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RESUMO

BARBOSA, Marcos Vinicius. Análise Numérica de Perda de Circulação: utilização de

escoamento particulado de fluido pseudoplástico com partículas aplicado ao preen-

chimento de fraturas. Tese - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de

Materiais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 139 p., 2021.

A perda de circulação é um fenômeno comum na indústria de petróleo e gás, caracterizada

pela invasão do fluido de perfuração na formação rochosa sendo perfurada. Neste trabalho,

propõe-se modelar e simular numericamente a perda de circulação causada pela presença

de uma fratura discreta durante o processo de perfuração e sua respectiva obturação

utilizando materiais de combate à perda. Geralmente, o fluido de perfuração possui caracte-

rísticas não newtonianas e, dessa forma, um fluido de lei de potência foi utilizado. Espera-se

que o material de controle de perda, representado por partículas esféricas, seja transportado

pelo fluido até a fratura e se deposite em seu interior. Para tanto, uma combinação dos mo-

delos numéricos DDPM (dense discrete phase model) e DEM (discrete element method) foi

utilizada. O problema é analisado a partir das principais variáveis de controle nominalmente,

o índice de potência (0,4≤ n ≤0,6) e de consistência do fluido (0,7≤ m ≤1,3 Pa.sn), a

razão entre massas específicas da partícula e do fluido (2,00≤ ρp/β ≤2,50) e seu diâmetro

(0,5≤ Dp ≤0,7 mm) e da vazão no poço (0,130≤ uβ,CH,i ≤0,392 m/s). Para variáveis de

resposta, foram utilizados os monitoramentos da perda de fluido através da fratura (Qfuga)

e da pressão na entrada do poço (pent). Além disso, parâmetros geométricos do leito de

partículas formado no interior da fratura foram analisadas: posição (hpct,i) e comprimento

do leito (hpct) e preenchimento vertical da fratura (epct). Os resultados gerais indicam que,

para a faixa de parâmetros estudada, o tempo de preenchimento não mostrou alterações

para o índice de potência e foi menor quando da utilização de índices de consistência e

velocidades de escoamento mais baixos bem como para diâmetros e razões entre massas

específicas maiores. A vazão de fuga ao final do processo foi reduzida de maneira mais

acentuada quando índices de consistência e velocidades menores são utilizadas, mesmo

comportamento observado para diâmetros menores e razões entre massas específicas

maiores. Por fim, a pressão na entrada do canal foi mais sensível ao processo de injeção

sempre que um índice de potência, de consistência e velocidade menores são utilizados,

bem como para diâmetros e razões entre massas específicas maiores. Isso indica que

a utilização da combinação fluido não newtoniano e partículas é preferível, sempre que

possível.

Palavras-chave: perda de circulação, fluido de lei de potência, escoamento particulado.



ABSTRACT

BARBOSA, Marcos Vinicius. Numerical Analysis of Lost Circulation: particulate flow

of pseudoplastic non-Newtonian fluid applied to sealing fractures. Thesis - Postgradu-

ate Program in Mechanical and Materials Engineering, Federal University of Technology -

Parana. Curitiba, 139 pages, 2021.

Lost cirulation is a common problem in the oil and gas industry, defined as the fluid invasion

into the formation being drilled. In this work, the mathematical modeling and numerical

simulation of the lost circulation caused by the presence of a single and discrete fracture in

the drilling process and its respective obturation applying lost circulation materials (LCM)

are investigated. Usually, the drilling fluid presents non-Newtonian characteristics and, there-

fore, a power law fluid will be used in the simulations. It is expected that LCM, which is

represented as spherical particles, will be carried by the fluid up to the fracture location

and will deposit inside it, forming a fixed bed. For that, the Dense Discrete Phase Model

(DDPM) and the Discrete Element Method (DEM) will be combined to correctly account

for particle and fluid motion. The problem will be analyzed by its key control parameters,

namely, power (0,4≤ n ≤0,6) and consistency index (0,7≤ m ≤1,3 Pa.sn), particle to fluid

density ratio (2,00≤ ρp/β ≤2,50), diameter (0,5≤ Dp ≤0,7 mm) and the flow rate at the

wellbore (0,130≤ uβ,CH,i ≤0,392 m/s). The response variables are the flow rate of fluid loss

at the fracture end Qfuga and the pressure at the bottom of the wellbore (pent). Moreover,

geometric characteristics of the particle bed will also be monitored: position (hpct,i), length

(hpct) and vertical filling of the fracture (epct). The goal is to provide guidance for how the

control parameters influence the response variables in hopes of providing more adequate

parameters for the approach of lost circulation. Results show that, for the range of control

parameters studied in this work, the filling time did not show significant variations for the

power index and was lower when consistency index and flow velocities were also lower, as

well as for higher diameters and density ratios. The flow rate fluid loss at the end of the

filling process was more sharply reduced when lower consistency index and fluid velocities

are employed, with the same behavior observed for bigger diameters and density ratios.

Lastly, the pressure at the fractured channel inlet shows to be more sensible to the particle

injection process whenever lower power, consistency index and velocity are applied along

with higher density ratios and diameter. This indicate that the mixture of non-Newtonian

fluid and particles should be prefferred over Newtonian fluid with particles, whenever possible.

Key-words: lost circulation, power law fluid, particulate flow.
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sai saindo do volume de controle

sm sustentação/lift de Magnus

sp sobre a partícula

ss sustentação/lift de Saffman

t tangencial



T terminal

V relativo ao volume

viz vizinhança

x direção x

y direção y

z direção z

Sobrescritos

n instante de tempo

( )̇ taxa ou derivada temporal
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1 INTRODUÇÃO

No ano de 2016, segundo dados do Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás

Natural e Combustível de 2017, produzido pela Agencia Nacional do Petróleo (ANP), o

Brasil registrou uma reserva total de petróleo (incluindo as reservas provadas, prováveis

e possíveis) de 22,7 bilhões de barris. Dessa quantidade, 21,6 bilhões (cerca de 95% da

reserva total) estavam disponíveis em reservatórios localizados no mar. Comportamento

semelhante é observado no caso de reservas de gás natural: dos 636,8 milhões de metros

cúbicos, 560,6 milhões (88% do total) estão disponíveis em reservatórios marítimos (ANP,

2017).

Dessa forma, acessar reservatórios de óleo e gás localizados no mar se tornou uma

tarefa primordial para continuar a fornecer energia necessária para o desenvolvimento do

país. No mar, o petróleo pode ser encontrado, basicamente, em duas regiões: no pré-sal ou

no pós-sal. Na geologia, a posição de uma camada geológica é determinada de baixo para

cima, em função da deposição de um material sobre o outro ao longo do tempo. Sendo

assim, o pré-sal é a camada que se encontra abaixo da camada de sal (assim como indicado

na Figura 1). De modo semelhante, o pós-sal é a camada que se encontra imediatamente

acima da camada de sal.

Figura 1 – Localização da camada pré-sal

Fonte: adaptado de ANP (2017)

Olhando para os dados de produção no Brasil, verifica-se o aumento constante de óleo

e gás extraído da região do pré-sal, saindo de zero em 2007 para 372,7 milhões de barris

por ano em 2016. Comparado a 2015, houve um crescimento de 33,10% na produção do

pré-sal, frente a uma redução de 10,44% no pós-sal (ANP, 2017). Isso acontece devido às

grandes reservas de petróleo na região.

O desafio de recuperar petróleo do pré-sal reside na fase de perfuração dos poços:

gradientes de pressão elevados, poços com comprimentos maiores quando comparados
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aos seus pares em terra, contato direto com formações diferentes e instáveis (como o

próprio sal) mostram condições favoráveis ao aparecimento de diversos problemas, como

perda de circulação, influxo (kick ), desmoronamentos, corrosão de componentes e outros

mais (NMEGBU; OHAZURUIKE, 2014).

O processo de perfuração de um poço de petróleo consiste, basicamente, na remoção

do substrato devido a ação do peso e da rotação da coluna de perfuração. O substrato é

quebrado em pequenas partes, chamadas de cascalhos, que devem ser transportadas até

a superfície, para que não ocorra o travamento da coluna de perfuração.

Para viabilizar o transporte, um fluido é adicionado ao processo, chamado de fluido de

perfuração. Geralmente, o fluido de perfuração é injetado no poço pela coluna de perfuração

e retorna à superfície pelo espaço compreendido entre a parede externa da coluna e a

parede do poço, chamado de espaço anular.

O fluido de perfuração possui várias funções: promover o resfriamento da broca, limpeza

do poço, manter a integridade da formação, prevenir problemas já citados anteriormente,

entre outras (DONHAM; YOUNG, 2009). Um dos problemas mais comuns associados ao

fluido é a perda de circulação e o kick.

Chamado também de influxo, o kick é definido como o movimento de fluidos aprisionados

no substrato sendo perfurado em direção ao poço. Tal fenômeno acontece quando a broca

perfurando o substrato se encontra com uma região de fluidos aprisionados. Caso a pressão

imposta pelo processo de perfuração seja menor que a observada no substrato, os fluidos

começam a se deslocar em direção ao poço. A situação mais crítica do kick acontece

quando o fluido que se move em direção ao poço é um gás. Devido à compressibilidade, o

gás pode se expandir descontroladamente no espaço anular, chegando a provocar efeitos

catastróficos como derramamento de óleo e a perda do poço (SLEITI et al., 2020).

Particularmente, a perda de circulação (perda de fluido de perfuração para a formação)

ocorre sempre que a pressão no interior do poço, geralmente indicada como ECD - do

inglês Equivalente Circulating Density) sendo perfurado é maior do que aquela na região

adjacente ao poço (formação). Por outro lado, a magnitude da pressão interna do poço

não deve ultrapassar o limite mecânico da própria formação, levando ao seu faturamento

indesejado. Sendo assim, a pressão no interior do poço deve estar entre a pressão da

formação, chamada de pressão de poros e a pressão de fratura da formação. À esse

intervalo da-se o nome de janela operacional de perfuração, representado na Figura 2

(ASLANNEZHAD; MANSHAD; JALALIFAR, 2016).

Observando a Figura 2, fica evidente que tanto a pressão de poros como a pressão

de fratura variam significativamente em função da profundidade do poço sendo perfurado.

Dessa forma, a pressão no poço representada pelo ECD deve ser corrigida durante a

perfuração para que não haja a perda de fluido para a formação, região indicada pelo círculo

azul em (1), nem o fraturamento indesejado da formação - indicado pela região em vermelho

(2).
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Figura 2 – Representação da janela operacional de perfuração

Pressão, ECD

P
ro

fu
n

d
id

a
d
e

(1)
(2)

ECD

Pressão

de Poros

Pressão

de Fratura

Janela Operacional 

de Perfuração

Fonte: autoria própria

Durante o processo de perfuração, o operador do poço pode admitir, sem grandes

perdas de produtividade, um limite natural de perda de fluido devido à porosidade natural da

região sendo perfurada. Porém, quando esse limite é ultrapassado, uma ação de correção

deve ser tomada. Tal ação é definida em função da quantidade de fluido sendo perdido para

a formação (FENG; GRAY, 2017). Nesse caso, além da diferença de pressão entre o poço e

a formação, o tipo de falha também é decisivo para a quantidade de fluido perdido: regiões

com alta ou baixa porosidade, presença de cavernas (grandes regiões vazias na formação)

e fraturas podem intensificar a perda.

Dentre as possibilidades disponíveis para a correção da perda de circulação os materiais

de controle de perda (sigla LCM, do inglês lost circulation materials) são utilizados com

frequência. Dentre os vários tipos disponíveis, materiais particulados e fibrosos são os mais

utilizados e alguns exemplos são mostrados na Figura 3. Nesse processo, espera-se que

tais materiais sejam carregados pelo fluido, até a zona onde a perda ocorre e venham a

atuar como um agente vedador, mitigando as perdas (total ou parcialmente).

Figura 3 – Materiais comumente utilizados no controle de perda (LCM).

Bentonita Plástico Casca de nozes Celofane Pó de Serra

Fonte: autoria própria. Reprodução.

Do ponto de vista econômico, estima-se que o problema de perda de circulação custa

entre 2 e 4 bilhões de dólares anualmente à indústria de óleo e gás mundial. Esse custo

envolve tempo não produtivo (período em que perfuração deve ser interrompida para
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solucionar problemas), o valor do fluido de perfuração perdido e os materiais utilizados para

estancar as perdas (COOK; GROWCOCK; HODDER, 2011).

Especificamente, neste trabalho a perda de circulação associada à presença de fraturas

é analisada. Através de simulações numéricas computacionais, deseja-se investigar o

processo de deposição de partículas no interior das fraturas com o objetivo de reduzir a

níveis aceitáveis ou eliminar por completo a perda de fluido através de tal região.

1.1 Visão Geral do Problema

Como explicado anteriormente, o problema de perda de circulação envolve o fluxo de

fluido de perfuração para fora do espaço anular de forma irrecuperável. A perda pode

ser associada a várias causas como regiões altamente porosas, cavernas e fraturas. Na

Figura 4, uma representação de um poço com a formação rochosa em corte é apresentada

como a presença de uma fratura.

Figura 4 – Representação do processo de perfuração e do poço em corte

Fratura

Fonte: autoria própria

Na Figura 4 a circulação normal: o fluido é injetado pela entrada da coluna de perfuração

e retorna, sem perdas, para a superfície através do espaço anular compreendido entre a

parede da coluna e a parede da formação. Na eventualidade da broca cruzar o caminho

da fratura, o fluido de perfuração pode ser perdido por esse caminho preferencial de

escoamento devido aos altos gradientes de pressão no conjunto poço-formação. Tal situação

é apresentada na Figura 5.

Existem várias técnicas utilizadas para mitigar a perda de fluido durante o processo de

perfuração, uma delas inclui a adição de material particulado ou fibroso ao fluido que será

transportado até a fratura promovendo sua vedação.

