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RESUMO

Neste trabalho investigamos alguns aspectos do fluxo bidimensional de um fluido viscoso Newtoniano através de um meio poroso desordenado, modelado por um sistema fractal aleatório,
semelhante ao tapete de Sierpinski. Este fractal é formado por obstáculos de diversos tamanhos,
cuja função de distribuição segue uma lei de potência. Além do mais, estão aleatoriamente
dispostos em um canal retangular. O campo de velocidades e outros detalhes da dinâmica
dos fluidos são obtidos resolvendo-se, numericamente, as equações de Navier-Stokes e as da
continuidade no nível de poros, onde ocorre realmente o fluxo de fluidos em meios porosos.
Os resultados das simulações numéricas permitiram-nos fazer uma análise da distribuição das
tensões de cisalhamento desenvolvidas nas interfaces sólido-fluido, e encontrar relações algébricas entre as forças viscosas ou de atrito e parâmetros geométricos do modelo, inclusive a sua
dimensão fractal. Com base nos resultados numéricos propusemos relações de escala que envolve
os parâmetros relevantes do fenômeno, quantificando as frações dessas forças com relação às
classes de tamanhos dos obstáculos. Finalmente, foi possível, também, fazer inferências sobre
as flutuações na forma da distribuição das tensões viscosas desenvolvidas na superfície dos
obstáculos.
Palavras-chave: Meios Porosos Desordenados, Leis de Potência, Geometria Fractal, Dimensão
Fractal de Fracionamento, Sistemas Complexos Desordenados.
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ABSTRACT

In this work we have investigated some aspects of the two-dimensional flow of a viscous Newtonian fluid through a disordered porous medium modeled by a random fractal system similar
to the Sierpinski carpet. This fractal is formed by obstacles of various sizes, whose distribution
function follows a power law. They are randomly disposed in a rectangular channel. The velocity
field and other details of fluid dynamics are obtained by solving numerically of the Navier-Stokes
and continuity equations at the pore level, where occurs actually the flow of fluids in porous
media. The results of numerical simulations allowed us to analyze the distribution of shear
stresses developed in the solid-fluid interfaces, and find algebraic relations between the viscous
forces or of friction with the geometric parameters of the model, including its fractal dimension.
Based on the numerical results, we proposed scaling relations involving the relevant parameters
of the phenomenon, allowing quantifying the fractions of these forces with respect to size classes
of obstacles. Finally, it was also possible to make inferences about the fluctuations in the form of
the distribution of viscous stresses developed on the surface of obstacles.
Key-words: Disordered Porous Media, Power Laws, Fractal Geometry, Fractal Dimension of
Fractionation, Disordered Complex Systems.
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1.1

considerações gerais

Na Indústria do Petróleo existem, pelo menos, dois problemas básicos: o primeiro é encontrar o
petróleo no subsolo e o segundo, retirá-lo de maneira eficiente. Portanto, é de grande importância
científica e tecnológica para o Brasil resolver problemas ligados a esses processos, uma vez que
novas reservas de petróleo precisam ser descobertas e novos tipos de reservatórios com características diversas precisam ser explorados, tais como, reservatórios com petróleo altamente viscoso,
reservatórios em rochas fraturadas e recentemente, na camada pré-sal. Devido o uso contínuo
do óleo, grande parte das reservas petrolíferas existentes encontra-se em declínio de produção.
Atualmente, alguns campos petrolíferos podem ser considerados maduros ou marginais, podendo
apresentar baixa produtividade. Além disso, há no Brasil, em média, um reduzido fator de
recuperação dos hidrocarbonetos, da ordem de 30%. Isto significa que 70% do petróleo, em
média, não conseguem ser extraído dos reservatórios nas atuais condições econômicas. Esta
situação requer o desenvolvimento de técnicas alternativas de recuperação, provavelmente baseadas em inovações científicas e tecnológicas, capazes de melhorar o índice de recuperação.
Neste sentido, uma das frentes de estudo se concentra num esforço adicional da pesquisa, para
aperfeiçoar as técnicas de simulação de fluxos de fluidos em meios porosos, permitindo a caracterização do reservatório de petróleo, em termos de suas propriedades dinâmicas, de forma rápida
e segura tal que promova uma recuperação suplementar, garantindo uma produção mais eficiente.
Para encontrar o petróleo são usados métodos tradicionais como o método sísmico, por exemplo.
No entanto, para retirar o petróleo, uma das técnicas de recuperação suplementar mais utilizada,
consiste basicamente em deslocar o petróleo através da injeção de água (ou de vapor) em poços
chamados de injetores e coletar o fluido deslocado em poços chamados de produtores. Tais
técnicas não são tão eficientes. Uma metodologia alternativa para se estudar a dinâmica desse
processo é através da utilização de computadores no sentido de se fazer simulações numéricas
com base em algoritmos robustos e confiáveis. As metodologias existentes prometem resolver o
problema da dinâmica dos fluidos em meios porosos em geral por meio de métodos numéricos
que são bastante utilizados na ciência e na indústria. Embora a formulação matemática necessária
para descrever o fenômeno físico não seja trivial, as equações governantes são bem definidas,
assim como, a maneira de resolvê-la numericamente.
Em Reservatórios de petróleo, o óleo se acha distribuído nos poros das rochas que são de
todos os tamanhos e formas fazendo com que sejam altamente heterogêneos. Isto causa um
impacto enorme no comportamento do movimento do fluido, definido quanto óleo pode ser
extraído ou recuperado. Deste modo, o reservatório de petróleo tem as características de um meio
poroso desordenado em relação à porosidade, interferindo diretamente na medida de resistência
ao movimento do fluxo, afetando diretamente a sua capacidade produtiva. O fluxo de fluidos
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ocorre na escala de poros, dando origem a uma grande incerteza sobre a distribuição espacial
das heterogeneidades existentes neste espaço. Portanto, a física do problema ocorre exatamente
na complexa estrutura dos poros e precisa ser bem compreendida e analisada nas pesquisas
desenvolvidas nesta área de estudo. Assim, é de grande importância a pesquisa na engenharia
de petróleo no que se refere ao escoamento de fluidos em meios porosos desordenados fazendo
uso de metodologias alternativas que incorporam novos conceitos da matemática e da física,
permitindo desenvolver ou usar métodos numéricos de alto desempenho computacional com
validação reconhecida na comunidade científica para a sua análise.
A mecânica dos fluidos é a parte da ciência que descreve o fenômeno do fluxo de um fluido
em uma determinada região. Para o escoamento de um fluido Newtoniano e isotérmico este
fenômeno é governado pelas equações da continuidade e de Navier-Stokes. Elas formam um
conjunto de equações diferenciais parciais acopladas, não lineares. Para a grande maioria dos
casos não é possível resolver analiticamente este sistema de equações. Entretanto, é possível obter
soluções numéricas aproximadas para essas equações através de métodos numéricos utilizando
computadores. Esta classe de problema se enquadra no estudo da dinâmica dos fluidos computacional ou Computational Fluid Dynamcs (CFD). Aplicações em CFD são de grande utilidade
na ciência e na indústria oferecendo rapidez e facilidade na análise de fluxo, determinando o
campo de velocidades e outros detalhes da dinâmica dos fluidos, principalmente quando se faz
uso de programas comerciais confiáveis e de larga utilização no meio acadêmico ou industrial. O
software FLUENT é um programa comercial especialmente desenvolvido para resolver problemas
de fluxo de fluidos que utiliza a técnica numérica dos elementos de volumes de controle, baseado
em CFD. A análise de simulações em CFD pelo programa FLUENT é pertinente porque dispensa
a necessidade de se realizar teste com modelos em laboratório ou no campo e permite uma
visualização dos campos de velocidades, de pressão, de temperatura e detalhes do fluxo de fluidos.
Na análise do escoamento de fluido, mais precisamente no que se refere à interação entre
as partículas do fluido (interação fluido-fluido) e interação entre as partículas de fluido e as
paredes (interação fluido-sólido) constituem fatores de resistência ao escoamento do fluido. Forças
viscosas e tensões de cisalhamento são medidas dessa resistência ao fluxo e surge naturalmente
quando um fluido é forçado a atravessar um meio poroso. São propriedades de grande interesse
na indústria do petróleo, porque está associada a sua produção e com as forças desenvolvidas na
formação rochosa determinando o quanto de energia de pressão será necessário para o fluido
escoar através do meio. Essas propriedades são de difícil obtenção para sistemas complexos, meios
com geometrias fractais, por exemplo, porque as suas medidas dependem de uma série de fatores
que estão relacionados à natureza dos grãos, da forma dos poros, etc. Há um esforço enorme dos
pesquisadores em simplificar o meio poroso por sistemas geométricos simples e tentar relacionar
a medida da resistência ao movimento do fluido com as propriedades geométricas desses modelos.
Na literatura existem duas abordagens para análise de simulações de fluxo de fluidos em
meios porosos utilizando CFD. A primeira que é muita usada em engenharia de reservatório
onde é comum inserir a informação sobre a permeabilidade, obtida pela equação de Darcy,
diretamente nas equações de Navier-Stokes, obtendo a equação da difusibilidade que juntamente
com uma equação de estado é resolvida por simulação numérica computacional. Neste caso a
permeabilidade é uma propriedade conhecida a priori e as simulações assumem um caráter de
ajuste dessa propriedade, já que existem falhas na sua determinação experimental [15]. A segunda
ocorre quando realizamos as simulações em CFD diretamente na região intersticial da amostra
porosa, encontrando as soluções numéricas para as funções que são soluções das equações da
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continuidade e de Navier-Stokes que governam o fenômeno de transporte de fluidos no nível
de poros [46]. E com base nos resultados obtidos estimarmos as propriedades de interesse.
Desta maneira, a simulação tem um caráter preditivo para essas propriedades sem precisar de se
conhecer a permeabilidade do meio.
O fluxo de um fluido viscoso, através de um meio poroso, é um problema relevante em muitos
campos da ciência e da tecnologia. Apresenta muitas aplicações práticas na indústria de petróleo,
medicina, engenharia química e biologia [1, 3]. Este problema representa um verdadeiro desafio
para os pesquisadores que estudam fenômenos, tais como a exploração e a recuperação de
petróleo [4]. Nos últimos anos, recebeu muita atenção dos físicos interessados em investigar
os processos de transporte de fluidos em sistemas desordenados ou aleatórios, por exemplo
[43, 55, 7]. Tais pesquisadores usaram modelos baseados em aglomerados de percolação e redes
complexas, entre outros. No entanto, um problema muito interessante está relacionado à investigação do comportamento do fluxo de fluido quando o meio é fractal. Ou seja, analisar como a
fractalidade do meio pode afetar as propriedades dinâmicas do sistema sólido-fluido.
Nos modelos baseado em sistemas desordenados formados por partículas ou obstáculos, que
constitui os grãos do meio, e cuja função de distribuição de tamanhos segue um processo de
fragmentação bem determinado, formam uma classe de modelos simples e de fácil construção que
permitem descrever a complexa geometria do espaço poroso do meio. No entanto, os resultados
de simulação realizadas nesses modelos são de caráter geométrico e não têm nenhum significado
físico até que sejam incorporadas técnicas que ofereçam alguma relação com as propriedades
físicas do meio poroso ou do fluido que escoa a fim de interpretarmos os dados como eles
aparecem no mundo real.
O uso de técnicas de modelagem nos traz contribuições valiosas que permitem uma melhor
compreensão dos dados gerados por simulações numéricas para a interpretação e análise dos
resultados no sentido de se obter leis simples, leis de escala, permitindo estimar alguma propriedade dinâmica do escoamento de fluido com base nas propriedades geométricas dos modelos
que simplificam os meios porosos, dando um caráter preditivo às simulações em CFD, o que
certamente pode levar a tomada de decisões melhores sobre processos de recuperação de petróleo,
por exemplo.
Neste trabalho pretendemos examinar com detalhes esta investigação. Em alguns trabalhos
anteriores já se analisou comportamentos relacionados a este tema [49]. Entretanto, um dos
efeitos importantes da dinâmica dos fluidos envolvida nesses sistemas está relacionado às forças
desenvolvidas nas interações mecânicas entre o fluido e as partes sólidas que compõem o meio
poroso e nele imersas. Ou seja, o fluido que flui entre os obstáculos que compõem o meio irá
causar neles o aparecimento de uma força resultante denominada ação, e como conseqüência,
surgirá uma reação deles sobre a massa fluida, retardando o seu fluxo. Esta força poderá ser
decomposta em duas componentes denominadas de força de arrasto na direção do fluxo, responsável pela resistência ao avanço do fluido, e de uma força de sustentação, normal a direção do
fluxo. A força de arrasto ou resistência ao avanço é uma propriedade macroscópica do sistema,
tal que, sua medida está relacionada à resistência ao fluxo, a qual surge naturalmente quando um
fluido é forçado a passar através de um meio poroso. Mais precisamente, a força de arrasto, é
por sua vez, composta pelas forças de pressão dinâmicas, provocadas pelas tensões normais, e
pelas tensões de cisalhamento, provocadas pelas tensões tangenciais que agem sobre a superfície
de um elemento infinitesimal de área, dando origem as duas forças básicas, arrasto de pressão
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ou de forma e o arrasto de atrito, de superfície ou viscoso, respectivamente. Quando o fluxo
de um fluido ocorre lentamente, caracterizado como escoamento a baixa velocidade, as forças
viscosas tendem a prevalecer sobre as de pressão e o fluxo é comumente denominado Stokeano
ou com baixo número de Reynolds [46, 47]. No caso de escoamento a baixa velocidade a medida
do arrasto viscoso torna-se de grande interesse na indústria de petróleo, por exemplo. Isto se
deve ao fato desta está associado às forças desenvolvidas na formação rochosa dos reservatórios
de petróleo, portanto, diretamente relacionado à quantidade de energia de pressão requerida
para que ocorra o fluxo do fluido em seu interior.
O propósito deste trabalho é construir uma metodologia que possa dá um caráter preditivo
aos simuladores de fluxo utilizando software FLUENT para simular o escoamento de um óleo
em um meio poroso artificial fractal aleatório que simplifica um meio poroso desordenado que
representa um reservatório de petróleo. O processo de modelagem incorpora conceitos modernos,
leis de escala, para melhor analisar a influência das heterogeneidades que ocorre em várias escalas
encontradas nessas rochas reservatório nas medidas das forças viscosas e tensão de cisalhamento
de tal maneira que possamos melhor caracterizá-lo. Isto permite analisar numericamente as
medidas das forças de cisalhamento (forças viscosas) e as tensões de cisalhamento desenvolvidas
nas superfícies dos obstáculos, propondo relações tipo lei de potência para essas propriedades
sobre um determinado esquema de modelagem. Em resumo resolver as equações que governam
o fenômeno do escoamento de fluidos em meios porosos utilizando métodos numéricos computacionais (CFD), no sentido de se obter informações necessárias para aperfeiçoar a recuperação do
petróleo com um nível de confiabilidade considerável e com baixo custo computacional.
Em inúmeros fenômenos físicos é comum se deparar com o escoamento de um fluido em
torno de um objeto sólido, como é o caso de um escoamento em torno de um cilindro, por
exemplo. Neste caso, o escoamento é dito exterior. Tradicionalmente esses tipos de escoamentos
são estudados de uma maneira teórica e/ou experimental. Porém, devido a grandes avanços
na área do cálculo numérico e das tecnologias da computação, tem-se desenvolvido métodos
numéricos computacionais altamente robustos e eficazes cada vez mais confiáveis e que são
disponibilizados em pacotes comerciais que se propõem a resolver numericamente as equações
que governam a dinâmica dos fluidos envolvida no problema. Ou seja, avanços em métodos
numéricos, mais especificamente em dinâmica de fluidos computacional ou computational fluid
dynamics (CFD), permitem realizar simulações de fluxos de fluido, sob condições de contorno
complexas apropriadas, que expressam geometria fractal, por exemplo. Isto torna possível
analisar, em detalhe, o fluxo de fluidos em meios porosos, diretamente no espaço de poros,
determinando os campos de velocidade, pressão e temperatura e, ainda mais, com base nestes
resultados predizer propriedades de interesse. Alguns estudos têm considerado a presença de
obstáculos do mesmo tamanho, distribuídos aleatoriamente em um canal regular [44, 56]. Outros
consideraram o empacotamento de Apolônio para os obstáculos [16]. Nosso trabalho tem como
objetivo analisar a distribuição das tensões viscosas e quantificar a força de arrasto viscoso do
sistema possibilitando o desenvolvimento de relações algébricas, tipo lei de potência, com base
em resultados de simulações numéricas e propriedades geométricas construtivas do modelo que
simplifica o meio poroso. Além disso, analisar e quantificar as frações dessa força com relação às
classes de tamanhos dos obstáculos. Esse é o foco principal da pesquisa realizada neste trabalho,
ou seja, analisar e quantificar o efeito de escala em modelos com geometria fractal na medida das
forças viscosas desenvolvidas nas superfícies dos obstáculos sólidos que compõem o meio poroso.
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descrição do problema f ísico

Neste trabalho pretende-se estudar o escoamento de um fluido newtoniano e incompressível
escoando em regime permanente e isotérmico com baixo número de Reynolds através de uma
amostra porosa centrada em um segmento de tubo (canal) curto que é simplificada por um
sistema desordenado de obstáculos (discos) de vários tamanhos. A função de distribuição de
tamanhos dos discos é conhecida e caracteriza todo o processo de fragmentação desses obstáculos.
Estes obstáculos são dispostos seqüencial e aleatoriamente sem sobreposição ou que se toquem
em uma caixa que caracteriza o meio poroso estudado.

1.3

objetivo geral

A pesquisa tem como objetivo geral estudar o efeito do movimento de fluidos sobre as propriedades dinâmicas de um reservatório de petróleo que constitui um meio poroso real que neste
trabalho é simplificado por modelos fractais aleatórios denominados de meios porosos artificiais
aleatórios ou simplesmente meios porosos desordenados. Esta modelagem incorpora conceitos
modernos como leis de escala e dimensão fractal que servirão de base para análise de fluxo
de óleo nesses meios, dando um caráter preditivo as simulações em CFD, permitindo estimar
as propriedades dinâmicas referentes a estes sistemas. Este procedimento pode oferecer uma
melhor representação dos efeitos de transferência de escala em reservatórios de petróleo devido
às heterogeneidades existentes relacionadas aos tamanhos dos poros da rocha encontradas em
todas as escalas. As equações diferenciais parciais que governam a dinâmica de fluidos viscosos
em meios contínuos e homogêneos serão resolvidas numericamente na região de poros para
simular o fenômeno de transporte de fluidos nestes meios.

1.4

objetivo espec ífico

A pesquisa tem como objetivo específico construir um modelo fractal aleatório, cuja construção
tomou como base o tapete de Sierpinski, que simplifica um meio poroso real, permitindo fazer
inferências sobre propriedades dinâmicas, tais como a força de arrasto viscoso (ou de atrito) e
tensões de cisalhamento decorrente dos obstáculos. Encontrar relações entre elas e analisar de
que maneira as propriedades geométricas do modelo, inclusive a sua fractalidade, caracterizada
pela dimensão fractal do meio, pode interferir nas medidas dessas propriedades dinâmicas. Tem
por fim fazer um conjunto de simulações controladas, em CFD, para diferentes ambientes porosos
proporcionados por esse modelo, que poderão interferir nas medidas dessas propriedades para diferentes gerações de amostras correspondentes ao modelo estudado nesta pesquisa (meio poroso
desordenado MPD). De outra forma, resolver a equação da continuidade e de Navier-Stokes que
governam a dinâmica de fluidos viscosos em sistemas complexos desordenados que são adequados para a caracterização do meio poroso encontrado em reservatório de petróleo diretamente no
espaço de poros para diferentes cenários e analisar possíveis relações, tipo lei de potência, entre
as forças viscosas, tensões de cisalhamento de tal maneira que relacionam essas propriedades de
fluxo com alguma propriedade que reflete as propriedades geométricas dos modelos através de
seus parâmetros característicos, Inclusive a dimensão fractal que caracteriza todo o processo de
fragmentação dos obstáculos destes sistemas. Resumindo, oferecer uma nova metodologia que
aperfeiçoa o processo de simulação em CFD com mais simplicidade dando um caráter preditivo
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para elas, permitindo estimar o valor das forças viscosas com base nos parâmetros geométricos
dos modelos, propondo equações para estimar estas propriedades. Finalmente, fazer inferências
sobre as distribuições das frações dessa força com relação às classes de tamanhos dos obstáculos,
bem como sobre as flutuações na forma da distribuição das tensões viscosas desenvolvidas na
superfície de um disco ou obstáculo.

1.5

justificativas e relevância do trabalho

O Brasil é um país emergente em pleno desenvolvimento e um trabalho de pesquisa é um ótimo
instrumento de análise da qualidade dos profissionais que atuam na área da ciência e da tecnologia, fornecendo subsídio para gerar recursos que proporcionem um crescimento sustentável e que
venham produzir riquezas para o país.
O estudo do transporte de fluidos em meios porosos tem grande importância na análise de
problemas práticos, principalmente na engenharia de petróleo, no que diz respeito a simuladores de reservatórios que compreende o estudo do escoamento de fluidos em meios porosos
desordenados incorporando os conceitos modernos que contemplem as flutuações estocásticas
decorrentes da heterogeneidade encontradas nos poros das rochas em todas as escalas. Portanto,
é de grande importância científica e tecnológica para o Brasil resolver estes tipos de problemas
utilizando métodos numéricos confiáveis, oferecendo metodologias alternativas mais simples
aos simuladores de fluxo quando aplicado a reservatórios de petróleo, contemplando aspectos
probabilísticos e não lineares que caracterizam a desordem do sistema.
O estado do Rio Grande do Norte se coloca como um dos grandes produtores de petróleo e
gás do País, sendo que boa parte de sua economia depende dessa atividade altamente lucrativa.
Deste modo o desenvolvimento de novas metodologias aperfeiçoando os simuladores de fluxo em
reservatório de petróleo, contribui substancialmente para aumentar a eficácia e o planejamento
da extração ou recuperação do petróleo, dando uma maior confiança na análise dos resultados e
melhorando o desenvolvimento do Brasil em particular no estado do Rio Grande do Norte.
Portanto, é um trabalho de grande relevância para indústria do petróleo, cuja principal contribuição está relacionada à simplificação da complexa estrutura do espaço poroso de um reservatório
de petróleo por sistema de geometria simples com características fractais relativamente fácil
de construir e de implementação computacional que permita analisar os efeitos de escala das
heterogeneidades existentes no meio, e cujas simulações em CFD forneçam resultados referentes
a todos os aspectos do fluxo de fluido, inclusive dando um caráter preditivo a força viscosa
desenvolvidas no meio através de leis de escala que poderão ser analisadas para uma tomada
de decisão mais rápida. O que não acontece com modelos tradicionais que envolvem grande
massa de dados experimentais para tais simulações, encarecendo todo o processo de estudo de
escoamento de fluidos em reservatório de petróleo. Ou seja, a simplificação de meio poroso
por sistemas geométricos de obstáculos, podem nos conduzir a resultados compatíveis com os
encontrados na realidade de uma forma mais simples, rápida e econômica.
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metodologia

Na literatura correspondente ao estudo do escoamento em meios porosos existem duas maneiras
tradicionais de se estudar esses meios porosos através da modelagem do sistema. A primeira
é considerar o meio poroso como sendo um conjunto de tubos tortuosos por onde escoa o
fluido. A segunda considera o meio como sendo constituído por partículas de determinada
esfericidade que são empacotadas em um leito por onde o fluido escoa entre elas. Em pesquisas
mais recentes envolvendo o processo de transporte em sistemas desordenados os meios porosos
são simplificados por modelos baseados em aglomerados de percolação e redes complexas. A
pesquisa desenvolvida neste trabalho consiste em modelar reservatório de petróleo por um sistema fractal aleatório constituído por partículas esféricas de vários tamanhos dispostas seqüencial
e aleatoriamente em uma caixa e realizar uma série de simulações numéricas. Uma vez entendido
todo o processo físico, matemático e de engenharia envolvido nesse tipo de problema, uma das
etapas importantes da pesquisa é compreender, passo a passo, a utilização do software FLUENT
e ajustá-lo para resolver o problema em questão. Nesta pesquisa, o meio poroso foi simplificado
por uma classe de modelo, ou seja, Meio Poroso Desordenado (MPD).
A proposta de trabalho é fazer varias simulações com aplicações em duas dimensões para
sistemas de partículas desordenados. Isto incluem as seguintes etapas: definir a classe de modelo
MPD; criar várias amostras modelos que são caracterizados pelas suas propriedades geométricas;
O modelo é caracterizado por um processo de fragmentação das partículas que o compõem
que é representado por gerações que correspondem às amostras porosas que serão analisadas;
Realizar as simulações em cada geração utilizando o FLUENT; Analisar os resultados obtidos
e verificar as possíveis relações tipo leis de potências envolvidas no processo de transporte de
fluido nestes sistemas. O software FLUENT resolve numericamente as equações da continuidade
e de Navier-Stokes para condições de contorno previamente estabelecidas de acordo com problema
a ser resolvido nesta pesquisa. Em resumo a solução para uma determinada aplicação segue
os seguintes passos: 1) Definir os parâmetros geométricos e determinar a dimensão fractal de
fracionamento do modelo e construir a geometria do sistema de partículas no software MATLAB,
inclusive os scripts para geração da malha no software GAMBIT e simulações no software FLUENT, criando várias amostras para correspondente ao modelo permitindo fazer a média dos
valores das propriedades de interesse neste trabalho; 2) Geração da malha ou rede no GAMBIT;
3) Identificar os tipos de contornos no GAMBIT; 4) Escolher um das aplicações no FLUENT; 5)
Resolver o problema no FLUENT; 6) Analisar os resultados; 7) Refinar a malha se necessário; 8)
de posse dos resultados finais, verificar leis, tipo lei de potência, que relaciona a força viscosa
com as propriedades geométricas, inclusive a sua dimensão fractal, finalmente estudar como se
comporta a distribuição das tensões de cisalhamento envolvidas no processo dinâmico.
Em resumo, a boa compreensão e utilização do programa FLUENT tem como principal objetivo
oferecer uma nova ferramenta no processo de simulação de reservatório de petróleo bem como
dar uma melhoria na sua qualidade, tanto em resultados numéricos como em visualização. Em
especial, nesta pesquisa oferecer um caráter preditivo para as propriedades dinâmicas do meio
poroso como a força viscosa e as tensões de cisalhamento as simulações em CFD.
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1.7

motivação

O petróleo é a principal matriz energética de vários países. O seu consumo cresce anualmente no
mundo inteiro. Neste cenário as empresas petrolíferas estão encontrando grandes dificuldades
para repor suas reservas. Um esforço adicional para encontrar novos campos tem despertado
interesse em pesquisa para determinar a viabilidade econômica dos reservatórios de petróleo.
Três aspectos são importantes nesta avaliação: A qualidade do óleo (lucro); a tecnologia para
a sua produção (custo) e o tamanho do reservatório (reserva). Pelo menos uma propriedade
dinâmica está relacionada a esses aspectos, ou seja, as forças viscosas que está relacionada à sua
produção.
Portanto, estudar o fenômeno de transporte de fluidos em meios porosos, resolvendo numericamente as equações de Navier-Stokes no espaço de poros da rocha, por meio de simulações
realizadas no software FLUENT dando um caráter preditivo às simulações em CFD permitindo
estimar as forças viscosas e as tensões de cisalhamento com base em modelos geométricos com
características fractais constitui um grande avanço na análise de decisão sobre a viabilidade econômica dos reservatórios de petróleo no sentido de se alcançar metas para alavancar o aumento da
produção de nas indústrias petrolíferas.
A modelagem de fluidos em meios heterogêneos que inclui meios porosos desordenados
tem despertado grande interesse nas áreas de ciência e engenharia, ou seja, na física, química,
biologia e tecnologia do petróleo. As aplicações são as mais diversas possíveis como a migração
de contaminante e fertilizante em solos, lixiviação de minerais, processo de transporte de óleo
e gás em reservatório de petróleo. Nestas pesquisas a simulação numérica das equações que
governam o fenômeno de transporte de fluidos facilita bastante o trabalho quando fazemos uso
de modernas técnicas de modelagem em CFD, tornando o processo de baixo custo quando se
simplifica o meio poroso por sistemas com geometria simples capaz de descrever com detalhes as heterogeneidades encontradas nos reservatórios de petróleo, pois temos controle das
variáveis, o que permite estudar os aspectos do fluxo de fluidos sob vários cenários da modelagem.
A motivação para realizar este trabalho está baseada nos seguintes fatos: a) a facilidade de se ter
uma plataforma de trabalho robusta composta por computadores e software para simulações em
CFD utilizando modelos geométricos simplificados para representar meios porosos desordenados
reais com base na teoria da percolação, redes complexas e sistemas desordenados de obstáculos; b)
trabalhos que foram desenvolvidos com amostras reais utilizando a geometria fractal para caracterizar o meio poroso. Com base nestes trabalhos o autor se sentiu motivado a desenvolver modelos
geométricos do tipo fractais aleatório formados por obstáculos de vários tamanhos com distribuição em lei de potência que constitui um sistema de obstáculos desordenados com dimensão
fractal bem definida que representa uma formação rochosa, no sentido de se analisar o fenômeno
de transporte de fluidos em um reservatório de petróleo através de simulações numéricas em CFD.

1.8

organização desta tese

O restante do texto está dividido da seguinte maneira:
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1.8 organização desta tese

Capítulo 2 - Revisão da Literatura: apresenta em resumo uma revisão da literatura em relação
aos seguintes tópicos: mecânica dos fluidos, geometria fractal, leis de potência, mecânica dos
fluidos computacional com ênfase em meios porosos e por fim, o estado da arte;
Capítulo 3 - Metodologia: apresenta metodologia empregada no trabalho;
Capítulo 4 - Resultados e Discussões: apresenta os resultados obtidos com as simulações em
CFD;
Capítulo 5 - Conclusões e Sugestões: apresentam as conclusões e as sugestões para trabalhos
futuros;
E por fim as referências bibliográficas utilizadas nesta pesquisa.
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2
R E V I S Ã O D A L I T E R AT U R A

2.1

introdução

Neste capítulo vamos fazer uma revisão geral sobre Mecânica dos Fluidos, CFD, Geometria
Fractal e noções sobre Escoamento em meios porosos e física dos sistemas complexos. Devemos
ter em mente que se trata de temas bastante complexos e que nos prenderemos apenas a uma
apresentação simples em forma de resumo ou destaque de assuntos já citados em trabalhos
anteriores. No entanto, uma leitura mais detalhada poderá ser feita com base nas referências
bibliográficas indicadas no presente texto.

2.2

introdução a mecânica dos fluidos

A Mecânica é a ciência que tem por objetivo o estudo do movimento e das causas que o produzem. Duas abordagens de estudos podem ser consideradas, ou seja, a Mecânica dos corpos
rígidos ou elásticos, que por sua vez, divide-se em Estática, que estuda as forças em equilíbrio;
Cinemática, que estuda o movimento sem considerar suas causas (a ação das forças) e Dinâmica,
que estuda o movimento e suas causas e (ação das forças). Por outro lado, a Mecânica dos fluidos
ocupa-se do movimento e do equilíbrio dos fluidos (corpos que se deformam continuamente
sob a ação de forças) decorrente da aplicação das leis gerais da mecânica para o estudo dos fluidos.
Para estudar o comportamento do fluido se faz uma análise macroscópica do mesmo, onde
se assume que a hipótese do contínuo seja satisfeita, ou seja, as suas propriedades variam continuamente em torno da cada ponto de fluido para que o sistema formado por essas partículas
possa ser representado pelas equações da mecânica dos meios contínuos. Portanto, o sistema
fluido se comporta como um meio continuo. Isto implica dizer que um determinado elemento de
volume infinitesimal de fluido deverá conter um número suficientemente grande de partículas
para que a média (temporal ou volumétrica) da massa específica seja invariante no tempo. De
outra forma, as medidas das propriedades macroscópicas sofrem flutuações imperceptíveis dentro
desse elemento de volume, definido como partícula de fluido ou ponto de fluido. Esta partícula
de fluido deverá ser suficientemente pequena quando comparado com as dimensões do meio
fluido tomado como um todo, e ao mesmo tempo muito grande se comparado com as distâncias
interatômicas.
A Reologia é um ramo da mecânica dos fluidos que estuda a deformação e fluxo de matéria. É
a ciência que estuda como a matéria se deforma ou escoa quando submetida a esforços originados
por forças externas [2]. Fisicamente falando, é o estudo do comportamento da deformação
decorrente do fluxo de matéria submetido a tensões, através das propriedades físicas que influenciam o transporte de quantidade de movimento num fluido como a viscosidade, plasticidade e
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elasticidade.
Um corpo sólido tem volume e formas bem definidas que se deformam em resposta às tensões
vigentes e um gás não tem nem forma nem volume definidos e tende a ocupar todo o espaço
do volume que o contém. Um líquido apesar de ter um volume conhecido, também se amolda
ao recipiente que o contém. Tanto o líquido quanto o gás têm em comum a facilidade de se
deformarem, na presença de forças externas, caracterizando a propriedade de se escoar ou fluir,
daí o nome fluido.
Quanto à deformação da matéria podemos classificá-las da seguinte maneira: espontânea,
reversível ou elasticidade, são sistemas que não escoam e sua deformação é reversível e obedece à
Lei de Hooke. Irreversíveis, viscosa ou escoamento, são sistemas que escoam cuja deformação é
irreversível onde o sistema obedece à Lei de Newton para viscosidade constante [2].
Em termos físicos a elasticidade corresponde à energia mecanicamente recuperável, ou seja, o
trabalho necessário para deformar um corpo perfeitamente elástico é recuperado quando o corpo
retorna ao seu estado original. Enquanto que, no escoamento o trabalho necessário para manter o
movimento é dissipado em forma de calor, consequentemente não é mecanicamente recuperado.
A propriedade hidrodinâmica viscosidade, definida mais adiante, está relacionada ao processo
correspondente a energia convertida em calor.
Um fluido pode ser classificado quanto as suas propriedades elásticas como fluido incompressível, quando a sua densidade de massa permanece constante e homogênea à medida que o fluido
se movimenta ou escoa em um determinado espaço. E como fluido compressível, quando há
variação espacial e temporal dessa propriedade do fluido.
Quando um fluido escoa aparece forças de contato que atuam num certo elemento de fluido
e são geralmente proporcionais aos elementos de superfícies. As forças de contato têm duas
componentes: a força normal e a força tangencial. Os valores dessas forças por unidades de
área são denominadas de tensão e se subdenominam tensões normais e tensões tangenciais (ou
cisalhamento) ás superfícies desses elementos de fluido. Desta maneira, as tensões normais
atuam perpendicularmente a essas superfícies, enquanto que, as tensões de cisalhamento atuam
paralelas a essas superfícies e tendem a provocar um deslizamento entre camadas adjacentes do
fluido causando perda de energia pelo fluido.
Basicamente, a diferença entre sólido e fluido está na maneira de responder a essas tensões de
cisalhamento. Um corpo sólido se deforma até que se produzam tensões internas que tendam a
equilibrar as tensões externas, permanecendo o corpo sólido em repouso, ou seu estado de equilíbrio original, após a deformação. E no caso de tais tensões não serem excessivas (estado elástico)
este volta à forma original quando se anula ação dessas forças, caso contrário, atinge o estado
plástico e não consegue voltar a sua forma original. Um fluido ao contrário do sólido quando
submetido a um estado de tensão tangencial, não consegue equilibrar essas tensões, por menor
que seja. Então o fluido se deforma continua e irreversivelmente enquanto as forças estiverem
agindo. Sendo esta deformação denominada escoamento. Ou de outra forma, o escoamento é
a fácil mudança de forma do fluido, sob a ação do esforço tangencial, também chamada fluidez [5].
A viscosidade é uma propriedade do fluido que está relacionada à resistência ao escoamento e
ela depende da taxa de variação espacial da velocidade relativa de deslizamento entre camadas
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adjacentes de fluidos, ou seja, a taxa de deformação é função da tensão. O que o diferencia de um
sólido cuja resistência depende apenas da deformação espacial do mesmo, ou seja, a deformação
espacial é função da tensão.
Os fluidos podem ser classificados quanto à relação entre a taxa de deformação e a tensão de
cisalhamento em Fluidos Newtonianos quando sua viscosidade é constante, seguem a Lei de
Newton da viscosidade. Esta classe abrange os gases e líquidos não poliméricos e homogêneos
tais como, água, leite, soluções de sacarose, óleos vegetais; e em Fluidos Não Newtonianos, ou
seja, aqueles em que a relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento não é
constante.
A Lei de Newton da Viscosidade diz que a relação entre a tensão de cisalhamento e o gradiente
local de velocidade é definida através de uma relação linear, sendo a viscosidade do fluido a
constante de proporcionalidade dessa relação. Assim, todos os fluidos que seguem este comportamento são denominados fluidos newtonianos. Ver figura 1.

