
Introdução: As correntes de densidade são fluxos
gravitacionais que fluem devido à diferença de
densidade entre o fluxo e o seu fluído ambiente. Na
natureza, as correntes de densidade são fenômenos
importantes já que algumas reservas de hidrocarbonetos
exploradas no Brasil foram formadas por depósitos
sedimentares oriundas dessas correntes em alto mar,
motivo pelo qual despertam o interesse da indústria do
petróleo.

Objetivos: A partir dos dados coletados de
ensaios físicos realizados sobre correntes de
densidade (com mistura de água e carvão) no
laboratório, organizar e inserir os dados em um
método teórico para estimar as tensões de
cisalhamento da corrente, obtendo, assim, um
campo de tensões no tempo e espaço.
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Avaliação espaço temporal do 

campo de velocidade e tensões 

em correntes de densidade

campo de tensões no tempo e espaço.
Metodologia: Para conseguir organizar e selecionar
os dados provenientes dos equipamentos dos ensaios
foram necessários procedimentos computacionais, que
processaram os dados, gerando informações a respeito das
concentrações e perfis de velocidade no tempo e no
espaço das correntes simuladas.

ResultadosDados (UVP)
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Conclusões: Os procedimentos computacionais até
então desenvolvidos mostraram-se bastante
promissores e eficientes. As informações obtidas a
partir deles são consistentes e poderão ser empregadas
em qualquer método teórico que calcule a tensão de
cisalhamento em algum ponto no espaço de uma
corrente de densidade com a mistura indicada.
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