Simular o problema completo de perda de circulação é uma tarefa extenuante, talvez

impossível dadas as condições extremas do processo de perfuração. Dessa forma, algumas

simplificações se fazem necessárias para permitir uma análise do problema. Mais detalhes

das simplificações serão fornecidos no Capítulo 2.
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O poço não será simulado integralmente e um recorte da geometria que represente de

maneira adequada o transporte de partículas na seção anular bem como a deposição das

partículas no interior da fratura será utilizado. Optou-se por reduzir a geometria anular do

poço para uma geometria retangular em três dimensões, como já abordado e discutido em

De Lai (2013), Barbosa (2015) e Poletto (2017) e revisitado no Capítulo 2.

A geometria do problema consiste no conjunto poço-formação, como representado na

Figura 6. O conjunto é considerado na vertical e a região de perda é assumida como uma

fratura discreta na direção horizontal. Por sua vez, a formação (incluindo as paredes da

fratura) é considerada impermeável e a perda de fluido acontece apenas no final da fratura.

As regiões indicadas na figura correspondem a (1) entrada de fluido no canal fraturado, (2)

saída de fluido, (3) região da perda de fluido, (4) fratura e (5) espaço anular.

Figura 5 – Representação do processo de perfuração e da perda de fluido para uma rede
de fraturas

FraturaFormação
Coluna de
Perfuração

Fonte: autoria própria

Dentre as várias funções que o fluido de perfuração apresenta uma das mais importantes

consiste em manter os cascalhos em suspensão na eventualidade de uma parada no

processo de perfuração. Tal propriedade tem como objetivo evitar o aprisionamento da

coluna causado pela sedimentação dos cascalhos. Sendo assim, o fluido de perfuração

deve apresentar uma viscosidade que varie com a taxa de deformação aplicada: tenha uma

viscosidade baixa e seja fácil de escoar enquanto bombeado e que tenha uma viscosidade

alta o suficiente para manter os cascalhos em suspensão durante a pausa no bombeamento.

Tal característica não é observada em um fluido newtoniano, sendo assim um fluido não

newtoniano é frequentemente empregado (CAENN; DARLEY; GRAY, 2017).

De forma simplificada, um fluido não newtoniano é aquele em que a viscosidade aparente

não é diretamente proporcional à taxa de deformação aplicada ao mesmo. Existem vários
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modelos matemáticos que descrevem o comportamento de fluidos não newtonianos: modelo

de Bingham, de lei de potência, de Herschel-Bulkley, de Casson, entre outros. Para o

trabalho em questão, um fluido do tipo lei de potência é considerado. Nesse modelo, a

viscosidade aparente é função da taxa de deformação (γ̇) imposta ao fluido, exclusivamente.

A equação constitutiva da viscosidade para esse tipo de fluido é dada pela Equação (1)

(MACOSKO, 1994).

τ12 = mγ̇n (1)

Figura 6 – Representação do domínio computacional utilizado para as simulações de pre-
enchimento de fraturas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Entrada de fluido de perfuração

(2) Saída de fluido de perfuração

(3) Região de perda de fluido

(4) Região da Fratura

(5) Região idealizada do espaço anular

Fonte: autoria própria

Na Equação (1), τij representa o tensor de tensões, m e n são os parâmetros reológi-

cos que caracterizam o fluido, chamados de índice de consistência e índice de potência,

respectivamente.

A expectativa com a injeção de partículas juntamente com o fluido de perfuração é

que, ao escoar pela fratura, as partículas serão transportadas juntamente com o fluido

para seu interior. Posteriormente, as partículas se depositam na fratura ao longo do tempo,

promovendo a vedação parcial ou total. Esse processo é esquematizado na Figura 7.

Para a análise do problema proposto, simulações numéricas computacionais serão

realizadas utilizando um modelo do tipo euleriano para o fluido e lagrangiano para as

partículas. Esse modelo permite rastrear as partículas no domínio de forma individual e

se baseia nas equações da conservação da massa e da quantidade de movimento para o

fluido e para as partículas. Mais detalhes dos modelos são apresentados no Capítulo 2.

Na próxima seção, uma revisão de trabalhos realizados anteriormente envolvendo perda

de circulação e sua mitigação utilizando LCM e também processos no qual a presença de

partículas em poços de petróleo é apresentada. Eventualmente, problemas envolvendo o
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transporte de partículas em fluidos não newtonianos do tipo lei de potência também serão

abordados.

Figura 7 – Preenchimento da fratura para três instantes de tempo. (a) injeção de partículas
no canal; (b) deposição de partículas na parede da fratura; (c) leito de partículas

(a) (b) (c)

Fonte: autoria própria

1.2 Revisão de Trabalhos Anteriores

Nessa seção são apresentados trabalhos relativos à indústria de petróleo e gás e que

abrangem problemas envolvendo o transporte de partículas em fluidos newtonianos e

não newtonianos. A revisão apresenta diferentes problemas da indústria e a utilização de

diferentes modelos numéricos bem como abordagens experimentais.

Em uma ampla revisão de literatura focando em aplicações industriais do modelo DEM,

Cleary (2009) discutiu a capacidade do modelo associado ao CFD baseado em volumes

finitos. O foco da revisão se baseia em quatro itens: importância da forma da partícula;

estudos de caso para vários processos industriais; acoplamento SPH (smoothed-particle

hydrodynamics) e DEM; escalas dos problemas analisados em referência ao aumento da

capacidade computacional.

Mme e Skalle (2012) desenvolveram um estudo para analisar o transporte de cascalho

no espaço anular para várias inclinações de poço. Os autores se utilizaram do modelo CFD-

DEM disponível no software Ansys Fluent®. A geometria consistia em um poço inclinado e

as partículas eram transportadas em um fluido de lei de potência, com diâmetro variando

de 3 a 7 mm. As principais conclusões mostram que o perfil turbulento da velocidade média

deve ser quase uniforme na maior extensão do espaço anular para que o arrasto gerado
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sobre as partículas seja também uniforme. Além disso, como esperado, os autores indicam

que partículas com diâmetros menores são mais fáceis de serem transportadas.

A perda de circulação associada à presença de fraturas foi estudada por Oliveira

Jr. et al. (2012) aplicando dois modelos: CFD-DEM e CFD-KTGF (sigla em inglês para

kinectic theory of granular flow – teoria cinética do escoamento granular). Uma fratura

irregular foi considerada e fluido newtoniano foi utilizado como fluido de trabalho. Os autores

identificaram que a deposição de partículas é melhor calculada no caso do acoplamento

CFD-DEM, embora o modelo CFD-KTGF pode produzir bons resultados quando configurado

corretamente, incluindo algum modelo de atrito.

Para investigar a produção de areia durante a recuperação de hidrocarbonetos em

rochas do tipo arenito, Climent et al. (2014) também aplicaram o modelo CFD-DEM. Os

autores identificaram que, para simulações sem fluido, areia foi produzida de forma contínua

para um poço submetido às tensões da broca. Quando é utilizado fluido, a força de arrasto

produzida age como um amortecedor, desacelerando as partículas e impedindo a produção

de areia de maneira significativa.

O processo de preenchimento de uma fratura associada à perda de circulação foi

estudado por Wang e Pu (2014), também aplicando um modelo acoplado CFD-DEM. Uma

fratura retangular com uma abertura de 10 mm, 150 mm de comprimento e 2 mm de

espessura foi considerada. O diâmetro das partículas utilizadas variou de 0,25 a 2,00 mm e

água foi utilizada como fluido de trabalho. Os autores investigaram a influência da forma,

da distribuição de diâmetros e da concentração das partículas. Resultados apontam que a

distribuição de diâmetros das partículas é o principal parâmetro para determinar a posição

do leito de partículas e a eficiência do processo. Não houve influência da concentração de

partículas sobre a posição do leito.

O transporte de partículas também foi estudado por Akhshik, Behzad e Rajabi (2015a)

aplicando o modelo CFD-DEM. Neste trabalho os autores investigaram o transporte de

partículas em um espaço anular excêntrico para um fluido pseudoplástico com tensão limite

de escoamento (modelo de Herschel-Bulkley). Utilizando partículas esféricas, os autores

estudaram o efeito da rotação, inclinação do poço, taxa de penetração e velocidade do

escoamento sobre o transporte das partículas. O modelo proposto se mostrou adequado,

apresentando bons resultados quando comparado com dados experimentais disponíveis na

literatura para todas as condições analisadas.

Em um trabalho semelhante ao citado anteriormente, Akhshik, Behzad e Rajabi (2015b),

aplicaram o mesmo modelo CFD-DEM para investigar a influência da forma da partícula no

processo de limpeza do poço. A esfericidade das partículas variou de 0,79 a 1 e o fluido

de trabalho teve a viscosidade calculada por um modelo de lei de potência. Resultados do

trabalho apontam que partículas com esfericidade perto de 1 apresentaram maior eficiência

de limpeza.

Blyton, Gala e Sharma (2015) realizaram simulações utilizando o acoplamento CFD-
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DEM para investigar o transporte de propante no interior uma fratura com o objetivo de

propor um novo modelo para velocidade de fluido e taxa de deposição de partículas. A

viscosidade do fluido estudado foi calculada pelo modelo de lei de potência e as partículas

eram esféricas. A correlação obtida para a velocidade de deposição das partículas foi

implementada em um software específico para fraturamento hidráulico (UTFRAC-3D), isto

permitiu que o modelo disponível fornecesse melhores resultados com as predições se

aproximando dos disponíveis na literatura.

Em uma abordagem experimental, Wang et al. (2015) avaliaram a capacidade de vários

tipos de materiais de controle de perda (LCM) em preencher uma região de fraturada. A

seção de teste consistiu em um cilindro de 5 mm de diâmetro e 300 mm de comprimento

com um rasgo de 2,3x4,5 mm na entrada e de 1,1x4,5 mm na saída da fratura. A análise se

concentrou no tipo de material (rígidos, resilientes e floculares), distribuição do tamanho

das partículas (diâmetro de 0,45 a 2,00 mm) e concentração (1; 3,5; 7,0 e 14,0% em peso).

Os resultados apontam que a distribuição dos diâmetros das partículas é dominante no que

toca a deposição e a eficiência do preenchimento. Além disso, existe uma concentração

específica em função da capacidade de carreamento do fluido utilizado de modo que, além

dessa concentração, nenhuma melhora no processo é observada.

Na linha de investigação do transporte de propantes em zonas fraturadas, Han et al.

(2016) utilizaram um modelo do tipo euleriano-euleriano para analisar numericamente como

o material se comporta ao preencher fraturas em forma de T e em fraturas cruzadas. O

fluido de trabalho era newtoniano e as partículas possuíam diâmetro de 0,3 mm. Resultados

apontam que partículas mais leves apresentam um melhor preenchimento vertical; altas

taxas de bombeamento (grandes vazões) dificultam o transporte de propante para dentro

da fratura e; fluido com maior viscosidade beneficia a entrada de partículas.

Blais et al. (2016) analisaram a mistura de partículas em fluidos para regimes transicional

e laminar de mistura utilizando o modelo CFD-DEM. Considerando fluido newtoniano e

partículas com diâmetros entre 2,66 e 3,5 mm, diferentes acoplamentos foram testados,

bem como diferentes critérios de convergência com a finalidade de compará-los. Para o

acoplamento da quantidade de movimento, os autores apontam que utilizar um esquema

explícito foi mais vantajoso para calcular queda de pressão em um leito de partículas. Além

disso, o modelo prevê com boa precisão a fração volumétrica de partículas suspensas.

Zeng, Li e Zhang (2016) utilizaram o acoplamento CFD-DEM para investigar a deposição

de partículas em fraturas aplicando o modelo de partícula representativa. Nesse modelo,

uma partícula representativa (chamada de parcela) simboliza um grupamento partículas ao

mesmo tempo. Nos casos analisados pelos autores, verificou-se que para fluidos com baixa

viscosidade as partículas formam um leito próximo à entrada da fratura. Nesse caso as

interações partículas-partículas e partículas-paredes são importantes. Quanto à utilização

de parcela, os autores mostram que não há perda de informações significativa e que existe

uma excelente concordância com os casos de benchmark apresentados.



28

Utilizando um modelo de dois fluidos, GhasemiKafrudi e Hashemabadi (2016) investiga-

ram o transporte de propante no espaço anular com coluna centralizada e excêntrica para

um fluido com viscosidade determinada pelo modelo de Herschel-Bulkley. Como esperado,

as partículas são mais facilmente transportadas quando a velocidade do fluido é alta; fluidos

com densidades altas podem carrear as partículas inclusive em velocidades baixas (o

que não é indicado devido à janela de operação); viscosidade é um fator importante para

partículas em determinadas faixas de diâmetro; a rotação da coluna auxilia no transporte

de partículas de regiões próximas à parede para regiões centrais do espaço anular.

Allahvirdizadeh, Kuru e Parlaktuna (2016) investigaram experimentalmente o transporte

de cascalho em um espaço anular horizontal com a finalidade de analisar fluidos para

redução de arrasto. Utilizando uma geometria concêntrica em uma seção de teste de

comprimento 6,5 m com água como fluido de trabalho e partículas de 2,75 mm, os autores

testaram várias concentrações de poliacrilamida parcialmente hidrolisada. Resultados

apontam que a máxima redução do arrasto foi atingida para uma concentração mássica de

0,07% de polímero. Nesse cenário, também houve um transporte de cascalho mais eficiente,

observado através da menor altura do leito de partículas depositadas no espaço anular.