Figura 1: Fluido viscoso que se move entre placas.
Fonte: http://www.setor1.com.br/analises /reologia/cisa_figu.htm

E a equação que da lei de Newton da Viscosidade é dada pela Equação 2.1

τ = −µ

dvx
dy


= −µγ

(2.1)

onde
• τ a tensão de cisalhamento na direção x em Kg/m.s2 ;
• µ a viscosidade dinâmica em Kg/m.s;
• dvx /dy o gradiente de velocidade ou taxa de cisalhamento γemm.s−1 .
Resumindo, os fluidos newtonianos são aqueles que obedecem à lei de Newton da viscosidade,
enquanto os fluidos não newtonianos - são aqueles que não obedecem à lei de Newton da
viscosidade, ou seja, há deformação embora, não proporcional a tensão de cisalhamento, exceto
para valores baixos. O material plástico suporta uma determinada tensão de cisalhamento inicial,
sem deformação, em seguida sofre deformação proporcional a tensão de cisalhamento [2, 5].
Segundo a literatura específica, de modo geral todos os sistemas homogêneos e monofásicos,
compostos de substâncias de baixo peso molecular, ou de misturas desta, comportam-se como
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fluidos newtonianos, no regime de escoamento laminar. A seguir apresentamos a curvas de
fluxos de alguns tipos de fluxo de fluidos que relaciona a tensão de cisalhamento e a taxa de
deformação ou cisalhamento. Ver figura 2.

Figura 2: Curvas de escoamento de fluidos newtonianos e não newtonianos de propriedades independentes
do tempo de cisalhamento.
Fonte: http://www.setor1.com.br/analises/reologia/curva_inde.htm

Desta maneira, segundo a representação da curva de fluxo (ou de escoamento) a classificação
dos fluidos viscosos é
• A Newtoniano;
• B Birghamiano;
• C Pseudo-plástico;
• D Dilatante;
• E Pseudo-plástico com limite de escoamento;
A modelagem de fluidos não newtonianos é vasta e complexa. Apresentaremos aqui um dos
seus modelos, o de Bingham. Como exemplos, citamos os fluidos de perfuração de poços de
petróleo e algumas suspensões de sólidos granulares. , apresentam comportamento segundo
Bingham. O modelo plástico de Bingham Este tipo de fluido apresenta uma relação linear entre
a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação, a partir do momento em que se atinge uma
tensão de cisalhamento inicial, denominada limite de escoamento. Este comportamento é descrito
pelas equações 2.2 e 2.3.


τ = τL + µP



dvx
dy

dvx
dy


= τL + µ P γ

para

τ > τL

(2.2)


=0

para

τ < τL

(2.3)
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onde
• τL é o limite de escoamento em Kg/m.s2 ;
• µP a viscosidade plástica em Kg/m.s;
De uma maneira geral um fluido pode ser classificado quanto à relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento em fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos e estes em
visco elásticos, dependentes e independentes do tempo, como podemos ver na Figura 3.

Figura 3: Classificação dos Fluidos segundo seu comportamento reológico.
Fonte: http://www.setor1.com.br/analises/reologia/cla_ssi.htm

Geralmente, podemos analisar o fluxo de fluidos utilizando o conceito de ponto de fluido
ou partícula de fluido como sendo volumes infinitesimais ou elementos de volume para poder
encontrar a solução da equação do movimento de cada partícula. Mais precisamente para analisar
o movimento de um fluido é necessário determinar o estado do fluido. Dizemos que o estado
de um fluido em movimento está definido quando conhecemos as velocidades das partículas do
fluido e os valores de duas grandezas termodinâmicas (pressão e densidades, por exemplo) em
todos os pontos que definem o domínio do escoamento do fluido [6].
Há duas maneiras clássicas de se definir o estado de um fluido: O método de Lagrange que
consiste em determinar as trajetórias para todas as partículas que compõem o fluido e verificando
como suas propriedades variam ao longo da mesma no domínio do espaço e do tempo. Assim, o
movimento fica completamente especificado. Devido a não praticidade desse método é mais conveniente utilizar o método de Euler, que consiste em fixarmos a atenção em um ponto particular
no espaço e analisarmos como as grandezas que caracterizam o elemento de volume infinitesimal
de fluido que passa naquele ponto variam no tempo. Neste caso é possível determinar os campos
de densidade, pressão e de velocidades. De modo geral a pressão e a velocidade serão funções do
tempo e das coordenadas dos pontos considerados, podendo ou não as coordenadas depender
do tempo [5].
O método de Euler consiste basicamente em se determinar os campos de velocidade e de
pressão, como também encontrar a entropia, dentre outros. Neste método estamos focalizados
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nas propriedades em um ponto particular do sistema, ao invés de observar o que está acontecendo com uma determinada partícula de fluido. Neste trabalho será adotado o método de Euler.
A seguir descreveremos, de forma resumida, algumas propriedades de interesse no campo
da mecânica dos fluidos que servirão como base para entendimento dos problemas envolvendo
escoamento de fluidos num sistema (r, t). Onde r é o vetor posição de uma partícula de fluido
−
num tempo t qualquer e →
v a sua velocidade neste sistema.
-Equação da conservação da massa ρ.
∂u
−
+ ∇.(u→
v)=Q
∂t

(2.4)

Quando um fluído for incompreensível e admitindo que não haja fonte ou sumidouro no sistema
Q = 0, temos a equação da conservação da massa ou da continuidade, ou seja,
−
∇.(→
v)=0

(2.5)

-Fluido isoentrópico
Um escoamento é adiabático quando não há transferência de calor para o fluido ou do fluido
em relação a sua vizinhança. Um escoamento reversível adiabático (sem atrito, adiabático) é
chamado isoentrópico.
-Fluido rotacional e irrotacional
Quanto ao movimento de rotação o fluido pode ser rotacional (ou com vórtices) quando, em
certa região todas as partículas de fluido estão sujeita a uma velocidade angular, em relação ao
seu centro para qualquer intervalo de tempo. Caso contrário é irrotacional.
- Sistema
Um sistema é uma massa definida de matéria distinta de todo o restante da mesma.
-Volume de controle
O volume de controle refere-se a uma região do espaço cuja fronteira é a superfície de controle
e é definida pelo usuário quando da sua aplicação.
- Vazão
A vazão é uma grandeza que pode ser medida em volume, volume do fluido que atravessa
uma seção de escoamento ou em massa, quantidade de massa fluida que atravessa uma seção em
um determinado intervalo de tempo.
-Fluido ideal ou perfeito
Se o movimento de um fluido ocorre sem dissipação energia por atrito ou troca de calor
entre os elementos de fluido e entre o fluido e o meio ambiente, dizemos que o fluxo é de um
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fluido ideal ou perfeito, ou seja, o fluido é ideal quando os efeitos ou processos de viscosidade e
termocondução forem desprezíveis, ou simplesmente, o fluido é ideal ou perfeito quando sua
viscosidade é nula [6]. Um fluido ideal ou perfeito é sem atrito e incompressível e não deve ser
confundido com um gás ideal [8].
-Fluido Real
Ao contrário dos fluidos ideais, Se o movimento de um fluido ocorre com dissipação energia
por atrito e há troca de calor entre os elementos de fluido e entre o fluido e o meio ambiente,
dizemos que o fluxo é de um fluido real, ou seja, o fluido é real quando os efeitos ou processos
de viscosidade e termocondução não forem desprezíveis e tem característica irreversível. Ou
simplesmente, o fluido é real quando sua viscosidade não for desprezível [6].
-Regime de escoamento de um fluido
Quanto ao tempo o escoamento de um fluido pode ocorrer sob o regime estacionário (ou
permanente) quando as condições em qualquer ponto do fluido não variam com o tempo, ou
seja, quando as partículas que compõem o fluido têm sempre a mesma velocidade ao passar
em um ponto fixo no espaço. Grandezas como densidade, velocidade e pressão dependem
exclusivamente do ponto do espaço considerado e independem do tempo. Consequentemente,
as linhas de corrente irão coincidir com as trajetórias das partículas do fluido. O escoamento
é perfeitamente estável. E sob o regime não estacionário, transiente ou transitório, quando as
condições em qualquer ponto do fluido variam com o tempo.[2].
Quanto à trajetória das partículas de fluido se define o escoamento de um fluido como escoamento laminar (lamelar), podemos imaginar o fluido como composto de camadas ou lâminas
adjacentes muito finas de fluido, que escorregam de forma suave umas sobre as outras como se
fossem lâminas individualizadas sem trocas de massa entre elas e as partículas não apresentam
um movimento transversal. Isto acontece a baixas velocidades. O escoamento turbulento, quando
as grandezas que caracterizam o fluido assumem diferentes valores em um ponto fixo no espaço,
além de variarem com o tempo de forma extremamente rápida, de tal modo que não há reprodutibilidade de medidas quando as condições iniciais de movimento são macroscopicamente
as mesmas, ou seja, as partículas apresentam um movimento aleatório macroscópico com um
movimento transversal geral do conjunto de fluido. As partículas movem-se em trajetórias
irregulares causando uma transferência de quantidade de movimento de uma porção de fluido
para outra.
Resumindo, em um fluido em escoamento laminar, uma partícula seguirá uma trajetória retilínea, suaves, paralela ou bem definida. O escoamento laminar é governado pela lei de Newton da
viscosidade. No escoamento laminar os efeitos da viscosidade amortecem a tendência de aparecer
turbulência, ao passo que em um escoamento turbulento ela descreverá uma trajetória complicada
errática e não bem definida. As trajetórias se cruzam, formando uma série de redemoinhos, de
modo que a previsão de traçado seja complicada. As turbulências geram maiores tensões de
cisalhamento causando maiores irreversibilidades ao sistema.[2, 5, 8].
O escoamento turbulento é governado por lei parecida com a de Newton da viscosidade, onde
a viscosidade medida é soma da viscosidade molecular µ (como antes) e de uma quantidade
chamada de viscosidade turbulenta µt . A componente da viscosidade turbulenta é dominante
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em relação a molecular e não é uma propriedade do fluido, somente, é função do movimento
(agitação) do fluido e de sua massa específica [2].

τ = −(µ + µt )

dvx
dy


(2.6)

Na indústria do petróleo se define especificamente o escoamento tampão como um caso particular
do escoamento laminar no qual não existe deslizamento relativo entre as camadas de fluido numa
determinada região (central) do escoamento, ou seja, considerando o fluxo de fluido em um tubo
o gradiente espacial da velocidade é alto nas vizinhanças da parede com o tubo e nulo na região
tampão (central). O fluxo tampão só ocorre para fluidos não newtonianos e acontece em situações
de velocidade extremamente baixa ou quando o fluido é altamente resistente ao escoamento como
é o caso de cimento, por exemplo. [2].
Em 1883, Osborne Reynolds (1842 − 912) demonstrou experimentalmente os resultados de
um estudo que envolvia o fenômeno de escoamento de um fluido, no caso a água, fluindo a
uma velocidade v em tubo circular de diâmetro D chegando a seguinte conclusão: o fato de
escoamento ser laminar ou turbulento (ou está em zona de transição entre esses dois regimes)
depende, exclusivamente, do valor de um número adimensional R, denominado número de
Reynolds, dado pela Equação 2.7.
R=

ρvD
µ

(2.7)

• R o Número de Reynolds - adimensional;
• ρ massa especifica do fluido em Kg/m3 ;
• D Diâmetro do tubo em m;
• µ viscosidade dinâmica ou absoluta do fluido em Kg/m.s
O número de Reynolds é uma medida que reflete a relação entre as forças de inércia (cinéticas)
e as forças viscosas (de atrito) desenvolvidas quando um fluido escoa sob um estado de tensão.
Este número diferencia os regimes de escoamento em laminar, transitório e turbulento. De uma
maneira geral, Reynolds verificou experimentalmente que o escoamento de um fluido qualquer
em um tubo depende de um valor crítico para R, ou seja, se v for a velocidade pontual no interior
de um poro (velocidade intersticial) e D for o diâmetro desse poro, então




 R < 2.000 → Escoamento Laminar
se

2.000 < R > 2.400 → Escoamento de transição



 R > 2.400 → Escoamento turbulento

(2.8)

ainda, se v for a velocidade média efetiva (velocidade de percolação ou superficial) e D for o
diâmetro das partículas imersas na massa fluída pode fazer uso da seguinte relação
R < 1 ou R < 10 → Escoamento Laminar.
No entanto, na indústria do petróleo o número de Reynolds crítico praticado no escoamento
dos fluidos usuais para a determinação do tipo de fluxo ou escoamento, tipo de fluidos como os
de perfuração e de completação, pastas de cimento, géis de fraturamento, petróleo e derivados é
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dado na tabela abaixo [2]:

Tabela 1: Tabela com o número de Reynolds crítico, tipo de fluxo e tipo de fluido usados na indústria de
petróleo.

Número Reynolds Crítico

Tipo de Fluxo

Tipo de Fluido

R < 100

T ampão

Não − Newtoniano

R < 2100

Laminar

Newtoniano

R > 3000

T urbulento

Newtoniano

3000 < R < 8000

T urbulento

Não − Newtoniano

A figura 4 mostra esquematicamente a diferença entre os escoamentos laminar e turbulento de
fluxo.

Figura 4: Representação esquemática de regime de fluxo laminar e turbulento.
Fonte: http://www.ufsm.br/gef/FluRea10.htm

O número de Reynolds é um critério de caracterização do regime de escoamento muito importante em todo o estudo da mecânica dos fluidos. Como dito antes, é uma medida adimensional
que pode ser escrita como sendo a relação entre duas forças desenvolvidas no escoamento do
fluido que é a força inercial e a força viscosa, ou seja,
Força Inercial = mV

v
dV
' ρl3 V = ρl2 V 2
ds
l

Força Viscosa = τA = µ

R=

du
v
' µ l2 = µlV
dy
l

ρvD
Força Inercial
∝
µ
Força Viscosa

(2.9)

(2.10)

(2.11)

Fazendo uma análise formal do fenômeno observa-se que quando a velocidade de um fluido
que escoa em um tubo, por exemplo, excede certo valor crítico, o regime de escoamento passa
de lamelar para turbulento, exceto em uma camada extremamente fina junto à parede do tubo,
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chamada camada limite, onde o escoamento permanece laminar. Além da camada limite, onde o
escoamento é turbulento, o movimento do fluido é altamente irregular, caracterizado por vórtices
locais e aumento na resistência ao escoamento.
- Camada limite
Em 1904, Prandtl (1875 − 1953), desenvolveu a teoria da camada limite que diz que quando
um sólido se move imerso num fluido, podemos dividir o domínio onde ocorre o escoamento
em duas regiões. A maior parte do volume do fluido pode ser tratada como fluido ideal. Nesta
região, os efeitos da viscosidade são, em geral, desprezíveis. E apenas numa pequena região
próxima ao sólido os efeitos da viscosidade passam a ser dominantes e o fluido pode ser tratado
como fluido real. Esta região constitui uma camada delgada em torno do corpo, conhecida como
camada limite, etc.
Resumindo, a camada limite é a camada de fluido num escoamento real ou viscoso, próxima à
superfície do corpo sólido e que tem sua velocidade relativa à fronteira afetada por tensões de
cisalhamento que são desenvolvidas no fenômeno. No entanto, a camada limite pode ser laminar
ou turbulenta, dependendo em geral de seu comprimento, da viscosidade e da velocidade do
fluido em sua vizinhança, como também, da rugosidade da parede sólida [8].
- Viscosidade
A viscosidade é uma grandeza física correspondente a uma propriedade de um fluido e que
depende das condições de pressão e principalmente da temperatura em que se encontra esse
fluido. A viscosidade é uma quantidade que está associada à resistência que um fluido oferece ao
escoamento. Os fluidos resistem tanto aos objetos que se movem imersos neles, como também,
ao movimento de diferentes camadas do próprio fluido. Microscopicamente a viscosidade é
originada por uma coesão entre as moléculas e pelos choques entre elas. Pode-se dizer que a
viscosidade dinâmica é a propriedade dos fluidos que permite equilibrar, dinamicamente, as
forças tangenciais externas quando os fluidos estão em movimento, ou seja, a viscosidade é a
propriedade que indica a maior ou a menor dificuldade de o fluido escoar. [9].
De outra forma, devido à fluidez ocorre fácil mudança de forma do fluido, sob a ação de
esforços tangenciais e em virtude da coesão entre as moléculas do fluido surge a viscosidade
como uma resistência ao movimento do fluido. Portanto, a viscosidade tem efeito contrário da
fluidez. Quando é desejável adicionar o efeito de inércia do fluido ao escoamento se considera a
viscosidade cinemática que é simplesmente µ
ρ . Sendo ρ a massa específica do fluido. A unidade
da viscosidade dinâmica vem da equação de Newton para fluidos newtonianos. Nos sistemas de
medidas abaixo, tem-se que [5]:
M. K. S. →N.s/m2 =Pa.s
C. G. S. →dina.s/cm2 =poise
utiliza-se também o centipoise: 1cpoise = 0.01poise
-Equação de Estado
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De um modo geral quando um fluido escoa a sua densidade, pressão e temperatura podem
variar e essas variações obedecem à lei para os gases denominada equação de estado dada pela
equação,
(2.12)

f(ρ, p, T ) = 0
No caso de gás perfeito equação de estado se torna, [5].
p
= RT
ρ

(2.13)

onde
• R constante universal dos gases em m2 /s2 .K;
• ρ massa especifica do fluido em Kg/m3 ;
• p pressão absoluta em N/m2 ;
• T Temperatura absoluta em K.
-Fluido Uniforme e fluido Variado
Quanto à variação na trajetória das partículas de fluidos, o fluido pode ser uniforme, em
que todos os pontos de uma mesma trajetória s têm a mesma velocidade (em módulo, direção e sentido) para qualquer intervalo de tempo, matematicamente corresponde a

∂v
∂s

= 0. É

um caso particular de escoamento permanente. E variado (não uniforme) é quando em que
os diversos pontos de uma mesma trajetória s não apresentam a mesma velocidade (em módulo, direção e sentido) para qualquer instante de tempo, matematicamente corresponde a

∂v
∂s

6= 0.

-Reversibilidade irreversibilidade e perdas de energia
Em termodinâmica um processo pode ser definido como uma seqüência de estados pelos quais
passa um sistema. Quando um processo pode retornar ao seu estado original sem uma variação
final do sistema ou do meio, isto é, seja sua inversão, diz-se que é reversível. Quando seu estado
final é diferente do inicial durante o processo é dito irreversível. Em qualquer escoamento de
fluido real os efeitos de atrito viscosos e outros efeitos não permitem a reversibilidade. Portanto,
qualquer escoamento de fluido real é irreversível e como consequência o escoamento de fluido
ideal não existe na natureza. Quando o único objetivo de um escoamento (processo) é medir a
capacidade de um fluido realizar trabalho, dizemos que quando um escoamento real passa de um
estado para outro, a irreversibilidade é denominada de trabalho perdido ou perda de capacidade
de um fluido realizar trabalho ou simplesmente perda de carga disponível no processo [8].
-Resumo da classificação do escoamento de um fluido
Em resumo o escoamento de um fluido pode ser classificado do seguinte modo:

• Quanto à direção da trajetória das partículas de fluido:
– Laminar;
– Turbulento;
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• Quanto à variação no tempo:
– Permanente;
– Não-Permanente;
• Quanto à variação na trajetória das partículas de fluido:
– Uniforme;
– Variável;
• Quanto ao movimento de rotação das partículas de fluido:
– Rotacional;
– Irrotacional;
• Quanto ao processo de viscosidade e termo condução:
– Ideal;
– Real;
• Quanto ao processo de mudança de estado do sistema-fluido:
– Irreversível;
– Reversível;
Quanto ao processo de mudança de estado num escoamento, qualquer processo real é irreversível e envolve perda de carga (energia potencial, cinética ou de pressão).
-Equação de Bernoulli
Considerando um escoamento permanente e um ponto do fluido e sejam: z a cota do ponto; p
a pressão no ponto; o peso específico do fluido e v a velocidade média do escoamento passando
pelo ponto, deduz-se pela integração da equação de Euler, vista adiante, a equação de Bernoulli,
ou seja,

z+

p
1 2
+
v = H = Constante
γ 2g

(2.14)

para todos os pontos do fluido e é chamada equação de Bernoulli para fluidos ideais. Onde
• z energia de posição em m;
•

p
γ

•

1 2
2g v

energia de pressão em m;
energia cinética em m;

• H energia total (ou carga hidráulica) em m.
Ainda,
z+

p
= Energia Potencial = Carga Hidráulica
γ

(2.15)

Para escoamento de um fluido real sempre haverá perdas de carga hp devido o processo ser
irreversível. Isto exige fazer algumas correções na equação de Bernoulli. Neste caso quando o
fluido ao passar de um ponto 1 para um ponto 2 terá que,
hp = z1 +

1
p
1
p1
+ α1 v21 − z2 − 2 − α2 v22
γ
2g
γ
2g

(2.16)
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onde α1 e α2 são adimensionais determinados experimentalmente.
-Força de Arrasto
A literatura é vasta quando se trata deste tema que tem o objetivo de estudar a interação
existente entre um fluido em movimento e um corpo (objeto sólido) nele imerso. É indiferente se
o fluido ou o corpo esteja em movimento. O que importa é que exista um movimento relativo
entre eles. Estudar as forças aerodinâmicas que agem em um corpo submerso em um determinado fluido onde há um movimento relativo entre eles e investigar como essas forças afetam o
movimento e como caracterizá-lo é assunto deste tema [9].
Neste problema, o escoamento pode ser dividido em duas regiões: uma em que o escoamento
do fluido é perturbado pela presença do corpo, e a outra em que o fluido escoa como se o corpo
não estivesse presente. Denominando assim, a Região perturbada e a região não perturbada do
escoamento do fluido em questão. Uma seção perpendicular às linhas de correntes na região não
perturbada pela presença do corpo é denominada de seção ao longe (ou no infinito). Da mesma
maneira, a velocidade de escoamento do fluido ao longo dessa seção é denominada de velocidade
ao longe (ou no infinito) e consequentemente a pressão atuando nessa seção é denominada de
pressão ao longe [9].
Quando o fluido escoa no entorno de um corpo (sólido) provoca o surgimento de uma força
dinâmica resultante que age na superfície do corpo imerso em um fluido em movimento que
pode ser decomposta em duas componentes em relação às linhas de correntes ao longe (caso
bidimensional) que são chamadas: força de arrasto (Fa ), paralela às linhas de corrente ao longe, e
força de sustentação (Fsust ) normal às linhas de corrente ao longe [9].
As formulações para quantificar essas forças são bastante complicadas a sua determinação, por
vezes, se torna uma tarefa empírica. Para analisar essas forças se faz uso das seguintes hipóteses:
na seção ao longe as linhas de correntes são paralelas; na seção ao longe o digrama de velocidade
é uniforme; o regime de escoamento é permanente; o fluido é incompressível; para determinação
das diferenças de pressão, desprezam-se as diferenças de cotas [9].
A força dinâmica resultante em cada ponto da superfície do corpo imerso em um fluido é
resultante de forças de pressão, normal à superfície (tensão normal) que atuam em uma direção
perpendicular à superfície do objeto e de forças de cisalhamento, tangente à superfície, (tensão
tangencial ou tensão de cisalhamento) que agem em direção paralela à superfície do objeto (forças
de fricção ou de atrito).
Quando o fluido é considerado ideal as forças cisalhamento são nulas e os efeitos tangenciais
não existem. Neste caso a força resultante se deve somente aos efeitos de pressão. Por outro lado,
Quando o fluido é considerado real (viscoso) ambos os efeitos estão presentes e força resultante é
devida aos efeitos de pressão e tangenciais.
No caso de um fluido considerado ideal que escoa ao redor de um corpo imerso, a distribuição
de pressão não é uniforme sobre o corpo o que ocasiona uma força de resultante não nula. No
caso de um fluido real a ação das tensões de cisalhamento provocadas pelo atrito entre o fluido e
superfície sólida do corpo oferece um acréscimo na força resultante aplicada pelo fluido sobre o
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corpo imerso [9].
Verifica-se que para pequenos valores de R, Número de Reynolds, os efeitos dos termos de
pressão são desprezíveis e o escoamento é laminar ou Stokiano e a força de arrasto se devem
somente as forças de atrito existente na camada-limite [6].
Aumentando a velocidade, ou seja, o valor de R, surge a camada-limite laminar que ao se
descolar, dá origem aos vórtices num regime estacionário atrás do corpo. A partir do momento
que surgem os vórtices distinguimos duas regiões de escoamento: uma denominada rastro ou
esteira, atrás do corpo, onde se localizam os vórtices e possíveis turbulências; e a outra região
externa a esteira, onde o fluido pode ser considerado perfeito e irrotacional, onde os gradientes
de velocidades são de baixos valores e as forças de viscosidade desprezíveis [6].
Verifica-se que tanto força de arraste quanto a força de sustentação têm componentes devido
às tensões de cisalhamento e as tensões normais ou de pressão que atuam na superfície de um
elemento de volume infinitesimal de fluido, dando origem às duas forças aerodinâmicas básicas
que são a força de arrasto de superfície e força de arrasto de pressão ou de forma. Como essas
forças nunca aparecem separadas uma da outra se considera a força de arrasto total [9].
Então a força de arrasto total é dada pela soma das forças de arrasto de forma e de superfície.
E uma única expressão final para o arrasto é usada, ou seja, o Arrasto É uma força aerodinâmica
que opõe resistência ao movimento de um objeto para diante. A forma do objeto altera a força de
arrasto. Aos objetos fabricados com formas destinadas a produzir o mínimo possível de arrasto
damos o nome de aerodinâmicos [9].
A expressão matemática prática para o cálculo da força de arrasto é conhecida pela equação de
arrasto. A Equação do arrasto permite determinar a resultante da força a que é sujeito um objeto
imerso em fluido ao ser atravessado por ele a certa velocidade. Esta equação, atribuída a Lord
Rayleigh, tem a seguinte expressão:
Fa = Cd

ρv20
A
2

(2.17)

• Fa força total do arrasto na direção desejada em N;
• Cd coeficiente de arrasto (uma unidade sem dimensões determinada experimentalmente);
• ρ massa específica do fluido em Kg/m3 ;
• v0 velocidade do fluido tomada ao longe do corpo em m/s;
• A área característica ou de referência em m2 .
O arrasto sobre um objeto em um fluido em movimento depende da massa especifica, do
quadrado da velocidade, da viscosidade e compressibilidade do fluido, da forma e da dimensão
do corpo, e ainda da sua inclinação com relação ao fluxo. Como dito antes, em geral é uma tarefa
complexa quantificar a sua medida em função desses efeitos. Uma maneira de contornar essa
complexidade é caracterizar o fenômeno através de uma única variável. No caso do arrasto a
variável que reflete todos estes efeitos é denominada de coeficiente de arrasto Cd . Sendo todos os
restantes elementos da Equação 2.17 facilmente determinados, só o Cd varia, sendo determinado
experimentalmente ou por meio de simulações numéricas. A literatura tem mostrado que no caso
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de corpos com poucas irregularidades (superfície suave) o coeficiente é na maior parte dos casos
independente do número de Reynolds para uma boa faixa de valores.
A força de arrasto atuante em um corpo é, portanto, composta de duas parcelas: uma devida
ao arrasto de atrito e a outra ao arrasto de pressão. A contribuição relativa de cada uma varia
com o regime do escoamento e com as condições da superfície do corpo. O arrasto de pressão
depende, basicamente, da forma do corpo e pode ser reduzido a um mínimo como, por exemplo,
em um elipsoide de revolução exposto a um escoamento paralelo ao eixo de simetria do corpo. O
arrasto de atrito não depende significativamente da forma do corpo; entretanto, é influenciado
pelas características da superfície, Tabak Wolf (1998), Dong et al., (2001).
A área de referência A é a área que resulta da projeção do objeto num plano perpendicular
à direção do movimento. Por vezes são utilizadas diferentes áreas de referência para o mesmo
objeto, caso em que se obtêm diferentes coeficientes de arrasto correspondentes a cada situação.
Portanto, deve-se referenciar como é obtido o valor dessa área. O mesmo pode acontecer com a
velocidade v, quando não for tomada ao longe, deve-se referenciá-la [9].
De um modo geral, em fluxos bidimensionais, a resultante da força viscosa também terá
componente horizontal e vertical. Entretanto, em fluxos que ocorram predominante numa direção, horizontal, por exemplo, é de se esperar que a primeira tenha tendência a ser muito
superior à segunda. Normalmente, para o fluxo de um fluido, incompressível e Newtoniano,
escoando em estado estacionário, a força de arrasto, Fa , atuando na direção x, causada pelas
tensões normais e de cisalhamento que agem nas superfícies sólidas, é dada pela equação, [46, 47].

Z

Z
(p cos θ)dA +

Fax =
A

(τ sin θ)dA

(2.18)

A

sendo:
• Fax força total do arrasto na direção desejada x em N;
• θ ângulo formado pela normal ao elemento de superfície dA com a direção do escoamento,
x;
• p pressão dinâmica em N/m2 ;
• τ tensão de cisalhamento ou viscosa em N/m2 ;
Na Equação 3.12 a primeira integral corresponde à força de arrasto de forma, enquanto a
segunda integral corresponde à força de arrasto viscoso ou de atrito, na direção x. Esta última é
propriedade de interesse nesta pesquisa. A figura 5 mostra isso de uma maneira esquematica.
-Equação Fundamental do movimento de uma partícula de fluido ideal-Equação de Euler
Nesta seção serão descritas as equações necessárias para a análise da dinâmica dos fluidos
ideais. As equações básicas são: do movimento, da continuidade e da quantidade de movimento
e a primeira e segunda lei da termodinâmica aplicada a escoamento permanente de um gás. Na
dedução dessas equações é utilizado o método do volume de controle para análise do movimento
das partículas de fluidos [8].
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Figura 5: Força de arrasto Fax decomposta em Força de pressão p e viscosa τ num elemento de superfície
dA.