Razavi et al. (2016) estudaram experimentalmente o impacto da distribuição do tamanho

das partículas de LCM no processo de preenchimento de fraturas. Os autores introduziram a

ideia de uma curva ótima para o tamanho das partículas, baseando-se em duas distribuições

ao invés de apenas uma. O modelo bimodal proposto sugere que as distribuições utilizadas

tenham diâmetro médio de 30 e de 90% da largura da fratura, com uma concentração de 2/3

e 1/3, respectivamente. A utilização do modelo proposto pelos autores mostrou resultados

melhores do que aqueles apresentados pela regra do 1/3, critério Vickers e a teoria do

empacotamento ideal, métodos clássicos para design de partículas de preenchimento.

Feng e Gray (2017) realizaram um levantamento de trabalhos na área de perda de

circulação e estabilização de poços abordando medidas preventivas (através da composição

do fluido de perfuração para formação de torta) e corretivas em relação às fraturas (vedação

e utilização de propantes e formação de torta). Os estudos abordados englobam análises

numéricas, experimentais e analíticas e, entre as conclusões realizadas pelos autores,

existe a observação da importância do acoplamento CFD-DEM para a análise de problemas

de transporte de LCM em perdas que envolvem fraturas, tanto para simulação de vedação

devido à deposição como para a estabilização de poços.

Zhang, Gutierrez e Li (2017) e Zhang, Li e Gutierrez (2017) analisaram a deposição de

propante transportado em fluido newtoniano (com viscosidade de 20 cP) em uma única

fratura. No primeiro estudo, os autores focaram em identificar a forma como as partículas

se depositavam e no segundo a influência do diâmetro das partículas na deposição foi estu-

dada. Os autores apontam que o transporte de partículas é governado pelos mecanismos

de deposição e fluidização. Para fraturas horizontais, partículas com maiores diâmetros se

depositavam próximo à entrada da fratura enquanto as menores eram carregadas para pon-
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tos mais distantes. O modelo numérico utilizado pelos autores apresentou boa concordância

com experimentos apresentados no próprio artigo e na literatura disponível.

Com o objetivo de analisar a influência do efeito Magnus sobre a deposição de propantes

em fraturas, Poła, Bancewicz e Koza (2017) aplicaram um modelo CFD-DEM em que a

rotação da partícula é acrescentada ao modelo. Considerando um modelo bidimensional e

partículas representadas por discos, os autores apontam que não há influência da rotação

dos discos sobre a deposição de partículas. Embora o estudo seja em duas dimensões, na

avaliação dos autores o comportamento para esferas seria equivalente. Porém, se ressalta

que para partículas de formas diferentes, pode haver influência da rotação.

Epelle e Gerogiorgis (2017) analisaram o transporte de cascalhos aplicando uma mo-

delagem Euleriana-euleriana para determinar o impacto da rotação da coluna, taxa de

penetração, inclinação excentricidade e circulação do fluido sobre a queda de pressão

no espaço anular e a concentração de sólidos. Foram simulados fluidos newtonianos e

não newtonianos (modelo de lei de potência). O modelo apresentado pelos autores foi

comparado com dados experimentais para validação e apresentou bons resultados, com

um erro médio associado de 11%. Os autores apontam que a velocidade axial do fluido

influencia fortemente o transporte de partículas, sendo o escoamento laminar suficiente para

promover boa limpeza para baixas concentrações de sólido; para todas as configurações

estudadas, aumentar a rotação da coluna facilita o transporte de partículas; o movimento do

fluido com o aumento da rotação contribui para o aumento das colisões partícula-partícula

e partícula-parede, aumentando a queda de pressão; para ângulos de 40 a 60°, a queda de

pressão apresentou os maiores valores. Além disso, para as mesmas condições de trabalho,

o fluido não newtoniano apresentou maior capacidade de transportar os sólidos quando

comparado ao newtoniano.

Akhshik e Rajabi (2018) estudaram o escoamento multifásico gás-líquido-sólido utili-

zando VOF-DEM e incluindo turbulência através do modelo k-ϵ visando o transporte de

cascalhos. Nesse estudo, os efeitos de temperatura e pressão em relação a inclinação

do poço foram considerados e os resultados indicam que a concentração volumétrica de

sólidos não é afetada por altas pressões, especialmente para casos com pouca inclinação;

com o aumento da temperatura a eficiência do transporte de partículas diminui, sendo tal

efeito menos pronunciado no caso de altas injeções de gás.

Pang et al. (2018) analisaram o transporte de cascalhos em poços de petróleo utilizando

KTGF, para várias inclinações de poço, rotação da coluna, velocidades do fluido e diâmetros

de partículas. Para tanto, os autores utilizaram um fluido de trabalho cuja viscosidade

foi modelada pela relação de lei de potência (com n variando de 0,3488 a 0,5312). Foi

identificado que existem três regiões de transporte de partículas, leito fixo, leito móvel e

suspensão de cascalhos, sendo a última a mais importante para o carreamento. Como

esperado, aumentar a velocidade do fluido implica em um leito de partículas com altura

menor; a rotação contribui para a suspensão dos cascalhos até um valor crítico e; aumentar
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o tamanho dos cascalhos diminui a capacidade de transporte.

Baldini et al. (2018) estudaram a deposição de partículas em uma fratura, com fluido de

trabalho newtoniano, aplicando CFD-DEM. O objetivo foi obter informações sobre o ponto

ideal de injeção das partículas e qual o comportamento do leito quando partículas diferentes

eram injetadas simultaneamente e em estágios distintos. Os autores identificaram que uma

injeção mais próxima à parede inferior da fratura leva a criação de leitos mais próximos da

entrada da mesma, em comparação com injeção centralizada e mais próxima da parede

superior; partículas pesadas tendem a se depositar mais rapidamente e mais próximas da

entrada da fratura; para a ordem de injeção, os resultados apontam que não há mudanças

significativas no leito de partículas para as condições apresentadas.

Santos, Taleghani e Li (2018) investigaram o transporte de partículas expansoras e

sua deposição em fraturas hidráulicas, utilizando CFD-DEM e análise experimental usando

célula de condutividade. As partículas expansoras são produzidas em polímeros classifi-

cados como materiais com memória de forma. Os autores identificaram que os resultados

numéricos/experimentais estão em concordância com os disponíveis na literatura e apontam

que o módulo de Young e a tensão aplicada às partículas influencia fortemente o processo

de expansão. A condutividade da fratura foi aumentada para os casos testados e, a partir

dos resultados apresentados, conclui-se que as partículas devem expandir apenas 10%

para evitar bloquear toda a fratura.

Paes de Godoi et al. (2018) estudaram experimentalmente a queda de pressão e a

utilização de LCM para selar fraturas num aparato experimental com três tipos diferentes

de abertura (2, 5 e 10 mm). Foram estudados diferentes fluidos com viscosidade dada

pelo modelo de Herschel-Bulkley e dois tipos de partículas com diâmetro médio de 0,105 e

0,149 mm. O modelo proposto pelos autores para calcular a queda de pressão na fratura

considerou apenas os testes com LCM de diâmetro médio de 0,105 mm e apresentou

desvio padrão de 11,2%, indicando uma boa acurácia. Ficou constatado que o modelo

superestima a queda de pressão para fraturas de 5 mm e sobrestima no caso da de 10

mm. Uma fonte de erro apontada pelos autores está no fato do modelo não considerar a

rugosidade da fratura.

Epelle e Gerogiorgis (2018a) analisaram o problema de transporte de cascalhos em

regime turbulento, aplicando CFD-DEM, para condições de regime transiente e permanente.

Os autores consideraram um espaço anular para condições concêntricas e excêntricas,

em inclinações de 0, 45 e 90 graus com rotação da coluna interna de 100 a 400 rpm. As

partículas utilizadas apresentaram tamanho de 1, 5 e 10 mm e a viscosidade foi calculada

pelo modelo de lei de potência. Para o caso concêntrico, os autores apontam que o

aumento da rotação da coluna favorece a homogeneização dos cascalhos, melhorando seu

transporte; partículas maiores (10 mm) seguem a rotação da coluna enquanto as menores

(1 e 5 mm), são transportadas mais facilmente no sentido axial; no caso da turbulência, as

partículas maiores podem diminuir ou amentar a intensidade do fenômeno, a depender das
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configurações do escoamento.

Epelle e Gerogiorgis (2018b) continuaram seu trabalho com transporte de cascalhos

utilizando CFD-DEM e focando, dessa vez, na forma das partículas e sua influência na

modulação de turbulência. A geometria anular, considerada anteriormente na direção

vertical, foi modificada para inclinada até atingir a horizontal – a geometria ainda admitiu

a rotação da coluna interna. No estudo, foram considerados dois fluidos diferentes com

viscosidades dadas pelo modelo de lei de potência e de Herschel-Bulkley. Os diâmetros das

partículas vaiaram de 2 a 8 mm, esfericidade de 0,5 a 1,00 e massa específica 1,8 vezes

maior que a do fluido. Os resultados mostram que a região mais propensa ao acúmulo de

partículas é a região inclinada, devido à excentricidade, diminuição do lifting nas partículas

e gravidade; as partículas não esféricas se movem mais rápido no domínio; a velocidade de

transporte das partículas é mais afetada pela esfericidade no caso de partículas maiores (8

mm); fluidos com tensão limite de escoamento apresentam melhor capacidade de transporte

de partículas.

Zakerian et al. (2018) realizaram o estudo do transporte de cascalhos em poços horizon-

tais através de uma análise CFD aplicando o modelo de mistura. Os autores estudaram uma

geometria formada por cilindros com diâmetro interno de 4 polegas, externo de 8 polegadas

e comprimento de 10 pés em duas configurações diferentes: excentricidade de 0,62 e 0

(cilindros concêntricos). Para ambas as configurações, o cilindro interno possuía rotação

de 50 rpm. O fluido teve viscosidade dada pelo modelo de lei de potência e os cascalhos

foram representados por esferas com dimensões de 0,1 e 0,2 polegada. A razão de massa

específica entre o fluido e o cascalho variou de 0,60 a 1,40. Para os testes apresentados, os

autores apontam que cascalhos com massa específica maior tendem a se depositar mais

facilmente, aumentando a queda de pressão no poço; a viscosidade do fluido é diretamente

proporcional à quantidade de cascalho presente.

Bao et al. (2019) investigaram a capacidade de selamento de LCM em fraturas longas.

A seção de testes consistiu em um cilindro de 1 m de comprimento e seção variável com

abertura de fratura entre 1 e 5 mm e ponta final entre 0,5 e 4 mm. O fluido utilizado foi uma

composição de água, bentonita, goma xantana e CMC, com viscosidade aparente de 56

mPa.s, viscosidade plástica de 34 mPa.s e tensão limite de 22 Pa. As partículas usadas

foram carbonato de cálcio, cascas de nozes, borracha e fibra de polipropileno com diâmetro

médio variando entre 1,5 e 0,12 mm. Resultados indicaram que um material com maior

rigidez foram uma rede mais coerente de partículas, favorecendo o preenchimento; a perda

de fluido em alguns momentos durante o preenchimento foi beneficial para a formação de

um plugue mais coeso; a adição de material fibroso em uma relação comprimento-diâmetro

mais alta era capaz de preencher espaços e aumentar a compactação do plugue.

Wang et al. (2019) realizaram simulações numéricas do transporte de propante em uma

fratura e em uma rede de fraturas utilizando o modelo CFD-DEM. O fluido considerado foi

newtoniano, as partículas possuíam diâmetro entre 0,25 e 2,5 mm e razão entre massas
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específicas de 1,3; 2,3; 4 e 10. Os autores também analisaram fraturas de diferentes

alturas (entre 20 e 80 mm) e comprimentos (entre 90 e 500 mm) para o caso de uma

única fratura. Para o caso da rede de fraturas, foi considerado uma fratura principal com

80 mm de comprimento e 20 mm de altura que se cruzava, perpendicularmente, nos

comprimentos 24 mm e 48 mm com outras duas fraturas de 60 mm de comprimento e

20 mm de altura. As partículas foram injetadas no domínio em dois diferentes pontos de

entrada e três velocidades do fluido foram testadas: 0,1; 0,2 e 0,4 m/s. Resultados apontam

que o aumento da velocidade de injeção acelera o transporte de partículas para o interior da

fratura, aumenta a distância de deposição em relação à entrada da mesma e faz com que

as partículas saiam do domínio computacional ao final da fratura, sem formar um leito com

formato definido; a utilização de partículas de diferentes diâmetros pode ser combinada

com propantes de diferentes massas específicas para favorecer a deposição e a formação

do leito.

Li et al. (2020) também utilizaram o acoplamento CFD-DEM para simular o preenchi-

mento de um fratura. Os parâmetros de interesse foram: massa específica (entre 0,75 e

2,60 g/cm3), forma (esférica, cúbica, tetraedro e flocular) e diâmetro da partícula (0,4; 0,3 e

0,2 mm, coeficiente de atrito entre partículas e entre partícula e parede (0,4; 0,5; 0,6; 0,8),

tamanho da fratura (razão entre entrada e saída da fratura de 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0), razão entre

saída da fratura e diâmetro das partículas (1,5; 2,0; 2,5; 3,0) , velocidade do escoamento na

fratura (1, 2 e 3 m/s) e tensão limite de escoamento (5, 10 e 15 Pa). Resultados mostram

que partículas com diâmetro próximo à espessura de fratura formaram um plugue perto

da entrada da fratura; partículas menores se depositaram mais próximo do fim da fratura;

esfericidade baixa (flocular) favorece a formação do plugue; razões entre saída da fratura

e o diâmetro das partículas baixas favorece a formação do plugue enquanto nas mais

altas não se observa a formação do mesmo; velocidades mais altas na fratura favorece

a formação do plugue; aumentar a tensão limite de escoamento diminui a capacidade de

formação do plugue.

Zheng et al. (2020) estudaram o transporte de propante em uma fratura aplicando

CFD-DEM em que o fluido de trabalho era gás carbônico supercrítico em regime turbulento.