A equação de Euler foi desenvolvida por volta do ano de 1775 reflete a interação entre sólidos e
fluidos e é descrita pela Mecânica dos Fluidos, especificamente por um conjunto de equações
diferenciais parciais, para análise particular do escoamento de fluido ideal, aqueles em que
os efeitos viscosos são desprezíveis, onde as tensões de cisalhamento são desprezíveis. Este
escoamento é denominado escoamento invíscidos, caracterizado por ter sua viscosidade nula
(µ = 0). Neste caso as forças que atuam em cada elemento infinitesimal de volume são as forças
de campo (ou de volume) e as forças de pressão (força de superfície) num ponto qualquer da
superfície do elemento infinitesimal de volume. Essas equações surgem da aplicação da segunda
−
a é o vetor aceleração, de um elemento de fluido de
Lei de Newton, F = ma onde m é a massa e →
−
v no qual age à força de gravidade Fg
massa infinitesimal, dm, que escoa com certa velocidade →
(força de campo) e as forças de superfície Fs (força de pressão e/ou atrito), surgindo a Equação
2.19, ou seja,
−
→
−
→
−
d→
v
−
F g + F s = dm
= dm→
a
dt

(2.19)

−
Para o campo gravitacional →
g essa equação pode ser reescrita como
1
→
−
−
a =→
g − grad(p)
ρ

(2.20)

O desenvolvimento adequado da segunda lei de Newton escrita como acima, para um volume
de controle, resulta nas equações de Euler em coordenadas cartesianas que são válidas para
escoamentos no regime laminar e invíscidos (µ = 0). Ver Equação 2.21.
−
∂→
v
∇p
−
−
−
+ (→
v .∇)→
v =→
g −
∂t
ρ

(2.21)

−
Onde →
g é o vetor da aceleração da gravidade associada às forças de campo, p é a pressão atuando
no elemento de fluido e ρ é a densidade do fluido associadas a forças de inércia.
Esta equação vetorial fornece as três equações escalares diferenciais da quantidade de movimento para fluido Ideal com densidade variável onde temos cinco incógnitas: as três componentes
vx , vy e vz do vetor velocidade em coordenadas cartesianas, campo de velocidades; a distribuição
de massa específica ρ e a distribuição de pressão p, campo de pressão. Neste caso, precisa-se de
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mais duas equações para se resolver o sistema equações diferenciais. Uma delas é a equação da
continuidade obtida pela conservação da massa, como definida na Equação 2.5, ou seja,
∂ρ
−
+ ∇.(ρ→
v)=0
∂t

(2.22)

e a outra deverá ser uma a equação de estado como a equação para os gases por exemplo.
p
= RT
ρ

(2.23)

Esta equação acrescenta mais uma incógnita, a temperatura T , campo de temperatura e mais uma
equação deverá ser adicionada ao sistema que é a equação da energia obtida da termodinâmica.
Podemos usar a equação da adiabaticidade (dS/dt = 0), onde S é a entropia por unidade de
massa s = δS /δm e como a entropia total do sistema é invariante, S = δs = constante e podemos
escrever que [6],
ds
∂s →
=
+−
v .∇s = 0
dt
∂t

(2.24)

as três equações de Euler, a equação da continuidade, a equação de estado, a equação da energia
juntamente com as condições de contorno (CC) conhecendo os valores iniciais do problema (VI),
determinam completamente no domínio espaço-tempo a pressão, a densidade, a temperatura, e as
componentes da velocidade em um escoamento de um fluido ideal (6 equações para 6 incógnitas:
u, v, w, p, ρ e T ).
-Equação Fundamental do movimento de uma partícula de fluido real - Equação de NavierStokes
Quando o fluido que escoa é real aparece as forças de cisalhamento ou tangenciais nas iterações
fluido-fluido e fluido-sólido que são caracterizados pela viscosidade do fluido. Neste caso, as
equações de Euler são rescritas dando origem as equações de Navier-Stokes.
As equações de Navier-Stokes foram derivadas inicialmente por M. Navier em 1827 e por S.D.
Poisson em 1831, baseando-se num argumento envolvendo considerações de forças intermoleculares. Mais tarde as mesmas equações foram derivadas sem o uso de nenhuma dessas hipóteses por
B. de Saint Vernant em 1843 e por G.G. Stokes em 1945. Suas derivações foram baseadas na hipótese de que as tensões normais e de cisalhamento são funções lineares da taxa de deformação, em
conformidade com a lei da viscosidade de Newton. Considerando que a hipótese da linearidade
é evidente e completamente arbitrária, não é certo considerar que as equações de Navier-Stokes
oferecem uma descrição verdadeira do movimento de um fluido qualquer em todas as situações.
Como consequência disso torna-se necessário, quando possível, verificá-la experimentalmente.
As dificuldades matemáticas encontradas na tentativa de se resolver as equações de Navier-Stokes
tem até o presente momento nos impedido de obter uma solução analítica única na qual os
termos convectivos interagem com os termos viscosos. Entretanto, soluções exatas conhecidas,
tais como escoamento laminar através de duto circular, bem como escoamentos de camada limite,
concordam tão bem com os experimentos. Isto nos dá certa garantia da validade geral das
equações de Navier-Stokes para descrever fenômenos envolvendo movimento de fluidos [10].
Com base na equação constitutiva que relacionam as tensões tangenciais com a taxa de
deformação do fluido que no caso de fluido newtoniano é lei de Newton para a viscosidade, 2.1.
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Esta equação é inserida nas equações da quantidade de movimento resultando nas equações de
Navier-Stokes que são apresentadas a seguir. Estas equações só permitem descrever escoamentos
bem comportado sob o regime laminar, ou pelo menos previsível de alguma forma. As equações
correspondentes ao regime turbulento exigem um tratamento estatístico devido à aleatoriedade
do movimento das partículas de fluido. A expressão completa da equação da quantidade de
movimento na forma compacta escreve-se como [9]
−
→
−
1
1µ
µ −
d→
v
−
→
−
= F g − ∇p +
∇(∇.→
v ) + ∇2 →
v
a =
dt
ρ
3ρ
ρ

(2.25)

Os dois primeiros termos do segundo membro da igualdade provêm da equação de Euler e os
dois últimos termos do segundo membro da igualdade são provenientes dos efeitos viscosos
decorrentes dos fluidos reais. As formas desses dois últimos termos dependem de hipóteses adotadas, aqui considerando fluidos newtonianos e para gases. No caso de líquido ela é aproximada [9].
A solução analítica da equação de Navier-Stokes não é conhecida e constitui um grande desafio
para a ciência devido ao seu alto grau de complexidade (presença de termos não lineares em sua
formulação), salvo para problemas em que a geometria e a forma do escoamento sejam simples.
Quando algumas simplificações das equações completas puderem ser adotadas, a solução analítica
poderá ser obtida através do método das características, por exemplo. No entanto, fazendo-se
uso de métodos numéricos adequados se consegue bons resultados para os valores numéricos
correspondentes a função que é solução dessa equação diferencial (ou sistema de equações).
Resultados experimentais têm-se mostrados satisfatórios em uma vasta gama de trabalhos em
diversas áreas já realizados.
O método das características é um método analítico aplicável a sistemas de equações diferenciais parciais quase lineares que são transformadas em um conjunto de equações diferenciais
ordinárias que definem as características, e em um conjunto de equações diferenciais ordinárias
que descrevem como a solução varia ao longo de qualquer característica específica [11].
A solução numérica das equações de Navier-Stokes pode ser obtida utilizando o método dos
volumes finitos baseado em elementos. Neste método são usadas funções de interpolação do
tipo Diferença Central, Upwind e Quick para obter o valor da variável de interesse nas faces
no interior dos volumes de controle (volumes elementares ou discretos formados e interligados
por uma malha de pontos nodais) onde a equação diferencial na forma conservativa é integrada
para determinar os valores da solução dessa equação nos pontos nodais da malha que representa
os pontos do domínio discretizado de definição das funções que são soluções das equações
diferenciais em questão.
O desenvolvimento adequado da segunda lei de Newton escrita como acima, resulta nas
equações de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas para fluido incompressível (ρ =constante)
e irrotacional (rot(v) = 0) e, consequentemente ∇2 v = 0, que resulta em uma equação um pouco
amenizada para o tratamento numérico, ou seja, para o campo gravitacional Fg =ρ δV .g , temos
ρ

−
→
−
D→
v
−
−
= ρ→
g − ∇p + µ∇2 →
v
Dt

que é a segunda lei de Newton aplicada ao um elemento de fluido real.

(2.26)
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O primeiro termo do lado esquerdo da igualdade da equação que é a segunda lei de Newton é
massa por unidade de volume vezes aceleração (termos convectivos ou de transporte), O primeiro
termo do lado direito da igualdade é a força gravitacional por unidade de volume (força de
campo), o segundo termo do lado direito da igualdade é força de pressão por unidade de volume
(força de superfície) e o último termo do lado direito da igualdade é força viscosa por unidade de
volume, força de superfície (termo de difusão). Resumindo,
dm

−
X
→
−
→
−
d→
v
=
forças = F g + F s
dt

(2.27)

de outra forma, podemos escreve a equação de Navier-Stokes
−
∂→
v
∇p µ 2 →
−
−
−
+ (→
v .∇)→
v =→
g −
+ ∇ −
v
∂t
ρ
ρ

(2.28)

que constitui a equação fundamental de transporte de fluido real. Para escoamentos invíscidos
(µ = 0), chega-se à famosa equação de Euler, 2.21, derivada em 1755. Resolver as equações de
Navier-Stokes resume-se em determinar as seguintes funções soluções: u(t, x, y, z), v(t, x, y, z),
w(t, x, y, z), p(t, x, y, z), ρ e T (t, x, y, z).
Neste caso, temos cinco variáveis e apenas três equações, logo são necessárias duas outras
equações provenientes dos princípios de conservação de massa e energia, segunda Lei de Termodinâmica para o sistema ficar completo. Neste caso, não podemos usar a equação da adiabaticidade
(dS/dt = 0) porque os processos de termocondução não são desprezíveis para fluidos reais. Ao
contrário dos fluidos ideais onde o fluido tem velocidade não nula quando escoa no entorno de
um corpo sólido. Para as condições inicias e as condições de contornos estabelecidas têm que
analisar as condições de aderência perfeita entre as partes em contato, ou seja, sólido-fluido, o
fluido real em contato com o sólido permanece em repouso (condição de não escorregamento) e
fluido-fluido, na interface entre as camadas se tem igualdade das pressões e velocidades [6].
A primeira lei da termodinâmica para sistema fornece a equação da energia e afirma que o
calor Q fornecido ao sistema menos o trabalho W pelo sistema depende dos estados iniciais Ei e
final Ef apenas, ou seja,
Q − W = Ei − Ef

(2.29)

de outra forma,
Qentra − Wsai Eentra − Esai
∆E
+
=
∆t
∆t
∆t

(2.30)

e a equação diferencial correspondente é
b
δQ
∂(eρ)
−
=
+ ∇(ρe)→
v
δV
∂t

(2.31)

que pode ser escrita em função da temperatura T .
Onde o primeiro termo da igualdade corresponde a quantidade de calor por difusão que
atravessa as fronteiras do volume de controle δV menos o trabalho realizado/recebido pelo
b = (Qentra − Wsai )/∆t fornecida ao elemento diferencial de
sistema por unidade de tempo Q
volume δV e e = E/m é a energia por unidade de massa do sistema formada pela soma das
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energias interna, potencial e cinética [54]
No entanto, a equação fundamental de fluxo de fluído e transferência de calor como resultado
da aplicação das leis das conservações para o movimento de fluído para uma variável genérica φ
pode ser dada pela equação genérica 2.32.
∂
∂
∂
∂
∂
(ρφ) + (ρuφ) +
(ρvφ) + (ρwφ) =
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x







∂φ
∂
∂φ
∂
∂φ
Γφ
+
Γφ
+
Γφ
+ Sφ
∂x
∂y
∂y
∂z
∂z
(2.32)

Onde a função generalizada assume: φ = u, v ou w para a equação da quantidade de movimento ( equação de Navier-Stokes) na direção x (axial); na direção y (radial) ou na direção z
respectivamente com Γ φ = µ, viscosidade cinemática do fluido; φ = 1, Sφ = 0 e Γ φ = 0, para a
equação da conservação da massa e φ = T e Γ φ = K/Cp para a equação da energia, sendo ρ a
densidade do fluido e Sφ é o termo fonte adequado a cada situação. Essa é a forma ideal para
o tratamento computacional que facilita a construção do algoritmo correspondente ao método
numérico adequado para a sua solução numérica quando o escoamento é laminar. Onde ρ é
a densidade do fluído, u, v e w são as componentes do vetor velocidade em relação aos eixos
ortogonais x, y e z, respectivamente, t reprenta o tempo, Γ φ é o coeficiente de difusão, φ é a
variável genérica e Sφ é o termo fonte. O primeiro termo do primeiro membro da equação é
o termo transiente, os três últimos termos do primeiro membro são os termos de advecção, os
três primeiros termos do segundo membro da equação são os termos difusivos e último termo
é o termo fonte por unidade de volume do fluído [54]. A força gravitacional foi considerada
desprezível.
Com uma equação de estado relacionando a massa específica ρ com a pressão P e a temperatura
T fechamos o problema, ou seja,
ρ = ρ(P, T )

(2.33)

obtendo-se, assim para um problema tridimensional de transporte de fluido real compressível,
seis equações (Navier-Stokes, conservação da massa, energia e equação de estado) para a seis
incógnitas u(t, x, y, z), v(t, x, y, z), w(t, x, y, z), P(t, x, y, z) e ρ T (t, x, y, z).
Uma observação deve ser feita, ou seja, note que as equações de Navier-Stokes podem somente
descrever o fluxo de um fluido aproximadamente. A uma escala extremamente pequena ou
sob condições extremas os fluidos reais são constituídos de uma mistura de moléculas discretas
e outros materiais, tais como partículas em suspensão e gases dissolvidos o que irá produzir
resultados diferentes dos obtidos para um fluido contínuo e homogêneo modelado pelas equações
de Navier-Stokes. Dependendo do número de Knudsen do problema a mecânica estatística deve
ser uma abordagem mais apropriada. Contudo, as equações de Navier-Stokes são úteis para um
grande número de problemas práticos, dentro de suas limitações. [12].
O número de Knudsen (Kn ) é um número adimensional definido como sendo a razão entre
o comprimento do caminho livre médio molecular e uma escala de comprimento fisicamente
representativa. Esta escala de comprimento pode ser, por exemplo, o raio de um corpo no fluido.
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O número foi batizado em honra do físico Martin Knudsen.

Kn =

λ
L

(2.34)

onde
• λ = caminho livre médio em m∗ ;
• L = escala de comprimento fisicamente representativa em m.
(*Para a dinâmica das partículas na atmosfera, e assumindo as Condições Normais de Temperatura e Pressão, isto é: 25o C, 1atm, nós temos λ = 8 × 10−8 m).
O número de Knudsen é muito útil para determinar se a formulação da mecânica estatística ou
da mecânica do continuo deve ser usada: Se o número de Knudsen é próximo ou maior que um,
o caminho médio livre de uma molécula é comparável a escala de comprimento do problema,
e a consideração de continuidade da mecânica dos fluidos não são mais uma boa aproximação.
Neste caso a mecânica estatística deve ser usada [13].
A Mecânica estatística (ou física estatística) é o ramo da física que estuda os comportamentos
de sistemas com elevado número de entidades constituintes a partir do comportamento destas
entidades. Os constituintes podem ser átomos, moléculas, íons, entre outros. É uma teoria
reducionista, em oposição à holística termodinâmica, que tem feição fenomenológica.
O estudo de tais sistemas em toda a sua complexidade é pouco prático ou mesmo inviável.
Para contornar essa dificuldade o que se faz é esboçar um conjunto de simplificações e atribuir
uma série de vínculos matemáticos, como a hipótese ergódica. Além disso, a mecânica estatística
divide-se em áreas: mecânica estatística quântica, mecânica estatística de equilíbrio, mecânica
estatística do não equilíbrio, etc. [14].

2.3

f ísica dos sistemas complexos

Segundo os preceitos da ciência os fenômenos que ocorrem na natureza obedecem às leis da
Física. Entretanto, a aplicação destas leis para alguns sistemas particulares é uma tarefa árdua ou
até impossível devido à alta complexidade das interações entre as partes que os compõem. Em
geral tais sistemas são denominados de sistemas complexos.
Uma característica de um fenômeno físico qualquer pode ser descrito por uma lei de potência
quando a equação matemática que o representa é da forma dada pela Equação 2.35:

f(x) = a.xb
onde
• f(x) a variável independente do sistema analisado;
• x a variável dependente do sistema analisado;

(2.35)
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• a a constante de proporcionalidade que depende do modelo físico estudado;
• b o expoente que depende do modelo físico estudado.
Para análise de sistemas complexos ou desordenados, como é o caso de meios porosos encontrado em reservatório de petróleo onde alguma propriedade hidráulica relevante que se relacione
a geometria das partículas ou do espaço poroso no que refere ao movimento de fluidos em
meios porosos é essencial o conceito de escala. Tal conceito vem sendo utilizado pela mecânica
estatística para estudar os denominados comportamentos universais de escala, ou seja, mostrar
que sistemas que aparentemente são diferentes, apresentam um comportamento de escala em
comum. Existem, portanto, certas "leis de escala"que são básicas e independentes de muitos
detalhes do sistema em questão. A caracterização de sistemas através de expoentes globais leva à
definição de classes de universalidade, ou seja, dois sistemas pertencem à mesma classe universal
se podem ser descritos pelo mesmo expoente de escala. Em outras palavras, este tipo de descrição
é uma tentativa de evidenciar novas "simetrias"embutidas em sistemas aparentemente distintos.
Espera-se que sistemas pertencentes à mesma classe de universalidade possam ser descritos por
leis de formação semelhantes [21].
Nas últimas décadas pesquisadores do mundo todo passou a se interessar pela dinâmica de
sistemas complexos, cujas partes interagem de forma não linear. Uma das características destes
sistemas é a presença de leis de potência (ou leis de escala). Estas são observadas em diversos
contextos desde a biologia até o comportamento de bolsas de valores. Neste novo cenário se
vem paulatinamente construindo um esquema teórico geral para explicar tais fenômenos dando
origem, assim, a vários ramos da física, como a teoria do caos e a física dos sistemas complexos.
Nestes esquemas brotaram-se novos conceitos como criticalidade auto-organizada, auto-similaridade,
universalidade, fractais e leis de potência que fazem parte da física contemporânea [22].
Na maioria das vezes os físicos resolvem algum tipo de equação diferencial, onde as funções
possuem alguma escala característica para descrever um determinado fenômeno natural representado por um sistema. De uma maneira geral, podemos expressar as funções em termos de leis
exponenciais, onde aparece um parâmetro que determina a escala do problema. Neste caso a
natureza dos dados do problema a ser resolvido segue uma curva normal ou gaussiana, onde
a média dos valores representa a escala característica com o desvio-padrão com valores bem
menores que a média. Os sistemas com escala ou dependente de escala descrevem quase tudo
na natureza, às vezes até sistemas desordenados. Como por exemplo, a distribuição de gotas de
chuva na calçada tem uma escala característica. Mas existem sistemas que não possuem escala
característica e são descritos por leis de potência, obtidas de soluções de equações funcionais
da forma f(λx) = λp f(x), que têm comportamentos estatísticos simples, que não possuem uma
escala característica, revelando a ausência de um tamanho esperado para o próximo evento [22].
Em resumo, todos os eventos que se enquadram neste esquema têm grandes flutuações em
suas medidas que surgem universalmente em sistemas que se encontram fora do equilíbrio em
um estado crítico. A organização destes sistemas não depende da natureza precisa das coisas
envolvidas, mas somente da maneira como as influências se propagam de um lugar a outro. Aqui,
eventos raros surgem a partir do mero acúmulo e posterior liberação de estresse. Entretanto é
possível que a única causa geral para tais eventos seja a organização interna de um estado crítico,
que faz com que eventos raros sejam não apenas possíveis, mas inevitáveis [22].
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Para o modelo MPD estudado neste trabalho, o sistema não tem um tamanho característico,
mensurado pela média, por exemplo, ou seja, para o nosso caso, a média dos tamanhos dos
discos tem valor de 1.5710cm de raio com desvio-padrão de valor 1.7483cm, correspondente. Isto
corrobora com a regra de fracionamento das partículas do sistema, que obedece a uma lei de
potência. Isto é indicativo pelo qual podemos enquadrar essa classe de modelo como sistema
complexo ou simplesmente conjunto fractal.

2.4

introdução à geometria fractal

Quando observamos a natureza vemos que a matéria se encontra distribuída das mais variadas
formas, estruturas e arranjos espaciais com os mais diversos graus de aleatória e complexidade
em qualquer que seja a escala de tamanho considerada. Essa diversidade é uma característica
da natureza, e suas configurações formam um sistema bastante complexo que se torna cada vez
mais visível em vários ramos da ciência. Desta maneira, é imprescindível a necessidade de se
entender e descrever todo o processo de formações dessas estruturas nos seus diversos níveis
de escala espacial ou temporal e tentar obter relações matemáticas que possam caracterizá-lo
adequadamente [24].
A natureza está repleta de estruturas fractais denominada de fractais naturais. O perfil da
costa de um país, uma árvore e suas folhas, rochas e nuvens são exemplos de formas fractais,
aglomerados de estrelas ou galáxias, ramificações de uma bacia hidrográfica, a rugosidade do
relevo terrestre (elevações e depressões), a compreensão da morfologia das folhas dos vegetais, da
copa das árvores, da estrutura das plantas e das árvores, e da sua distribuição em uma floresta, o
sistema de vasos sanguíneos e do sistema nervoso, bem como a formação esponjosa dos pulmões,
a estrutura de empacotamento do cérebro com suas dobras, entrâncias e reentrâncias, nas artes
em geral, na distribuição espacial das jazidas, a distribuição dos tamanhos dos grãos, volume de
petróleo, distribuição e forma da estrutura microscópica da porosidade da formação rochosa que
é importante para a determinação de sua permeabilidade que está diretamente relacionada com a
produtividade e consequentemente a lucratividade de uma empresa petrolífera [23, 24].
Apesar de existirem por toda a natureza e de serem onipresentes, estes objetos somente foram
realmente estudados a fundo no final do séc. XIX e início do séc. XX, quando muitos matemáticos
se dedicaram ao estudo de objetos e comportamentos de sistemas naturais não tradicionais com o
intuito de tornar a natureza simples e compreensível foram surgindo novas teorias devido a Julia,
Fatou e Hausdorff que formavam bases matemáticas sólidas e que descreviam e formalizavam
os fenômenos naturais. Foi quando surgiram os fractais artificiais (não naturais), muitas outras
figuras fractais que podem ser construídas facilmente com a ajuda de computadores seguindo
determinado algoritmo recursivo de construção geométrica. São os fractais clássicos e seus
criadores: GEOG CANTOR (1945 − 1918), matemático Russo cujos trabalhos ligados à Teoria
dos Conjuntos estão na base do aparecimento do famoso fractal Conjunto de Cantor. HELGE
VON KOKC (1870 − 1924), matemático Sueco que introduziu em 1904 o fractal conhecido como
A Curva de Koch. WACLAW SIERPINSKI (1882 − 1969), matemático Polaco que criou em 1916
o fractal que recebeu o seu nome Triângulo de Sierpinski. GIUSEPPE PEANO (1858 − 1932)
matemático Italiano, descreveu a primeira curva em 1890. Desde então, foram descobertas,
por outros matemáticos, curvas que por possuírem características comuns à primeira, foram
denominadas Curvas de Peano. DAVID HILBERT (1862 − 1943), matemático alemão que criou o
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fractal A Curva de Hilbert. KARL MENGER (1902 − 1985), matemático austríaco que em 1926
descreveu pela primeira vez a esponja de Menger, enquanto explorava o conceito de dimensão
topológica. Às vezes é chamada de esponja de Sierpinski-Menger ou esponja de Sierpinski. É
uma generalização tridimensional do conjunto de Cantor e carpete de Sierpinski. HERMANN
MINKOWSKI (1864 − 1909), matemático nascido em Aleksotas (subúrbio de Kaunas, na Lituânea)
de uma família de ascendência alemã, polonesa e judia que criou o fractal a ilha de Minkowski.
Os conjuntos de Cantor e de Sierpinski são gerados através de um processo de remoção de
alguma parte da figura inicial (geradora) enquanto que os conjuntos de Koch, Peano e de Hilbert
são gerados através de um processo de alteração (distorção) da figura inicial. As criações abstratas de Cantor, Peano e Koch podem ser consideradas como as idéias genuínas precursoras da
matemática contemporânea. Seguidas das estruturas de Sierpinski. Nestas estruturas, vazios de
forma geométrica definida são criados sobre um plano de forma iterativa em escalas sucessivas.
E aqueles fractais que são construídos de tal maneira que sua estrutura obedece a certa função
matemática (geralmente complexa). São os sistemas dinâmicos, é um sistema que evolui ao longo
do tempo, e seus criadores: BENOÎT B. MANDELBROT, matemático francês de origem judaicopolonesa, nascido em Varsóvia em 1924, criou o conjunto de Mandelbrot que é um fractal definido
como o conjunto de pontos no plano complexo para o qual a sequência definida iterativamente
pela equação Zn + 1 = Zn + C, GASTON MAURICE JULIA (1893 − 1978), matemático francês
que conduziu investigações matemáticas que o levaram à escrita da sua obra-prima Mémoire sur
l’itération des fonctions rationelles. Neste trabalho, que lhe trouxe a fama entre os matemáticos
de renome, definiu os conjuntos conhecidos como conjunto de Julia, redescobertos na década
de 70 pelas experiências computacionais de Mandelbrot. Este conjunto é obtido fazendo uma
pequena alteração no algoritmo referente ao conjunto de Mandelbrot. Em dinâmica complexa,
o conjunto de Julia J(f) de uma função holomórfica f consiste informalmente dos pontos cujo
comportamento, em um período longo, sob iteração repetida de f não muda drasticamente sob
pequenas perturbações [19, 23, 24].
Os conjuntos de Mandelbrot e de Julia são auto-semelhantes. Os fractais são figuras caracterizadas pela propriedade de auto-semelhança: uma parte dessas figuras reproduz exata ou
aproximadamente, a sua totalidade. A formulação matemática necessária para a produção dessas
imagens resume-se a uma equação iterativa no plano dos números complexos. Figuras desse
tipo, que são geradas com base em procedimentos recursivos simples que podem ser viabilizada
usando computador permitindo revelar toda a sutileza de suas formas intrincadas e exerce uma
grande atração pela estética. A beleza dos conjuntos de Mandelbrot e de Julia mostra como a
matemática se aproxima da arte quando se refere à geometria fractal. A arte fractal é a criada
utilizando-se funções matemáticas chamadas fractais onde se transforma os resultados dos cálculos em imagens, animações, música ou outro tipo de mídia, por exemplo.
O grande mérito da teoria da geometria fractal reside no fato de oferecer um método compacto
para analisar e descrever objetos e formas naturais, onde a geometria clássica ou euclidiana
encontra limitações. A geometria fractal usa a teoria de sistemas dinâmicos e o seu desenvolvimento vem abrangendo diversas áreas da ciência exatas, sócias e biológicas, na ecologia na teoria
evolucionária e cataclísmica, na teoria da evolução do universo e na tecnologia com estudo dos
fenômenos de escoamento de fluidos inclusive turbulência e finalmente na arte com figuras de
estranha beleza tudo isso acompanhado do crescente desenvolvimento da ciência e engenharia
da informação que permite gerar códigos simples e robustos que rodam em computadores de
alto desempenho que agiliza o desenvolvimento de idéias fornecendo as representações gráficas
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desejados [25].
Estamos muito familiarizados com a Geometria Euclidiana, onde estudamos as figuras mais
simples: retas, quadrados, círculos, cones, pirâmides etc. Estamos acostumados a calcular suas
medidas dimensionais de comprimento, área e volume dessas figuras. As indústrias estão habituadas a fabricar seus artefatos com bases na geometria desses objetos. Neste contexto a idéia de
dimensão já está memorizada em nossas mentes. No entanto, a maior parte dos objetos com que
lidamos em nosso cotidiano não é reta, nem esferas, nem cones. Olhando, por exemplo, para uma
folha de um vegetal, verificamos que é extremamente rugoso e irregular. Se observarmos um
pequeno pedaço dessa folha mais de perto se observa novas rugosidades e irregularidades que
antes não tínhamos observado. No entanto esta imagem assemelha-se bastante à anterior. Esta
irregularidade regular é uma das propriedades que caracteriza um fractal. A geometria euclidiana
não é adequada para representar as expressões geométricas de formas recortadas, retorcidas
ou rugosas que aparecem em muitos fenômenos da natureza como o padrão de formação de
nuvens, das turbulências, das ramificações das árvores, etc. podem ser recriados por meio de
regras simples de construção geométrica, mas que ao serem executadas são capazes de gerar
estruturas de complexidade admirável, os fractais. Atualmente a geometria fractal, e em especial
a dimensão fractal, vem sendo utilizada em diversas áreas do conhecimento, como o estudo de
sistemas caóticos; caracterização de objetos; análise e reconhecimento de padrões em imagens;
análise de texturas e medição de comprimento de curvas, etc. [25, 26].
A definição de fractal não é facilmente compreendida se não for expressa em uma linguagem
razoavelmente intuitiva, com a ajuda de exemplos bem conhecidos da natureza como as nuvens,
as linhas costeiras ou a ramificação de uma raiz [20]. Existem várias definições sobre fractais na
literatura.
A geometria fractal propõe uma melhor maneira para descrever e tratar as estruturas irregulares
e descontínuas da natureza. A geometria fractal é uma ferramenta qualitativa e quantitativa
capaz de lidar, eficientemente, com os dados espaciais ou temporais, descrevendo com maior
precisão sua complexidade. Um fractal é por definição uma estrutura na qual parte da mesma se
assemelham ao todo, ou seja, existem partes auto-similares, estatisticamente, dentro da estrutura
global. Isto indica a presença do fenômeno de escala e de um nível de tendência, o qual pode ser
medido através da dimensão fractal, que é uma medida de sua complexidade (MANDELBROT,
1983; RUSS, 1995) [27].
Segundo o trabalho pioneiro de Mandelbrot, os fractais são definidos como estruturas autosimilares, ou seja, aquelas que se apresentam uma imagem de si própria, qualquer que seja a
escala de fragmentação. Segue que suas partes são semelhantes. Atualmente a auto-similaridade
pode ser entendida como propriedade média, do ponto de vista estatístico, não precisando se
aplicar a todos os detalhes das estruturas. Este é o caso mais comum na natureza e representa
também alguns objetos fabricados pelo homem. Mandelbrot as denominou fractais, se baseado
no latim, do verbo fractus, cujo verbo frangere correspondente significa quebrar: criar fragmentos
irregulares, fragmentar [18, 19, 20].
A geometria fractal de Mandelbrot reflete uma natureza de irregularidades, de reentrâncias,
saliências e depressões, de fragmentação. Contudo, a geometria fractal está ligada a ciências do
CAOS. As estruturas fragmentadas fornecem certa ordem ao CAOS que busca padrões dentro de
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um sistema por vezes aparentemente aleatório [19].
De outra forma, a teoria fractal foi introduzida na década de 70 pelo matemático Benôit Mandelbrot para designar objetos e estruturas complexas dotadas da propriedade de auto-similaridade
(CHAVES, 1989). Estruturas autos-similares possuem detalhes com ramificações, poros ou rugosidades, em certa faixa de escala de comprimento, cuja forma é a mesma (estatisticamente) em cada
escala de observação nessa faixa. Assim, se uma parte da estrutura for ampliada terá a mesma
forma do todo (MANDELBROT, 1983). Já o termo ’fractais’ são representações geométricas de
sistemas desordenados cuja estrutura pode ser descrita por dimensões não integrais (GUZMAN
et al., 1993). A natureza não integral destas dimensões indica que objetos fractais devem possuir
detalhes estruturais que possam acomodar esta desordem (VICSEK,1992) [28].
As famosas aberrações matemáticas - figuras altamente complexas e inusitadas geradas por
processos iterativos simples - datam modernamente de cerca de um século atrás, quando JULIA
(1918) e FATOU (1919) apresentaram suas iterações com números complexos. Porém, foi apenas
com MANDELBROT (1975) que a Geometria Fractal de fato nasceu como corpo de ciência, sob
sua obra LES OBJETS FRACTALS: FORME HASARD ET DIMENSION [29].
Os fractais podem ser definidos segundo algumas características intuitivas, pois se torna difícil
a conversão da definição matemática para a linguagem ordinária devido à falta de termos adequados à sua tradução. Mandelbrot usou o conceito de dimensão para definir fractal: Mandelbrot
definiu fractal como um sistema organizado para o qual a dimensão de Hausdorff-Besicovitch
excede estritamente a dimensão topológica (número inteiro que caracteriza a geometria de um
objeto euclidiano - por exemplo: zero para um ponto, um para uma linha, etc.), onde fractais
cujas estruturas sejam auto-semelhantes, ou a dimensão de Hausdorff é igual à dimensão de
Minkowski-Bouligand; para que não fossem excluidas alguns objetos da física considerados fractais J. Feder (1988) propõe que um fractal é uma forma cujas partes se assemelham ao seu todo sob
alguns aspectos; K. J. Falconer sugeriu o entendimento de fractais por caracterização, ou seja, um
conjunto F é um fractal se, por exemplo: a) F possui alguma forma de "auto-similaridade"ainda
que aproximadamente ou estatisticamente; b) a dimensão fractal, definida de alguma forma, é
maior que sua dimensão topológica; O conjunto F pode ser expresso através de um procedimento
recursivo ou iterativo. Nota-se que o conceito de fractal deixa muito a desejar. [19].
Na definição de fractal, alguns problemas de linguagem incluem: não há nenhum significado
preciso para o termo "muito irregular; quando se diz "dimensão", pode haver dúvida na definição
do conceito, pois o termo pode ter diversos significados; há muitos modos que um objeto pode
ser considerado auto-semelhante; nem todo fractal possui repetitividade, dependendo dos dados
inseridos (principalmente no domínio do tempo) este não terá em escalas menores a mesma
aparência, aparecendo distorções da figura [32].
Os fractais podem ser agrupados em três categorias principais. Estas categorias são determinadas pelo modo como o fractal é formado ou gerado: Sistema de funções iteradas - Estas possuem
uma regra fixa de substituição geométrica. Conjunto de Cantor, tapete de Sierpinski, curva de
Peano, floco de neve de Koch, esponja de Menger, são alguns exemplos deste tipo de fractal;
Fractais definidos por uma relação de recorrência em cada ponto do espaço (plano complexo).
Exemplos deste tipo são o conjunto de Mandelbrot e o fractal de Lyapunov. Estes também são
chamados de fractais de fuga do tempo; Fractais aleatórios, gerados por processos estocásticos ao
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invés de determinísticos, por exemplo, terrenos fractais e o vôo de Lévy [32].
Ainda, também podem ser classificados de acordo com sua auto-similaridade. Existem três
tipos de auto-similaridade encontrados em fractais: Auto-similaridade exata é a forma em que a
auto-similaridade é mais marcante, evidente. O fractal é idêntico em diferentes escalas. Fractais
gerados por sistemas de funções iterativas (iteração é a repetição de um procedimento consecutivamente) geralmente apresentam uma auto-similaridade exata; Quase-auto-similaridade é uma forma
mais solta de auto-similaridade. O fractal aparenta ser aproximadamente (mas não exatamente)
idêntico em escalas diferentes. Fractais quase-auto-similares contêm pequenas cópias do fractal
inteiro de maneira distorcida ou degenerada. Fractais definidos por relações de recorrência são
geralmente quase-auto-similares, mas não exatamente auto-similares; Auto-similaridade estatística é
a forma menos evidente de auto-similaridade. O fractal possui medidas numéricas ou estatísticas
que são preservadas em diferentes escalas. As definições de fractais geralmente implicam alguma forma de auto-similaridade estatística (mesmo a dimensão fractal é uma medida numérica
preservada em diferentes escalas). Fractais aleatórios são exemplos de fractais que possuem
auto-similaridade estatística, mas não são exatamente nem quase auto-similares. Entretanto, nem
todos os objetos auto-similares são considerados fractais como é o caso de retas esferas ou cones
[32].
Do exposto vimos que os fractais são objetos que podem ser obtidos de maneira determinística
ou aleatoriamente, através de processos recursivos apresentando determinadas características que
por vezes são encontradas em formas da natureza. Estas características são: auto-semelhança,
escala, singularidade, complexidade e dimensão. Como já visto, uma figura é auto-semelhante se
apresenta sempre o mesmo aspecto visual a qualquer escala qual seja ampliações ou reduções
isotrópicas, ou seja, se parte de uma figura se assemelha á figura vista como um todo. O fato de
se ver algum semelhante (ou muito semelhante) ao que acontece nas varias escalas diz que estes
sistemas são invariantes em escala um conceito que está intimamente ligado à auto-semelhança.
Quando um sistema é invariante apenas para transformações anisotrópicas dizemos que ele é
auto-afim. A auto-semelhança é um elemento integrante do processo de construção. Assim, o
objeto que resulta da passagem ao limite deste processo recursivo é exatamente auto-semelhante,
ou seja, é igual a uma cópia ampliada dos elementos que o constituem. Os fractais são formados
por um processo recursivo aplicado indefinidamente. Quanto maior for o número de iterações
deste processo, mais detalhes serão apresentados e assim, nunca obteremos uma "imagem final".
Daí a expressão complexidade infinita, ou seja, a complexidade infinita prende-se com o fato de o
processo gerador dos fractais é recursivo, tendo um número infinito de iterações. Portanto, os
objetos fractais se caracterizam pela auto-similaridade infinita, ou seja, não importa da escala
em que estejam sendo observadas. O fractal carpete de Sierpinski, por exemplo, é o limite do
processo iterativo que lhe dá origem [20, 23].
Os sistemas fractais apresentam outra característica interessante, a singularidade, é que eles
são singulares em quase todos os pontos de suas estruturas, ou seja, apresentam irregularidades
locais não-localizadas. O estudo da distribuição dessas irregularidades é uma maneira de se
caracterizar as estruturas [20].
A geometria euclidiana ou sistemas euclidianos também chamados não-fractais são aqueles
ordenados e que seguem a dimensão euclidiana ou topológica, cujos valores são números inteiros
ou naturais, relacionados aos graus de liberdade espacial. Neste caso, a dimensão assume valor
zero para um ponto; 1 para uma curva; 2 para uma superfície; e 3 para um volume no espaço
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euclidiano. Esta dimensão apresenta sérias limitações para a representação dos fenômenos
caóticos da natureza, pois, na maioria das vezes, o seu valor tende a ser fracionário, indicando
que o sistema é fractal e, com isso, segue a dimensão fractal (SENESI, 1994) [28].
A geometria fractal, por meio da dimensão fractal D, pode apresentar valores fracionários
que dependem do sistema analisado: 1 < D < 2 para uma curva, 2 < D < 3 para superfície
e 2 < D < 3 para um "sólido". O valor D de um objeto é a medida do grau de irregularidade
considerada em todas as escalas, relacionado à crescente medida do objeto à proporção que o
dispositivo de medida se torna menor (VICSEK, 1992). Uma alta dimensão fractal significa que o
objeto é mais irregular e, com isto, a medida estimada aumenta mais rapidamente, ou seja, esse
valor D é uma medida da proporção do espaço realmente ocupado por um sistema desordenado,
podendo refletir a conformação das partículas que o constituem (HARRISON, 1992) [28].
Das características que definem um fractal, a mais importante é a Dimensão Fractal. Ao
contrário do que é observado na Geometria Euclidiana, onde o valor da dimensão representa a
dimensionalidade do espaço em que dado objeto está inserido, a Dimensão Fractal (ou Dimensão
dos Fractais) representa o nível de irregularidade de um fractal. Essa diferença nas definições faz
com que a Dimensão Fractal venha a assumir valores fracionários diferente dos valores inteiros
encontrados para as dimensões Euclidianas. O fato de a Dimensão Fractal assumir valores
fracionários se deve porque ela representa o nível de ocupação do espaço pela forma e não o
espaço em si onde a forma está inserida. Sendo assim, quanto maior a irregularidade de uma
forma, maior é a sua Dimensão Fractal [30].
As estruturas fractais são caracterizadas por sua auto-semelhança, singularidade, complexidade
infinita e sua dimensionalidade ou dimensão fractal. A dimensão fractal depende da forma do
objeto analisada sendo uma propriedade dos Fractais de grande importância e muito utilizada
em vários ramos da ciência e engenharia, relativamente fácil de determinar o que a torna uma
ferramenta muito útil para a comparação de duas formas fractais no sentido de caracterizar essas
estruturas geométricas denominadas fractais. Neste trabalho será utilizada esta propriedade para
caracterizar as amostras estudadas.
A literatura oferece várias maneiras de se determinar as dimensões fractais de imagens e/ou
objetos. No entanto, a grande maioria delas se baseia na Dimensão de Hausdorff, que é a mais
utilizada. Ela foi apresentada em 1918 pelo matemático FELIX HAUSDORFF. Os fractais devido
as suas formas geométricas não são classificados segundo a geometria euclidiana. As estimativas
encontradas pela dimensão fractal podem assim determinar as complexidades dos objetos fractais.
Estas podem ser aplicadas nas mais diversas situações.
A Dimensão de Hausdorff para um conjunto é por definição a dimensão de HausdorffBesicovitch e excede a dimensão topológica. É uma medida da dimensão de quaisquer espaços
métricos, dos quais os fractais fazem parte, e cuja definição é bastante formal.
Em uma tentativa de definir o que é um fractal em termos de dimensão Mandelbrot, 1982, assim
escreveu: Fractal é por definição um conjunto para o qual a dimensão de Hausdorff-Besicovitch
excede a dimensão topológica. Notamos que esta definição está em termos da definição de
dimensão de Hausdorff-Besicovitch D e dimensão Topológica Dt (para pontos desconectados
Dt = 0, curvas Dt = 1, etc.) a qual é sempre inteira. Como dito antes, é uma medida da dimensão
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de quaisquer espaços métricos, dos quais os fractais fazem parte, e cuja definição é bastante formal.
Existe uma maneira mais fácil de determinar a fractalidade de um objeto, para isso precisamos
ter claro o conceito de dimensão de encaixe de ou dimensão de capacidade como sendo a menor
dimensão do espaço euclidiano para a qual um dado objeto pode ser encaixado, embutido. Para
o caso de um fractal contido em um plano, a área A(r) de um objeto pode ser medido cobrindo-o
com círculos de um raio r e, área rde . Nós necessitamos de N(r) círculos para cobri-lo, portanto:
A(r) = N(r)rde . Percebemos que N(r) ∼ rde , assim o volume de um objeto não varia se variarmos
a unidade de medida r. Para fractais em geral temos: N(r) ∼ rdf , objetos com de de > df são
chamados fractais, onde df é a Dimensão Fractal (ou de capacidade). Quanto menor fizermos o
raio r, mais precisa será essa medida, Equação 2.36, [20, 32], ou seja, a equação


df = lim

r→0

Log(N(r))
Log(1/r)


(2.36)

Em geometria fractal o aspecto mais básico de um objeto fractal talvez seja a sua dimensão.
Atualmente, existem vários métodos de estimativa da Dimensão Fractal na literatura. No entanto,
nem todos os métodos podem ser aplicados a qualquer tipo de estrutura. Isto ocorre porque
cada método se baseia num tipo de medição diferente do objeto analisado, gerando diferentes
medidas para um mesmo objeto. Alguns deles: Massa Raio, Análise de Intersecção Acumulada,
Contagem de Caixas (Box Counting), Dividers(Compass) e método de Bouligand-Minkowski [30]. Um
dos métodos mais utilizado para determinar a dimensão fractal é o método de Contagem de
Caixas.
O método de Contagem de Caixas (BoxCounting) é um dos métodos mais conhecidos e utilizados
para estimar a Dimensão Fractal de uma forma ou imagem. Isto se deve a sua simplicidade e
facilidade de implementação computacional por meio de um algoritmo confiável. Este método
consiste em sobrepor à imagem uma malha de quadrados e contar o número de quadrados
necessários para cobrir toda a forma [COELHO et al., (1995)]. Ele se baseia na Equação 2.37 abaixo

Nr (A) = µ.r−D

(2.37)

onde Nr (A) é o número de caixas de lado r que contenham parte da forma A. A partir da relação
acima, obtém-se a Dimensão Fractal D como sendo,

D = − lim

r→0

Log(Nr (A))
Log(r)


(2.38)

Para a execução desse método é necessário definir um conjunto B de tamanhos de lados r a ser
utilizado nas diversas iterações do método. Apesar de B ser definido inicialmente por um usuário
é padrão calculá-lo com base nas dimensões da forma analisada, de modo que

 r = Máx(Altura, Largura)
0
∀ri
 r
i+1 = ri /2

(2.39)

Traçando-se um gráfico Log × Log de Nr (A) (número de caixas ocupadas) versus r (tamanho do
lado dessa caixa) obtém-se a aproximação de uma reta com coeficiente angular α. Deste modo,
é possível definir D = α como a Dimensão Fractal de da forma A [30]. Lembrando que neste
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procedimento o objeto fractal está inserido em um espaço de dimensão topológica com escala
global L, analogamente, as caixas com a mesma dimensão topológica, mas com escala reduzida r.
Uma observação é valida, podemos usar a dimensão fractal como um parâmetro para distinguir
entes matemáticos que possuem mesma dimensão topológica. Em contra partida a dimensão
fractal não caracteriza completamente um fractal, (PURKAIT et. al., 2004), ou seja, podemos ter
imagens diferentes apresentando a mesma dimensão fractal. Portanto, devemos ter cuidado
quando usarmos apenas a dimensão fractal como reconhecedor de padrão de forma do objeto [31].
Resumindo, um objeto com estrutura fractal está ligado à idéia de conjuntos que não conseguem
preencher todo o espaço onde está inserido. Fractais são objetos auto-similares, isto é, tem a
mesma aparência quando observado em escalas (resoluções) diferentes. Existem vários objetos
geométricos Euclidianos que são auto-similares tais como a reta, o retângulo e o cubo, mas que
são considerados auto-similares triviais. Fractais são objetos auto-similares não-triviais [24].
Os fractais obtidos por meio de construções matemáticas são basicamente de dois tipos: uns
tem a escala global L fixa e não possui uma escala mínima r fixa, outros têm uma escala mínima
fixa, mas não possuem uma escala máxima fixa. Por exemplo, o conjunto de Cantor tradicional
tem uma escala fixa (L = 1), mas não tem uma escala mínima, já que o processo iterativo gerador
do fractal continua indefinidamente. Em geral os fractais naturais de interesse de estudos nas
diversas áreas da ciência possuem um comprimento de corte mínimo e outro comprimento
de corte máximo, ou seja, o fator de escala obedece à relação rmin rmax onde log(N(r)) varia
linearmente com log(1/r), como indicado na figura 6. Abaixo de rmin ou acima de rmax o
sistema não é considerado um fractal. [24].

Figura 6: Região linear de validade para determinação da dimensão fractal pelo método de ’Counting-Box’

A seguir apresentaremos alguns fractais e suas respectivas dimensões fractais D obtidas pelo
método de contagem de caixas (ou por outro método) ou por equações matemáticas que contabilizam as peças que sejam removidas em certo nível de geração com a escala utilizada neste nível.
Ver figuras de 7 a 9.
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Figura 7: Figura da direita, Floco de Neve de koch, D = 1.262. Figura da esquerda, Ilha Quadrangular de
koch ou Ilha de Minkowski, D = 1.5.
Fontes:
www.ams.org/news/math-in-the-media/mmarc−03 − 2009-media
e
www.rogerolivella.net/insula/en/descrepicio.htm.

Os objetos fractais estudados neste trabalho são do tipo aleatórios ou estocásticos que representam a geometria da parte sólida de um meio poroso, aqui representado como discos alocados
seqüencial e aleatoriamente em um tubo curto, por onde escoa um fluido entre seus vazios, aqui
denominado de sistema desordenado de obstáculos.
Ao todo foram analisadas 15 amostras com 4 gerações cada para o modelo pertencente a classe
de modelo denominada MPD que podem ser agrupados segundo a regra de construção. Para
este modelo, conjuntos fractais aleatórios que se assemelham e se distinguem apenas, pela regra
de construção, pelo fato de que a porosidade da amostra representativa do meio poroso seja
variável para todas as gerações de amostras.
Uma das dificuldades para o entender os processos que envolvem o movimento de fluidos no
espaço poroso é quantificar com precisão as variações das propriedades hidrodinâmicas. Neste
sentido, torna-se necessário descrever uma metodologia apropriada para estabelecer modelos
geométricos, relativamente simples, capazes de descrever com precisão desejada, a estrutura do
meio poroso e que permita a caracterização de alguma propriedade relevante que relacione as
partículas e o espaço poroso no que refere ao movimento de fluidos em meios porosos.
Na área da Física de Solos, a dimensão fractal possibilita caracterizar os atributos físicos de
um meio poroso que tem geometria de estrutura complexa altamente irregular. Visto que a
dimensão fractal pode caracterizar fenômenos naturais, irregulares, com maior precisão do que as
avaliações convencionais. Quanto a alguma propriedade do meio poroso, como a permeabilidade,
é de se esperar variabilidade já que tal estrutura tem características da geometria fractais como
hierarquização, presente na organização dos tamanhos d os grãos (macro a micro escala) e
auto-semelhança, parecendo idênticos, independente de escala [34].
A distribuição espacial dos grãos de diferentes tamanhos no espaço porosos não é devido ao
acaso, mas sim resultado de processo natural e práticas culturais que definem a correlação espacial
no meio. O uso da geometria fractal permite a interpretação das informações provenientes de
diferentes tipos de modelos de meios porosos [35].
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Figura 8: Conjunto Fractal Tapete de Sierpinski. Nível zero (unidade geradora) e níveis. Os quadrados
removidos são os de cor branca, D = 1.8928.

Aplicações neste sentido já são freqüentes em diversas áreas da ciência e permitem identificar o significado físico de certos parâmetros de ajuste estatísticos correspondente aos modelos
empíricos e que permitem caracterizar as variabilidades espaciais em meios porosos que podem
ser estimadas pela dimensão fractal do sistema. A geometria de fractais tem sido proposta como
um modelo para a distribuição de tamanho de partículas. O parâmetro do modelo, a dimensão
fractal, é uma medida representativa da fragmentação do solo é pode ser vista como ferramenta
descritiva para a agregação das partículas.
Ainda, segundo PERFECT et al., (1997) a geometria fractal é muito útil para representar a
geometria complexa do espaço de poros para caracterizá-lo em relação ao processo de transporte
de fluído em meios porosos desordenados. Como a medida da dimensão fractal pode está relacionada à natureza do fenômeno estudado pode se usar diferentes definições de dimensão fractal
com base no escalonamento fractal de massa dos grãos, dos volumes dos poros, da superfície
porosa, da conectividade dos poros e da distribuição dos tamanhos dos grãos (fragmentos). Estes
procedimentos têm sido observados em estudos de materiais geológicos, em solos e rochas que são
de alta complexidade e podem ter medidas diferentes. Diferentemente de fractais determinísticos
como o tapete de Sierpinski, por exemplo, o valor dessas dimensões fractais é único para todas as
definições acima [36].
Vamos descrever duas dessas definições para a dimensão fractal, ou seja, a dimensão fractal
de fracionamento Dff , baseada na distribuição dos tamanhos dos grãos e a dimensão fractal
de porosidade Dfv , baseada na estrutura da superfície porosa [33]. Neste trabalho utilizaremos
a dimensão fractal de fracionamento por razões práticas quando aplicados a meios porosos
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Figura 9: Esponja de Sierpinski ou de Menger até a quarta geração (iteração), D = 2, 72.
Fonte: WIKIMEDIA, a enciclopédia livre.

idealizados por sistemas de obstáculos.
A dimensão fractal de porosidade ou de vazios Dfv , é usada para caracterizar os espaços
porosos do meio. É utilizada para descrever a heterogeneidade e a capacidade de preenchimento
de um objeto em relação ao todo. Para uma seção transversal porosa, o valor Dfv esperado é
menor que a dimensão de embebimento que, no caso de uma seção bidimensional, tem valor
igual a 2 e pode ser calculada utilizando o método de Counting-Box, por exemplo.
Dimensão Fractal de Fracionamento
Uma das metodologias capazes de determinar a dimensão fractal do meio poroso se baseia na
distribuição do tamanho médio das partículas sólidas do meio, uma vez que este tamanho e a
dimensão fractal estão associadas à complexa estrutura do meio. Num sistema fragmentado o
meio se fraciona em várias classes (tamanhos) de partículas. Neste caso, o número de partículas
N(r) de uma determinada classe de tamanho r pode ser dado pela equação do tipo,
Nr (A) = µ.r−Dff

(2.40)

nesta equação Dff é a dimensão fractal de fracionamento do objeto e µ uma constante de proporcionalidade.
De acordo com GIMÉNEZ et al., (1997c), a dimensão fractal de fracionamento Dff pode variar
de 1 a 5 para solo e serve para a caracterização da distribuição do tamanho de agregados no solo
[33]. A fragmentação das partículas de um sistema aumenta a complexidade da conectividade no
espaço poroso afetando significativamente as propriedades de fluxo, como a permeabilidade, por
exemplo.
Como antes, a distribuição espacial dos grãos de diferentes tamanhos no espaço porosos não
é devido ao acaso, mas sim resultado de processo natural e práticas culturais que definem a
correlação espacial no meio. O uso da geometria fractal permite a interpretação das informações
provenientes de diferentes tipos de modelos de meios porosos.
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2.5

introdução a mecânica dos fluidos computacional com ênfase em meios
porosos

O estudo de fluxo de fluidos em meios porosos desordenados tem despertado grande interesse
em diversos campos da ciência e da engenharia. Este estudo tem aplicações em mecânica dos
solos, hidrologia, engenharia petrolífera, física, purificação de água, filtragem industrial, geração
de energia, refrigeração, engenharia têxtil e outras áreas de atuação. Para estudar o fenômeno
físico escoamento de fluidos em meios porosos primeiro é necessário identificar os dois materiais
envolvidos no fenômeno: fluidos e meios porosos. Pode-se definir um meio poroso como um
meio sólido (esqueleto) que contém vazios. Os vazios são denominados de poros que podem
ser distribuídos de diversas maneiras no meio. È na região de poros onde o fluido escoa. De
acordo com essa descrição, são exemplos de meios porosos: leito de rios, rochas porosas como
os reservatórios de petróleo, agregados fibrosos como tecidos e filtros, e partículas catalíticas
contendo micro-poros extremamente pequenos [17]. A figura 10 mostra um esquema de uma
amostra porosa.

Figura 10: Ilustração do espaço de uma amostra porosa. A parte cinza corresponde aos obstáculos e a parte
azul claro os vazios que são preenchidos pelo fluido.

Em mecânica dos fluidos, fluido, por definição, é uma substância que se deforma continuamente sob ação de qualquer força tangencial. Os fluidos nos quais a taxa de deformação é
diretamente proporcional à tensão de cisalhamento são conhecidos como newtonianos, reais ou
viscosos. A constante de proporcionalidade recebe o nome de viscosidade absoluta, ou dinâmica,
µ. Quando a viscosidade é nula ou insignificante os fluidos são considerados não newtonianos,
fluidos ideais ou não viscosos. Quanto aos regimes de escoamentos viscosos temos a seguinte
classificação laminar ou turbulento. No regime laminar, a estrutura do escoamento é caracterizada pelo movimento suave em camadas ou lamelas. A estrutura do escoamento no regime
turbulento é caracterizada por movimentos aleatórios, tridimensionais e transientes, de partículas
fluidas, adicionais ao movimento principal. Outra propriedade do fluido é a sua massa específica,
ρ, ou seja, a massa por unidade de volume do fluido. Os escoamentos em que as variações
da massa específica são desprezíveis são denominados incompressíveis Quando o número de
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Mach está acima de 0, 3, o escoamento é chamado de compressível (FOX McDONALD, 1995) [17].
Na indústria de petróleo o estudo de fenômenos que envolvem estruturas de meios porosos
onde se analisa o escoamento de óleo, gás e água em reservatórios de petróleo, caracterizando o
fenômeno de escoamento multifásico em meios porosos pode ser analisado como um sistema
complexo (estrutura de poros randômica) devido à desordem causada pelo seu alto grau de
heterogeneidade encontrada em diferentes escalas encontradas nesses meios.
O solo é um material composto de rochas e materiais orgânicos com propriedades geológicas
variadas. Dentre elas duas se destacam em várias áreas da ciência, a porosidade e a permeabilidade. Nas indústrias petrolíferas, por exemplo, a produção e, portanto a lucratividade está
intrinsecamente relacionada à porosidade e a permeabilidade da formação rochosa que compõe o
reservatório de petróleo. A figura 11 mostra um esquema de um meio poroso onde se podem
ver as suas três fases constituintes, ou seja, ar (gás), água (fluido) e sólido (obstáculos). Essa
figura mostra que os vazios do meio são preenchidos por ar e água. No entanto, a permeabilidade é uma medida da resistência ao movimento do fluido devido grandemente aos efeitos da
viscosidade do fluido que está relacionada, em parte, às forças de atrito (forças viscosas) desenvolvidas quando da interação fluido-sólido, principalmente em escoamento com baixo número
de Reynold. De uma maneira simples, a porosidade interfere no cálculo da permeabilidade
cuja medida é afetada pelas forças viscosas desenvolvidas no meio poroso. Isto demonstra a
importância do estudo dessas forças, bem como, das tensões de cisalhamento que lhes dão origem.
Quando solo é de característica arenosa os grãos de areia são mais ou menos arredondados
de acordo com os esforços a que foram submetidos e à distância pela qual foram transportados.
O arredondamento está em geral associado em uma relação direta às mais altas porosidades.
Por sua vez, a heterogeneidade dos tamanhos e formas dos grãos em várias escalas possui uma
importância considerável na quantificação da porosidade, ou seja, os grãos menores tendem a se
concentrar nos espaços intersticiais deixados pelos grãos maiores, contribuindo para diminuição
dos vazios existentes. Neste caso um sistema particulado ou sistemas formados por partículas
esféricas pode bem representar ou descrever por modelagem simples os materiais arenosos.

Figura 11: a) Esquema de amostra porosa e b) seus parâmetros constituintes onde V Volume Total, Vv
Volume de vazios, Vs Volume dos sólidos Vg Volume de ar e Va Volume de água e suas relações
em peso para as fases.
Fonte: http://www.daf.on.br/lamego/%C1gua%20Subterr%E2nea.pdf
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Do ponto de vista de engenharia o reservatório é uma rocha porosa, ver figura 12, constituída
de uma parte sólida (esqueleto) e os vazios (poros), onde se localizam os fluidos (óleo, gás, água)
interconectados ou não que permitirão ou não o fluxo desses fluidos através de seus poros, ou
seja, O solo consiste de um conjunto de partículas sólidas entre as quais existem espaços vazios
que podem estar total ou parcialmente preenchidos com fluidos. A parte sólida é um corpo
elástico que sofre os efeitos de compressão e descompressão, durante os processos de produção
do petróleo, interferindo tanto na forma como no tamanho (distribuição) dos poros. Este fato afeta
tanto as medidas da porosidade e a permeabilidade do reservatório, quanto outras com o passar
do tempo [15, 17]. Neste trabalho vamos considerar a parte sólida como sendo fixa e indeformável.

Figura 12: Exemplos de formação rochosa semelhante as encontrada em reservatórios de petróleos onde as
partes mais claras representam os grãos da amostra.
Fonte: desconhecida.

A Porosidade é uma medida adimensional, expressa em porcentagem, da fração de vazios do
meio poroso. É uma propriedade muito importante das rochas porque mede a capacidade de
armazenamento de fluidos em seus poros definida pela Equação 2.41. Na figura 13 podemos ver
como a distribuição dos tamanhos dos grãos (granulometria) e diferentes arranjos desses grãos
afetam a quantidade de vazios de uma amostra porosa.
φ=

Vv
VT

(2.41)

sendo
• Vv Volume de vazios da amostra porosa;
• VT Volume Total da amostra porosa.
Para o problema particular tratado nesta pesquisa que consiste um sistema de partículas de
tamanhos variados não empacotadas em duas dimensões, pode ser útil para análise de alguns
resultados de interesse, por ser mais geral e de grande uso no meio científico e industrial para
modelagem de meios porosos reais como é o caso de reservatório de petróleo.
Em virtude da grande complexidade dos meios porosos reais é muito difícil descrevê-los
geometricamente e de forma precisa. Em teoria, um meio poroso deverá ser especificado pelas
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Figura 13: Visualização esquemática de como diferentes tamanhos e arranjos de grãos podem resultar
em diferentes valores de porosidade. a) poros individuais diminuem com a diminuição da
granulometria; b) variação da porosidade sob diferentes arranjos de grãos (MHHE, 2000).
Fonte: http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0310952_05_cap_02.pdf

equações analíticas que venham definir o espaço entre os poros onde ocorre o escoamento do
fluído. Em termos práticos, estas equações são por vezes difíceis ou impossíveis de se descrever.
Portanto, algumas aproximações geométricas deverão ser então consideradas, de modo a tornar
possível o estudo fluxo no meio poroso, obtendo-se características muito próximas das reais, ou
que pelo menos venham descrevê-lo de uma maneira idealista ou abstrata [17].
Segundo a literatura pesquisada neste trabalho em formações rochosas de origem sedimentar
as partículas que constituem o meio poroso podem apresentar dimensões com variabilidade
muito elevada. Na natureza encontram-se depósitos sedimentares constituídos por elementos
com dimensões que variam de decímetros a metros de diâmetro, até sedimentos compostos por
partículas extremamente pequenas, da ordem de alguns micros como nas argilas. Por vezes,
a heterogeneidade da dimensão das partículas que constituem um depósito é extremamente
elevada, coexistindo elementos com metros de diâmetro numa matriz de partículas bem pequenas.
Alguns autores classificam os meios porosos em função da sua estrutura sólida como granulares
ou fibrosos. Os granulares são usualmente modelados como um conjunto de partículas ou grãos,
de forma esférica ou não, dispostas regular (distribuição determinística) ou randomicamente
(distribuição estocástica) que pode representar a grande maioria dos meios porosos, inclusive
reservatório de petróleo com formação arenítica. Já os fibrosos são modelados como um conjunto
de inclusões muito longas, chamadas de fibras, que podem ser naturais ou sintéticas, retas ou
curvas, estando randomicamente dispostas ou em malhas regulares. Devido ao fato dos meios
porosos compreenderem uma larga variedade de materiais outra classificação foi sugerida por
MANEGOLD (1937) e citada em SCHEIDEGGER (1974), categorizando os meios porosos em
vazios, capilarizados e espaços forçados. Vazios são caracterizados pelo fato de que as paredes
têm um efeito insignificante sobre o fenômeno hidrodinâmico em seu interior. Em meios capilari-
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zados, as paredes exercem alguma influência sobre o escoamento, mas os efeitos decorrentes da
estrutura molecular do fluido são desprezíveis. Já nos espaços forçados, a estrutura molecular do
fluido influi consideravelmente no escoamento [17, 37].
De outro modo, os meios porosos podem, ainda, ser classificados em função da maneira de
como se encontram seus poros, interconectados ou não. No caso de poros interconectados, a
parte sólida do meio poroso representa a fase dispersa. Por exemplo, meios porosos granulares
e fibrosos apresentam poros interconectados. Também, os meios porosos podem ser naturais,
como rochas e o solo, ou sintéticos, como leitos fluidizados e filtros industriais. Finalmente, outra
classificação se baseia na distribuição espacial dos poros, ou dos grãos ou fibras, que podem estar
distribuídos ordenadamente ou de maneira randômica, esta última abrangendo a grande maioria
dos meios porosos reais [17].
As equações que regem o fenômeno físico envolvido no processo de transporte de massa e calor
são formuladas seguindo o esquema geral para qualquer processo físico em geral: aplicação de
um conjunto de leis básicas a uma determinada região do espaço (volume de controle); descrição
matemática do fenômeno de transporte relacionada com a natureza do processo; utilização das
equações de estado apropriadas; e uso de relações auxiliares, se necessário. As leis básicas
geralmente empregadas são: lei da conservação da massa (lei de Lavoisier); lei da conservação do
momento (segunda lei de Newton); e lei da conservação da energia.
Vários estudos anteriores desenvolveram modelos abstratos detalhados para representar a geometria dos poros e foram utilizados em simulações de dinâmica de fluidos computacionais para
determinar as propriedades de interesse [44, 45]. No entanto, neste trabalho, vamos nos concentrar em escoamento aplicável no limite de fluxo Stokesiano (linear). Ou seja, a validade da lei de
Darcy deve ser restrita aos (i) fluidos newtonianos e (ii) os fluxos sob condições viscosas, ou seja,
os fluxos com muito baixo número de Reynolds, geralmente definido como R = ρudp /µ onde ρ é
a densidade (massa especifica) do fluido e dp é o diâmetro do grão que compõe a parte sólida [44].
No entanto, em ciência ou engenharia de uma maneira geral é cada vez mais comum a utilização de modelos baseados na Geometria Fractal (MANDELBROT, 1967) permitindo estimar
propriedades dinâmicas do meio poroso. Estes modelos são obtidos assumindo propriedades
de auto-similaridade para: os tamanhos de poros, rugosidade dos poros, complexidade dos
caminhos porosos e estrutura sólida (esqueleto). Usualmente, em tais modelos existe uma lei de
potência associada a eles, sendo o expoente desta lei definida como sendo a dimensão fractal (D)
do modelo, a qual se relaciona a atributos geométricos da estrutura do solo como a porosidade,
por exemplo. Esta dimensão fractal é um índice estatístico que tem sido utilizado com bastante
sucesso na caracterização dos espaços porosos e suas propriedades geológicas.
Em alguns trabalhos os poros por onde se desloca o fluido é que tem geometria fractal (percolação em meios desordenados) [55], no entanto, com relação à parte sólida, geralmente é modelada
por partículas de mesmos tamanhos alocadas seqüencial e aleatoriamente ou ocupando posições
fixas em um canal ou tubo [44, 45]. Isto não representa bem um reservatório de petróleo (meio
poroso real) devido ao seu alto grau de heterogeneidade em relação ao número e tamanhos das
partículas. O petróleo acha-se distribuído no meio poroso, localizados nos poros das rochas. A
heterogeneidade em várias escalas das rochas que constituem o reservatório exerce um impacto
enorme na maneira como os fluidos se movem no seu interior, afetando todos os aspectos do
fluxo, definindo quanto petróleo pode ser extraído ou recuperado. Os poros são irregulares e de
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tamanhos variados e formam tanto aglomerados interconectados, quanto aglomerados isolados
interconectados, mas que não participam do escoamento em geral. O fluxo ocorre na escala dos
poros que é da ordem de 10−21 do volume do reservatório. Assim há uma grande incerteza sobre
a distribuição espacial das heterogeneidades existentes, ou seja, o reservatório de petróleo se constitui um meio aleatório quanto à porosidade que afeta diretamente as propriedades dinâmicas do
meio poroso [45]. Com o propósito de estudar esta variabilidade, a simplificação do meio poroso
usando a geometria fractal é uma opção excelente e são modelos muito úteis, pois, descrevem
sistemas complexos desordenados. Aqueles que envolvem conectividade e transporte em sistemas
geométricos complexos, fenômenos que envolvem aspectos não lineares, transferência de escala,
etc.
Quando modelamos o esqueleto sólido das rochas por partículas de determinados tamanhos
denominamos esse meio poroso como sendo meio poroso particulado ou simplesmente sistema
de partículas ou obstáculos e é uma simplificação do meio poroso real que pode servir para
caracterizá-lo em termos de seus índices macroscópicos mais facilmente devido a sua fácil implementação computacional.
A formulação matemática para descrever a mecânica dos fluidos no espaço intersticial dos poros
são as equações da conservação da massa (equação da continuidade) e do momento (equação de
Navier-Stokes) que descrevem o processo de dinâmica de fluidos ou de transferência de massa
e são dadas pelas equações 2.42 e 2.43 para regime de escoamento de um fluido Newtoniano,
permanente e isotérmico [15, 42, 44, 45]
→
−
∇. V = 0

(2.42)

→
− →
−
→
−
ρ V .∇ V = −∇p + µ∇2 V

(2.43)