O modelo de fratura utilizado tinha comprimento, altura e largura de 700x100x2 mm res-

pectivamente. Os diâmetros de partículas esféricas utilizadas eram de 0,4; 0,6 e 0,8 mm;

o fluido foi considerado newtoniano e injetado na fratura em três temperaturas diferentes:

338, 358 e 378 K com viscosidade de 0,498; 0,0463 e 0,0349 m.Pas, respectivamente. Três

concentrações de partículas (0,01; 0,03 e 0,05) foram analisadas além de três velocidades

diferentes de injeção de fluido: 0,4; 0,6 e 0,8 m/s. Os resultados apontam que os mecanis-

mos de fluidização, transporte por lift e transporte por arrasto viscoso estão presentes na

formação do leito, sendo a fluidização o maior colaborador para o comprimento do leito; altas

velocidades e concentrações de propante favorecem a fluidização e o transporte ao longo

da fratura, que pode ser beneficial para a colocação de material; reduzir a temperatura do
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fluido diminui a altura do leito formado e; diâmetros menores colaboram para recirculações

no final do leito.

Qu et al. (2021) estudaram o transporte de propante em fraturas lineares e tortuosas.

As fraturas utilizadas eram lisas e apresentavam comprimento de 1,5 m, altura de 0,27

m e largura de 4 mm. As partículas, com diâmetro médio entre 0,257 e 0,633 mm, foram

injetadas na seção através de cinco furos com diâmetro de 10 mm. O fluido de trabalho foi

água à temperatura ambiente, sem pressão de confinamento e com velocidade média entre

0,21 e 0,42 m/s. Resultados mostram que nenhuma fratura foi completamente preenchida,

sempre apresentando uma altura limite em função dos diâmetros e vazões aplicadas; a

velocidade do fluido foi um fator primário para alterar o transporte de propante na fratura.

Quadro 1 - Síntese dos artigos sobre sedimentação de partículas

Autor Tipo Descrição

Cleary (2009) Revisão Ampla revisão de trabalhos utilizando CFD-DEM.

Mme e Skalle

(2012)
Numérico Transporte de cascalhos em geometrias inclinadas.

Oliveira Jr. et al.

(2012)
Numérico

Perda de circulação com fraturas usando CFD-DEM

e CFD-KTGF.

Climent et al.

(2014)
Numérico

Produção de areia durante recuperação de carbo-

netos.

Wang e Pu

(2014)
Numérico

Perda de circulação com fraturas usando CFD-

DEM.

Akhshik, Behzad

e Rajabi (2015a)
Numérico

Transporte de cascalhos em espaço anular excên-

trico.

Akhshik, Behzad

e Rajabi (2015b)
Numérico

Transporte de cascalhos em espaço anular excên-

trico. Continuação do trabalho de Akhshik, Behzad

e Rajabi (2015b) visando a influência da forma da

partícula.

Blyton, Gala e

Sharma (2015)
Numérico Transporte de propante em fraturas hidráulicas.

Wang et al.

(2015)
Experimental Perda de circulação com fratura.

Han et al. (2016) Numérico
Transporte de propante em fraturas usando CFD

(euleriano-euleriano).

Blais et al.

(2016)
Numérico Mistura de partículas com modelo CFD-DEM.

(continua)
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(continuação)

Autor Tipo Descrição

Zeng, Li e Zhang

(2016)
Numérico

Transporte de propante em fraturas usando CFD-

DEM.

GhasemiKafrudi

e Hashemabadi

(2016)

Numérico Transporte de propante em espaço anular.

Allahvirdizadeh,

Kuru e

Parlaktuna

(2016)

Experimental
Transporte de cascalhos em espaço anular horizon-

tal.

Razavi et al.

(2016)
Experimental Perda de circulação em fraturas.

Feng e Gray

(2017)
Revisão

Ampla revisão de literatura sobre perda de circula-

ção e fortalecimento de poço.

Zhang, Gutierrez

e Li (2017),

Zhang, Gutierrez

e Li (2017)

Numérico Transporte de propante em fratura.

Poła, Bancewicz

e Koza (2017)
Numérico

Transporte de propante em fraturas usando CFD-

DEM. Estudo da influência de rotação.

Epelle e

Gerogiorgis

(2017)

Numérico
Transporte de cascalhos em espaço anular usando

CFD (euleriano-euleriano).

Akhshik e Rajabi

(2018)
Numérico

Transporte de cascalhos usando VOF-DEM. Trifá-

sico e turbulento.

Pang et al.

(2018)
Numérico

Transporte de cascalhos usando CFD-KTGF em

espaço anular.

Baldini et al.

(2018)
Numérico Deposição de partículas em fratura plana.

Paes de Godoi

et al. (2018)
Experimental

Perda de circulação em fraturas com diferentes aber-

turas.

(continua)
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(continuação)

Autor Tipo Descrição

Epelle e

Gerogiorgis

(2018a), Epelle e

Gerogiorgis

(2018b)

Numérico

Transporte de cascalho em espaço anular sob re-

gime turbulento usando CFD-DEM e com diferentes

formas.

Zakerian et al.

(2018)
Numérico

Transporte de cascalho em espaço anular usando

modelo de dois fluidos.

Santos,

Taleghani e Li

(2018)
e Numérico

Experimental Transporte de propante expansor em fratura hidráu-

lica.

Bao et al. (2019) Experimental Perda de circulação em fratura longa.

Wang et al.

(2019)
Numérico

Transporte de propante em fratura e em rede de

fraturas usando CFD-DEM.

Li et al. (2020) Experimental Perda de circulação em fratura.

Zheng et al.

(2020)
Numérico

Transporte de propante em fraturas verticais sus-

pensas em CO2 supersaturado usando CFD-DEM.

Qu et al. (2021) Experimental
Transporte de propante em fraturas lineares e tortu-

osas.

É possível notar que a maioria dos trabalhos expostos nessa seção representam o

estudo do transporte de cascalhos e propantes em fraturas. Nesse sentido, existe uma

lacuna na literatura em que o problema de deposição de partículas no interior de fraturas

visando seu tamponamento é negligenciado do ponto de vista numérico. Frequentemente,

limitações dos próprios métodos e também da capacidade computacional impedem que a

análise adequada do problema físico seja realizada.

Através da revisão apresentada nesta seção, verifica-se alguns pontos importantes:

• O modelo CFD-DEM é frequentemente utilizado em simulações envolvendo transporte

de partículas em fraturas;

• As fraturas estudadas, mesmo quando de forma numérica, raramente apresentam

efeito de porosidade em sua interface. Especificamente, em aparatos experimentais,

a maioria das fraturas é retangular, mesmo as construídas em cilindros na forma

de rasgo. Além disso, a maioria dos trabalhos não considera a mudança de direção

no escoamento para a fratura: a injeção de partículas ocorre diretamente dentro da

fratura;
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• Os fluidos não newtonianos estudados nos trabalhos apresentados com plano de

fundo em operações na indústria de petróleo e gás apresentam índice de potência na

faixa de 0,3 a 0,7 com maior frequência. Para o índice de consistência a variação é

muito maior, não havendo uma faixa específica;

• No caso de partículas associadas ao preenchimento de fraturas, vários diâmetros

são utilizados geralmente relacionados à abertura da fratura. Verifica-se a maior

frequência para diâmetros menores de 1 mm. Por sua vez, no caso de razão entre

massas específicas, raramente as partículas apresentam densidade maior que 3x a

do fluido;

• Poucos trabalhos apresentados nesta revisão utilizam modelos de turbulência. Em

sua maioria, o escoamento não ultrapassa a classificação de transacional.

Em especial, no Laboratório de Meios Porosos (LAMP) do Centro de Pesquisas em

Reologia e Fluidos Não Newtonianos (CERNN) da Universidade Tecnológica Federal do

Paraná - Campus Curitiba, o tamponamento de fraturas tem sido estudado numericamente

desde 2013. De Lai (2013) aplicou o modelo DDPM-DEM com o objetivo de promover

a vedação de uma fratura discreta em que o fluido de trabalho foi newtoniano. A fratura

estudada era retangular e curta (90 mm de comprimento) de modo que as partículas

utilizadas (esféricas, com diâmetro de 0,5 e 0,75 mm e razão de massa específica entre

1,75 e 2,25) sempre se depositavam junto ao final da fratura. Sendo assim, um leito livre,

que se formava exclusivamente em função da deposição de partículas e não das restrições

geométricas da fratura, não foi observado.

Em sequência, os trabalhos de Barbosa (2015) e Barbosa, Lai e Junqueira (2019) deram

continuidade ao trabalho de De Lai (2013) e investigaram a criação do leito livre de partículas

em uma fratura longa (720 mm). Para este caso, os diâmetros das partículas variaram de

0,5 a 0,6 mm, a razão de massa específica entre 1,5 e 2,5 e, além das propriedades da

partícula, a viscosidade do fluido também foi variada entre 0,020980 a 0,034967 Pa.s. Por

ser um leito livre, o resultado da diminuição da vazão de fuga pela fratura foi maior do que o

obtido por De Lai (2013).

Os trabalhos de Poletto (2017) e Poletto, De Lai e Junqueira (2020) contribuiram para o

desenvolvimento do modelo estudado no LAMP utilizando uma geometria que incorporasse

uma região porosa visando o estudo de formação de reboco durante filtração dinâmica

em uma região porosa. O meio poroso foi concebido de forma anisotrópica na escala do

poro (heterogêneo) como um arranjo de cilindros alternados. Os resultados incorporam

variações de número de Reynolds (125, 250 e 500), da vazão inicial de fuga pelo meio

poroso (5, 10 e 20%), do diâmetro das partículas (0,50; 0,75; e 1,00 mm), da razão entre

massas específicas das partículas e do fluido (1,5 e 2,5) e da configuração do meio poroso

(porosidade, número de cilindros e garganta de poro). A redução da perda de fluido é melhor
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observada quando diâmetro e razão entre massas específicas possuem valores menores e

com um número de Reynolds mais alto.

Nesse sentido, o presente trabalho visa dar continuidade à investigação da perda de

circulação associada a uma fratura, utilizando, para tanto, fluido não newtoniano cuja

viscosidade pode ser ajustada pelo modelo de lei de potência.

1.3 Objetivos

O objetivo principal é aplicar o transporte de partículas em fluido não newtoniano com

a finalidade de vedação de fraturas tendo em vista o problema de perda de circulação na

indústria de petróleo e gás.

Neste trabalho o escoamento multifásico do tipo líquido-sólido é modelado utilizando

uma abordagem euleriana-lagrangiana, baseada no modelo DDPM-DEM disponível no

software comercial Ansys Fluent®. Especificamente, o fluido utilizado apresenta viscosidade

determinada pelo modelo de lei de potência e as partículas são consideradas esféricas.

Espera-se que as partículas venham a se depositar no interior da fratura formando um

leito fixo e reduzindo, dessa forma, a perda de fluido. Neste estudo, serão parâmetros de

controle:

• Índice de potência e índice de consistência do fluido;

• Massa específica e diâmetro das partículas;

• Vazão de entrada do fluido.

A influência das variáveis de controle será analisada através das variáveis resposta do

modelo, nominalmente:

• Vazão de fuga e pressão na entrada do canal fraturado;

• Posição, comprimento e altura do leito de partículas.

Ao final do trabalho, uma compilação dos resultados será apresentada visando indicar

comportamentos e escolhas das variáveis controle com o objetivo de promover a melhor

vedação possível nas condições analisadas.

1.4 Organização do trabalho

O conteúdo do trabalho está apresentado como segue:

Na Seção 1, uma introdução ao tema foi feita, apresentando uma revisão de literatura

focada em trabalhos que analisaram o processo de perda de circulação e também aqueles

que se utilizaram do escoamento líquido-sólido para suas variadas aplicações, em especial

utilizando um modelo euleriano-lagrangiano.
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Na Seção 2, uma descrição do modelo matemático é apresentada, detalhando a carac-

terização do problema analisado, suas simplificações e condições de contorno aplicadas no

modelo DDPM-DEM utilizado.

Na Seção 3, o modelo numérico a ser aplicado para a solução das equações apresenta-

das na Seção 2 é discutido, desde sua escolha até a abertura dos procedimentos numéricos

realizados. Apresenta-se também a descrição da parte lagrangiana do modelo, responsável

pela solução do movimento das partículas.

Na Seção 4, a capacidade do modelo numérico é avaliada utilizando, para tanto, proble-

mas de verificação. Nominalmente, escoamento de fluido de lei de potência, avaliação do

DDPM, avaliação do DEM e resposta do modelo ao escoamento líquido-sólido de fluido não

newtoniano.

Na Seção 5, os resultados propriamente ditos das simulações realizadas são apresenta-

dos e discutidos.

Na Seção 6, as considerações finais do trabalho são apresentadas juntamente com as

sugestões para trabalhos futuros.
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2 MODELO MATEMÁTICO

Nesta seção são apresentadas as simplificações e abstrações necessárias para a

solução do problema de maneira viável do ponto de vista computacional. Também são

discutidas condições de contorno e condições iniciais, equações envolvidas no fenômeno,

bem como as restrições aplicadas ao modelo.

2.1 Caracterização do Problema

As operações na indústria de óleo e gás pressupõem uma complexidade elevada de

vários parâmetros como, por exemplo, geometria e condições de operação. Para que seja

possível analisar o problema proposto na seção 1.1 algumas simplificações e considerações

devem ser feitas. A primeira delas recai sobre a geometria do problema. Para discutir as

simplificações adotadas, o conjunto poço-formação é apresentado na Figura 8, onde é

visível a presença da fratura.