−
onde e ρ é a densidade do fluido, →
v e p são os campos de velocidade e de pressão atuando
em cada ponto no fluido, respectivamente, µ é a viscosidade dinâmica do fluido associada às
forças de atrito. Estas equações, juntamente com as relações constitutivas necessárias formam
um sistema de equações diferenciais parciais acopladas, não lineares. Estas equações parciais
diferenciais foram obtidas no início do século XIX e não têm uma solução analítica geral, mas
podem ser discretizadas e resolvidas numericamente.
A solução analítica da equação de Navier-Stokes não é conhecida e constitui um grande desafio
para a ciência atualmente, devido ao seu alto grau de complexidade (presença de termos não
lineares em sua formulação), salvo para problemas em que a geometria e a forma do escoamento
sejam simples. No entanto, fazendo-se uso de métodos numéricos adequados e com o uso de
computadores se consegue bons resultados para os valores numéricos correspondentes a função
que é solução dessa equação diferencial (ou sistema de equações). Resultados experimentais
têm-se mostrado satisfatórios em uma vasta gama de trabalhos em diversas áreas já realizados.
Esta classe de problema se enquadra no estudo da dinâmica dos fluidos computacional ou de
modelos hidrodinâmicos da mecânica do fluido mais conhecido por CFD (Computational Fluid
dynamics) e representam um avanço no que diz respeita à avaliação detalhada do escoamento em
diversas componentes de um sistema tais como campo de velocidade e de pressão. Aplicações em
CFD são de grande utilidade em uma variedade enorme de situações na indústria o que nos leva
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a melhor compreender os fenômenos envolvidos e, depois, desenvolver técnicas mais adequadas
para análise dos parâmetros envolvidos no problema em questão. Simulações em computadores
são enormemente facilitadas e de fácil análise de sensibilidade a diferentes configurações do sistema estudado, principalmente quando se faz uso de programas comerciais confiáveis e robustos
de larga utilização consolidando sua validação no meio acadêmico ou industrial.
De um modo geral existem duas abordagens fundamentais ao projeto e análise sistemas que
envolvem escoamento de fluidos em geral: a experimental e o cálculo. A primeira usa modelos
reais testados em aparatos experimentais como túneis de vento, enquanto a segunda envolve a
solução analítica exata ou obtida numericamente com o uso do computador (ou vários computadores trabalhando em paralelo) que é a área de estudo que se dedicada á soluções equações de
escoamento de fluidos (CFD). As duas se complementam na análise geral de um projeto. Por
exemplo, os pesquisadores podem obter propriedades globais, como a elevação, força de arrasto,
variação de pressão de forma experimental, mas usam o CFD para obter detalhes sobre o campo
de escoamento, como os perfis de velocidades e pressão, as tensões de cisalhamento, as linhas de
correntes de escoamento ou quando alguma característica como fractalidade são incorporadas
no projeto e se deseja que se obtenham inferências ou correlações com algum índice global que
caracteriza o escoamento tal como a permeabilidade de um meio poroso por exemplo. A sua
utilização permite a exploração e o desenvolvimento teórico de análises sobre o comportamento
físico do escoamento baseado em formulações matemáticas indispensáveis na modelagem e
análise. Além disso, os dados experimentais podem ser usados para validar as soluções em
CFD comparando os índices globais determinados por ambos os métodos. As soluções em CFD
diminuem o ciclo de projeto reduzindo o volume de trabalho experimental [46].
No que se refere a uma boa aplicação do simulador convergem uma série de informações do
tipo geológicas, propriedades da rocha e dos fluidos que caracterizam meio rochoso, histórico de
produção e de pressão e outras informações a respeito do poço de petróleo. Em engenharia de
reservatório um simulador numérico para transporte de fluidos, dentre outras coisas, permite
obter informação a respeito do desempenho de um reservatório sob os diversos métodos de
produção e recuperação, podendo determinar as condições ótimas para o seu funcionamento, por
exemplo. [15].
As etapas normalmente seguidas na execução de um estudo de reservatório de petróleo, utilizando simuladores numéricos são as seguintes: coleta e preparação de dados, sobre a geologia,
rochas, fluidos, produção e completação dos poços; preparação do modelo numérico preparação
da geometria do problema e correspondente geração da malha para transpor para o modelo
numérico as informações necessárias para alimentar o simulador numérico de fluxo. Neste
momento se divide o reservatório em várias células, cada uma funcionando com um pequeno
reservatório; ajuste histórico, nessa etapa se procede à calibração do modelo numérico com o
reservatório real a partir dos melhores dados disponíveis referentes aos históricos de produção e
de pressão. Se não houver concordância entre os resultados real e o esperado pela simulação, os
dados como a permeabilidade, porosidade, etc., são variados de uma simulação para outra até
que o ajuste seja considerado adequado; e extrapolação, se os dados fornecidos pelo reservatório
forem adequados, será provável que um bom ajuste seja obtido e teoricamente o simulador
numérico poderá ser usado para prever o comportamento futuro do reservatório. Neste estágio,
vários esquemas de explotação de petróleo poderão ser avaliados: impor vazões ou pressões de
fluxo para todos os poços; impor que uma vazão seja mantida no poço até que pressão caia abaixo
de um determinado valor, quando então deve se iniciar o processo de recuperação do poço. Isto
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permite fazer uma análise econômica de tal forma que possa melhor decidir pelo esquema ótimo
de produção [15].
Em resumo, na engenharia de petróleo o estudo do movimento dos fluidos em meios porosos se
restringe basicamente no estudo que envolve a solução de uma equação diferencial de derivadas
parcial, geralmente não linear, chamada de equação de difusividade hidráulica ou simplesmente
equação da difusividade. A equação de difusividade pode ser obtida a partir da associação de três
equações básicas: a equação da continuidade (lei da conservação de massa); a equação referente
à lei de Darcy (descrição matemática do fenômeno de transporte de massa) e uma equação de
estado apropriada (lei dos gases ou equação da compressibilidade para os líquidos) que relaciona
a pressão com algumas das propriedades desses fluidos [15]. Na formulação da equação da
difusividade poderão ser admitidas algumas hipóteses simplificadoras, tais como: Meio poroso
homogêneo e isotrópico; Fluxo estritamente horizontal e isotérmico; poço penetrando na formação; permeabilidade constante; pequenos gradientes de pressão; Fluído com compressibilidade
pequena e constante, e viscosidade constante; Rocha com compressibilidade pequena e constante;
Forças gravitacionais desprezíveis, fluidos e rochas não reagentes entre si [15].
A equação da difusividade hidráulica onde somente um fluído satura o meio poroso é dada
por
1 ∂ρ
∂2 p ∂2 p ∂2 p
+ 2+ 2 =
2
η ∂t
∂x
∂y
∂z

(2.44)

com η definida como sendo a constante de difusividade hidráulica do meio dada por
η=

k
φµct

(2.45)

onde
• p pressão;
• ρ densidade do fluido;
• k permeabilidade intrínseca;
• µ viscosidade dinâmica do fluido;
• ct compressibilidade total igual à soma da compressibilidade do fluído com a compressibilidade da formação;
Existem vários aspectos que envolvem o uso de CDF, ou seja, algoritmos numéricos para
aproximação de funções, técnicas de discretização das equações diferenciais, critério de convergência e parada do processo numérico iterativo, técnica de geração de malha, imposição das
condições de contorno, imposição das condições iniciais, questões de estabilidade, modelagem
no regime laminar ou turbulento, tópicos que precisam ser estudados para bem entender os
recursos da CFD e suas limitações. No entanto, neste trabalho faremos uma breve explanação
sobre os fundamentos da CFD sob a ótica de um usuário no sentido de como gerar uma malha de
qualidade, como especificar condições de contorno e iniciais adequadas ao problema analisado,
como especificar um critério de convergência e um processo de parada conveniente e como
determinar se a saída do computador é fisicamente significativa e alguns detalhes a mais se forem
necessários. Para isso, usamos o código CFD comercial moderno e robusto, o software FLUENT versão 6.2.16, juntamente com um gerador de malha o GAMBIT - versão 2.3.16, comercialmente
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vendido pela ANSYS FLUENT.
O FLUENT é um pacote de software em CFD avançado, robusto e relativamente fácil de usar e
que pode simular o escoamento de fluidos bastante complexos em meios com geometria fractal
que é o caso em estudo nesta pesquisa. Este software usa o método de volumes finito baseado em
elementos para resolver as equações que governam o movimento do fluido em um meio contínuo.
Fornecendo a potencialidade para usar diferentes modelos físicos para os fluidos tais como
compressibilidade ou incompressibilidade, inviscidade ou viscosidade, laminar ou turbulento,
etc. A geometria do meio e a geração da malha do reticulado são feitas usando o software
GAMBIT que é um pré-processamento que vem no pacote FLUENT. O pacote FLUENT resolve
numericamente a equação de Navier-Stokes para condições de contorno previamente estabelecidas
de acordo com problema a ser resolvido.
Como dito antes, no pacote FLUENT a solução numérica é obtida via aplicação da técnica
método dos volumes finitos baseado em elementos. Este método numérico usa funções de
interpolação do tipo Diferença Central, Upwind e Quick para obter o valor da variável de interesse
nas faces dos volumes de controle (volume elementar ou discreto) onde a equação diferencial na
forma conservativa é integrada para determinar os valores da solução dessa equação nos pontos
nodais de uma malha (estruturada ou não) que representa os pontos de domínio discretizado
de definição das funções que são soluções das equações diferenciais em questão. Este modelo é
um processo iterativo e apresenta dois tipos de algoritmos de cálculo que podem ser resolvidos
ou por um sistema de equações de forma acoplada - algoritmo acoplado (coupled solver) ou de
forma seqüencial ou segregada- algoritmo segregado (segregated solver). Os sistemas de equações
algébricas obtidos como conseqüência da discretização e linearização das equações do movimento
são resolvidos pelo método de Gauss-Seidel ponto a ponto, em conjunto com um método algébrico
de malha múltipla. Neste trabalho utilizamos o algoritmo segregado optando-se pelo algoritmo
SIMPLE (Semi IMPlicit Linked Equations) como forma de resolver o acoplamento entre a velocidade
e a pressão que utiliza uma relação entre a velocidade e as correções de pressão para garantir a
conservação da massa e obter o campo de pressão [54]
Como o método é um processo iterativo e segundo a literatura o erro numérico cometido em
conseqüência das simulações computacionais é composto por três parcelas que contribuem para
sua geração: o erro de arredondamento; o erro iterativo; e o erro de discretização. Para monitorar
a convergência do processo iterativo avalia-se em que medida as equações discretizadas são
satisfeitas para os valores correntes das variáveis dependentes. O resíduo total, definido pela
soma dos resíduos para todos os elementos do domínio, é adimensionalizado por uma grandeza
representativa do caudal da variável no domínio. Para que o erro iterativo seja desprezível face ao
erro de discretização recomenda-se que o resíduo determinado pelo código FLUENT seja inferior
a 10−5 . Para monitorar a convergência do processo iterativo o resíduo determinado pelo modelo
foi tal que seja inferior a 10−4 (critério de parada) para todas as simulações realizadas nesta
pesquisa utilizando sempre variáveis com precisão dupla no sentido de se amenizar os erros de
arredondamento.
Quando geramos a malha para representar o domínio computacional para que a solução do
sistema de equações que rege o movimento seja resolvida via CFD é necessário impor as condições
de contorno para caracterizar a modelagem do escoamento. As condições de contorno apropriadas são necessárias para obter uma solução CFD fisicamente correta. A escolha inadequada delas
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pode levar a soluções não desejáveis.
Existem vários tipos de condições de contorno e os códigos CFD usam terminologia própria
para denominá-las. As condições de contorno ou fronteira especificam o valor das variáveis de
interesse nas fronteiras do domínio físico em estudo. No âmbito das simulações CFD efetuadas
existem pelo menos três tipos de condições de fronteira mais usuais: entrada, saída, e superfícies
sólidas. Descrevemos aqui as usadas no código FLUENT e prescrita neste trabalho: condições
de contorno de parede (wall) que indica que a é uma parede onde a componente normal da
velocidade é nula e com condição de não escorregamento do fluido em relação à parede (nonslip
boundary), podendo está em movimento ou não; condições de contorno para escoamento de
entrada e de saída (Velocity Inlet ou Velocity outlet) que indica quais as fronteiras que permitem
a entrada ou saída de fluido ou pressão no domínio computacional. São do tipo de entrada ou
saída de velocidade onde se especifica a velocidade de escoamento do fluido de entrada ou saída
ao longo da fronteira ou face de entrada ou de saída. E do tipo de entrada ou saída de pressão
estática (pressure inlet ou pressure outlet) onde se especifica a pressão total (ou manométrica) nas
fronteiras de entrada e saída de escoamento de fluido no domínio computacional. Se ocorrer escoamento reverso (o FLUENT mostra quando isso ocorre ao longo do processo iterativo CFD) em
uma fronteira onde é prescrita saída de pressão, em geral, é um forte indicativo de que o domínio
computacional não é suficiente longo. Se os avisos persistirem, ao invés de parar, o domínio
computacional deverá ser estendido. Uma opção para a condição de contorno de escoamento
de saída é o escoamento de saída (Outflow) onde o gradiente da velocidade na direção normal á
fronteira do escoamento de saída é nulo, nem a velocidade nem a pressão são prescritas neste
caso. Em tubos suficientemente longos para que o escoamento seja completamente desenvolvido
na saída, a condição de contorno de escoamento de saída seria é a mais apropriada, uma vez
que a velocidade não muda na direção normal à fronteira de saída. No entanto, se o tubo não
for suficiente longo para de tal maneira que o escoamento ainda estiver em desenvolvimento,
mas a pressão de saída seja conhecida, uma condição de contorno de saída de pressão seria mais
apropriada do que a condição contorno de escoamento de saída. Para escoamento em rotação
onde o movimento dos turbilhões eleva o gradiente de pressão radial que não podem ser tratadas
por uma saída de pressão. Ainda existe a condição de contorno interna (interior) que é imposta
a uma aresta que não define uma fronteira, mas que existe dentro do domínio discretizado.
Geralmente são linhas de interseção entre diferentes de faces ou regiões que compõem os diversos
blocos que formam as malhas [46].
Os códigos em CDF modernos além de obter detalhes sobre o campo de escoamento, como os
perfis de velocidades e pressão, as tensões de cisalhamento, as linhas de correntes de escoamento
incluem opções para o cálculo de injeção e trajetória de partículas, transporte de partículas, transferência de calor ou massa, escoamentos multifásicos, entre outras. Embora, os códigos sejam fáceis
de usar podem incorrer resultados não verdadeiros se o usuário não tiver conhecimento básico
em mecânica dos fluidos e técnicas de código CFD para que possa discernir se o resultado de uma
simulação faz sentido ou não em termos físicos. Isto depende muito da experiência do pesquisador
O pacote FLUENT inclui uma interface amigável com o usuário no sentido de facilitar a
inserção dos parâmetros dos problemas, assim como a obtenção e análise de seus resultados.
Para uma boa utilização do código é necessário cumprir as três etapas principais na simulação: o
pré-processador, o processamento (solver) e um pós-processador. O Pré-processador consiste em
rotinas computacionais que permitem inserir os dados da geometria e dos tipos de condições
de entrada do problema a ser resolvido no programa. O usuário é responsável por essa tarefa.
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Nesta etapa o utilizamos o software GAMBIT como pré-processador. O solver: é a parte do código
responsável pela aproximação das variáveis do fluxo por funções simples; pela discretização e
substituição das aproximações nas equações diferenciais parciais que governam o problema e
pela solução das equações algébricas não-lineares. O usuário é responsável por parte dessa tarefa
e o código computacional se encarrega do restante. O Pós-processador: é a parte do código
que possibilita ao usuário visualizar a malha computacional, gráficos vetoriais coloridos, ou
seja, é responsável pela visualização gráfica dos resultados no domínio estudado. O usuário é
responsável por essa tarefa.
O aprendizado mais rápido do FLUENT é constituído por um conjunto de tutoriais sobre como
usar o programa FLUENT para resolver problemas de dinâmica dos fluidos. Os tutoriais orientam
como utilizá-lo através das várias etapas envolvidas na resolução de um conjunto selecionado de
problemas usando GAMBIT (o pré-processador) e o FLUENT. Não só são mostradas as etapas da
solução do problema, mas também a razão por trás dela. Vale a pena para o usuário entender os
conceitos subjacentes, como se apresenta nos tutoriais, a fim de ser capaz de aplicar corretamente
FLUENT a outros problemas. Cada tutorial é orientado a problemas que são voltadas para
fortalecer e reforçar o conhecimento e a compreensão adquirida com os tutoriais já estudados. É
importante seguir uma seqüência dos conjuntos de problema de interesse e é uma parte intrínseca
do processo de aprendizagem e não deve ser ignorada. Estes tutoriais são projetados para serem
usados online e lado a lado com o software FLUENT. Cada tutorial começa com uma especificação
de um determinado problema. Uma solução pode ser obtida seguindo as etapas: Criar a geometria no GAMBIT (neste trabalho foi utilizado o MATLAB para a geração de todas as geometrias
referentes aos modelos aqui estudados [48]); criar a malha do reticulado no GAMBIT; Especificar
as condições fronteiras no GAMBIT; exportar a malha gerada para o FLUENT; Especificar as
condições fronteiras; fazer a simulação no FLUENT; Analisar os resultados e se necessário refinar
a malha para melhorar os resultados da simulação [53]. Resumindo gerador de geometrias
(MATLAB), gerador de malhas (GAMBIT) gerador de simulações em CFD (FLUENT).
Em resumo, podemos dizer que importamos as malha gerada pelo GAMBIT, onde são definidas
as superfícies onde são impostas as condições de contorno, para FLUENT, onde são definidos os
modelos físicos, as condições de contorno, as propriedades dos materiais, o método de aplicado
para resolver o sistema de equações e, em seguida, o pós-processamento das informações geradas
pelo simulador. Basicamente o FLUENT realiza as seguintes etapas para resolver as equações, ou
seja, a discretização do domínio em volumes de controle discretos, integração das equações que
governam o fenômeno de transporte em cada volume de controle, gerando equações algébricas
para cada nó da malha construída tendo como incógnitas as componentes da velocidade e pressão,
entre outras grandezas escalares, e por último, linearização e solução do sistema de equações
lineares e a escolha do método numérico para revolvê-lo.
No processo de discretização do domínio o FLUENT utiliza uma técnica baseada em volumes de controle para transformar as equações diferenciais que governam o problema físico em
equações algébricas, ou seja, o FLUENT transforma um sistema de equações diferenciais em um
sistema de equações algébricas lineares. Esta técnica consiste em integrar as equações de governo
sobre cada elemento de controle. Para as equações da conservação da quantidade de movimento
o FLUENT utiliza vários esquemas de discretização tanto para os termos viscosos, quanto para os
convectivos, entre eles First-Order Upwind, Power-law, Second-Order Upwind Second-Order QUICK,
Modified HRIC. O FLUENT usa como padrão os esquemas de primeira ordem para o algoritmo
segregado. Neste trabalho começamos com um esquema de primeira ordem como uma primeira
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aproximação, contemplando mais os termos difusivos, e em seguida utilizamos os esquemas de
segunda ordem até atingir novamente a convergência, contemplando mais os termos convectivos.
Durante o processo de resolução o campo de pressão e os fluxos mássicos nas faces das células
não são conhecidos, pois o FLUENT armazena esses valores nos centros das células fazendo se
necessários um esquema de interpolação para computar os valores nas faces. Da mesma forma
existem vários esquemas de interpolação, Standard, PRESTO (PREssure STaggering Option),
Linear e second order. Neste trabalho optamos pelo esquema padrão Standard.
A equação da continuidade é discretizada em cada célula e juntamente com as equações da
quantidade de movimento são resolvidas seqüencialmente, onde a equação da continuidade é
usada como uma equação para a pressão. Em escoamento do tipo incompressível a pressão não
aparece explicitamente fazendo necessário o uso de um método para o acoplamento entre pressão
e velocidade. O FLUENT dispõe de vários métodos, SIMPLE, SIMPLEC e PISO. Neste trabalho
optamos pelo esquema padrão que é o SIMPLE.
Quanto ao método numérico para resolver o sistema de equações algébricas o FLUENT dispõe de dois algoritmos, o segregado e o acoplado. Enquanto o segregado resolve as equações
seqüencialmente, enquanto o acoplado, simultaneamente. O algoritmo segregado é um processo
iterativo até que seja obtida a solução desejada para certo nível de precisão.
Tanto o método segregado quanto o acoplado linearizam o sistema de equações diferenciais
produzindo um sistema de equações com variáveis dependentes em cada célula. O sistema é
resolvido a cada etapa da iteração. Existem dois métodos de linearização, o implícito e o explicito.
O método implícito resolve o sistema para as variáveis em todas as células ao mesmo tempo,
enquanto o explícito resolve para uma célula de cada vez. Neste trabalho foi utilizado o método
implícito para a linearização das equações.
Resumo dos Parâmetros utilizados nas simulações no FLUENT neste trabalho:
• Modelo: Monofásico;
• Algoritmo: Segregado implícito;
• Modelo de viscosidade: Laminar;
• Acoplamento Pressão-velocidade: SIMPLE;
• Esquema de discretização/Linearização:
– Pressão: Standard;
– Quantidade de Movimento: First Order Upwind e Second Order Upwind;
O sucesso da modelagem computacional na dinâmica dos fluidos não está somente na utilização
de um código numérico em CFD, mais também, no cuidado que se deve ter para gerar uma
malha de qualidade. A malha computacional consiste na discretização do domínio de cálculo,
através da divisão do mesmo em volumes de controle onde serão aplicadas as equações que
governam o problema de transporte de fluidos. A etapa mais importante em uma simulação
em CFD é a geração de malha, porque é ela que define todo o domínio computacional onde as
células nas quais as variáveis de escoamento (campo de velocidade e pressão, etc.) são calculadas.
É por ela que flui toda informação numérica advinda das condições de contorno, por exemplo.
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Podemos dizer que o tipo de malha interfere no valor dos resultados uma vez que a estrutura da
matriz referente ao sistema de equações lineares correspondente ao processo de discretização das
equações que regem o movimento do fluido está relacionada com os pontos que estão conectados
na estrutura da malha de pontos nodal sendo essa conectividade relacionada ao número de pontos
que cada ponto de integração precisa para ser calculados. Uma malha pode ser estruturada que
consiste em células ou elementos planares com quatro arestas (retangulares distorcidos ou não
em 2-D) que podem ser identificada de maneira única no reticulado. Ou pode ser não estruturada
que consiste de elementos em diversas formas (geralmente são triângulos em 2 − D) e não é
possível identificá-la de forma única as células. Para geometrias mais complexas, uma malha
não estruturada em geral é mais fácil de ser gerada e é preferível neste caso. Entretanto existem
vantagens no uso de malhas estruturadas. Com uma malha estruturada são geradas menos
células do que uma malha não estruturada além de permitir uma resolução mais fina do que as
malhas não estruturadas. Não só o tipo de malha é importante, mas também a sua conformação
estrutural. Segundo a literatura a melhor malha é a quadrada do tipo mapeável, ou seja, aquela
que reflete o sistema de coordenadas cartesianas, facilitando os cálculos, e cujas linhas da malha
acompanham as linhas de correntes do fluido [46, 54].
Entretanto, independente do tipo de malha o fator mais crítico para produzir soluções em CFD
confiáveis é a verificação da qualidade da malha, pois propriedades como assimetria acentuada
pode levar a dificuldades de convergência e afetar fortemente a precisão e robustez de uma
solução numérica em CFD. Devemos tomar cuidados para que as células individuais não sejam
extremamente inclinadas, definida como afastamento da simetria. Existem diversos tipos de
medida de inclinação a mais adequada para as células bidimensionais é a inclinação eqüiangular
(EquiAngle Skew) [45, 46]. O GAMBIT disponibiliza várias medidas de qualidade (algumas vezes
chamadas de métricas) com a qual pode-se avaliar a qualidade da malha. Das medidas de
distorção disponibilizadas no GAMBIT, para este estudo optou-se pelo ângulo de distorção
inclinação eqüiangular (EquiAngle Skew). O ângulo de distorção é uma medida definida pela
Equação 2.46

QEAS = Máx

θmax − θeq θeq − θmin
,
180o − θeq
θeq

(2.46)

onde, θmax e θmin são o ângulo máximo e mínimo, em graus, entre dois lados da célula, e θeq
é o ângulo entre duas arestas quaisquer de uma célula eqüilátera ideal com o mesmo numero
de arestas, ou seja, é o ângulo correspondente a um elemento eqüilateral (triângulo eqüilátero
no caso de malha triangular e quadrado eqüilátero de malha quadrada) de forma semelhante.
Para elementos triangulares, 2 − D e tetraédricos, 3 − D o θeq = 60o . Para células quadriláteras
o θeq = 90o . Pela equação acima 0 < QEAS > 1 para qualquer célula 2 − D. Desta maneira
um triângulo eqüilátero, um quadrado ou retângulo tem inclinação nula. De acordo com as
informações da literatura pertinente, este ângulo de distorção ou inclinação não deve ser igual
nem superior a 0.97 (caso isso venha ocorrer o GAMBIT emite uma mensagem de advertência)
para que a convergência e a qualidade da solução numérica não sejam comprometidas. Alguns
códigos de geração de malhas utilizam esquemas numéricos para suavizar a malha, de modo a
que minimize a inclinação [45, 46].
Outro fator que afeta a qualidade da malha é a variação brusca no tamanho das células levando
a dificuldade de convergência no código. Devemos está sempre ciente da qualidade da malha
que depende muito da forma do domínio computacional e ter em mente que uma malha não
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estruturada de alta qualidade é melhor do que uma malha estruturada de má qualidade. Às vezes
é aconselhável dividir o domínio computacional em partes ou blocos aplicando todas as recomendações para a geração da malha em cada bloco e evitando variações bruscas nos tamanhos das
células próximas as interfaces entre blocos, podendo atribuir condições de contornos diferentes
para as arestas que formam o bloco. Esta análise é chamada de multibloco e é interessante para
construção de malhas estruturadas multibloco sofisticada. Podemos usar a análise multibloco
para geração de malhas não estruturadas embora não seja necessário uma vez que as células
neste caso se acomodam perfeitamente as geometrias complexas a não ser que se queira construir
blocos com densidade de células diferentes (menos ou mais células dependendo de sua influência
na solução do problema) para diminuir o número total de células do domínio computacional.
Uma malha híbrida ocorre quando usamos blocos com malhas estruturas e não estruturadas ao
mesmo tempo [46].
É importante observar o quanto uma malha está suficientemente refinada para garantir uma
boa simulação para isso podemos utilizar o número de Reynolds da célula, ou seja, para uma
malha quadrada com tamanho da célula da por ∆x por onde escoa um fluido com velocidade v
com propriedades de viscosidade dinâmica µ e massa específica ρ vale a seguinte relação da pela
Equação 2.47 para todas as células da malha construída, ou seja,
ρv∆x
62
µ

(2.47)