Figura 8 – Representação do conjunto poço-formação com a presença de uma fratura

Formação

Saída do 
Espaço Anular

Entrada 
da Coluna

Fratura

Fonte: adaptado de Barbosa (2015)

A representação indicada na Figura 8 mostra a configuração de um poço sendo perfurado

com a propagação de fratura (induzida) ou uma fratura natural no chamado plano de fratura.
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Como já discutido, incluir no modelo todas as informações reais de um poço real é uma

tarefa hercúlea e pode inviabilizar as simulações do ponto de vista de modelo numérico

e de poder computacional. Na revisão apresentada na seção 1.2 a maioria dos modelos

numéricos analisados apresenta simplificações que permitam a simulação das condições

aproximadas de um poço. Para além das simplificações em modelos numéricos, os aparatos

experimentais também possuem limitações quanto à geometria empregada, como bem

levantado por Feng e Gray (2017): as fraturas são comumente consideradas como um rasgo

em um disco de aço ou recorte em um cilindro de material maciço e não poroso como

uma formação geológica geralmente é. Frente a isso, para viabilizar a análise do problema

do ponto de vista numérico e computacional, simplificações e idealizações também serão

empregadas neste trabalho. Na Figura 9(direita) é mostrado um corte longitudinal idealizado

do poço.

Figura 9 – Representação do conjunto poço-formação com a presença de uma fratura

eFR

Formação
Parede

da Fratura

Saída do
Espaço Anular

Entrada
da Coluna

hFR

Fonte: adaptado de Barbosa (2015)

Assim como no trabalho de De Lai (2013), Barbosa (2015), Poletto (2017), Barbosa, Lai

e Junqueira (2019) e Poletto, De Lai e Junqueira (2020) a geometria de interesse consistirá

apenas no retorno do fluido pelo espaço anular e da região fraturada, com o escoamento

no interior da coluna não sendo de interesse: assume-se que o escoamento já se encontra

na fase de retorno à superfície e que as condições de escoamento no interior da coluna

pouco influenciam a capacidade de vedação da fratura.

Além disso, o espaço anular não será representado em sua totalidade para definir a

seção de testes. Nesse ponto, vale-se de uma hipótese de simetria do escoamento no

plano de fratura indicado: espera-se que o fluido perdido escoe de maneira igual para

todo o plano de fratura, i.e., a vazão para a fratura é constante em todas as direções. Tal

hipótese, embora simplificadora, desconsidera as propriedades permoporosas da formação.

Em última instância, sabe-se que tais propriedades podem sim contribuir para a formação



41

de leitos nas fraturas, bem como para a perda de fluido ao longo do poço sendo perfurado.

Inclusive, o design de fluido para formações porosas é objeto de vários estudos e possui

sua própria área de interesse chamada de wellbore strengthening (FENG; GRAY, 2017). Por

hora, considera-se que a única perda de fluido que pode acontecer na geometria estudada,

acontece apenas no final da fratura, i.e., o substrato é considerado não poroso.

Ainda dentro das simplificações das propriedades permoporosas da formação, definiu-

se para o domínio computacional uma fratura bem definida, de forma retangular. Embora

as fraturas não sejam retangulares, optou-se por essa representação para não incluir no

modelo as diferenças inerentes às diferentes fraturas: tortuosidade, abertura, rugosidade

entre outros. Dessa forma, o modelo utilizado fica o mais genérico possível, podendo ser

aplicado à todos os tipos de fraturas.

Na idealização do poço, é possível estudar o problema utilizando-se de sua axissimetria a

fim de reduzir os custos computacionais: como o escoamento para a fratura é considerado de

vazão constante em todo o plano de fratura, pode-se reduzir o domínio computacional à uma

fatia do poço. Considerando as partículas como um fator dominante no tempo computacional,

assim como explicado na seção 3, um recorte da geometria será considerado para reduzir

seu número no domínio. Dessa forma, o recorte considerado será retangular e não cilíndrico,

assim como indicado na Figura 10.

Figura 10 – Representação do conjunto poço-formação com a presença de uma fratura

eFR

Formação
Parede

da Fratura

Saída do
Espaço Anular

Entrada
da Coluna

hFR

hFR

eFR

Fonte: adaptado de Barbosa (2015)

Portanto, o domínio computacional utilizado neste trabalho compreende um recorte

em três dimensões de um poço. Entende-se que as abstrações aqui aplicadas reduzem

consideravelmente a complexidade de um poço real e que limitam, de certa forma, a

transposição dos dados aqui obtidos com aqueles que possam aparecer durante uma

perfuração real. Como mostrado na seção 1.2, pesquisadores ao redor de todo o mundo

utilizam-se das mesmas simplificações para viabilizar seus estudos, dado as condições
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extremas de um processo de perfuração. Uma visão completa do modelo 3D utilizado com

as dimensões específicas estão representados na Figura 11.

Figura 11 – Representação do domínio computacional em três dimensões

hFR

e FR

zFR

lDW

lUP

hCH

x

y z

hs,IP

Fonte: autoria própria

Na Figura 11, hF R representa o comprimento da fratura, hs,IP é o comprimento da

superfície de injeção de partículas, hCH é a espessura do canal, lUP mostra o comprimento

à montante da fratura, eF R é a espessura da fratura e, por último, lDW é o comprimento

à jusante da fratura. A Figura 12 mostra as regiões de interesse do estudo, incluindo a

superfície de injeção de partículas (IP ).

Figura 12 – Geometria: (a) regiões, (b) descrição e (c) dimensões características
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Fonte: autoria própria

Na Figura 12 são apresentadas, a divisão de regiões de interesse de estudo (Fi-

gura 12(a)): IP é a superfície de injeção, DW é a região à montante da fratura, TR a
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região de transição, UP é a região à jusante da fratura e FR a própria região da fratura.

A origem do sistema de coordenadas é colocada na entrada da fratura, em sua parede

inferior, como mostrada na Figura 12(b). Ainda na Figura 12(b) são representadas: (1) a

parede da coluna de perfuração; (2) e (3) a parede da formação composta pela parede

do canal na vertical e parede da fratura na horizontal; (4) a saída da fratura; (5) a entrada

de fluido no canal e (6) a saída do canal fraturado. Por fim, os parâmetros geométricos do

canal fraturado estão mostrados na Figura 12(c).

2.2 Simplificações envolvendo fluido e partículas

Em uma operação de perfuração existem vários pormenores que elevam a dificuldade

de realizar um estudo numérico abrangente do problema proposto. Uma das hipóteses

aqui imposta é a utilização de fluido não newtoniano, restringindo-se ao modelo de Lei de

potência, como fluido de perfuração. Embora restritiva, a utilização desse modelo reduz o

esforço computacional quando comparado com o modelo de Herschel-Bulkley geralmente

utilizado em fluidos de perfuração.

Para o modelo de lei de potência, a viscosidade do fluido é função da taxa de deformação

imposta ao mesmo, mostrada em sua forma tensorial:

τij = m|II2D|(n−1)/2 (2Dij) (2)

Na Equação (2), τij representa o tensor de tensões, 2D representa o tensor taxa de

deformação, II2D indica o segundo invariante do tensor taxa de deformações. Por sua vez,

m e n são os parâmetros reológicos que caracterizam o fluido, chamados de índice de

consistência e índice de potência, respectivamente. Em sua forma mais usual, a equação

constitutiva é escrita como:

τij = mγ̇n (1)

E a viscosidade aparente ηβ é dada por:

ηβ = mγ̇n−1 (3)

Em geral, o fluido de perfuração possui uma característica pseudoplástica, ou seja, sua

viscosidade aparente diminui com o aumento da taxa de deformação. Tal característica é

desejável para resolver o seguinte problema: o fluido de perfuração deve ter a capacidade de

manter os cascalhos suspensos quando seu bombeamento é interrompido. Para tanto, ele

tem a propriedade de aumentar sua viscosidade aparente quando a solicitação é removida.

Dessa forma, o fluido se transforma em uma espécie de gel de alta viscosidade que impede

o cascalho de sedimentar no fundo do poço. Por outro lado, quando a bomba é ligada
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novamente, o fluido precisa voltar escoar e apresentar viscosidade baixa para que as

perdas de energia sejam minimizadas.

Sendo assim, quando o fluido de perfuração é formulado, os responsáveis se certificam

de que o índice de potência n do fluido seja sempre menor que um. De fato, experimentos

realizados por Magalhães Filho et al. (2017) mostram que os valores do índice de potência

permanecem, geralmente, na faixa de 0,35 a 0,65. Os valores de m e n utilizados nesse

trabalho serão discutidos na seção 5.

Outra hipótese considerada é a de um escoamento isotérmico. Novamente, essa hi-

pótese se mostra um tanto fora da realidade do problema, já que existe uma variação

média de 25-30 °C/km de perfuração (MITCHELL; MISKA, 2011). Porém, a geometria

considerada neste trabalho não terá quilômetros de extensão como geralmente um poço

sendo perfurado no nível do mar possui. A área de interesse, como já discutido, encontra-se

na região de saída das partículas do espaço anular para a região da fratura. Logo, apenas

uma pequena porção da extensão do poço será simulada, o que permite desconsiderar

efeitos de temperatura.

Para as partículas existe uma série de restrições, algumas impostas pelo programa

e outras devido a dificuldade de modelagem. A primeira delas compreende a forma e

a capacidade de deformação permanente das partículas. Aqui, considera-se partículas

perfeitamente esféricas, inquebráveis e sem capacidade de deformação permanente -

também conhecidas como partículas perfeitamente elásticas. Ao movimento das partículas

desconsideram-se a força centrífuga e de Coriolis devido à adoção de um sistema de

coordenadas cartesiano e não rotativo. Vale destacar que no trabalho de Poła, Bancewicz e

Koza (2017) os autores apontam que a rotação de uma esfera não possui influência direta

sobre a deposição de partículas, sendo desprezível.

2.3 Metodologia numérica para caracterizar a perda de circulação

Representar numericamente o problema de invasão é uma tarefa difícil, uma vez que as

pressões do reservatório são desconhecidas e não estão disponíveis para serem utilizadas

como dado de entrada. Em vista disso, De Lai (2013) propôs uma metodologia para a

determinação das condições de contorno do escoamento.

Esta metodologia consiste em dividir o problema de invasão e posterior preenchimento

da fratura em três subproblemas. O primeiro, mostrado na Figura 13(a) consiste em simular

o problema de invasão através da imposição de condições de fluxo prescrito nas superfícies

de saída do canal (6) e saída da fratura (4). A vazão de fuga adimensional na superfície (4)

- Qfuga - é tomada como um percentual da vazão fluido na entrada do canal na superfície

(5) - qβ,CH,i, definida na Equação (4).

Qfuga = qβ,F R,o

qβ,CH,i

(4)
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Figura 13 – Metodologia adotada para análise do processo de preenchimento. Em (a) são
mostradas as condições para o fenômeno de invasão; em (b) o fenômeno de
invasão com pressão prescrita e; em (c) é mostrado o processo de injeção de
partículas.

Ub,CH,o
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Fonte: autoria própria

Como este trabalho representa uma continuidade dos trabalhos desenvolvidos no LAMP-

CERNN, especificamente os trabalhos de De Lai (2013) e Barbosa (2015), os valores de

vazão aplicados na modelagem do problema serão os mesmos utilizados pelos autores em

abordagens passadas. Nominalmente, são aqueles equivalentes à um número de Reynolds

newtoniano no canal de 250, 500 e 750, que em termos de velocidade se resumem à

Uβ,CH,i = 0,13086; 0,26171; 0,39257 m/s, respectivamente. Vale ressaltar que a análise

apresentada neste trabalho será em função de vazões e não mais em função de número de

Reynolds newtoniano, como utilizado anteriormente.

Uma vez finalizado o primeiro subproblema, as pressões obtidas em cada uma des-

sas superfícies são utilizadas como condições de contorno para o segundo problema -

Figura 13(b). Assim que o escoamento de fluido no canal atingir seu desenvolvimento, inicia-

se o terceiro subproblema que consiste no processo de injeção de partículas mostrado na

Figura 13(c).

O processo de injeção pode ser finalizado a partir do preenchimento total ou parcial da

fratura (determinando o final do terceiro subproblema). Isso pode ser determinado através

do acompanhamento da vazão de fuga da fratura, por exemplo.

2.4 Equações de Balanço

O tratamento matemático para ambas as fases passa pela determinação e representação

das equações de balanço. Nesta seção apresenta-se as equações do problema baseado

nas hipóteses e simplificações discutidas anteriormente.
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2.4.1 Fase contínua: fluido

Para o problema de escoamento monofásico de fluido, como o caso do primeiro sub-

problema, as equações de conservação da massa e da quantidade de movimento podem

ser aplicadas. Tais equações consideram o balanço de massa, para a conservação da

massa, e o balanço de quantidade de movimento, para a conservação da quantidade de

movimento, aplicados a um volume de controle diferencial do fluido e são representadas

pela Equação (5) e Equação (6).

∂ρβ

∂t
+ ∇ · ρβuβ = 0 (5)

ρβ
∂uβ

∂t
+ ρβuβ · ∇uβ = −∇pβ + ∇ · τ(i,j),β + Fb (6)

Nas equações (5) e (6) t representa o tempo, ρβ a massa específica do fluido, uβ é o vetor

velocidade do fluido, pβ é a pressão estática do fluido, τ(i,j)β é o tensor de tensões do fluido

e Fβ são as forças de campo que atuam sobre fluido, por unidade de volume. O operador

nabla ∇ e o vetor velocidade uβ são dados pelas equações (7) e (8), respectivamente.

∇ = ∂

∂x
ei + ∂

∂y
ej + ∂

∂z
ek (7)

uβ = uβ,xei + uβ,yej + uβ,zek (8)

Nas equações descritas, ei, ej e ek são os vetores unitários das direções x, y e z,

respectivamente.

Como explicado anteriormente, o fluido utilizado é do tipo Lei de Potência, representado

pela equação constitutiva:

τ(ij),β = mγ̇n (1)

Com a viscosidade aparente determinada através da relação:

ηβ = mγ̇n−1 (3)

As hipóteses simplificadoras relativas ao primeiro subproblema (fenômeno de invasão

com fluxos prescritos) envolvem:

• Escoamento monofásico;

• Regime permanente;

• Fluido com equação constitutiva baseada no modelo de lei de potência;
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• Escoamento isotérmico;

• Escoamento bidimensional com coordenadas cartesianas;

• Força gravitacional orientada na direção vertical.

Aplicando as hipóteses acima nas equações de conservação da massa e quantidade de

movimento, obtém-se:

∂uβ,x

∂x
+ ∂uβ,y

∂y
= 0 (9)

ρβ

(︄
uβ,x

∂uβ,x

∂x
+ uβ,y

∂uβ,x

∂y

)︄
= −∂pβ

∂x
+ ∇ · (ηβ∇uβ,x) (10)

ρβ

(︄
uβ,x

∂uβ,y

∂x
+ uβ,y

∂uβ,y

∂y

)︄
= −∂pβ

∂y
+ ∇ · (ηβ∇uβ,y) + ρβgy (11)

Para o escoamento bifásico - subproblemas 2 e 3, se faz necessário modificar as equa-

ções (5) e (6) para contabilizar a influência das partículas na forma de fração volumétrica.

Além disso, existe a necessidade de acrescentar as forças de interação entre as partículas

e o fluido na conservação da quantidade de movimento.

As mesmas hipóteses do subproblema 1 são mantidas, com as seguintes modificações:

• Escoamento bifásico;

• Regime transiente.

Aplicando tais hipóteses, as equações de conservação modificadas para o escoamento

líquido-sólido, como pode ser visto em Clift, Grace e Weber (2005), são:

∂ϵβρβ

∂t
+ ∇ · ϵβρβuβ = 0 (12)

∂ϵβρβuβ

∂t
+ ∇ · ϵβρβuβuβ = −ϵβ∇pβ+

∇ · (ϵβηβ∇ · uβ) + ϵβρβg − Fpβ

(13)

Nas equações acima, ϵβ representa a fração volumétrica da fase fluida, g é a aceleração

gravitacional e Fpβ é o termo de acoplamento entre as fases. O detalhamento de Fpβ será

feito na seção 3.1.
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2.4.2 Fase discreta: partículas

As equações para o movimento das partículas são descritas pela Segunda Lei de

Newton tanto para o movimento rotacional, quanto para o movimento translacional:

mp
dup

dt
= mp

d2xp

dt2 =
∑︂

Fp (14)

Ip
dωp

dt
=
∑︂

Tp (15)

Nas equações acima, mp representa a massa da partícula, up é o vetor velocidade da

partícula, xp é o vetor posição do centro da partícula, Ip e ωp representam o momento de

inércia e a velocidade angular da partículas, respectivamente. As forças que atuam sobre a

partículas são indicadas pelo termo
∑︁Fp, da mesma forma que os torques que agem sobre

as partículas são agrupados em
∑︁Tp. O Apêndice A traz uma discussão sobre as forças

que podem agir sobre corpos se movendo em um fluido. As definições de up, ωp e xp são

dadas por:

up = up,xei + up,yej + up,zek (16)

ωp = ∇ × up (17)

xp = xpei + ypej + zpek (18)

Além das equações de balanço da quantidade de movimento para a partícula, a definição

de velocidade pode ser utilizada de forma combinada para determinar a posição de uma

partícula, através da Equação (19).

dxp

dt
= up (19)

Para o estudo em questão e referente ao escoamento particulado - subproblema 3, as

seguintes hipóteses são consideradas:

• Escoamento bifásico líquido-sólido;

• Regime transitório;

• Fluido com equação constitutiva baseada no modelo de lei de potência;

• Escoamento isotérmico;

• Sistemas de coordenadas cartesiano e não rotativo;

• Força gravitacional agindo na vertical;
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• Referencial lagrangiano para as partículas;

• Partículas esféricas, sólidas, inquebráveis, não coalescentes e sem deformação

permanente;

• Escoamento particulado homogêneo;

• Movimento de rotação sobre o próprio centro de massa das partículas é desconside-

rado.

2.5 Condições Iniciais e de Contorno

O fenômeno de invasão corresponde à fuga de fluido do espaço anular em direção à

fratura. Para simular esse fenômeno computacionalmente, De Lai (2013) desenvolveu uma

metodologia que consiste em predefinir a vazão de fuga Qfuga que escapa pela fratura.

Essa vazão é definida como um percentual da vazão de entrada no canal qβ,CH,i como já

definido na Equação (4).

Como comentado anteriormente (seção 2.1), o problema é composto de duas eta-

pas: o fenômeno de invasão e o processo de vedação da fratura. Nesta subseção serão

apresentadas as condições iniciais e de contorno para cada etapa.

2.5.1 Fenômeno de Invasão

Para facilitar a discussão das condições iniciais e de contorno, retoma-se a Figura 12(b)

que indica as regiões em que são aplicadas as condições de contorno.

As condições de contorno associadas ao problema de invasão, em sua primeira etapa,

são as seguintes:

I. Parede da coluna - superfície (1) e da formação - superfícies (2) e (3): condição de

não deslizamento, paredes impermeáveis e superfícies uniformes;

II. Saída da fratura - superfície (4): vazão de fluido constante e superfície uniforme de

comprimento eF R;

III. Entrada do canal fraturado - superfície (5): superfície uniforme de comprimento hCH e

entrada de fluido com velocidade constante Uβ,CH,i;

IV. Saída do canal fraturado - superfície (6): vazão de fluido constante e superfície

uniforme de comprimento hCH .

Uma vez que a simulação com as condições estabelecidas acima tenha sido finalizada,

serão fornecidos os valores de pressão de saída da fratura e do canal fraturado, pm,F R,o

e pm,CH,o, respectivamente. Esses valores são utilizados para configurar a simulação que

antecede a injeção de partículas.

Nessa fase, inicia-se o segundo subproblema que consiste no problema de invasão

com pressão prescrita nas superfícies (4) e (6) da Figura 12(b). Sendo assim, as pressões
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obtidas no passo anterior são utilizadas agora como condições de contorno nas superfícies

(4) e (6) - todas as demais condições permanecem inalteradas.

Com as corretas condições de contorno, o problema de invasão é simulado novamente.

Dessa vez, é necessário aguardar o desenvolvimento do escoamento, que é atingido quando

o perfil de velocidades já não varia mais com a direção y (ao longo do comprimento do

canal fraturado). Assim que a estabilização do escoamento é atingida, as partículas podem

ser adicionadas ao escoamento.

O processo de injeção e as restrições aplicadas ao mesmo são apresentadas na próxima

subseção.

2.5.2 Injeção de Partículas

A inserção das partículas se dá através de uma superfície de injeção IP (indicada na

Figura 12(a)). A superfície de injeção possui divisões igualmente espaçadas que indicam os

pontos de entrada das partículas no canal vertical. Como condição inicial das partículas, a

velocidade de injeção Up,IN é estabelecida, adotando-se a velocidade máxima do perfil de

velocidades do fluido, obtido na etapa anterior, como a velocidade de injeção das partículas.

Para impedir a a sobreposição de partículas durante a injeção, considera-se duas

restrições físicas. A primeira compreende o número máximo de partículas a serem injetadas

simultaneamente (Np,IN,max). Esse número é obtido através da razão entre o diâmetro

das partículas Dp e o comprimento da superfície de injeção hs,IP . Essa restrição é uma

condição a ser verificada para evitar a sobreposição de partículas na direção x.

Np,IN,max ≤ hs,IP

Dp

(20)

A segunda restrição deve ser verificada para impedir a sobreposição das partículas na

direção y. Para tanto, deve-se observar o passo de tempo do fluido ∆tβ (que controla o

momento da injeção) e a velocidade de injeção das partículas, para garantir que o espaço

percorrido por uma partícula seja maior que o diâmetro da partícula injetada.

Up,IN∆tβ ≥ Dp (21)

O processo de injeção de partículas é a parte mais delicada das simulações. As variáveis

associadas ao processo de injeção compreendem o diâmetro das partículas (Dp) e a razão

de massa específica entre as partículas e o fluido (ρp/β). Novamente, os valores de diâmetro

e de massa específica se baseiam nos resultados de Barbosa (2015): Dp = 0,5; 0,6 ; 0,7

mm e ρp/β = 2,00; 2,25; 2,50.
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2.5.3 Resumo das condições de contorno e iniciais

As condições de contorno discutidas anteriormente estão resumidas nesta subseção.

Para tanto, retoma-se a geometria simplificada do problema, mostrada na Figura 12(b), em

que (1) representa a parede da coluna de perfuração; (2) e (3) representam a parede da

formação rochosa; (4) representa a saída da fratura; (5) representa a entrada do canal e;

(6) representa a saída do canal.

Conforme abordado anteriormente, o problema foi dividido em três subproblemas: pro-

blema de invasão com fluxo prescrito na saída da fratura e na saída do canal; problema de

invasão com pressões prescritas na saída da fratura e na saída do canal e; o problema de

preenchimento propriamente dito.

Dessa forma, de acordo com a metodologia discutida para a caracterização numérica

do problema de invasão, as condições de contorno aplicadas à cada um dos subproblemas

são definidas como segue:

• Subproblema 1 - Problema de invasão, com fluxo prescrito nas faces (4) - saída da

fratura e (6) - saída do canal. O Subproblema 1 é o responsável pela caracterização

do problema de invasão. Note que a prescrição do fluxo nas faces permite coletar

como resposta os valores de pressão nas mesmas:

Tabela 2 – Condições de contorno para o problema de invasão com fluxo prescrito

Superfície Condições de contorno
(1) uβ,x = uβ,y = 0
(2) uβ,x = uβ,y = 0
(3) uβ,x = uβ,y = 0
(4) qβ,F R,o = qfuga

(5)

⎧⎨⎩ uβ,x = 0
uβ,y = Uβ,CH,i

(6) qβ,CH,o = (1 − qfuga)
(7) up,x = up,y = 0

Fonte: autoria própria

• Subproblema 2 - Problema de invasão com pressão prescrita nas faces (4) - saída

da fratura e (6) - saída do canal, sendo t< tip. Neste subproblema, deseja-se obter

o mesmo escoamento do subproblema 1, mas com pressões como condições de

contorno. Isso permitirá observar a variação da vazão nas faces ao longo do processo

de deposição, que não era possível com fluxo prescrito como condição de contorno:

O campo de velocidades obtido nessa etapa é utilizado como condição inicial para o

subproblema 3.
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Tabela 3 – Condições de contorno para o problema de invasão com pressões prescritas

Superfície Condições de contorno
(1) uβ,x = uβ,y = 0
(2) uβ,x = uβ,y = 0
(3) uβ,x = uβ,y = 0
(4) pm,F R,o = ∆pfuga

(5)

⎧⎨⎩ uβ,x = 0
uβ,y = Uβ,CH,e

(6) pm,CH,o = pref

(7) up,x = up,y = 0
Fonte: autoria própria

• Subproblema 3 - Problema de preenchimento com pressão prescrita nas faces (4) -

saída da fratura e (6) - saída do canal, sendo t> tip:

Tabela 4 – Condições de contorno para o problema de preenchimento com pressões pres-
critas

Superfície Condições de contorno
(1) uβ,x = uβ,y = 0
(2) uβ,x = uβ,y = 0
(3) uβ,x = uβ,y = 0
(4) pm,F R,o = ∆pfuga

(5)

⎧⎨⎩ uβ,x = 0
uβ,y = Uβ,CH,e

(6) pm,CH,o = pref

(7)

⎧⎨⎩ up,x = 0
up,y = Up,IP

Fonte: autoria própria

2.6 Síntese do Capítulo 2

Nesta seção foram apresentadas as simplificações pertinentes à simulação computa-

cional do problema de invasão e preenchimento de uma fratura em um poço de óleo e

gás.

Na seção 2.1 apresentou-se o problema do preenchimento de fraturas, cuja solução

foi dividida em três subproblemas: invasão com fluxo prescrito, invasão com pressão pré-

definida e o preenchimento da fratura propriamente dito. As hipóteses simplificadoras

utilizadas para a solução do problema foram discutidas na seção 2.2. Na seção 2.5 foram

apresentadas as condições iniciais e de contorno relativas aos problemas de invasão
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(subseção 2.5.1) envolvendo apenas o fluido e de injeção (subseção 2.5.2) utilizado para a

solução do problema de invasão.

As hipóteses apresentadas para o fluido são, de certa forma, restritivas, mas necessárias

para estudar o que se propõe. De outra forma, o custo computacional seria extremamente

elevado, sem mencionar a necessidade da descrição matemática do fluido de perfuração e

seu modelo numérico, já que o desenvolvimento de um modelo extrapolaria o escopo deste

trabalho.

As equações generalizadas que descrevem os problemas foram apresentadas na se-

ção 2.4 e consistem na conservação da massa e conservação da quantidade de movimento

para o problema de invasão; na conservação da massa e balanço de quantidade de mo-

vimento para o fluido durante o problema de preenchimento e do balanço de quantidade

de movimento para as partículas. Na Tabela 5 estão resumidas as equações utilizadas

para descrever os três subproblemas, assim como descritas nas seções anteriores deste

capítulo.