Caso isso não ocorra é necessário refinar cada vez a malha no domínio computacional. A não
satisfação dessa relação pode incorrer que a solução poderá divergir da solução desejada, durante
o processo iterativo de busca, podendo também gerar instabilidades produzindo soluções que
apresentem oscilações numéricas em regiões de grandes gradientes [54]. O programa FLUENT
permite avaliar o número de Reynolds da célula em toda região de malha fazendo um Histograma
dos resultados. Para todas as malhas geradas nesta pesquisa essa relação foi verificada, garantindo
uma boa qualidade nas simulações segundo esse critério.
A geração de uma boa malha é um processo laborioso e demorado que exige muita paciência e
perspicácia do pesquisador. È bem provável que a geração da malha represente uma boa parte
do tempo despendido na simulação frente à própria solução CFD. Mais o tempo gasto neste
processo é recompensador, pois uma malha de boa qualidade é critica para uma solução CFD
precisa, enquanto que uma de má qualidade pode até mesmo incorrer em uma solução incorreta.
Isto mostra que é importante o teste de independência de malha para a solução do problema
em simulações em CDF. O método usual para independência de malha é aumentar a resolução
da malha e repetir as simulações até que os resultados não variem significantemente, entre uma
simulação e outra, então esta malha é considerada adequada para a realização de simulações em
CFD [46].
Em todas as simulações realizadas neste estudo utilizamos a análise multibloco com malhas não
estruturadas em cada bloco com densidade de malha diferente diminuindo de forma significativa
o esforço computacional despendido sem comprometer os resultados. Obtivemos para todas
as malhas um ângulo de distorção menor que 0.7 e que, aproximadamente, mais de 99% dos
elementos (células) tiveram seus valores abaixo de 0.4.
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O estudo de fenômenos que envolvem estruturas de meios porosos, definido como materiais sólidos com vazios em seu interior têm despertado grandes interesses em diversos campos da ciência
e da engenharia, principalmente na indústria de petróleo onde se analisa o escoamento de óleo,
gás e água em reservatórios de petróleo, caracterizando o fenômeno de escoamento multifásico
em meios porosos que pode ser analisado como um sistema complexo onde a desordem causada
pelas heterogeneidades encontradas em várias escalas nesses meios.
É muito difícil determinar a geometria e a maneira como os poros estão distribuídos no reservatório de petróleo devido ao alto grau de complexidade desses meios porosos quanto à
distribuição da porosidade e permeabilidade em seu interior. Portanto, se torna muito difícil
determinar as equações analíticas para modelar o comportamento do reservatório sem levar em
considerações um volume muito grande de informações sobre as propriedades da rocha definidas
em diferentes escalas, diminuindo assim as incertezas sobre qualquer previsão a respeito da
produção petrolífera. Diante desta questão, podemos seguir, pelo menos, duas linhas de pesquisa:
uma é maneira tradicional que tenta fazer simplificações no modelo físico que rege o fenômeno
de escoamento em meios porosos e em seguida fazer aproximações para resolver o modelo matemático correspondente, adotando um método numérico computacional, obtendo-se resultados
não muitos precisos; a outra é a maneira alternativa de se tentar esclarecer e incorporar com mais
fidelidade toda essa massa de informação dando-lhes um tratamento estocástico contemplando os
efeitos decorrentes de transferência de escala, melhor predizendo as incertezas sobre a produção
de petróleo para diferentes cenários de explotação ou recuperação do reservatório de petróleo,
obtendo-se, desta maneira, resultados mais próximos possíveis da realidade.
Os reservatórios de petróleo em geral podem ser classificados em duas categorias: Reservatórios
areníticos ou porosos e Reservatórios em Rochas fraturadas. Os primeiros correspondem a rochas
areníticas e apresentam poros em todas as escalas e formas. Estes reservatórios são formados
às vezes em leitos de antigos rios subterrâneos e são encontrados nos campos petrolíferos do
Rio Grande do Norte. Os reservatórios fraturados, por sua vez, são constituídos por rochas
fraturadas, em geral rochas calcárias. O petróleo neste caso está armazenado dentro do volume
correspondente às fraturas. Um exemplo de tais reservatórios pode ser encontrado na Bacia do
Espírito Santo no Estado de Santa Catarina - Brasil.
Os meios porosos podem ser classificados em granulares (ou fibrosos). Os granulares são usualmente modelados como um conjunto de partículas ou grãos, de forma esférica ou não, dispostas
regular ou randomicamente, e representam a grande maioria dos meios porosos. Já os fibrosos
são modelados como um conjunto de inclusões muito longas, chamadas de fibras, que podem ser
naturais ou sintéticas, retas ou curvas, estando randomicamente dispostas ou em malhas regulares.
Em geral a análise numérica do transporte de fluidos é realizada por simuladores de reservatórios de petróleo que consideram as células da malha do reticulado geométrico que representam
o domínio onde as equações que descrevem o fenômeno em questão são aproximadas com se
fossem um meio homogêneo onde as propriedades da rocha e dos fluidos, bem como as pressões,
assumem valores médios uniformemente distribuídos. O que se observa na prática é a uma
heterogeneidade elevada em todas as escalas no que diz respeito à porosidade e a permeabilidade
da rocha. Por isto, é de grande importância um tratamento estocástico (geoestatístico) para
caracterizar cada célula da malha para contemplar essas flutuações nas propriedades da rocha
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dando uma descrição satisfatória para o fenômeno de transporte de fluidos em reservatórios,
principalmente para sistemas cujas flutuações ocasionam efeitos não lineares que não são contemplados nos simuladores tradicionais.
O fenômeno de transporte de fluidos em sistemas desordenados como é o caso de meios porosos
encontrados em reservatório de petróleo, tem despertado grande interesse na área acadêmica e industrial por está presente em uma série de processos tecnológicos (filtragem, Catálise, propagação
de contaminastes, exploração e recuperação de petróleo, etc.). Muitos trabalhos foram desenvolvidos no sentido de simplificar a representação de um meio poroso por modelos de fácil construção
com geometria bem definida onde se tem controle sobre os parâmetros geométricos que o caracterizam. Alterações nesses parâmetros se refletem na variação da complexa geometria do espaço
poroso intersticial que o representam. Estas variações implicam diretamente na mensuração das
propriedades hidráulicas macroscópicas que caracterizam um meio poroso. Neste trabalho foram
utilizados modelos de sistemas de partículas (obstáculos) de vários tamanhos com geometria bem
definida que são distribuídas no espaço poroso, sistemas de partículas desordenados, onde são
utilizadas leis de potência para análise da invariância de escala entre as propriedades hidráulicas
que o caracterizam e as geométricas para os modelos estudados. A seguir são apresentados
de forma resumida mas, englobando aspectos gerais de alguns trabalhos desenvolvidos nesta área.
J. S. ANDRADE et al., (1997), em seu trabalho Fluid flow through porous media: The role of stagnant
zones estudaram o comportamento do fluxo de fluidos pela simulação direta da equação de
Navier-Stokes utilizando na estrutura porosa o modelo de percolação por sítios para a conectividade dos poros. Neste processo de simulação, plaquetas (obstáculos quadrados) são escolhidas e
retiradas randomicamente de uma malha quadrada (64x64 lados). Quando o sistema atinge o
limiar de percolação o aglomerado percolante (principal) se identifica, juntamente com estrutura
do "backbone", apresentando uma geometria fractal de dimensão df ≈ 1.8%. Os sítios conectados
do aglomerado principal originam correntes de fluidos que atravessam o reticulado de um lado a
outro. A complexa estrutura do sistema de poros para aquele limiar cria uma série de caminhos
tortuosos para a passagem do fluído. Para caracterizar estatisticamente o movimento do fluído
associado com cada célula fluída individual no reticulado numérico englobando o espaço físico
dos poros, foi quantificada a energia cinética local. Observou-se que a distribuição da energia
cinética normalizada para 4 realizações obedece a uma lei de potência para uma faixa da ordem de
5 para o expoente da potência em questão. Esta lei contrasta com os resultados encontrados para
o modelo aleatório de rede de resistor elétrico. Indicando que tal modelo não pode ser aplicado
para modelar o fluxo de fluidos em meios porosos primeiramente devido à viscosidade do fluído
e a efeitos inerciais que originaram a lei de potência. Além disso, o expoente dessa lei é sensível
ao transporte de momento em zonas estagnadas do espaço de vazios, ocasionando variações
de 15% a 40%. Maior para o conjunto cheio do que para o backbone sozinho. São necessários
que se desenvolvam trabalhos adicionais para esclarecer tal aspecto. Outra observação é que o
espaço de vazios do meio poroso é tratado como um contínuo, enquanto que, na tradicional rede
de resistor randômico é representada como um sistema discreto. Observou-se que para altos
valores do número de Reynolds a contribuição não-linear dos termos convectivos da equação de
Navier-Stokes torna-se relevante. O efeito inercial no campo da velocidade dentro do aglomerado
infinito é consistente com a presença de diversos vórtices e zonas de separação fluxo. Para valores
baixos do número de Reynolds, há a tendência para o líquido movente na escala local de poros
do "flow backbone"(espinha dorsal do fluxo) preservarem a forma parabólica dos perfis da
velocidade mesmo se as pilhas fluidas forem confinadas em caminhos muitos tortuosos. Para
valores elevados do número de Reynolds, por outro lado, a geometria irregular do perímetro
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interno é muito eficaz em produzir mudanças repentinas e dramáticas nos sentidos e valores dos
vetores da velocidade no córrego principal, assim distorcendo seu perfil parabólico no nível local
do espaço vazio [55].
Os reservatórios de petróleo que são meios porosos indicam muitas propriedades ou características de grande interesse comercial e cientifico que são difíceis de determinarem com
confiabilidade, mesmo numericamente. Isto se justifica pela desordem representada no sistema.
Uma característica importante é a presença das heterogeneidades nas intensidades do fluxo
devidas às variações nas larguras dos canais (canaletas) que formam os caminhos tortuosos
por onde escoa o fluído. Uma variedade considerável de modelos estocásticos para representar
com mais fidelidade os meios porosos desordenados foram propostos e usados para análise
dessa questão. Um do mais bem sucedida é o "so-called q-modelo"para distribuições da força
em empacotamentos aleatórios (blocos aleatórios) em que um líquido flui de uma região para
outra. Embora a distribuição da intensidade de fluxo local deva ser a base para toda a evolução
quantitativa destes modelos estocásticos, os estudos detalhados deles em nível de poros ainda
deixam a desejar. A permeabilidade, que é um parâmetro macroscópico do meio poroso, reflete
a complexa interação entre a estrutura de poros e o fluído que escoa, onde aspectos locais da
morfologia do espaço de poros e os mecanismos relevantes da transferência de momento devem
ser adequadamente considerados. Na literatura afim, as simulações computacionais baseadas em
modelos detalhados da geometria de poros e do fluxo do líquido foram usadas para predizer
coeficientes da permeabilidade, bem como, para validar as correlações semi-empíricas obtidas
dos materiais porosos reais. (J. S. ANDRADE et al., 2005).
Em seu trabalho The distribution of local fluxes in porous media, J. S. ANDRADE et al., (2005),
estudaram as distribuições de aberturas de canaletas, de fluxos locais, e de velocidades em um
meio aleatório bidimensional de discos não sobrepostos. Neste artigo é realizada uma analise
numérica para o problema de um líquido que escoa através de um canal bidimensional de
largura Ly e do comprimento Lx preenchido com os obstáculos circulares (discos de diâmetro
D) posicionados aleatoriamente. Os fluxos do líquido são na direção do eixo x para baixo, mas
não zero número de Reynolds e na direção do eixo y, foi impostas condições de limite periódicas.
Foi considerado um tipo particular de modelo seqüencial aleatório de adsorção (RSA), em duas
dimensões, para descrever a geometria do meio poroso [56].
Os discos de diâmetro D são colocados aleatoriamente e para cada colocação bem sucedida
(não sobreposta) constitui uma diminuição da porosidade (fração de vazios) do meio poroso. Este
procedimento de enchimento constitui uma evolução temporal e identifica uma bem sucedida
colocação de um disco como uma etapa no tempo. Parando este procedimento quando algum
valor da porosidade preestabelecido é conseguido. Este procedimento permitiu construir sistemas
com a porosidade controlada. Em resumo, os autores do referido trabalho chegaram à seguinte
conclusão, abaixo.
Foram apresentados os argumentos teóricos suportados por dados numéricos de precisão
elevada e encontraram-se leis de escala como a função da porosidade. Para as aberturas das
canaletas observaram-se um cruzamento para um regime altamente correlacionado para porosidades pequenas. A distribuição das velocidades através destas escalas das canaletas com o
quadrado da porosidade. Os fluxos que giram para fora para ser a convolução da velocidade e da
largura da canaleta corrigidas por um fator geométrico. Além disso, quando a distribuição das
velocidades seguir uma Gaussiana, os fluxos são distribuídos de acordo com uma exponencial
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esticada com expoente 1/2. Finalmente, a análise de escala reservou para expressar os fatores
da tortuosidade e da forma dos poros da equação de Kozeny-Carman como propriedades médias
diretas das quantidades microscópicas relacionadas à geometria assim como escoamento através
do meio poroso desordenado.
Uma aproximação padrão para a investigação do fluxo de fluido de uma só fase em meios porosos microscopicamente desordenados e macroscopicamente homogêneos é caracterizar o sistema
nos termos da lei de Darcy, que supõe que um índice global, a permeabilidade, que relaciona
a velocidade media do fluxo através dos poros com a queda de pressão medida através do sistema.
Entretanto, para melhor compreender a interação entre a estrutura porosa e o fluxo fluido,
torna-se necessário examinar aspectos locais da morfologia do espaço dos poros e relacioná-los
aos mecanismos relevantes de transferência de momento (forças de origem viscosas e inercial). Em
simulações computacionais baseadas em uma descrição detalhada do espaço dos poros, estudos
recentes, obtiveram resultados bastante interessantes predizendo o coeficiente da permeabilidade
e validando as relações tão conhecidas para materiais porosos reais.
Apesar de sua grande aplicabilidade, o conceito de permeabilidade como índice global, deve
ser restringido às condições de fluxo viscosos ou, mais precisamente, para fluxos com valores
pequenos do número de Reynolds. No caso de fluxo de fluído em tubulações e em canaletas, há
um valor crítico do número de Reynolds que caracteriza a transição repentina do fluxo laminar
ao turbulento, separando os dois regimes de fluxo. Não entanto, estudos experimentais de fluxos
em meios porosos mostraram que essa passagem de linear (Lei de Darcy) ao comportamento
não-linear ocorra mais provavelmente de uma maneira gradual. Então, tem-se discutido e tem
sido confirmado pelas simulações numéricas, que a contribuição da inércia ao fluxo no espaço
dos poros deve também ser examinada dentro da estrutura do regime laminar do fluxo antes de
supor que os efeitos inteiramente desenvolvidos da turbulência estão presentes e relevantes no
transporte de momento. (J. S. ANDRADE et al., 1999.
No trabalho Inertial effects on fluid flow through disordered porous media, J. S. ANDRADE et al.,
(1999), mostrou pela simulação direta das equações Navier-Stokes juntamente com a lei de Darcy
em fluxos através de estruturas de percolação com elevada porosidade (porosidade maior que a porosidade crítica) e com números suficientemente elevados de Reynolds pode ser explicado também
em termos da contribuição inercial do fluxo laminar através do espaços vazios do meio poroso [57]
Os cálculos que foram executados não se aplicam para instáveis ou turbulentas condições
de Reynolds. Ficou demonstrado, nesse trabalho, que é possível caracterizar estatìsticamente
a transição do comportamento linear para o não-linear em termos da distribuição da energia
cinética. Isto permitiu elucidar determinadas características do fenômeno fluido do fluxo em
meios com geometrias irregulares. Isto não tinha sido estudado antes. O modelo empregado para
a conectividade dos poros é a percolação por sítios e é baseado no retrato geral da desordem.
No processo de simulação, plaquetas (obstáculos quadrados) são escolhidas e retiradas randomicamente de uma malha quadrada (64x64 lados). Em resumo os autores chegaram à seguinte
conclusão: Foi investigada a origem dos desvios da clássica lei de Darcy pela simulação numérica
das equações Navier-Stokes em meios porosos desordenados bidimensionais. Foi aplicada a
equação de Forchheimer como um modelo fenomenológico para correlacionar as variações do
fator da fricção para porosidades e diferentes condições do fluxo. Com o número de Reynolds
suficientemente elevado, quando a inércia se torna relevante, foi observada uma transição do
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comportamento linear para o não-linear que é típico das experiências. Ficou evidente que tal
transição pode ser compreendida e estatìsticamente caracterizada em termos da distribuição
espacial da energia cinética no sistema.
Aproximadamente, de 10 a 15% dos reservatórios de petróleo do mundo são formados em
rochas de carbonatos e que estes contêm aproximadamente 50% do óleo restante. No Brasil,
essas formações ocorrem mais precisamente na do Estado de Catarina. O transporte do óleo
nesses reservatórios de carbonato é dominado pelo fluxo através de fraturas internas. Embora
este problema não tenha recebido a devida atenção pela comunidade cientifica (ou industrial) é
relevante sob o ponto de vista econômico. Nos últimos anos tem-se conseguido bastante progresso
em morfologia de fraturas, deixando claro que a morfologia das fraturas frágeis segue certas
leis de escalas, observadas primeiramente nos mid-eighties, demonstrando que tais superfícies
são self-affine. Isto é, reescalonando o comprimento da escala x no plano por requerem que a
escala y do para fora do plano seja reescalonada por λh y para superfície fraturada permanecer
estatìsticamente inalterada, sendo o h o expoente da aspereza. Sugeriu-se que h é universal e
tem um valor de 0.8. Há evidências que outros valores para o expoente de Hurst podem ocorrer,
dependendo do material e como a fratura foi produzida, assim sugerindo mais de uma classe da
universalidade. (J. S. ANDRADE Jr. ARAÚJO, A. D., 2006).
Pensando nessas questões, o trabalho Flow in Rough Self-Affine Fractures Joints, desenvolvido
por J. S. ANDRADE Jr. ARAÚJO, A. D. (2006), investigaram o fluxo viscoso e não-viscoso em
self-affine junções (articulações) de fratura bidimensional com as simulações numéricas diretas das
equações de Navier-Stokes. Como uma característica hidrodinâmica do histórico deste sistema de
fluxo, encontrou-se a permeabilidade intrínseca para número de Reynolds mais elevado segue
ordem cúbica, pelo menos para dois regimes em função do expoente h de Hurst que caracteriza a
articulações das fraturas. Para h > 1/2, foi encontrada uma dependência fraca, visto que, para
h < 1/2, a dependência é forte. Um comportamento similar foi encontrado para os coeficientes
de uma ordem mais elevada. Foram também estudas as flutuações da velocidade no espaço de
um escalar passivo. Estes são correlacionados fortemente em escalas menores do comprimento,
mas em descorrelacionadas em escalas maiores. Além disso, as flutuações na escala maior são
insensíveis ao valor do número de Reynolds [42].
Em resumo, os autores analisaram e concluíram: foi apresentado um estudo numérico de o
fluxo de fase-simples em self-affine dentro de junções (articulações) da fratura. Foi encontrado
que para cada um dos coeficientes, e, caracterizando a generalização cúbica da equação de
Darcy tem uma dependência quase linear com o expoente h de Hurst em dois regimes distintos
que se encontram em h ≈ 0.5. Foi seguida também uma partícula escalar passiva liberada no
centro da canaleta, encontrando que suas flutuações da velocidade são caracterizadas por forte
correlação espacial em pequenas escalas. Em contra partida um descorrelacionado e aleatório
comportamento na escala maior. O comportamento em grande escala é insensível aos números
de Reynold.
Quanto ao fenômeno da dispersão hidrodinâmica - o transporte constante de um rastro neutro
carreado por um fluxo de fluido através de um material poroso - foi extensamente investigado
nos campos da engenharia química, do petróleo. Pode se identificar diferentes regimes para o
rastro (vestígio) neutro, dependendo da magnitude do número de Péclet P ≡ vl/Dm , que é a
relação entre o típico tempo para a difusão (l2 /Dm ) e o típico tempo para a convecção (l/v).
Onde v é a velocidade do líquido carreado, l comprimento característico de escala dos meios

65

2.6 estado da arte

porosos, e Dm a difusividade molecular do rastro. O número de Péclet é semelhante ao número
de Reynolds, mas que mede a importância da difusividade em vez da viscosidade.
O número de Péclet compara a eficiência relativa da advecção e da dispersão no transporte
de uma substância. No regime para baixos números de Péclet, a difusão molecular domina a
maneira em que o rastro experimenta o campo de fluxo. No regime para elevados números de
Péclet, chamado também dispersão mecânica, efeitos da convecção passam a ser significativos;
a velocidade do rastro é aproximadamente igual à velocidade do fluido portador, e a difusão
molecular passa a ter pouca relevância. O rastro experimenta o meio desordenado, seguindo
as linhas aerodinâmicas da velocidade. Em uma "fotografia"da caminhada aleatória, se pode
pensar que uma partícula do rastro segue o sentido do campo da velocidade, a cada etapa de
comprimento l e de duração l/v.
Em termos de modelagem, uma aproximação clássica para o problema da dispersão em
meios porosos é considerar microscopicamente desordenado e macroscopicamente isotrópico
e homogêneo o material poroso. Sob estas circunstâncias, a dispersão é dita ser Gaussiana e
o fenômeno pode ser matematicamente representado em termos da equação da convecção-difusão.
Este formalismo tradicional, que é válido para geometrias euclidianas, não pode ser adotado
para descrever o comportamento global da dispersão hidrodinâmica em sistemas heterogêneos.
Especificamente, no caso de percolação em meios porosos, a análise da descrição macroscópica da
convecção-difusão é uma conseqüência direta da característica auto-similar da geometria espacial
dos poros. (J. S. ANDRADE et al., 2006).
No trabalho intitulado Tracer Dispersion in Porous Media with Spatial Correlations J. S. ANDRADE
et al., (2006), analisaram as propriedades do transporte de um rastro neutro carreado por um
fluido portador com percolação em meios porosos com correlação espacial. Foi modelado o processo da convecção no transporte de massa o processo que usa o campo da velocidade obtido pela
solução numérica das equações de Navier-Stokes e equações da continuidade no espaço dos poros.
Foi mostrado que as propriedades estatísticas resultantes do rastro podem ser aproximadas por
um modelo da caminhada de Lévy, que é uma conseqüência da distribuição larga das velocidades
somada à existência de correlações espacial no meio poroso [58].
Em resumo, neste trabalho foi encontrado que, para números suficientemente elevados de
Péclet, há um regime da dispersão para os meios porosos correlacionados em que a trajetória
de uma partícula no rastro deve ser mais bem descrita pela equação estatística de Lévy, em vez
da equação do comportamento Gaussiano. Interessante, que este fato deve ser relevante para
elucidar os mecanismos do transporte da massa e do momento responsáveis pelo regime de
dispersão chamada regime de dispersão atrasada (holdup dispersion). Os rastros experimentais
indicam que para este regime de forte dependência entre as medidas da dispersão e número de
Péclet é típico de fenômeno de percolação (percolation-like) em materiais porosos.
A equação de Kozeny-Carman é uma relação de permeabilidade-porosidade, entre outros fatores,
que tem sido utilizada em muitos modelos de problemas reais relacionados com os fluxos em
meios porosos. Apesar disto, algumas limitações quanto ao uso dessa equação são bem conhecidas. Isto motivou a concepção de versões diferentes para ela, especializados para determinadas
aplicações. É o que mostra o trabalho A three-parameter Kozeny-Carman generalized equation for
fractal porous media desenvolvido por NÉLIO HENDERSON et al., (2010). No presente artigo,
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pôde deduzir uma equação de três parâmetros Kozeny-Carman obtidos de uma estrutura fractal
envolvendo a superfície específica e a tortuosidade do meio poroso. Aqui, uma análise teórica
indica que a nova equação é capaz de generalizar vários modelos existentes na literatura. Além
disso, estimativas de parâmetros ajuste dos dados experimentais de diferentes materiais mostram
que o atual modelo pode ser usado para descrever a relação entre a permeabilidade e porosidade
de muitos materiais, tais como arenitos, tapete de fibra de sisal e tecidos de fibra de vidro [59].
Um trabalho muito interessante que envolve empacotamento de partículas de diferentes tamanhos é Fluid flow through Apollonian packings que foi desenvolvido por RAFAEL S. OLIVEIRA et. al.
Este trabalho considera o fluxo de um fluido newtoniano em um canal bidimensional preenchido
com uma série de obstáculos de tamanhos distintos que modelam um meio não homogêneo.
Tamanhos dos obstáculos e posições são definidos pela geometria de um empacotamento apolíneo
(AP). Os raios dos círculos são uniformemente reduzidos por um fator s < 1 para os conjuntos
correspondentes às cinco primeiras gerações AP. A região de validade da lei de Darcy, em função
do número de Reynolds canal foi investigada para diferentes valores de s e a dependência do
padrão de fluxo e permeabilidade com respeito à porosidade foi estabelecida. Os resultados
mostraram que a relação de escala semi-empírica Kozeny-Carman está satisfeito desde os efeitos
da porosidade aparente e s-dependente fator de formação são devidamente considerados [45].
Outro trabalho muito interessante que utiliza o conceito de dimensão fractal aplicado a amostras porosas reais é PROPRIEDADES DE RETENÇÃO DE ÁGUA POR ESPAÇOS POROSOS NÃO
HOMOGÊNEOS: EXPERIMENTOS DE LABORATÓRIO E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL que
foi desenvolvido por ROSIANE A. DOS SANTOS et. al., (2005). Neste trabalho apresenta-se a utilização de um Modelo Booleano na simulação computacional de espaços porosos não homogêneos,
tais como os exibidos por solos estruturados. No caso, as informações introduzidas no modelo
foram: a distribuição de tamanhos de agregados N(r), caracterizada por Df , e a porosidade
das amostras a serem simuladas. Também, investigou-se o papel da distribuição de agregados,
caracterizada por Df , nas curvas características de retenção de água, tanto para amostras naturais
de solo como para as simuladas computacionalmente. Foram utilizados diferentes valores de Df
(desde 2 até 3) para a reconstrução de amostras de solos arenosos. Além disto, foram analisadas
amostras de solo natural, cujos valores de Df foram determinados e suas curvas de retenção
foram levantadas. Para dar suporte às simulações computacionais, foi desenvolvido um sistema
para o levantamento de curvas de retenção de amostras de solo, desde a saturação até pressões de
150cm de água (amostras próximas à saturação). Os resultados mostraram que a instrumentação
laboratorial desenvolvida é de grande utilidade na investigação das curvas características das
amostras de solos investigadas. Também, que a simulação computacional reproduziu imagens que
permitiram recuperar o comportamento das curvas características obtidas experimentalmente. Em
particular, o sistema Booleano mostrou-se mais adequado para a simulação de espaços porosos
de maior complexidade, tais como os encontrados em agregados de um solo estruturado [33].
Recentemente, APIANO F. MORAIS et al., (2009), publicaram um trabalho envolvendo fluxo
de fluidos entre partículas esféricas distribuídas desordenadamente em uma caixa intitulado
Non-Newtonian Fluid Flow through Three-Dimensional Disordered Porous Media, onde foi investigado o
fluxo de vários fluidos não-newtonianos através de um meio poroso desordenado tri-dimensional
pela simulação numérica direta das equações da quantidade de movimento e da continuidade.
Notavelmente, os resultados para a lei de potência (PL) para os fluidos indicam que o fluxo,
quando quantificados em termos de um índice de permeabilidade-equivalente corretamente
modificado e número de Reynolds, pode ser descrita com sucesso por uma curva (universal)
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única em uma ampla faixa de condições para Reynolds e expoentes da lei de potência. Foi
estudado também o comportamento do fluxo de fluidos de Bingham descrito em termos do
modelo de Herschel-Bulkley. Neste caso, as simulações mostraram que a interação entre (i)
a geometria desordenada do espaço poroso, (ii) as propriedades reológicas de fluidos, e (iii)
os efeitos inerciais sobre o fluxo é responsável por uma melhoria substancial da condutância
hidráulica macroscópica do sistema em condições intermediárias para Reynolds [44].
Como podemos observar vários trabalhos já foram desenvolvidos envolvendo simulação numérica de fluxo de fluidos entre obstáculos constituindo um sistema físico desordenado modelado
geometricamente e que são simplificações de um meio poroso real. No entanto, poucos são os
trabalhos que exploram os efeitos da fragmentação dos obstáculos, que são caracterizadas pela
dimensão fractal do sistema como alguma propriedade de fluxo, por exemplo. O diferencial desta
pesquisa em relação às demais é que são modeladas duas classes de meios porosos desordenados,
uma com porosidade constante (MPC) e a outra com porosidade variável (MPV). Neste cenário
são criados vários modelos fractais aleatórios para cada classe de modelos constituídos por várias
gerações com várias classes de obstáculos que formaram as amostras porosas em um processo
interativo, com propriedades geométricas conhecidas seguindo regras bem definidas para a sua
construção. Desta maneira, procuramos leis de potência que relacionam alguma propriedade
hidrodinâmica do meio como a permeabilidade, e o coeficiente de arrasto, por exemplo, com as
propriedades geométricas, inclusive a dimensão fractal dos modelos construídos no sentido de
obter leis universais para esses comportamentos de modelos.
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METODOLOGIA

3.1

introdução

Na Natureza o petróleo acha-se distribuído nos poros de uma formação rochosa. A heterogeneidade em várias escalas das propriedades das rochas que constituem o reservatório de petróleo
exerce um impacto enorme na maneira como os fluidos se movem no seu interior, afetando todos
os aspectos do fluxo, definindo, portanto, quanto petróleo pode ser extraído ou recuperado dessa
rocha. Os poros, assim como os grãos, são irregulares e de tamanhos variados, dando origem a
uma geometria complexa, formando tanto os aglomerados interconectados que abrange todo o
sistema, responsáveis pela extração do petróleo, quanto aglomerados isolados, aqueles que não
participam do escoamento em geral. Além disso, o fluxo ocorre na escala dos poros, os quais
são da ordem de 10−21 do volume do reservatório, ocasionando uma grande incerteza sobre a
distribuição espacial das heterogeneidades existentes. Deste modo, o reservatório de petróleo tem
as características próprias de um meio poroso desordenado ou aleatório em relação à porosidade,
por exemplo, afetando diretamente suas propriedades dinâmicas de fluxo. Com o objetivo
de estudar esta variabilidade, neste trabalho, o meio poroso, por simplificação, sem perda de
generalidade, foram representados por modelos em que a heterogeneidade foi conseguida através
da construção de modelos geométricos fractais. Ou seja, modelos com geometria fractal é uma
excelente opção para descrever sistemas complexos, cuja desordem alcançada pela fractalidade
pode representar as heterogeneidades encontradas nesses meios e que abrangem várias escalas.
As equações da continuidade e de Navier-Stokes que governam a dinâmica de fluidos viscosos em
meios contínuos e homogêneos foram resolvidas numericamente no espaço de poros utilizando o
software FLUENT para os modelos utilizados nesta pesquisa.
Em pesquisas recentes desenvolvidas por vários autores no que refere ao estudo de fluxo em
meios porosos, o esqueleto sólido da formação rochosa é geralmente simplificado por obstáculos
representados por partículas iguais ou de vários tamanhos, que podemos denominar de meio
poroso particulado ou simplesmente sistemas de partículas, cuja desordem pode ser alcançada
por uma alocação aleatória ou determinística desses obstáculos. O meio assim, simplificado
pode ser denominado de meio poroso desordenado artificial ou simplesmente, meio poroso
desordenado ou aleatório. A função de distribuição dos tamanhos das partículas no espaço
poroso é quem determina todo o processo de fragmentação (ou fracionamento) desses obstáculos
e pode ser caracterizado pela sua dimensão fractal de fracionamento, Dff , como definida pela
Equação 2.40. A maneira como se processa essa fragmentação das partículas para os sistemas
desordenados aqui modelados interfere nas propriedades hidrodinâmicas do meio, permitindo
estudar as variabilidades existentes com relação a alguma propriedade geométrica referentes
aos sistemas. Este tipo de idealização do meio poroso pode ser implementado com facilidade
usando modelagem computacional, permitindo estudar e caracterizar o escoamento em termos
de seus índices macroscópicos, como por exemplo, a força de arrasto e a distribuição das tensões
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de cisalhamento, desenvolvidas nos obstáculos e suas respectivas superfícies.
Neste trabalho, o esqueleto do meio poroso é formado por obstáculos sólidos indeformáveis,
que são discos de vários tamanhos cuja distribuição obedece a um decaimento em lei de potência,
ou seja, o número de discos com raios cada vez menores vai aumentando. Na formação do sistema
de obstáculos, os discos são alocados seqüencial e aleatoriamente em um canal retangular sem
que se toquem ou sobreponha uns aos outros. Construído desta forma o sistema de obstáculos
não exibe um tamanho característico, pois tem um valor médio para o tamanho das partículas
de 11, 44 ± 13, 54, para a geração de ordem 4, sendo esta uma característica exibida por um
sistema com geometria fractal. A análise das propriedades dinâmicas de fluxo do meio associado
a geometria fractal é exatamente o diferencial deste trabalho em relação aos já desenvolvidos
anteriormente.
Neste sentido, procuramos analisar numericamente as propriedades de escoamento de fluidos,
tais como a força de arrasto e a distribuição das tensões de cisalhamento, desenvolvidas nos
obstáculos e suas respectivas superfícies dando assim, um caráter preditivo as simulações em CFD.
Por conseguinte, consideramos o fluxo de um fluido viscoso newtoniano e incompressível com
baixo número de Reynolds em regime de escoamento permanente e isotérmico, onde partículas
(obstáculos) de diferentes tamanhos são alocadas sequencial e aleatoriamente em um segmento
de canal retangular em duas dimensões. Na simplificação da formação porosa foi utilizada
uma classe de modelo, onde a porosidade varia decrescentemente ao longo do processo de
fragmentação dos obstáculos do meio. Esta classe de modelo é caracterizada por uma distribuição
em lei de potência para o número de obstáculos de mesmos tamanhos, cujo expoente é definido
como sendo a dimensão fractal de fracionamento Dff , ou simplesmente dimensão fractal Df , e
que caracteriza o processo de fragmentação desses obstáculos. Este processo não é genuinamente
uma fragmentação para se obter as amostras porosas, ele é na verdade um processo de agregação
de obstáculos. Por motivo de simplificar a metodologia desenvolvida nesta pesquisa optamos por
considerar para esta classe de modelos que seja um processo de fragmentação, já que para cada
geração de amostras porosas é visível o fracionamento dos obstáculos.

3.2

idealização do meio poroso - proposição do problema para o modelo mpd

O meio poroso aqui estudado é uma idealização em duas dimensões de um sistema de obstáculos
onde os diâmetros dos discos seguem uma lei de potência e são seqüencial e aleatoriamente
alocados em uma caixa de comprimento L = 3, 0m, altura h = 2, 0m e espessura unitária que
formaram as amostras porosas. Uma borda anterior e outra posterior são acrescidas a caixa,
formando o canal de fluxo, as quais são respectivamente de tamanhos L/4 e L/2. Elas são
necessárias para diminuir o efeito de bordas, tornando o fluxo de fluido mais regular antes de
entrar e ao sair do canal ou tubo que representa toda a região de fluxo. Essa configuração forma
um canal regular curto com dimensões de Lt = (L/4 + L + L/2) × h. (Ver figura 14).
Para analisar o efeito de leis de escala nas propriedades de fluxo devido à desordem do meio,
cada amostra é formada por várias gerações, onde o número e tamanho dos discos seguem
regras de construção predeterminada. Neste trabalho, foi construída uma série de 15 conjuntos
de amostras cada uma com quatro gerações (não mais devido à limitação computacional) que
corresponde, cada uma delas, a geometria fractal do modelo que será usado nas simulações em
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Figura 14: Tubo composto por bordas anterior e posterior e a caixa onde são alocados os obstáculos.

CFD que foram realizadas neste trabalho.
No que se referem às simulações numéricas, as malhas que discretizam o espaço poroso, foram
construídas levando em consideração não só a complexa geometria do meio particulado mas
também a forma do tubo ou canal onde ocorre o escoamento do fluido. No sentido de se diminuir
o esforço computacional desprendido na simulação, o tubo foi dividido em três regiões ou faces
(figura 14), as faces 1 e 3 são respectivamente as bordas anterior e posterior enquanto que a
face 2 é parte central ou caixa onde é gerado o meio particulado desordenado. Na criação das
faces 1 e 3 foi dado um tratamento especial para os seus respectivos lados de maneira que a
malha fique mais fina próximo da face 2 e mais grosseira à medida que se afasta desta usando o
recurso successive ratio1 disponível no software GAMBIT. Na parte central, ou seja, face 2, esse
mesmo tratamento foi utilizado nos lados (topo e base). Os círculos que definem as superfícies
dos discos receberam um tratamento similar de tal maneira que o número de pontos que os
definem obedeçam a uma variação linear desde um valor máximo, que depende do tamanho da
circunferência do disco de maior diâmetro (120) até um mínimo de seis pontos para o disco de
menor diâmetro do sistema de obstáculos modelado. Isto permite que a malha não fique muito
densa e que os círculos de menor diâmetro que são em maior quantidade sejam representados
por hexágonos (que se aproxima mais do circulo) e não por quadrados como de costume se não
for dado esse tratamento. Este tratamento diminui o erro que se comete quando representamos
os círculos gerados no programa MATLAB por polígonos na malha criada no programa GAMBIT
e utilizada no programa FLUENT. Ver [49] para mais detalhes. Neste trabalho os erros cometidos
quando representamos os discos por polígonos foram considerados irrelevantes e não devem
comprometer os resultados obtidos, ver [49].
As adaptações feitas na malha permitiram a viabilidade técnica do estudo já que o número
de simulações realizadas necessárias é bastante grande, ou seja, são 15 conjuntos de amostras
cada uma com quatro gerações (que são as amostras porosas propriamente ditas). Isto resulta em
média 15 × 4 = 60 realizações no MATLAB para gerar a geometria e os códigos necessários para
o GAMBIT gerar as 60 malhas que são exportadas para o FLUENT para realizar as 60 simulações
que forneceu uma variedade de resultados (força de arrasto, tensões de cisalhamento e gráficos em
geral) que foram analisados e interpretados usando o MATLAB para as quantidades de interesse
deste trabalho. Pela Equação 3.13 e pelas observações nos detalhes do campo de velocidades,
o regime de escoamento para o fluxo de fluidos nas amostras estudadas nesta pesquisa parece
indicar que não se encontrar na região turbulenta. Nesta situação os resultados das simulações
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em CFD parecem mostrar que embora o padrão de fluxo local mude de uma amostra para outra
os resultados globais no que se referem às forças de arrasto e tensões de cisalhamento não se
alteram tanto, principalmente quando avançamos nas gerações das amostras porosas. Com base
nestes resultados podemos dizer que existe um indicativo de que a desordem promovida pela
localização dos obstáculos não é tão importante e sim a distribuição dos tamanhos dos obstáculos
nas propriedades de fluxo. Portanto, a disposição dos obstáculos no espaço de poros parece ser
pouco relevante frente à função de distribuição dos tamanhos das partículas nas medidas das
propriedades dinâmicas de fluxo analisadas nesta pesquisa.
Os resultados foram analisados com a observância aos seguintes procedimentos: a) a precisão
adotada para o critério de parada no FLUENT que foi para resíduos inferiores a 10−4 , pois para
resíduos inferiores a 10−5 não ofereceram resultados significantemente melhores; b) a qualidade
da malha com base no ângulo de distorção dado pela inclinação eqüiangular, definido no capítulo
2 pela Equação 2.46, foram inferiores a 0.7; c) adaptação e refinamento da malha para o problema
de sistemas de obstáculos estudado no sentido de melhor capturar a dinâmica do fluido em
regiões com possíveis maiores gradientes de velocidade, por exemplo, promovendo resultados
mais coerentes.
Para agilizar as realizações foram gerados scripts (arquivos do tipo jornal) para "rodar"tanto no
GAMBIT como no FLUENT, dando um caráter de automação ao processo de simulação utilizando
um código computacional de fluído dinâmica computacional CFD. Todas as simulações foram
executadas em uma mesma máquina para evitar possíveis flutuações numéricas principalmente
no padrão de fluxo, ou seja, um computador com processador Pentium Core 2-Duo com 4 Gb
de memória RAM trabalhando na plataforma Windows Seven. Embora, os valores numéricos
sejam sensíveis ao processador utilizado, principalmente os valores apresentados pelo cálculo de
resíduos, os comportamentos fenomenológicos globais não são afetados por isso.
A representação das dimensões e condições de contorno dos modelos para todas as simulações
realizadas neste trabalho é mostrada na figura 15. Nela podemos observar o tubo curto de altura
h = 2, 0 m com bordas anterior Lba = 0, 75 m, posteriores Lbp = 1, 5 m e a caixa onde se encontra
o sistema de obstáculos Lc = 3, 0 m. As condições de contorno são velocidade prescrita na entrada
de v0 = 0, 001 m/s e pressão prescrita na saída de P = 0. Essas condições são usadas com frequência em trabalhos desta natureza. Foi usado como fluido um óleo com densidade ρ = 960 kg/m3 e
viscosidade dinâmica µ = 0.048 kg/ms. A parte sólida é de alumínio que é o padrão adotado pelo
FLUENT. As linhas mais grossas representam as paredes do tubo, as mais finas, observando da
esquerda para direita na direção horizontal, a entrada, interface, interface e saída, respectivamente.
O processo de criação computacional dos modelos é realizado primeiramente no MATLAB,
onde é possível mostrar em figuras a geometria dos sistemas. Isto permite calcular o número de
discos de mesmo tamanho bem como o número total de discos do sistema, a porosidade e a área
específica dos obstáculos que representa o meio poroso, entre outras quantidades. Nas simulações
bidimensionais em CFD os elementos são volumétricos com profundidade unitária cujo volume
é calculado pela área de cada elemento da malha. Assim, os discos aqui mencionados são na
verdade a seção transversal de um conjunto de cilindros infinitos colocados perpendicularmente a
direção de fluxo, ou seja, o problema estudado se restringe ao fluxo de um fluido escoando entre
cilindros infinitos colocados perpendicularmente a direção do fluxo de fluidos. No GAMBIT as
amostras foram geradas com as dimensões em centímetros. No FLUENT devemos ter o cuidado
de usar o recurso de fator de escala Scale Grid para transformar todas as medidas para metros,
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Figura 15: Tubo ou canal com as dimensões usadas para as bordas anterior e posterior e a caixa onde se
encontra o sistema de obstáculos juntamente com as condições de contorno.

que é o padrão do adotado pelo software. O sistema de obstáculos investigado neste trabalho é
uma idealização ou simplificação geométrica de uma situação mais realista de um meio poroso
tal como uma formação rochosa representativa de um reservatório de petróleo. Ver figura 16.