Tabela 5 – Resumo das equações de balanço

Subproblema Fase Equação Expressão

1 β

Balanço de
massa

∇ · uβ = 0

Balanço de
quantidade de

movimento
ρβuβ · ∇uβ = −∇pβ + ηβ∇2uβ + ρβg

2,3 β

Balanço de
massa

∂ϵβρβ

∂t
+ ∇ · (ϵβρβuβ) = 0

Balanço de
quantidade de

movimento

∂ϵβρβuβ

∂t
+ ∇ · ϵβρβuβuβ = −ϵβ∇pβ+

∇ · (τ(i,j),β) + ϵβρβg − Fpβ

3 p

Balanço de
quantidade de

movimento
mp

dup

dt
=
∑︂

Fp

Posição
dxp

dt
= up

A seguir são estabelecidos os valores utilizados para cada parâmetro de controle:

• Índice de potência: 0,4; 0,5 e; 0,6;

• Índice de consistência: 0,70; 1,00; 1,30;

• Velocidade do escoamento: 0,13086; 0,26171 e; 0,39257 m/s;

• Razão de massa específica das partículas: 2,00; 2,25 e; 2,50;

• Diâmetro das partículas: 0,5 ; 0,6 e 0,7 mm;
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Na próxima seção, os modelos numéricos utilizados para a solução do problema proposto

serão apresentados e discutidos.
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3 MODELO NUMÉRICO

Neste capítulo é apresentada a modelagem matemática e numérica a ser utilizada para

descrever e simular o escoamento particulado.

No estudo de escoamentos particulados o problema pode ser abordado em três frentes

as quais, segundo Vreman et al. (2009), são conhecidas como acoplamento em uma, duas

e em quatro vias. O acoplamento é fator determinante na maneira como as equações

utilizadas para modelar o problema serão solucionadas.

O acoplamento uma via é aquele no qual o escoamento não sofre influência direta da

presença de partículas, ou seja, as partículas não possuem quantidade de movimento

suficiente para alterar o escoamento nas suas proximidades. Isso permite resolver as

equações do movimento do fluido separadamente das equações das partículas. Uma

aplicação do acoplamento uma via pode ser encontrada no uso de partículas traçadoras

em técnicas de visualização de escoamentos. Em tais técnicas as partículas devem possuir

um tempo de resposta pequeno para serem consideradas fiéis ao escoamento.

Quando a partícula possui quantidade de movimento suficiente para alterar o campo

de velocidades do fluido ao seu redor, se faz necessária uma análise com acoplamento

em duas vias. Nesse tipo de fenômeno, as equações das partículas e do fluido devem ser

resolvidas de forma simultânea (acopladas) já que a presença de uma fase interfere na

velocidade da outra. A Figura 14 mostra um modelo esquemático dos tipos de acoplamento.

Figura 14 – Tipos de acoplamento entre fases

Acoplamento
em uma via

Acoplamento
em duas vias

Acoplamento
em quatro vias

Ação do fluido

Ação da partícula

Fonte: autoria própria

Por último, o acoplamento em quatro vias contabiliza os efeitos do acoplamento em duas

vias, acrescido das colisões entre as partículas. As colisões se tornam importantes quando

o número de partículas no escoamento estudado é alto e quando existe choque entre as

partículas no escoamento e as paredes do espaço confinado, se for o caso.

A definição do tipo de acoplamento é importante, pois é através dela que se verifica a

necessidade de um modelo de colisões. No problema a ser analisado, há a necessidade de

considerar uma parte do escoamento com alta concentração de partículas, nominalmente,

a parte inferior da parede da fratura onde ocorre a deposição das partículas.
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Dessa forma, é imperativo considerar um modelo numérico que seja capaz de resolver

o escoamento nessa região. Sendo assim, optou-se pelo modelo conhecido como Dense

Discrete Phase Model (DDPM), apresentado a seguir.

3.1 Modelo de Fase Discreta Densa - DDPM

Como explicado, o modelo DDPM permite o tratamento de problemas com alta concen-

tração de partículas. Para tanto, o modelo em questão considera a fração volumétrica das

partículas, incluindo-a nas equações de conservação da fase contínua.

Primeiramente descrito por Popoff e Braun (2007), o DDPM é considerado um modelo

híbrido, pois se utiliza da abordagem euleriana-euleriana para obtenção de campos médios

de propriedades em conjunto com a abordagem euleriana-lagrangiana para obtenção das

trajetórias das partículas. A forma geral das equações no modelo DDPM para duas fases,

no caso fluido e partícula, é dada, respectivamente, pela conservação da massa através da

Equação (22) e da conservação da quantidade de movimento, Equação (23).

∂ϵβρβ

∂t
+ ∇ ·

(︂
ϵβρβuβ

)︂
=
∑︂

(ṁβp − ṁpβ) (22)

ρβ
∂ϵβuβ

∂t
+ ρβ∇ · ϵβuβuβ = −ϵβ∇pβ + ∇·(ϵβηβ∇·uβ) + ϵβρβg+

+
∑︂

[Kpβ(up − uβ) + ṁβpuβp − ṁpβupβ] + FDP M + SDP M

(23)

Nas equações acima, ϵβ representa a fração volumétrica do fluido; ṁβp e ṁpβ represen-

tam a transferência de massa entre as fases (do fluido para a partícula e da partícula para o

fluido, respectivamente); uβp e upβ são os vetores velocidades de transporte entre as fases

e dependem do sentido da taxa de transferência de massa; Kpβ é o chamado coeficiente de

acoplamento entre as fases; SDP M é o termo fonte da fase discreta devido ao deslocamento

da fase contínua quando da entrada da partícula em um determinado volume de controle e

é dado pela Equação (24).

SDP M = −
∑︂

particulas

(ṁpup)sai − (ṁpup)ent

∆t
(24)

O termo de acoplamento, FDP M , corresponde às trocas de quantidade de movimento

devido à passagem da fase discreta em um volume de controle da fase contínua. Esse

termo é dado pela Equação (25) com KDβ sendo o termo de acoplamento da força de

arrasto e Fpβ representando as demais forças que possuem acoplamento com o fluido, no

caso a massa virtual e a força de sustentação podem ser adicionadas.

FDP M =
∑︂

particulas

[KDβ(up − uβ) +
∑︂

Fpβ]ṁp∆t (25)
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Uma maneira de determinar o coeficiente KDβ é através da equação Equação (26)

que relaciona o tempo de resposta da partícula com uma quantidade f que é função do

coeficiente de arrasto e do número de Reynolds da partícula (Rep).

KDβ = ϵpρpf(CD, Rep)
τp

(26)

Na Equação (26), o número de Reynolds da partícula é calculado por Re = ρβ |up−uβ |Dp/ηβ.

O termo τp é chamado de tempo de relaxação da partícula e é calculado por τp = ρpD2
p/18ηβ.

Para a fase discreta, a modelagem segue o princípio da Segunda Lei de Newton que,

através de um balanço de forças na partícula, permite calcular sua posição e trajetória. As

equações para a velocidade e para o balanço de forças são dadas pela Equação (27) e

Equação (28), respectivamente, com
∑︁Fp representando as demais forças que agem sobre

as partículas.

dxp

dt
= up (27)

mp
dup

dt
= 3

4
mpηβ

ρpD2
p

CDRep(uβ − up) + mp
ρp − ρβ

ρp

g +
∑︂

Fp (28)

O termo que representa as demais forças envolvidas no transporte de partículas pode

receber qualquer uma ou a totalidade das forças mostradas na Tabela 6.

Tabela 6 – Forças agindo sobre uma partícula

Força Equação Identificação

Gravitacional e Empuxo Fge = mp
ρp − ρβ

ρp

g (55)

Sustentação Fls = Clsmp
ρβ

ρp

(∇ × uβ) × (uβ − up) (64)

Massa Virtual Fmv = Cmvmp
ρβ

ρp

D

Dt
(uβ − up) (65)

Gradiente de Pressão Fgp = mp
ρβ

ρp

(uβ∇ · uβ) (66)

Fonte: autoria própria

Os coeficientes utilizados para a força de arrasto, de sustentação e de massa virtual

são discutidos com maior ênfase no Apêndice A.

A solução das equações para a fase discreta passa pela discretização das mesmas.

Quando apenas o modelo DPM está sendo utilizado, a discretização pode ser realizada

de várias formas. Ao se incorporar um modelo de colisões, a exemplo do Método dos

Elementos Discretos DEM, sigla do inglês para Discrete Element Method que é descrito em
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detalhes na seção 3.2, as opções são restringidas devido à complexidade do modelo, como

discutido em Inc. ANSYS (2013), sendo o método implícito o mais indicado. Devido a análise

lagrangiana, optou-se pela utilização do modelo DEM e, portanto, apenas as discretizações

implícitas da Equação (27) e Equação (28) serão apresentadas.

Pode-se escrever a equação para a aceleração da partícula, partindo da Equação (28),

em uma forma generalizada através da Equação (29).

ap = dup

dt
= uβ − up

τD

+
∑︂

asp (29)

Na Equação (29), τD é uma constante de tempo associada à força de arrasto e
∑︁ asp

representa as demais acelerações advindas de outras forças que podem agir sobre a

partícula. Aplicando o método de Euler implícito obtém-se a discretização da Equação (29).

uq+1
p =

uq
p + (asp + uq

β/τD
)

1 + ∆t/τD

(30)

A representação do instante de tempo atual e do instante de tempo posterior na Equa-

ção (30) é dada pelo sobrescrito q e q + 1, respectivamente.

Para a discretização da Equação (27) o esquema de discretização trapezoidal implícito,

também conhecido como método de Crank-Nicholson, pode ser aplicado, fornecendo a

Equação (31) (VERSTEEG; MALALASEKERA, 2007).

xq+1
p = xq

p + 1
2∆t(uq

p + uq+1
p ) (31)

Nesse ponto é possível observar que no cálculo da velocidade da partícula através da

Equação (30) a velocidade do fluido no passo de tempo anterior é utilizada. A aceleração

devido às demais forças, que não o arrasto, é calculada de forma explícita e também é

utilizada no termo de acoplamento FDP M da Equação (23).

Quando utilizado, o modelo DDPM provê uma ferramenta para modelar escoamentos

utilizando um acoplamento em duas vias, ou seja, em que o movimento do fluido e das

partículas se influenciam mutuamente. Porém, quando o escoamento atinge uma região de

alta concentração de partículas, como é esperado no momento de deposição de partículas

na fratura, se faz necessário incluir o cálculo das colisões das partículas no modelo. Para

isso, utiliza-se o DEM, que será discutido na próxima seção.

3.2 Método dos Elementos Discretos - DEM

O modelo DDPM torna possível estudar escoamentos com altas concentrações de

partículas, inclusive o caso em que o acoplamento entre as fases seja em quatro vias.

Dessa forma, um modelo que contabilize as colisões entre as partículas se faz necessário.
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Na literatura existem vários modelos de colisão disponíveis que se encaixam em uma

de duas abordagem: esferas deformáveis ou esferas rígidas. Embora o termo “esfera” seja

utilizado devido ao jargão da área e da concepção inicial dos modelos, que foi feita para

esferas, vale salientar que ambos os modelos também são aplicáveis às partículas não

esféricas (MEYER; DEGLON, 2011).

Para o modelo de esfera rígida, como o nome sugere, os corpos são rígidos. As colisões

são calculadas de maneira binária, ou seja, apenas dois corpos são contabilizados por

vez e também são consideradas instantaneamente. Dessa forma, o contato de corpos por

longos períodos de tempo não é admitido nesse modelo. Em contrapartida, o modelo de

esfera deformável, permite colisões de vários corpos e também que o contato seja mantido

por longos períodos de tempo (MITARAI; NAKANISHI, 2003).

O programa Ansys Fluent® não emprega o modelo de colisões de esfera rígida em suas

aplicações, portanto, o modelo de colisões da esfera deformável será empregado. Além

disso, para o caso em questão, o modelo de colisões da esfera deformável é, de fato, o mais

adequado por contabilizar um número maior de colisões para cada partícula em um mesmo

instante de tempo. Tais colisões acontecem, principalmente no interior da fratura onde há

um grande número de partículas devido ao processo de colisão.

Kosinski e Hoffmann (2010) fazem uma ressalva sobre os modelos de esfera rígida e

de esfera deformável dizendo que o primeiro é, de longe, o mais rápido. Por outro lado a

modelagem de esfera deformável possui a vantagem de se programar a física da colisão de

maneira direta.

No modelo DEM, apresentado inicialmente por Cundall e Strack (1979), as partículas

dispersas no domínio computacional são rastreadas utilizando um método lagrangiano

e a trajetória de cada partícula é calculada através da Segunda Lei de Newton para o

movimento.

Computacionalmente, segundo a descrição de Cundall e Strack (1979), o método se

utiliza de passos de tempo nos quais se considera a velocidade e a aceleração constantes.

Na prática, isso significa escolher um passo de tempo suficientemente pequeno de forma

a se garantir a hipótese acima. Se isso for possível, a propagação das perturbações

(colisões) será transmitida apenas a partículas vizinhas. Dessa forma, a todo instante, a

força resultante em qualquer partícula é determinada exclusivamente através da interação

entre partículas com as quais a primeira está em contato. Os cálculos se alternam entre

a Segunda Lei de Newton (descrição do movimento das partículas) e o cálculo da força

gerada por colisões (geralmente dada por um modelo de colisões).

No trabalho de Sykut, Molenda e Horabik (2007) os autores fazem uma recomendação

sobre o passo de tempo a se utilizar em aplicações do modelo DEM. A transmissão das

perturbações devido às colisões acontecem através de ondas superficiais acústicas que

se propagam em sólidos, mecanismo conhecido por ondas de Rayleigh. Partindo disso, os

autores apontaram que uma excelente aproximação para o passo de tempo do DEM seria



60

utilizar uma porcentagem do tempo de Rayleigh, que é tomado como o tempo necessário

para uma onda atravessar o menor elemento do sistema particular.

Fisicamente, a força gerada pelas colisões advém das deformações e recuperações

dos materiais. No DEM, as deformações não são calculadas diretamente pelo modelo,

mas substituídas computacionalmente utilizando como base uma sobreposição fictícia

das partículas. A força devido ao choque é calculada através dessa sobreposição e da

velocidade das partículas no seu ponto de contato (KLOSS et al., 2012).