Figura 16: sistema de obstáculos como simplificação de uma formação rochosa.

O objetivo principal dessa pesquisa é analisar os resultados obtidos nas simulações (força de
arrasto, tensões de cisalhamento, etc.) realizadas pelo FLUENT, e a partir daí, fazer inferências
sobre as distribuições dessas quantidades. A força de arrasto e tensão de cisalhamento são grandezas cujos valores são obtidos diretamente dos resultados numéricos gerados pelo simulador
FLUENT. Então verificamos se há uma lei de potência que relacione essas grandezas com alguma
propriedade geométrica do modelo estudado nesta pesquisa utilizado em decorrência do processo
de fragmentação e, inclusive, a sua dimensão fractal de fracionamento.

3.3

expressões matemáticas auxiliares para o modelo mpd

Fazendo uso das equações e relações descritas no capítulo dois deste trabalho podemos desenvolver expressões matemáticas que serão úteis para a análise dos resultados encontrados nesta
pesquisa. As variações das tensões de cisalhamento ao longo da superfície do obstáculo, ou mais
precisamente, a Distribuição das tensões de cisalhamento no no j−ésimo elemento de área do
i−ésimo disco, τij , está esquematizada na figura 17. Dessa forma, a força de atrito ou de arrasto
Fi que age em um determinado obstáculo i pode ser dada por

Fi =

N
Ci
X
i=1

τi,j ∆Ai

(3.1)
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Figura 17: Distribuição das tensões de cisalhamento no i−ésima disco de uma j−ésima classe.

podendo também ser dada em função das tensões de cisalhamento média τMi , ou seja,
Fi = τMi Ai

(3.2)

onde ∆Ai é elemento de área e Ai é a área da superfície dos discos como definido a seguir.
Podemos analisar que é possível utilizar uma tensão média τMi no lugar das tensões efetivas
τij no cálculo da força de cisalhamento, que atua num disco ou obstáculo. De uma forma ideal,
os obstáculos, quando simulados em CFD, deveriam ser cilindros retos ou regulares com base
circular de raio Rq e de altura unitária. No entanto, os cilindros são representados por poliedros
retos regulares de base poligonal inscrito em circulo de raio Rq de altura unitária. Ver figura 18.

Figura 18: Esquema do poliedro reto regular de base poligonal inscrito em circulo de raio Rq e de altura
unitária.
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Como sabemos, a área lateral de um cilindro circular de revolução é dada pelo comprimento
da base vezes altura. Neste caso, sendo a altura do cilindro igual a um, temos:

Ai = 2πRi h = 2πRi .1 = 2πRi

(3.3)

A circunferência da base do cilindro foi dividida em um número de pontos dado por Nci .
Desse modo, temos Nci elementos de área ∆Ai . Logo

∆Ai =

Ai
Nci

(3.4)

Agora vamos calcular a força de cisalhamento Fi dada pelas equaçõea 3.1 e 3.2. Ou seja da
Equação 3.1, temos que

Fi =

N
Ci
X

τi,j ∆Ai = ∆Ai

i=1

N
Ci
X

(3.5)

τi,j

i=1

e das equações 3.2 e 3.4, temos que
F∗i

PNCi
= τMi Ai = ∆Ai Nci

i=1

τi,j

NCi

= ∆Ai

N
Ci
X

τi,j

(3.6)

i=1

Observando as equações anteriores podemos concluir que Fi = F∗i . Então, podemos calcular o
valor médio para as tensões de cisalhamento que se desenvolvem ao longo das superfícies dos
discos para o cálculo dessas forças.
Como dito antes, a representação dos obstáculos usados no FLUENT, que eram círculos de raio
Ri é substituído por polígonos de Nci lados. Ver Figura 19. Neste trabalho, construímos uma
relação linear entre o tamanho de Ri com Nci , de tal forma que o maior raio R1 tenha N1 = 120
lados (pontos), e o menor lado R4 , tenha N4 = 6 lados. Para o modelo estudado, até a quarta
geração tem-se que Nci = [120 41 15 6].

Figura 19: Sequencia de tamanhos e de pontos divisórios para os discos até a quarta geração
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Para se ter uma idéia de quanto é o erro decorrente dessa substituição, vamos analisar o caso
da quarta geração. Então, ampliando o disco de tamanho R4 , podemos ver que o elemento de
área real ∆Ai , no círculo, é uma superfície curva, enquanto que o elemento de área aproximada
∆A∗i , no polígono, é uma superfície reta (retângulo). Neste caso, aproximamos uma superfície
cilíndrica para uma poligonal com 6 lados. Ver figura 20.

Figura 20: Esquema do poliedro reto regular de base poligonal inscrito em circulo de raio Rq e de altura
unitária e o cilíndro que o representa.

Ampliando e detalhando a Figura 20. Ver Figura 21 e observando que θ = 2π/Nci e sen(θ/2) =
(l/2)/Ri , então

AB = 2Ri sen

π
Nci


(3.7)

e


c = 2Ri
AB

π
Nci


(3.8)

e observando a Equação 3.2, temos que

F∗i = 2τMi Nci Ri sen



π
Nci


(3.9)

ainda

Fi = 2τMi Nci Ri

π
Nci



daí concluimos que, como
Fi ≈ F∗i

(3.10)


π
Nci



> sen



π
Nci


, isso implica que Fi > F∗i , mas se Nci  π ⇒

A expressão matemática prática para o cálculo da força de arrasto é dada pela equação de
arrasto. A equação do arrasto permite determinar a resultante da força a que é sujeito um objeto
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Figura 21: Detalhe Esquema do poliedro reto regular de base poligonal inscrito em circulo de raio Rq e de
altura unitária e o cilíndro que o representa.

imerso em fluido ao ser atravessado por ele a certa velocidade. Esta equação, atribuída a lord
Rayleigh, tem a seguinte expressão:
Fa = Cd

ρv20
A
2

(3.11)

onde
• Fa força total do arrasto na direção desejada em N;
• Cd coeficiente de arrasto (uma unidade sem dimensões determinada experimentalmente);
• ρ massa específica do fluido em Kg/m3 ;
• V0 velocidade do fluido tomada ao longe do corpo em m/s;
• A área característica ou de referência em m2 .
As hipóteses gerais para o estudo dessas forças são: a) na seção ao longe as linhas de corrente
são paralelas; b) na seção ao longe o diagrama de velocidades é uniforme; c) o regime de escoamento é permanente; d) o fluido é incompressível; e) para a determinação das diferenças de
pressão, desprezam-se as diferenças de cotas.
O Programa FLUENT fornece diretamente, para fluido de massa específica ρ que escoa através de uma amostra de determinado comprimento 4L e seção transversal A, os valores para
a força de arrasto total decompostas em suas componentes viscosas (tangenciais) e de pressão (normais). Além disso, fornece as componentes de cada uma desta na direção dos eixos
x e y. Fornece também o coeficiente de arrasto e suas componentes viscosas e de pressão e
uma tabela detalhada com o resumo de todos os valores calculados. A área de referência A
é a área que resulta da projeção do objeto num plano perpendicular à direção do movimento
ou projetada na direção normal à velocidade v0 . Por vezes são utilizadas diferentes áreas de
referência para o mesmo objeto, caso em que se obtêm diferentes coeficientes de arrasto correspondentes a cada situação. Desta forma, deve-se sempre referenciar como é obtido o valor da área.
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No entanto, neste trabalho, estamos interessados nas forças viscosas desenvolvidas nas superfícies dos obstáculos, especialmente na direção do eixo coordenado x, apenas. Isto se deve ao fato
da outra componente ter valores globais médios muito baixos. Normalmente, para o fluxo de
um fluido, incompressível e Newtoniano, escoando em estado estacionário, a força de arrasto
atuando na direção x causada pelas tensões de cisalhamento que agem nas superfícies sólidas, é
dada pela equação
Z
(τ sin θ)dA

Fa,x =

(3.12)

A

sendo:
• Fa,x força total do arrasto viscoso na direção x em N;
• θ ângulo formado pela normal ao elemento de superfície dA com a direção do escoamento,
x;
• τ tensão de cisalhamento ou viscosa em N/m2 ;
No capítulo seguinte serão desenvolvidas estas equações com mais detalhes e adequadas a
metodologia empregada nesta pesquisa.
Para caracterizar o regime de escoamento calculamos o número de Reynolds R na entrada
do tubo para um diâmetro correspondente a h = 2.0m igual à altura do tubo e velocidade
v0 =0.001m/s, igual à velocidade de entrada no tubo para todas as amostras analisadas, logo
R=

960 × 0.001 × 2
ρv0 d
=
= 40
µ
0.048

(3.13)

ou seja, na entrada do tubo, onde ocorre o fluxo, o regime de escoamento pode ser considerado
do tipo laminar, ou próximo dele, ou seja, não turbulento.
O modelo analisado neste trabalho, MPD, foi idealizado e construído da seguinte maneira: o
formato do tubo ou canal, onde ocorre o fluxo, é retangular, formado pela caixa (meio poroso
propriamente dito) e as bordas, cujo canto anterior e inferior do tubo está localizado na origem do
sistema de coordenadas xy com as seguintes dimensões: ordenadas de 200 cm para a altura do
tubo na direção y. As abscissas da caixa com 75 cm e 75 cm + 300 cm, respectivamente. Com as
bordas anteriores com 0 cm e 75 cm e posterior, 75 cm + 300 cm e 75 cm + 300 cm + 150 cm,
respectivamente na direção x. Neste modelo a porosidade varia decrescentemente com o processo de fragmentação (agregação) dos obstáculos. O fluido escolhido foi o óleo (fuel-oil-liquid
[c19h30<I>]) cuja densidade é de 960 Kg/m3 e a viscosidade dinâmica de 0.048 Kg/ms extraídos
do banco de dados do FLUENT.
Todas as amostras correspondente a classe de modelos MPD (conjuntos fractais) aqui idealizadas e construídas são obtidas pelo processo de remoção de peças em um espaço de dimensão
topológica igual a dois, ou seja, peças (discos) são removidas de um tabuleiro caixa seguindo
uma determinada regra especifica para o modelo. Podemos entender que o modelo MPD são
obtidos por remoção de discos sem reposição (porosidade variável). Duas regiões ou partes são
determinadas neste processo de construção: a parte removida correspondente aos obstáculos
(discos ou grãos) e a parte não removida, correspondente ao espaço vazio preenchido pelo fluido,
no caso óleo, que escoa entre estes obstáculos. É nessa região não removida onde ocorre o
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escoamento do fluido propriamente dito, sendo o domínio de definição onde são geradas as
malhas para as aplicações de simulações em CFD e conseqüentemente encontrar as soluções
numéricas, nos pontos nodais dessa malha, para as funções que são soluções das equações de
Navier-Stokes que governam tal fenômeno.
A seguir será apresentado o procedimento ou esquema para a construção geométrica do modelo
que implica na determinação da distribuição dos obstáculos do sistema analisado nesta pesquisa.
A classe de modelo é do tipo, MPD. Este modelo é representado por amostras que são formadas
por várias gerações, correspondente ao nível de fragmentação do sistema, Assim, cada geração
corresponde a uma amostra porosa correspondente a um determinado nível de geração para um
modelo específico da classe considerada, onde são realizadas as simulações em CFD. Os valores
de interesse, como a força de arrasto e as tensões de cisalhamento, são calculados como sendo a
média aritmética correspondente a cada nível de geração para todas as amostras analisadas.
Na próxima seção serão mostrados os resultados detalhados para uma das amostras correspondente ao modelo MPD estudado nesta pesquisa que vão clarear o esquema de fragmentação
do sistema de obstáculos desordenado. As outras amostras seguem a mesma metodologia para
análise, mudando apenas a disposição dos obstáculos. Os detalhes sobre a construção do modelo
e seu equacionamento estão nas seções que se seguem.
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Nesta seção analisaremos em detalhes o modelo MPD estudado neste trabalho. A distribuição
da quantidade de discos de mesmos tamanhos é construída tomando-se por base um fractal
determinístico de superfície, construções de interiores fractais, obtido pelo processo de remoção,
mais precisamente, o tapete de Sierpinsk. Poderíamos usar diretamente a distribuição de tamanhos,
mas por uma questão didática preferimos elucidar as construções geométricas envolvidas no
processo de construção de tapetes e conseqüentemente, dos modelos aleatórios MPD. Neste
caso, temos que a quantidade de discos de mesmos tamanhos e seus respectivos diâmetros são
respectivamente a mesma quantidade de quadrículos e seus lados quando criados pelo processo
de remoção na formação do fractal determinístico, cujo tamanho inicial é uma caixa quadrada
de lado L = 300 cm. Feito este procedimento, alocamos os discos sequencial e aleatoriamente
em uma caixa de dimensões 200 cm × 300 cm e criamos um tubo ou canal. Dessa forma, a
malha tem o formato de um retângulo que correspondente ao tubo ou canal, cujo canto anterior
e inferior está localizado na origem do sistema de coordenadas XY com duzentos centímetros
200 cm na direção y e a caixa com trezentos centímetros 300 cm na direção x e as bordas anterior
e posterior com setenta e cinco centímetros 75 cm e cento e cinquenta centímetros 150 cm, respectivamente. O fluido escolhido foi o óleo (fuel-oil-liquid [c19h30<I>]) com densidade de 960Kg/m3
e viscosidade dinâmica de 0.048Kg/ms. Nesta metodologia de criação, é fácil perceber que a
porosidade do modelo MPD não é constante, pois a cada geração mais discos são adicionados
(agregados). Assim, temos que a cada geração de amostras mais massa sólida é adicionada
ao sistema, acarretando na diminuição do espaço vazio por onde escoa o fluído. Mais adiante,
veremos que para o modelo MPD, fractal aleatório, a dimensão fractal de fracionamento tem
valor numérico igual à dimensão fractal do objeto fractal determinístico (tapete) que lhe deu
origem.
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Para a modelagem do meio poroso foi construída uma série de 15 conjuntos de amostras cada
uma com quatro gerações que corresponde, cada uma delas, a geometria fractal do modelo que
será usado nas simulações em CFD que foram realizadas neste trabalho. Este modelo pertençe a
uma classe, aqui denominada, de Meios Porosos Desordenados (MPD), cuja construção tomou
como base o tapete de Sierpinski (T S), ver [50]. Matematicamente falando, os T S são fractais
determinísticos, ou seja, são conjuntos auto-semelhantes exatos, que podem ser gerados pelo
método Sistema de Funções Interativas (IFS), onde a fractalidade é conseguida no limite de
infinitas interações de transformações afins, que envolvem contração e translação, aplicadas a um
conjunto inicial, particularmente, um quadrado, em nosso caso [51]. No entanto, podemos utilizar
o método de remoção de peças para conduzir o processo iterativo na a construção do Tapete de
Sierpinsky (T S). Ou seja, o processo segue os seguintes passos: a) começamos a partir de uma
superfície delimitada por um quadrado cheio; b) dividimos o quadrado cheio em nove quadrados
iguais; c) removemos o quadrado do centro; d) repetimos as duas últimas etapas indefinidamente
com os quadrados preenchidos restantes. Este é um procedimento relativamente simples onde,
no limite de infinitas iterações, obtem-se o fractal desejado. A Figura 22 mostra mais claramente
este processo. O tapete TS, portanto, é a base para a construção do modelo da classe MPD, que
foi analisado nesta pesquisa.

Figura 22: Foto ilustrativa do processo de criação dos tapetes de Sierpinsky (TS). Inicialmente, temos uma
caixa quadrada de tamanho L = 3.0m , dividida em 9 partes, correspondendo a um fator de
escala de redução a = 3 . No tapete, os quadrados cheios são pretos e os brancos são os
removidos (vazios). Na figura podemos determinar os parâmetros que caracterizam o modelo
MPD correspondente. Ou seja, a = 3 , b = 8 e c = 1 . Isto fica claro no nível 1 da geração dos
tapetes.

Neste trabalho, propusemos uma pequena variação na cosntrução dos tapetes T S que deram
origem os Tapetes de Sierpinski Modificados (T SM) que, consequentemente, determinam a
classe de modelos MPD. Portanto, a modelagem consiste de uma sequência de amostras, obtidas
através de um processo iterativo, semelhante ao utilizado na construção do tapete Sierpinsky.
Cada modelo é constituído de obstáculos sólidos, sob a forma de discos, que estão dispersos
aleatoriamente no espaço (caixa). A quantidade e os tamanhos dos discos são obtidos usando
como base a estrutura fractal de tapetes, tipo o de Sierpinsky e seguem uma distribuição em lei de
potência, cujo expoente é definido como a dimensão fractal do modelo geométrico. Neste caso, se
considerou os diâmetros dos discos no tapete TSM como sendo iguais aos lados dos quadrados
vazios do tapete T S. A Figura 23 mostra mais claramente este procedimento.
Para a construção do modelo começamos inicialmente com uma caixa quadrada cheia, com
lado de tamanho L = 3.0m , contendo nove partes. Na primeira iteração é obtida a estrutura
do tapete correspondente ao seu primeiro nível de geração. Veja a Figura 22. Neste nível, é
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Figura 23: Foto ilustrativa do processo de criação dos tapetes de Sierpinsky modificados (T SM). A figura
mostra o tapete nos seus três primeiros níveis de geração. Nestes tapetes, os quadrados cheios
são azuis e, os espaços vazios (quadrados) são brancos, que são substituídos por discos, na cor
preta. A figura mostra o (TSM) correspondente ao modelo MPD.

possível identificar os três parâmetros a, b e c, que caracterizam o tapete e, consequentemente,
cada modelo da classe MPD, isto é, a , escala ou fator de redução de escala, ou seja, fator que
determina de quanto será dividido o lado do quadrado cheio em cada iteração, b, o número
de quadrados cheios (não removidos) e c , o número de quadrados removidos (vazios). Estes
parâmetros estão relacionados como segue: a2 = b + c. No presente caso, os três parâmetros têm
os seguintes valores:a = 3, b = 8 e c = 1 .
O processo de criação de discos para os modelos MPD está ilustrado na Figura 24, para
a segunda, terceira e quarta gerações correspondentes ao modelo considerado neste trabalho.
Mais precisamente, para cada iteração, constrói-se um tapete, que gera várias amostras porosas,
correspondentes ao modelo MPD associado a ele, nesse nível de geração, g. Esta amostra é
composta por Ng obstáculos, fragmentados em classes de ordem q. Isto quer dizer que, na
geração g, temos Ng discos, assim distribuídas: Ng = quant. de discos de raio 1 + quant. de
discos de raio 2 + ... + quant. de discos de raio q. Desta forma, Rq corresponde ao tamanho
(raio) dos discos da classe q, mensurados pelo respectivo raio. Por outro lado, ng,q corresponde a
função que determina o número de discos de uma determinada classe de tamanhos q, para uma
determinado nível de geração g. Os discos distribuídos, desta maneira, formam uma seqüência de
gerações onde a relação entre o número de discos de mesmos tamanhos ng,q e seus respectivos
raios Rq seguem uma lei de potência como veremos mais adiante.
Como já mencionamos antes, o modelo MPD é baseado no tapete de Sierpinski, onde quadrados
de lados li são removidos a cada iteração i e são substituídos por discos de diâmetros li e são
dispostos aleatoriamente em uma "caixa". O tubo onde ocorre o escoamento tem as dimensões
e caracteristícas já definidas anteriormente sendo que é na caixa onde ocorre o empacotamento
(parcial) dos discos. Neste caso, meio particulado na caixa tem uma porosidade inicial de 0.95,
variando decrescentemente ao longo das gerações, ou seja, (0.9500 0.9056 0.8660 0.8309). O
fluido de escoamento utilizado continua sendo óleo escolhido anteriormente. Considerando-se
uma caixa quadrada de lado L = 300 cm para formação do tapete de Sierpinski, a parte sólida
dentro do tubo se inicia com um disco de diâmetro D1 = L/3 = 100 cm para primeira geração,
o qual esta relacionando ao maior quadrado central lado l1 = 100 cm. Para formar a próxima
geração, ou seja, a segunda geração mantém o primeiro disco de diâmetro R1 dentro do tubo
e acrescentam-se mais oito discos de diâmetro D2 = L/9 = D1 /3 = 33.33 cm. Para a formação
da terceira geração, novamente se conserva os discos de diâmetros D1 e D2 dentro do tubo e
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Figura 24: Foto ilustrativa do processo de criação de disco do Modelo MPD, com base no tapete de Sierpinski
modificado (T SM). No topo da figura temos o segundo, terceiro e quarto níveis do tapete
(T SM). Na parte inferior da figura temos a formação da seqüência sucessiva de gerações de
amostras porosas correspondente ao modelo MPD, cujos discos são distribuídos seqüencial e
aleatoriamente na caixa com dimensões h × Lc . Os discos são pretos.

adiciona mais 64 discos de diâmetro D3 = L/27 = D2 /3 = 11.11 cm. As demais gerações são
obtidas repetindo-se esse mesmo procedimento. Uma observação importante é que os discos
foram alocados dentro do tubo de forma que não tocassem as bordas. Assim, consideramos
uma caixa 1% menor que a caixa do tubo para alocar os discos, ou seja, uma caixa de tamanho
198 cm × 297 cm. Isso provocou uma leve alteração nos diâmetros dos discos. Outra observação
é que os tamanhos dos discos foram mutiplicados aproximadamente pelo fator h/L para uma
melhor alocação na caixa. Igualmente importante é a consideração de uma distância mínima entre
os discos, a qual foi adotada como sendo ≈ 10% da soma dos raios entre dois discos analisados.
Essa separação se fez necessária para evitar complicações numéricas decorrente da construção de
uma malha ruim, no programa GAMBIT.
Para o modelo MPD aqui estudados foi possível simular numericamente amostras com no
máximo quatro gerações devido às limitações computacionais, ou seja, tempo de simulação,
como também capacidade de máquina disponível para a realização do nosso trabalho. Desta
maneira, o modelo MPD possui as seguintes configurações de discos: a primeira geração possui
um disco de raio R1 = 30.9019 cm; a segunda geração possui um disco de raio R1 = 30.9019 cm
e oito de raios R2 = 10.3006 cm; a terceira possui um disco de raio R1 = 30.9019 cm, oito de
raios R2 = 10.3006 cm e sessenta e quatro de raios R3 = 3.4335 cm; a quarta geração possui
um disco de raio R1 = 30.9019 cm, oito de raios R2 = 10.3006 cm, sessenta e quatro de raios
de raios R3 = 3.4335 cm e quinhentos e doze de raio R4 = 1.1445 cm. A Tabela 2, exibida logo
abaixo, mostra mais claramente este procedimento. Assim, para cada nível de geração g, temos
um conjunto de amostras porosas do tipo MPD , onde são realizadas as simulações em CFD.
A figura 25 mostra quatro exemplos de amostras em quatro diferentes gerações. Nesta figura
podemos observar que todos os discos são mantidos à medida que avançamos nas gerações e
podemos identificar as classes de tamanhos dos discos por diferentes cores.
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Tabela 2: Tabela contendo a quantidade de discos por geração e classe para o modelo MPD. Na última
linha está calculado o número total de discos para cada geração e na última coluna estão os raios
correspondentes a cada classe de discos.

3.4.1

Classe−q \ Geração−g

1

2

3

4

Rq (cm)

1

1

1

1

1

30.9019

2

0

8

8

8

10.3006

3

0

0

64

64

3.4335

4

0

0

0

512

1.1445

Ng

1

9

73
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Formulação Matemática para o Modelo MPD

Apresentamos a seguir as equações correspondentes aos modelos MPD. A regra para a determinação do número de discos de mesmo tamanho, como uma função da classe q para um
determinado nível de geração g, segue uma lei exponencial geral de base b, dada por

ng,q = c · bq−1

(3.14)

assim, o número total de discos na geração g pode ser dado por

Ng =

g
X

c · bi−1 ,

(3.15)

i=1

e para a sequência de raios correspondentes às classes q tem-se um decaimento exponencial
geral de base a , que é dado por

Rq =

R1
aq−1

(3.16)

onde R1 é o raio dos discos de maior tamanho, correspondente à classe q = 1. e os parâmetros
a, b e c já definidos anteriormente, são
• a escala de redução, ou fator de escala, quando se passa de uma geração para outra no
processo de remoção;
• c o número de peças removidas a cada geração no processo iterativo;
• b o número de peças não removidas a cada geração no processo iterativo;
Como vimos antes, no modelo MPD há uma relação entre os parâmetros a, b e c, ou seja,
a2 = b + c

(3.17)

A relação entre duas funções exponenciais, dadas pelas Equações 3.14, para ng,q , e 3.16, para
Rq , pode ser obtida, já que elas só dependem da variável q para uma determinada geração g.
Como decorrência, o gráfico ln(ng,q ) × ln(Rq ) que pode ser visto na Figura 26(a), é uma reta.
Neste caso, as duas variáveis, digamos ng,q e Rq , variam segundo uma lei de potência, onde o
expoente é igual à dimensão fractal Df , ou simplesmente, dimensão fractal de fracionamento
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Figura 25: Representação geométrica de quatro gerações diferente para o modelo MPD. As classes de
tamanhos em destaque (coloridas), ou seja, para a primeira (q1 ) em amarelo, segunda (q2 ) em
azul, terceira (q3 ) em verde e quarta classe (q4 ) em magenta para o modelo MPD.

Dff , do sistema geométrico. Portanto, neste trabalho vamos considerar a dimensão fractal dos
sistemas aleatórios como sendo a dimensão fractal de fracionamento. Por conseguinte, temos que

ff
ng,q ∼ R−D
q

(3.18)

ff
substituindo as expressões para ng,q e R−D
, teremos que
q

c·b

q−1

∼



R1

−Dff

a(q−1)

(3.19)

Aplicando-se o logaritmo a ambos os membros da igualdade e desenvolvendo, ficamos com
Dff =

(q − 1)Log(b) + constante
(q − 1)Log(a) − Log(R1 )

(3.20)

Podemos escrever a equação da dimensão fractal Dff como uma função, apenas, dos parâmetros
geométricos do modelo, para tanto, basta tomar o limite da relação para q tendendo ao infinito.
Desta forma, isolando Dff podemos inferir que

Dff =

Log(b)
Log(a)

(3.21)
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por conseguinte, para o modelo analisado, MPD, a dimensão fractal tem valor Dff = 1.8928.
Que é igual ao valor da dimensão fractal do tapete de Sierpinski (T S). Ainda, a Equação 3.18 pode
ser escrita da seguinte forma
ff
ng,q = CR R−D
q

(3.22)

onde CR é a constante de proporcionalidade decorrente da Equação 3.18. O seu valor pode ser
obtido dessa equação para qualquer valor de q, ou seja,

CR = c · bq−1

a(q−1)
R1

!−Dff
= 661.0418

(3.23)

com R1 dado em . Demais parâmetros já foram definidos anteriormente. O valor de CR ,
poderia ter sido tirado do gráfico ln(ng,q ) × ln(Rq ), mostrado na Figura 26. Logo, obtemos para
a Equação 3.22, anterior, o resultado que se segue

−1.8928
ng,q = 661.0418Rq

(3.24)

Figura 26: A figura mostra a distribuição dos tamanhos dos obstáculos, gráfico ln(ng,q ) × ln(Rq ) para o
modelo MPD. Nesta figura Dff = −α.

ou seja, o número de discos de tamanhos Rq dentro de uma geração g. Finalmente, esta é a lei
de potência que caracteriza a função de distribuição fractal de tamanhos dos obstáculos para os
modelos MPD analisados nesta pesquisa.
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3.5

resultados das simulações para o modelo mpd

A seguir apresentaremos os resultados gráficos para o modelo MPD para a primeira, segunda,
terceira e quarta geração para segundo conjunto de amostras porosas desenvolvido nesta pesquisa,
referentes as simulações em CFD. Entretanto, por conveniência, os detalhes numéricos serão
detalhados apenas para a segunda geração. Neste caso, a malha tem 60692 células, 91622 faces e
30922 nós. O código CFD convergiu para 308 iterações, atingindo uma precisão para os resíduos
inferiores a 10−4 . O fluxo de massa na face de entrada foi de 1.92Kg/s e de 1.9200036Kg/s
na face de saída. A pressão média na face de entrada foi de 0.022209539Pa e de 0 na face de
saída. Na força de arrasto temos, as componentes força de pressão foi de 0.025978306N e a força
viscosa foi de 0.010211616N. O coeficiente devido às forças de pressão foi 27.060736N e devido às
forças viscosas foi de 10.6371. O coeficiente de arrasto total Cd foi de 37.697836, onde a área de
referência considerada foi a seção transversal do tubo A = 2.0 × 1.0 = 2.0 m. Este procedimento
foi adotado para todas as amostras aqui analisadas para a classe de modelo MPD.
Vale observar que em todas as simulações realizadas neste estudo foram utilizadas a análise
multibloco com malhas não estruturadas, onde cada bloco possui densidade de malha diferente. Este procedimento diminui de forma significativa o esforço computacional desprendido
sem comprometer os resultados. Para todas as malhas foi obtido um ângulo de distorção menor que 0.7 e pelo menos 99 % dos elementos (células) da malha tiveram seus valores abaixo de 0.4.
A seguir apresentaremos alguns resultados preliminares para uma avalição prévia positiva
das simulçaoes em CFD. A figura 27 mostra um exemplo de malha gerada pelo GAMBIT para
o segundo conjunto de amostra para a geração G4 do MPD. A figura 28 mostra detalhes dessa
malha, onde é evidenciado o refino próximo aos discos menores, e na figura 29 é mostrada os
detalhes do exame de qualidade da malha gerada.

Figura 27: Malha gerada no GAMBIT para a geração G4 da segunda amostra para o modelo MPD.

A figura 30, no lado esquerdo, mostra que a convergência numérica referente aos resíduos
relacionados à precisão numérica das simulações, da ordem de 10−4 , mostrando que é um forte
indicador do sucesso da simulação. E no lado direito, da mesma figura, mostra a tendência para
um determinado valor correspondente ao coeficiente de arrasto Cd que converge assintoticamente. Resultado que corrobora a convergência dos resíduos. Isto mostra que podemos confiar
nos resultados para as medidas das forças de arrasto e das tensões de cisalhamento que serão
utilizadas na análise dos resultados encontrados nesta pesquisa.
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Figura 28: Detalhes da malha gerada no GAMBIT para a geração G4 da segunda amostra para o modelo
MPD.

A figura 31 mostra o contorno da magnitude das velocidades ao longo da amostra porosa para
o segundo conjunto de amostras para a geração g = 4, enquanto a figura 32 mostra em detalhes o
campo de velocidades.
No lado esquerdo da figura 33 é mostrado o histograma do número de Reynolds da célula e do
lado direito, da mesma figura, o histograma da medida de distorção inclinação "eqüiangular".
Ambos os histogramas devem convergir para valores abaixo de 2 e 0.2, respectivamente, para
garantir o sucesso nas simulações em CFD tanto no sentido de convergência dos resíduos quanto,
na validação dos resultados.
A figura 34, mostra um detalhe do contorno da magnitude das tensões de cisalhamento na
direção x, que se desenvolvem nas superfícies dos obstáculos para um cojunto de mostras.
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Figura 29: Detalhes do exame de qualidade da malha gerada no GAMBIT para a geração G4 da segunda
amostra para o modelo MPD, mostrando que o sistema está povoado de elementos de boa
medida de distorção (os de tonalidades mais azuladas).

Figura 30: Figura da esquerda, gráfico dos resíduos (Sscaled Residuais) para a geração G4 da segunda
amostra para o modelo MPD. Figura da direita, gráfico do histórico do coeficiente de arrasto
(Drag Convergence History) para a geração G4 da segunda amostra para o modelo MPD.

Figura 31: Contorno da magnitude das velocidades (m/s) para a geração G3 da segunda amostra para o
modelo MPD.
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Figura 32: Detalhe do campo das velocidades (m/s) para a geração G3 da segunda amostra para o modelo
MPD.

Figura 33: Figura da esquerda, histograma do número de Reynolds da célula para a segunda geração da
primeira amostra para o modelo MPD. Figura da direita, histograma da medida de distorção
inclinação eqüiangular (EquiAngle Skew) da célula para a segunda geração da primeira amostra
para o modelo MPD.
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Figura 34: Detalhe do contorno da magnitude das tensões de cisalhamento na direção x (N/m2 ) para a
geração G4 da segunda amostra para o modelo MPD.
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4.1

introdução

Neste capítulo apresentaremos os resultados numéricos calculados com base nos dados obtidos
pelo simulador FLUENT para o modelo MPD estudado nesta pesquisa para análise das leis de
potências envolvidas no fenômeno de transporte de fluido em meios porosos desordenados. Isto
permitiu encontrar equações propostas que relacionam as grandezas força de arrasto viscoso
Fa,q com alguma propriedade geométrica do modelo tais como o tamanhos dos discos de uma
determinada classe, Rq , e a dimensão fractal de fracionamento Dff , ou simplesmente dimensão
fractal. Finalmente, foi possível, também, fazer inferências sobre as distribuições das frações
dessa força com relação às classes de tamanhos dos obstáculos, bem como sobre as flutuações na
forma da distribuição das tensões viscosas desenvolvidas na superfície de um disco ou obstáculo.
Isso feito de uma maneira preliminar.
Primeiramente apresentaremos alguns resultados obtidos pelo simulador FLUENT. A Figura
35 mostra um padrão particular de fluxo, resultante das simulações em CFD realizadas nesta
pesquisa, relacionadas à primeira, segunda, terceira e quarta gerações para o terceiro conjunto
de amostras porosas correspondentes aos modelos DPM, respectivamente. Esta figura mostra
como o padrão de fluxo mensurado pelo campo de velocidades, varia com a vanço das gerações.
Este fenômeno ocorre devido ao fato de haver uma diminuição na medida da porosidade e
um aumento na medida da superfície específica dos obstáculos, com a adição de novos discos,
cada vez menores. De outro modo, com o avanço das gerações o tamanho do espaço poroso
diminui, tornando-se mais difícil para o fluido escoar através do meio poroso. Além disso, é
possível identificar diferentes canais preferenciais, através dos quais, o fluido escoa entre os
obstáculos. A presença desses canais fica cada vez mais proeminente ao longo das gerações.
Devido à presença de vários discos menores, canais maiores são substituídos por outros menores,
com menor volume de fluxo. Pode-se ver que a estrututura de fluxo passa gradualmente de
fluxo espacialmente localizado para deslocalizado [52]. Esta ocorrência na estrutura de fluxo,
distribuição do fluxo de velocidades, altera a configuração das distribuições das tensões de
cisalhamento desenvolvidas nas superfícies dos obstáculos sólidas que compõem o meio poroso.
Ou seja, o mesmo obstáculo apresenta variações nas distribuição das tensões cisalhantes em
suas superfícies quando se passa de um geração para a outra. A Figura 35 mostra isto, claramente.
Segundo a literatura consultada durante o desenvolvimento dessa pesquisa em escoamentos
exteriores, os maiores gradientes de velocidades ocorrem em uma zona denominada de camada
limite, próxima a superfície dos obstáculos [46, 47]. É nesta fina camada que se desenvolvem
praticamente as tensões de cisalhamento devido as propriedades viscosas do fluido, efeitos de
atrito. Observando a Figura 36, podemos ter uma noção da forma dessa camada, apresentando
a tenue configuração das distribuição das tensões de cisalhamento que se desenvolvem nas
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superfícies dos obstáculos. Nesta figura, podemos observar com mais detalhe, como a padrão de
fluxo altera a distribuição das tensões de cisalhamento analisadas nesta pesquisa.

4.2

forças viscosas - abordagem simplificada e aproximada

Dado o sistema constituído pelo meio poroso MPD, denominamos Fa,q como sendo a força
viscosa média que atua na classe de obstáculos de tamanhos Rq . Ou seja, em cada classe de
ordem q, com ng,q discos de tamanho Rq , atua uma força média Fa,q . Na verdade, os obstáculos,
quando simulados em CFD, são poliedros regulares de base poligonal inscrito em circulo de raio
Rq , por simplificação vamos considerar que são cilindros de profundidade unitária com base
circular de raio Rq . Dessa forma, a força de cisalhamento Fa,q que atuam na superfície lateral
dos cilindros de uma determinada classe q, é dada por

Fa,q = 2πτq

Rq
1
ng,q =
πτq Rq ng,q
100
50

(4.1)

para F dada em N com Rq , em cm e as tensões de cisalhamento τq dadas em N/m2 .
Dos resultados advindos das simulações em CFD, observou-se que as tensões de cisalhamentos τ, obtidas como valores numéricos médios encontrados nas 15 amostras analisadas, não
variam muito de uma classe para outra, dentro de uma determinada geração, correspondente
a uma amostra porosa. A Figura 37 e a Figura 38 mostram a distribuição dos valores das
tensões de Cisalhamento e seu correspondente histograma para todos os discos da classe de
tamanhos q = 4 para geração g = 4, nas direções x e y, respectivamente. É possível observar
que boa parte dos valores concentra-se na região central delimitada pelas duas linhas azuis
e que o histograma dos dados aponta para uma distribuição Gaussiana. Isto nos garante que
a média é uma medida representativa dos valores encontrados para os τqx e τqy , respectivamente.
Com base nas Figuras 37 e 38, observa-se que os valores relevantes são as tensões de cisalhamento médio na direção x (τqx ) , pois os valores médios na direção y são tecnicamente nulos,
ou seja, τqy = 0. Portanto, neste trabalho foi feita a análise apenas na direção x, isto é, τqx . Por
conseguinte, observando as Equações 3.22 e 4.1, temos que

ff
Faq = CF R1−D
q

onde

CF =

1
πτq Rq ng,q
50

(4.2)

Os valores médios obtidos nas simulações em CFD para as tensões de cisalhamento atuantes
nas classes de tamanhos q para cada geração g, que corresponde uma amostra porosa, estão
listados na Tabela 3. Neste trabalho foram construídas duas abordagens para a análise do
fenômeno envolvido. Ou seja, abordagem simplificada e a abordagem aproximada. Primeiro, na
abordagem simplificada, foi construído um equacionamento simplificado para o comportamento
das forças viscosas Faq , considerando apenas os valores médios de τqx para cada geração g, já
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que eles pouco variam dentro de uma delas, ver Tabela 3. Logo, o valor da constante CF , para
cada geração g, são tais que a Equação 4.2 se torna

Faq = 0.0236R−0.8928
q

para

g=1

0.0343R−0.8928
q

para

g=2

Faq = 0.0716R−0.8928
q

para

g=3

Faq = 0.1901R−0.8928
q

para

g=4

Faq =

(4.3)

que são as Leis de potência correspondentes as forças viscosas Faq desenvolvidas em cada
classe de tamanhos de obstáculos q, ao longo das gerações g para abordagem simplificada. Em
um segundo momento, foi feita uma abordagem aproximada, concernente com os dados obtidos
dos resultados numéricos das simulações em CFD, ou seja, utilizando os dados da terceira
coluna da Tabela 3 se constroem os gráficos ln(Faq ) × ln(Rq ), mostrados na Figura 39, para
os resultados obtidos nas simulações em CFD, referentes às gerações g = 2, 3 e 4. Nesta
Figura podemos observar que o melhor ajuste para estes dados são retas obtidas pelo Método dos
Mínimos Quadrados, com coeficientes de determinação r2 > 0.97. Este valor indica que os ajustes
conseguem explicar muito bem os valores observados. Desta maneira, é possível determinar
os coeficientes e os expoentes das Leis de potência procuradas, Equações 4.4. Portanto, tais
resultados representam leis de escala, o que nos permitiram obter uma equação semelhante à
anterior para as gerações de ordens g = 2, 3 e 4, respectivamente.

Faq = 0.0489R−1.0172
q

para

g=2

Faq = 0.1019R−1.0600
q

para

g=3

Faq = 0.2048R−0.9464
q

para

g=4

(4.4)

Novamente, são Leis de potências para as variáveis Faq eRq , agora, para a abordagem aproximada. Neste caso, foram usadas as tensões de cisalhamento τqx determinadas pelas simulações
em CFD permitindo, assim, calcular as forças viscosas pela Equação 4.1 para cada classe de
tamanhos q de uma determinada geração g. Fazendo uma análise preliminar dos resultados
encontrados para essas duas abordagens, podemos observar que à medida que avançamos nas
gerações os coeficientes, das referidas Leis de potência, vão se igualando cada vez mais, e que
o expoente parece tender para o valor de (1 − Dff ) = −0, 8928, que é expoente da Equação 4.2
para a abordagem simplificada. Ou seja, é bastante intuitivo que isso venha ocorrer. A Figura 40
mostra os resultados calculados pelas Equações 4.3 e 4.4 para Faq , segundo as duas abordagens
adotadas, respectivamente. Os resultados mostraram-se razoáveis quando comparados entre si,
reforçando a nossa intuição.

4.3

forças viscosas - análise fracional ou percentual

Agora, fazendo uma análise mais compacta do fenômeno envolvido, podemos considerar a força
de arrasto viscosa total Fat como sendo soma de todas as forçasFaq atuando em cada classe de
tamanhos de obstáculos q, ou seja, Fat = Fa1 + Fa2 + ... + Fan . Desse modo, podemos então,
calcular a fração ou percentual correspondente a cada parcela das forças que atuam em cada
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classe de tamanhos em relação à força total. Ou seja, F%aq =

Faq
Fat

× 100. Dessa forma, podemos

ter uma idéia da significância de classe de tamanhos dos obstáculos no tocante à resistência
viscosa oferecida ao fluxo de fluido no meio poroso. Isso simplifica o processo de análise dos
resultados e se mostra mais atrativo sob o ponto de vista prático. Para a abordagem simplificada e
observando as Equações 3.16 e 4.2, e que os CFq são todos iguais, para uma determinada geração
g, encontramos que

(1−D )

F%aq =

ff
CFq Rq
Faq
=
g
(1−Dff )
(1−Dff )
(1−Dff )
X
CF1 R1
+ · · · + CFq Rq
+ · · · + CFg Rg
Fai

(4.5)

i=1

ou seja,

F%aq =

1
g
X

(4.6)

(1−Dff )(q−i)

a

i=1

Este resultado demonstra uma equação simples como função apenas do parâmetro geométrico
a e da dimensão fractal Dff dos modelos MPD para abordagem simplificada. A Figura 41
mostra os resultados obtidos pela da Equação 4.5 para F%aq extrapolada até a sexta geração.
Esta mesma figura mostra também a envoltória construída pelas últimas classes de tamanhos
para todas as gerações consideradas. Sendo que a mesma satura assintoticamente para um valor
de 62.50% quando a geração g tende para o infinito. Da mesma forma, para a penúltima e a
antepenútilma classe de tamanhos os correspondentes pontos de saturação são, 23.44% e 8.79%,
respectivamente. Diante dos resultados obtidos, podemos observar que as três últimas classes
de tamanhos fazem corresponder a uma parcela de 94.73% do total das forças de cisalhamentos
ou viscosas envolvidas no fenômeno estudado. No intuito de generalizar e processando esta
análise para as ordens de classes seguintes, podemos observar que, para todas as ordens, há
uma envoltória que satura para algum valor bem determinado, quando o número de gerações é
suficientemente grande ou tendendo para o infinito. Ou seja, para um processo de fragmentação
tendendo para o infinito há uma distribuição bem definida para os percentuais de forças para
as classes de tamanhos F%aq , caracterizado pelos pontos de saturação das envoltórias. Diante
dos resultados obtidos nesta pesquisa, foi possível observar que as cinco últimas classes de
tamanhos têm como ponto de saturação os seguintes valores: 62.50%, 23.44%, 8.78%, 3.30% e
1.24%, respectivamente. Isto perfaz um total de 99.27% do total das forças de cisalhamentos
ou viscosas envolvidas no fenômeno. Ou seja, as últimas cinco classes de tamanhos absorvem,
praticamente, toda energia de pressão desenvolvida para que o fluido venha a escoar através do
meio poroso. Uma reta vertical traçada, neste gráfico, para qualquer geração g identifica tanto as
classes de tamanhos q, quanto às frações F%aq correspondentes. A figura 42 mostra os mesmos
resultados obtidos pela da Equação 4.5 para F%aq extrapolada até a sexta geração, agora usando
o gráfico de barras.
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Para a abordagem aproximada, observando as Equações 3.16 e 4.2 e que os CF q são distintos
dependendo da classe q. Agora, se admitirmos que a tensão de cisalhamento τqx se relaciona
com os tamanhos dos discos Rq segundo uma lei de potência, ou seja,

τqx = Cτ Rβ
q

então

CFq =

1
πCτ Rβ
q CR
50

(4.7)

Isso quer dizer que a força de cisalhamento Faq agora será dada por

ff
=
Faq = CFq R1−D
q

Cτ CR β 1−Dff
β+1−Dff
πRq Rq
= Cγ Rq
= Cγ Rγ
q
50

(4.8)

onde Cγ = Cτ CR π/50 e γ = (β + 1 − Dff ). O que é equivalente a dizer que existe um lei
de escala entre Faq e Rq . Isto já foi constado numericamente pelas Equações 4.2, 4.3 e 4.4. O
que reforça a nossa hipótese sobre τqx . Neste caso, os valores para Cγ e γ são iguais para cada
geração considerada, então a equação para as frações F%aq é dada por

F%aq =

Cγ Rγ
Faq
q
=
γ
g
X
Cγ Rγ
+
·
·
·
+
C
R
+ · · · + C γ Rγ
γ
q
g
1
Fai

(4.9)

i=1

ou seja,

F%aq =

1
g
X

(4.10)

(β+1−Dff )(q−i)

a

i=1

Este resultado demonstra uma equação não tão simples como função do parâmetro geométrico
a, fator de escala, da dimensão fractal Dff dos modelos MPD e do expoente β que depende de
cada geração g considerada, para abordagem Aproximada. Os valores para γ = (β + 1 − Dff )
são os expoentes das Equações 4.4, ou seja, [−1.0172 − 1.0600 − 0.9464] para as gerações de
ordens g = 2, 3 e 4, respectivamente. Os resultados fornecidos pelas Equações 4.6 e 4.10 são
tecnicamente semelhantes sob o ponto de vista prático. Ou seja, aproximam-se dos resultados
obtidos diretamente das simulações. Afirmamos ainda que, quando a ordem da geração tende
para o infinito, os resultados parecem aproximar-se mais ainda. Ou seja, o β tende a se anular.
A tabela 3 mostra os resultados, para as frações das forças viscosas, obtidos diretamente das
simulações, pelas abordagens simples e aproximadas, respectivamente.
Por outro lado, arguimos que a Tabela 3 mostra que os resultados estão de acordo com as
conclusões até agora consideradas, ou seja, as classes de menores tamanhos é que detêm os
maiores percentuais de forças de cisalhamento. O que significa que o processo de fragmentação
das partículas, caracterizado pela dimensão fractal do modelo MPD, interfere significantemente
na distribuição das forças de cisalhamento em relação aos tamanhos das partículas. Mais precisamente, num processo infinito, a poeira formada pelas partículas menores é responsável por
uma parcela considerável de toda a força viscosa desenvolvida no sistema. Quando a ordem
das gerações tende para o infinito as três últimas classes de tamanhos absorvem, praticamente,
mais de 90% do total das forças viscosas desenvolvidas no sistema. Enquanto que, as cinco
últimas classes de tamanhos absorvem, praticamente, mais de 99%. Ver Figura 41. Isto é um
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forte indicativo de que as classes de tamanhos menores, a poeira, absorvem, praticamente, toda
energia de pressão necessária para um possível fluxo de fluido no meio poroso correspondente
aos modelos do tipo, MPD, analisado nesta pesquisa.

Tabela 3: Esta tabela apresenta os valores das tensões de cisalhamento τq x, das forças de arrasto viscosas
Faq e suas respectivas frações F%aq em relação à força total desenvolvida no meio poroso. Tudo
isto, para cada classe de tamanhos q correspondentes as gerações g = 1( 2, 3 e 4). Resultados
obtidos diretamente das simulações em CFD. Nas duas últimas colunas, resultados obtidos pela
abordagem aproximada, (aprox.), dada pela Equação (4.10) e simplificada, (simp.), dada pela
Equação (4.6), respectivamente.

Classe

T ensão

Força

Fraçãoforça

Fraçãoforça

Fraçãoforça

q

cisalhamento

viscosa

viscosa

viscosa

viscosa

(CFD)

(CFD)

(CFD)

(aprox.)

(simp.)

Faq (N)

F%aq (%)

F%aq (%)

F%aq (%)

− − −−

− − −−

24.65

24.64

27.27

75.35

75.35

72.72

τqx

(N/m2 )

Geração 1
1

0.0006

0.0011

100.00
Geração 2

1

0.0008

0.0015

2

0.0009

0.0045

Geração 3
1

0.0015

0.0029

7.29

6.91

9.28

2

0.0015

0.0077

19.21

22.14

24.74

3

0.0022

0.0296

73.50

70.95

65.98

Geração 4

4.4

1

0.045

0.0087

3.07

2.90

3.36

2

0.0039

0.0204

7.20

8.21

8.97

3

0.0044

0.0602

21.28

23.22

23.91

4

0.0055

0.1936

68.45

65.67

63.76

análise da distribuição das tensões viscosas

Quanto à distribuição das tensões viscosas desenvolvidas na superfície de um disco, observa-se
que há flutuações nos valores das medidas para τqx em cada ponto do polígono que substitui o
círculo. Ou seja, considerando o fluxo de fluido ao redor de um disco isolado (único) no campo
de fluxo, podemos observar que o gráfico τqx × Nci apresenta um comportamento típico de
uma função periódica sob a forma de um "M" parecido com uma senoide. Este "M" é regular
e apresenta dois mínimos nos pontos A e C, e dois máximos nos pontos B e D, como mostra
esquematicamente a figura 43 do lado esquerdo. Diferenças entre os dois máximos e os dois
mínimos (em valores e posições) parecem está relacionados à inclinação do fluxo de fluidos na
entrada do tubo v0 caracterizado pelo ângulo ψ. Ver esquema na figura 43 do lado direito. Tudo
parece indicar que quando há vários discos no campo de fluxo a estrutura "M" das distribuições
para cada um deles se torna irregular. Isto se deve ao fato de que a presença desses obstáculos
altera toda a estrutura de fluxo, distribuição do fluxo de velocidades, do escoamento alterando,
consequentemente, a configuração das distribuições das tensões de cisalhamento desenvolvidas
nas superfícies dos obstáculos sólidos que compõem o meio poroso. Além disso, à medida que se
diminui o tamanho Rq dos círculos, esse padrão fica mais distorcido, ainda. Talvez seja porque o
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número de pontos que representa o círculo Nci diminui, acentuando mais essas irregularidades.
Estudos posteriores poderão aprofundar mais o entendimento desta questão.
No entanto, a figura 44 no lado direito, mostra a distribuição das tensões viscosas desenvolvidas
na superfície de um disco, isolado, da classe de tamanhos q = 1, na geração G1 correspondente a
uma amostra porosa correspondente ao modelo MPD, cujos dados foram obtidos das simulações
em CFD. Este disco está isolado e se encontra próximo ao centro da caixa onde são alocados
os obstáculos. Podemos observar a forma do EME para essa distribuição e seus respectivos
pontos de máximos e mínimos. Na mesma figura no lado esquerdo podemos ver a mesma
distribuição das tensões, agora plotadas na superfície do disco. Podemos ver, nesta figura, onde
ocorrem os pontos de máximos e de mínimos. Observamos que os dois pontos de máximos
ocorrem na primeira metade do disco, de frente a direção do escoamento, e que o ângulo que
determinam esses pontos de máximos tem valores na faixa de 12 a 15 graus. Agora para
observar o efeito da presença de outros obstáculos na distribuição das tensões viscosas em um
dos obstáculos, obtivemos a distribuição das tensões na superfície de cada um dos 15 discos da
classe de tamanhos q = 1 para a geração de ordem G3 .
Agora para observar o efeito da presença de outros obstáculos na distribuição das tensões
viscosas em um dos obstáculos, obtivemos a distribuição das tensões na superfície de cada um
dos 15 discos da classe de tamanhos q = 1 para a geração de ordem G3 , referente aos 15 conjuntos
de amostras considerados nesta peaquisa. A figura 45 no lado direito, mostra a distribuição das
tensões na forma de um EME distorcido. Na mesma figura no lado esquerdo podemos ver as
distribuições das tensões de todas as 15 amostras, agora plotadas conjuntamente. Desse modo
podemos ver algumas possíveis variações na forma do EME original. Este comportamento reflete
a complexa interação entre o fluido e os obstáculos quando avançamos nas gerações das amostras
porosas para modelo MPD considerado nesta pesquisa.
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Figura 35: Contorno da magnitude das velocidades para a primeira (G1 ), segunda (G2 ), terceira (G3 ) e
quarta geração (G4 ) do modelo MPD. As velocidades mais elevadas são representadas pela cor
vermelha, e a menos, em azul. Os discos são pretos. O fluxo ocorre da esquerda para a direita,
direção de escoamento, x.
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Figura 36: Detalhe ampliado do contorno da magnitude das velocidades para (a) segunda, (b) terceira e
(c) quarta geração do modelo MPD. As velocidades mais elevadas são representadas pela cor
vermelha, e a menos, em azul. Os discos são pretos. O fluxo ocorre da esquerda para a direita,
direção de escoamento, x. Contorno da magnitude das tensões de cisalhamento na direção x
para as correspondentes gerações em (d), (e) e (f), onde se destacam detalhes, na mesma região
anterior, sobre o contorno das tensões de cisalhamento. As de menor intensidade (praticamente
nulas) estão em azul. É possível identificar, nesta figura, as variações nas distribuições das tensões
de cisalhamento que se desenvolvem na fina camada limite para um determinado obstáculo.

Figura 37: A figura mostra: (a) Distribuição das tensões de cisalhamento médias na direção x, com relação
às classes de tamanhos, q = 4, para a geração de ordem, g = 4, gráfico τqx × q; (b) seu respectivo
histograma.
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Figura 38: A figura mostra: (a) Distribuição das tensões de cisalhamento médias na direção y, com relação
às classes de tamanhos, q = 4, para a geração de ordem, g = 4, gráfico τqy × q; (b) seu respectivo
histograma.

Figura 39: A Figura mostra as Leis de potência entre a força de cisalhamento média de cada classe q e
o tamanhos dos obstáculos Rq , gráficos ln(Faq ) × ln(Rq ) , para as gerações g = 2, 3 e 4,
respectivamente referentes a abordagem aproximada. Em cada gráfico os círculos vermelhos
correspondem aos dados obtidos das simulações numéricas e o ajuste é dado pelas retas em azul.
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Figura 40: A Figura: (a) mostra o gráfico da distribuição das forças viscosas médias Faq desenvolvidas
em cada classe de tamanhos q para as gerações G2 , G3 e G4 , para a abordagem simplificada,
dada pelas Equações 4.3, linhas de cor preta, e a abordagem aproximada, dada pelas Equações
4.4, linhas coloridas, respectivamente; (b) mostra o mesmo o comportamento agora, no gráfico
ln(Faq ) × ln(Rq ).

Figura 41: A figura mostra o gráfico da distribuição das frações de forças viscosas médias F%aq desenvolvidas em cada classe de tamanhos q até a geração G6 , para a abordagem simplificada. Também
mostra a envoltória corresponde à fração de força para as últimas classes de tamanhos de cada
geração g, que satura assintoticamente para um valor de 62.50%. Também para as penúltimas e
as antepenúltimas classes. Para a geração G4 , e identificam as classes q e suas respectivas frações
de forças viscosas, F%aq .
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Figura 42: A figura mostra o gráfico da distribuição das frações de forças viscosas médias F%aq desenvolvidas em cada classe de tamanhos q até a geração G6 , para a abordagem simplificada. Também
mostra a envoltória corresponde à fração de força para as últimas classes de tamanhos de cada
geração g, agora em código de barras para as classes de tamanhos q1 a q6 .

Figura 43: A figura esquematica que mostra as flutuações das distribuições das tensões viscosas médias τqx
desenvolvidas na superfície de um disco único. Também mostra o gráfico, o padrão "M", dessa
distribuição quando o fluxo ocorre na direção x, com ψ = 0.
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Figura 44: a) A figura mostra o padrão EME para a distribuição das tensões viscosas médias τqx desenvolvidas na superfície de um disco isolado da classe de tamanhos q = 1, na geração G1 . b) A figura
mostra a mesma distribuição das tensões, agora plotadas na superfície do disco mostrando os
ângulos corrspondentes aos valores máximos para τqx

Figura 45: a) A figura mostra o padrão EME distorcido para a distribuição das tensões viscosas médias τqx
desenvolvidas na superfície de um disco da classe de tamanhos q = 1, na geração G1 . b) A figura
mostra a mesma distribuição das tensões, plotadas conjuntamente.
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5.1

conclusões

Neste trabalho foi estudado numericamente o escoamento de um fluido newtoniano em regime
permanente e isotérmico com baixo número de Reynolds através de um tubo curto contendo
uma amostra porosa representada por um sistema de obstáculos desordenado. As equações da
conservação de Navier-Stokes foram resolvidas numericamente, diretamente no espaço de poros,
pelo método dos volumes finitos utilizando o software FLUENT como simulador para analisar
vários aspectos do fluxo de óleo através do meio poroso dando um caráter preditivo por meio de
leis de potência para a permeabilidade intrínseca e o coeficiente de arrasto.
Os modelos que correspondem aos meios porosos desordenados utilizados nesta pesquisa
foram construídos tomando como base sistemas de classes de obstáculos de tamanhos diferentes.
O sistema de obstáculos desordenado que é uma simplificação do meio poroso real foi construído
iterativamente por gerações de amostras que determinam o número, os tamanhos desses obstáculos de acordo com uma função de distribuição tipo lei de potência. O processo de fragmentação
dos obstáculos é caracterizado pela dimensão de fractal de fracionamento Dff do sistema e reflete
a complexa geometria do espaço de poros. Uma classe de modelo foi aqui utilizada, modelo
correspondente ao meio poroso desordenado (MPD).
De acordo com os resultados numéricos obtidos para as classes de modelos utilizadas nesta
pesquisa não só a presença de obstáculos (discos) diferentes interferem nas propriedades dinâmicas do meio como também o processo de fragmentação, distribuição dos tamanhos, desses
obstáculos que é caracterizado pela dimensão fractal de fracionamento Dff (ou simplesmente
dimensão fractal do modelo MPD.
Segundo os resultados para a classe de modelo MPD foram encontradas leis de potências que
relacionam a força de cisalhamento desenvolvida na superfície dos obstáculos (na direção x), a,q ,
em função de parâmetros geométrico do sistema, no caso o tamanho dos obstáculos em cada
geração de amostra Rq . Nossa análise mostrou que independentemente da geração g considerada
a expressão para Fa,q , sugere uma lei de potência em forma de decaimento para a força de
cisalhamento na direção do escoamento em função dos tamanhos dos obstáculos para cada classe
Rq em cada geração g. Não obstante, essas equações podem ser rescritas em função da dimensão
fractal de fracionamento Dff do sistema. Isso facilitou bastante a análise do fenômeno estudado
nesta pesquisa.
Com base nos modelos construídos, os resultados mostraram que as equações propostas preditivas para a força de cisalhamento só deverão ser válidas para sistemas correspondente ao modelo
de meios porosos proposto nesta pesquisa MPD. A extrapolação, de qualquer ordem, para valores
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muito diferentes da faixa utilizada nesta pesquisa poderão oferecer resultados inconsistentes com
os obtidos pelas relações encontradas neste trabalho. Isto é um fator de limitação quando da
aplicação mais geral onde se pode considerar um número de gerações superior ao que usado
neste estudo.
Analisando os efeitos da natureza geométricas do modelo estudado nesta pesquisa observamos
que quando se avança nas gerações o número de obstáculos cresce e a superfície de contato
fluido-sólido aumenta, aumenta também as tensões tangenciais (tensões viscosas), causando
nestas áreas uma maior dissipação de energia de pressão utilizada. Isto causa um aumento na
resistência ao movimento do fluído que pode ser medida pela força de cisalhamento desenvolvida
na superfície dos obstáculos. Como a velocidade de entrada v0 é a mesma para todas as gerações
torna-se necessário aplicar uma diferença de pressão maior nos extremos da amostra para garantir
essa velocidade. Portanto, parte da energia de pressão utilizada é "gasta"nas diferentes classes
de tamanhos dos obstáculos. Como se distribui esse "gasto"nas diferentes classes é uma das
metas atingidas neste trabalho. Isto é um indicador de que o processo de fragmentação dos
obstáculos (em um meio poroso), caracterizado pela dimensão fractal de fracionamento, é um
fator importante na análise do trabalho em questão.
Resumindo:- Neste trabalho foram analisadas as propriedades de fluxo bidimensional de
fluido, óleo, em um meio poroso heterogêneo formado por um conjunto de discos de tamanhos
diferentes, dispostos aleatoriamente em um canal retangular. A distribuição dos tamanhos destes
discos segue uma lei de potência, em que o expoente define a dimensão fractal do sistema. Apesar
da natureza não linear da dinâmica de fluidos viscosos e da complexa geometria do espaço
poroso intersticial foi possível verificar que, devido ao processo de fragmentação sucessivo do
sistema, caracterizado por uma distribuição fractal para os tamanhos dos obstáculos, cuja medida
é sua dimensão fractal de fracionamento, ocorre um aumento progressivo da área de contato
fluido-sólido. Como conseqüência, haverá uma alteração significativa na estrutura do fluxo de
fluido, interferindo diretamente na configuração das distribuições das tensões de cisalhamento
desenvolvidas nas superfícies das partículas sólidas do meio poroso. Isto acarreta um aumento
na medida do arrasto de atrito ou viscoso desenvolvido no meio. Com base nos resultados
numéricos, obtidos de simulações em CFD, foi possível determinar relações de escalas, leis de
potências, envolvendo relevantes parâmetros que caracterizam o fenômeno físico envolvido no
problema em questão, ou seja, permitiu encontrar relações algébricas, leis de potência, entre a
força de arrasto viscoso ou de atrito e os tamanhos dos obstáculos do meio para o modelo MPD
considerado nesta pesquisa. Foi possível, também, fazer inferências sobre as distribuições das
frações dessa força com relação às classes de tamanhos dos obstáculos, chegando à conclusão de
que as partículas menores detêm cerca de 62.50% do total das forças viscosas desenvolvidas no
sistema, mais precisamente nas superfícies dos discos, e que as três últimas classes de tamanhos
menores, detêm 94.73% deste total. Ainda, que as cinco últimas classes de tamanhos menores,
detêm 99.27%. Ou seja, num processo de fragmentação tendendo para o infinito como o estudado
nesta pesquisa, a poeira, formada pelas partículas menores consome praticamente toda energia de
pressão que é direcionada para as tensões de cisalhamento desenvolvidas nas superfícies dos obstáculos que compõem o meio poroso. Quanto à distribuição das tensões viscosas desenvolvidas
na superfície de um disco, observamos que o gráfico correspondente a essa disposição apresenta
um comportamento típico de uma função periódica sob a forma de um "M", apresentando valores
máximos e mínimos quando o disco está isolado. Quando da presença de vários discos a estrutura
desses EME se mostram distorcidas. Essa distorção é uma cosequência da mudança do padrão de
fluxo decorrente da disposição dos obstáculos. Neste trabalho só foi possível realizar simulações
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numéricas para as amostras até a quarta geração, devido às limitações de ordem computacional.
Isto restringe o estudo a meios porosos com valores relativamente elevados para a porosidade.
No entanto, nesta pesquisa, a metodologia empregada se mostrou adequada ás simulações em
meios porosos simplificados por modelos geométricos fractais, tipo MPD, cuja construção tomou
como base o clássico tapete de Sierpinski.
Com base nas conclusões expostas acima podemos dizer que o estudo de simulações numéricas
em CFD realizado nesta pesquisa possui grande potencial na investigação do padrão de fluxo de
fluidos em meios porosos desordenados simplificados por modelos fractais aleatórios dando um
caráter preditivo para a determinação da força de cisalhamento desenvolvida na superfície dos
obstáculos. A modelagem é construída por sistemas de obstáculos desordenados de tamanhos
diferentes com a função de distribuição tipo lei de potência e que são alocados sequencial e
aleatoriamente, sem superposição ou que se toquem, dentro de uma caixa em um tubo curto.
Todas as conclusões deste trabalho se respaldam nos dados obtidos nas simulações numéricas
em CFD utilizando o software FLUENT. Isto é referente à precisão adotada, nas condições de
contorno, para as amostras com alta porosidade (acima de 50%), do nível de geração considerado,
empacotamento parcial dos obstáculos, sem superposição ou que se toquem. Devido a não
trivialidade da simulação poderá haver alguma mudança de comportamento no padrão de fluxo
para outras situações de modelagem computacional.
Apesar da simplicidade dos modelos utilizados nesta pesquisa podemos falar sobre a não
trivialidade da modelagem por sistemas de obstáculos de tamanhos diferentes no que diz respeito
à dificuldade de representar discos muito próximos, ou próximos as paredes, dificultando a
qualidade da malha gerada para a simulação numérica nessa região, o que pode comprometer o
sucesso da simulação numérica em CFD. Para evitar isso, foram colocados delimitadores. Por
outro lado, apesar do processo de construção dos modelos ser aleatório, o número de amostra
para análise não precisa ser grande, já que os resultados não variam muito de uma amostra para
outra, principalmente para ordem de gerações mais elevadas. Isto pode ocorrer pelo fato do
regime de escoamento ser laminar, suavizando o fluxo entre os obstáculos de tal maneira que é
mais relevante a distribuição dos obstáculos do que suas disposições dentro espaço poroso do
meio. No entanto, a metodologia empregada nesta pesquisa mostrou-se adequada na simulação
de meios porosos desordenados simplificados por modelos fractais aleatórios, ou seja, os resultados encontrados se mostraram consistentes e satisfatórios, o que demonstra a eficácia da referida
metodologia para todas as aplicações analisadas nesta pesquisa.

5.2

sugestões

As seguintes sugestões são apresentadas para a continuidade deste trabalho ou em decorrência
dele:
• Geração de um número maior de modelos e um maior controle de suas elaborações para
uma análise mais acuradas dos resultados em função da dimensão fractal dos modelos;
• Analisar a influência das variações do tamanho das caixas onde ocorre o empacotamento
parcial dos obstáculos, do tubo onde ocorre o escoamento e das condições de contorno,
como a condição de contorno periódica, bem como, na velocidade de entrada no padrão de
fluxo do escoamento;
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• Geração de malhas mais refinadas, o que poderá permitir tanto uma maior aproximação
entre os obstáculos quanto avançar mais nas gerações;
• Analisar em função do regime de escoamento determinado pela velocidade de entrada no
tubo;
• Fazer comparação dos resultados para modelos homogêneos, ou seja, discos de mesmos
tamanhos;
• Analisar o efeito da distribuição das tensões normais;
• Fazer modelos que permitam a sobreposição dos obstáculos;
• Fazer uma análise tri-dimensional dos modelos;
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