A principal vantagem do modelo DEM é que o mesmo se utiliza de componentes

mecânicos simples para descrever o momento da colisão entre as partículas. Na próxima

seção, mais detalhes sobre a força devido às colisões serão discutidos.

3.2.1 Modelos de Colisão

Basicamente, existem três modelos de colisões que se utilizam de uma descrição física

simplificada: mola (usualmente chamado de spring), mola-amortecedor (spring-dashpot)

e atrito (friction) que serão abordados nesta subseção. Todos os modelos se baseiam

na utilização de uma constante de rigidez (k) das partículas. Uma estimativa para esta

constante é dada pela Equação (32).

k = π|u12|2Dpρp

3σ2
δ

(32)

Na Equação (32), u12 representa a velocidade relativa entre as partículas em colisão e

σδ representa a fração das partículas em que se permite a sobreposição.

O modelo do tipo mola é aquele em que o sistema de colisões (partícula-partícula ou

partícula-parede) se comporta sob o regime da Lei de Hooke, no qual a força normal com

que a partícula será repelida é diretamente proporcional a uma constante de elasticidade e

a deformação sofrida pela mola em certa direção. A deformação no modelo nada mais é

que a sobreposição das partículas no momento da colisão. O modelo é exemplificado na

Figura 15.

Figura 15 – Modelo tipo mola: em (a) representação da constante elástica e (b) representa-
ção da sobreposição.

k

(a)

d

(b)

Fonte: autoria própria

A Equação (33) representa a força normal resultante advinda da colisão entre duas partí-

culas, em que k é a constante de rigidez das partículas, δ é a deformação (ou sobreposição)
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e λ12 é a direção normal na qual o choque ocorre.

Fn,12 = kδλ12 (33)

A sobreposição das partículas δ é mostrada na Figura 15(b) e sua definição matemática

é dada pela Equação (35). Ainda na Equação (33) λ12 é definido através da Equação (34).

λ12 = x2 − x1

|x2 − x1|
(34)

δ = |x2 − x1| − (r1 − r2) (35)

Em que x1, x2, r1 e r2 são, respectivamente, o vetor posição e os raios das partículas 1
e 2.

O modelo do tipo mola-amortecedor parte do princípio da associação de ambos os

componentes mecânicos, assim como mostrado na Figura 16.

Figura 16 – Representação de uma colisão utilizando o modelo mola-amortecedor

h

k

Fonte: autoria própria

Este modelo segue a mesma formulação do modelo de mola, dado pela Equação (33),

acrescido de um termo de amortecimento (coeficiente de restituição - ω) que é considerado

no intervalo 0 < ω ≤ 1.

Fn,12 = [kδ + φu12 · λ12]λ12 (36)

Os termos φ (coeficiente de amortecimento) e u12 (velocidade relativa) são definidos

pelas Equação (37) e Equação (38), respectivamente (HOOMANS, 2000).

φ = −2m12

tcol

ln ω (37)

u12 = u2 − u1 (38)
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Na Equação (37), a massa reduzida, m12, e o tempo de colisão tcol são definidos,

respectivamente, pelas equações 39 e 40.

m12 = m1m2

m1 + m2
(39)

tcol = fperdas

√︃
m12

k
(40)

E, por último, o fator de perda de energia advindo do amortecimento fperdas, definido

através da Equação (41).

fperdas =
√︂

π2 + ln2 η (41)

Nas equações apresentadas anteriormente, o coeficiente de restituição e a constante

elástica das partículas são parâmetros de entrada para o início dos cálculos. Segundo

Stevens e Hrenya (2005), existem duas metodologias básicas para a definição dos dois parâ-

metros: utilizar dados obtidos de maneira experimental e escolher tais parâmetros para que

eles representem um tempo de colisão desejado ou para reduzir o tempo computacional. Os

autores ainda ressaltam que para sistemas com alta concentração de partículas a segunda

abordagem é mais adequada, já que a primeira pode levar a predições contraditórias.

Dentre os modelos apresentados de colisão para a força normal, o que melhor descreve

o comportamento dos choques entre partículas e entre a partícula e a parede do espaço

confinado é o modelo mola-amortecedor e, portanto, será o modelo utilizado durante as

simulações numéricas. Além disso, como observado em Kruggel-Emden et al. (2007) e em

Renzo e Maio (2007), os modelos do tipo linear, como o mola-amortecedor, são os mais

utilizados em simulações DEM.

Por fim, como descrito em Dahl (1968), o modelo de atrito emprega a equação de

Coulomb e, por consequência, um coeficiente de atrito µa. O método se baseia na velocidade

tangencial relativa entre os componentes do sistema de colisão. A força resultante pode

ou não inibir o movimento relativo, dependendo do valor da quantidade de movimento na

direção tangencial e das demais forças nessa direção.

A equação do modelo de contato baseado na equação do atrito de Coulomb é dada por:

Ft = −µa|Fn|ζ12 (42)

Na Equação (42), ζ12 representa o vetor unitário na direção tangencial no momento

do contato entre as partículas 1 e 2. Para o seu cálculo define-se a velocidade relativa

tangencial através da Equação (43).

ut,12 = u12 − (u12 · λ12)λt,12 (43)
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Dessa forma, exprime-se o vetor unitário na direção tangencial do contato através da

Equação (44).

ζ12 = ut,12

|ut,12|
(44)

O coeficiente de atrito é determinado pelo do módulo da velocidade tangencial através

de uma equação condicional (Inc. ANSYS, 2013).

µa(|ut,12|) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
µs + (µs − µg)

(︂
|ut,12|

UG
− 2

)︂
|ut,12|

UG
para |ut,12| ≤ UG

µg para UG < |ut,12| ≤ Ul

1+(|ut,12|−Ul)/sl

1+(µG/µl)(|ut,12|−Ul)/sl
para |ut,12| ≤ Ul

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎭
(45)

Na Equação (45) UG e Ul representam, respectivamente, as velocidades de deslizamento

e limite das partículas; µs, µg e µl representam o atrito estático, de deslizamento e limite,

respectivamente; sl é o parâmetro que indica o quão rápido o coeficiente de atrito µa se

aproxima de µl. Utilizando as componentes normal e tangencial da força gerada na colisão

das partículas, o termo devido ao modelo DEM pode ser escrito através da Equação (46).

FDEM = Fn + Ft (46)

3.3 Síntese das Equações do Modelo Acoplado DDPM-DEM

Com relação à fase contínua, as equações 22 e 23 podem ser reescritas da seguinte

forma:

∂ϵβρβ

∂t
+ ∇ ·

(︂
ϵβρβuβ

)︂
= 0 (47)

Dϵβρβuβ

Dt
= −ϵβ∇pβ + ∇·[ϵβηβ∇·uβ] + ϵβρfg+

+
∑︂

particulas

[︄
KDβ(up − uβ) + Fmv + Fs

mp

]︄
ṁp∆t−

−
∑︂

particulas

[︄
(ṁpup)sai − (ṁpup)ent

∆t

]︄ (48)

Para a fase discreta do acoplamento, a Equação (27) permanece inalterada e a Equa-

ção (28) pode ser expandida para acrescentar as forças já discutidas na seção 3.1 e a força

de colisão (FDEM ) como mostrado na Equação (50).

dxp

dt
= up (49)
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mp
dup

dt
= FD + Fge + Fmv + Fgp + Fs + FDEM (50)

O conjunto de equações para a fase discreta que contabiliza o transporte da partícula é

resolvido através do método implícito de Euler.

A solução para a fase contínua é obtida através do algoritmo proposto por Vasquez

(2000) chamado PC-SIMPLE (sigla do inglês para Phase Coupled Semi-Implicit Method for

Pressure Linked Equations). Este algoritmo, disponível no programa Ansys Fluent®, será

abordado na próxima seção.

3.4 Solução Numérica do Modelo DDPM-DEM

A solução numérica do modelo envolve a discretização das equações para o fluido atra-

vés do método dos Volumes Finitos (PATANKAR, 1980). O acoplamento pressão-velocidade

é realizado por um algoritmo preditor-corretor chamado PC-SIMPLE, considerado uma

extensão do SIMPLE proposto por Patankar e Spalding (1972). O algoritmo se baseia na

correção da pressão de forma segregada, assim como apresentado por Chorin (1989). Mais

detalhes do método de solução são apresentados no Apêndice B.

3.5 Distribuição com Base na Média dos Nós

No método utilizado, os resultados dos cálculos para a fase dispersa são armazenados

nos nós do volume de controle através da técnica baseada na média dos nós. Esta distribui-

ção, como explicado em Inc. ANSYS (2013), reduz a dependência da malha, aumentando a

estabilidade numérica nas simulações que utilizam o acoplamento DDPM-DEM graças à

suavização do efeito das partículas sobre a solução da fase contínua. Essa distribuição é

discutida no Apêndice C.

3.6 Fechamento da Seção 3

Nesta seção o modelo numérico utilizado para realizar o acoplamento entre as fases

fluida e sólida foi apresentado. As equações envolvendo o modelo DDPM foram discutidas

e os esquemas numéricos envolvidos no processo iterativo foi descrito.

Como discutido, para o caso de escoamentos densos em que as colisões entre as

partículas importam, chamado de acoplamento em quatro vias, um modelo que seja capaz

de realizar os cálculos das colisões das partículas se faz necessário. Para tanto, o modelo

DEM foi apresentado e também descrito. Dessa forma, o modelo acoplado DDPM-DEM se

apresenta como uma solução viável para o cálculo de escoamentos particulados densos

em que há colisões entre partículas.

Na próxima seção serão apresentados problemas testes que tem por objetivo verificar a

resposta e o comportamento do modelo selecionado.
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4 PROBLEMAS DE VERIFICAÇÃO

Neste capítulo serão apresentados problemas testes cujo objetivo é determinar a capaci-

dade do modelo adotado em reproduzir os fenômenos presentes no escoamento particulado.

Os problemas aqui expostos foram inspirados na revisão de trabalhos anteriores, presente

na seção 1.2.

4.1 Escoamento de Fluido de Lei de Potência em Placas Paralelas

O problema do escoamento de fluidos entre placas paralelas é um dos mais clássicos

na literatura específica de mecânica dos fluidos, seja por sua simplicidade, seja pela sua

relação com o experimento de Newton. Nele, o escoamento é provocado por uma queda de

pressão aplicada entre a entrada e a saída da geometria. As placas possuem comprimento

L e largura w infinita, separadas por uma distância 2h assim como indicada na Figura 17.

Para o problema em questão as placas são consideradas estacionárias de forma que o

fluido escoa apenas devido à queda de pressão imposta.

Figura 17 – Esquematização do escoamento entre placas

x

y
h

L

Fonte: autoria própria

Além disso, a abordagem considerada neste trabalho aplica uma geometria descrita na

Capítulo 3, em que o domínio do fluido é considerado bidimensional, enquanto o domínio

da partícula é dito tridimensional. Portanto, é necessário saber se o software é capaz de

resolver esse tipo de escoamento.

Para o problema em questão, as seguintes considerações podem ser feitas: (1) Escoa-

mento bidimensional no plano xy; (2) Fluido incompressível; (3) Gravidade atua apenas na

direção y; (4) Gradientes do escoamento na direção z (entrando na página) são desprezí-

veis; (5) Escoamento em regime permanente. Dessa forma, a solução analítica para o perfil
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de velocidades do escoamento de fluido de lei de potência na geometria indicada é dada

pela Equação (51) (CHHABRA; RICHARDSON, 1999).

u(y) =
(︄

n

n + 1

)︄(︄
1
m

∆p

L

)︄ 1
n (︃

h
n+1

n − y
n+1

n

)︃
(51)

Para avaliar a capacidade do software, um teste de independência de malha foi realizado

utilizando três configurações diferentes, dispostas na Tabela 7. As malhas possuem os

mesmos critérios de construção, à exceção do número de volumes de controle. Na tabela,

∆x1 e ∆xn representam o tamanho do volume de controle inicial e final, respectivamente;

da mesma forma, r1 e rn representam a razão de crescimento dos volumes de controle. O

fluido utilizado possui m = 1, 47Pa.sn, n = 0, 57 e ρβ = 1000kg/m3. A abertura entre as

placas foi de h = 2mm e a queda de pressão imposta foi de ∆p/L = 9810Pa/m.

Tabela 7 – Configuração das malhas utilizadas no teste de malhas

Identificação VC [Unidade] ∆x1 [mm] r1 [-] ∆xn [mm] rn [-]
Malha 1 20

0, 1 1, 15 0, 1 1, 15Malha 2 10
Malha 3 6

Fonte: autoria própria

Como é possível observar na Figura 18, a medida que a quantidade de volumes de

controle é aumentada, a solução numérica se aproxima cada vez mais da solução analítica.

Para a Malha 1, de vinte volumes de controle, não é possível perceber diferença significativa

entre soluções analítica e numérica, indicando a independência da malha.

Figura 18 – Teste de malha para o problema do escoamento entre placas

P
os

iç
ão

 [m
]

Fonte: autoria própria
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Portanto, para a análise de sensibilidade do modelo em calcular o perfil de velocidades

escolheu-se a Malha 1. Para as simulações, foi utilizado um fluido de lei de potência

com k = 1, 47Pa.sn e dois valores diferentes de índice de consistência n = 0, 57; 0, 8,

com ρ = 1000kg/m3. A abertura entre as placas foi de h = 2mm e a queda de pressão

imposta foi de ∆p/L = 9810Pa/m. Na Figura 19 é apresentada uma comparação entre os

resultados analíticos, dados pela Equação (51) e os resultados obtidos numericamente.

Figura 19 – Comparação entre resultados analíticos e numéricos para os dois valores de
índice de potência utilizados

Fonte: autoria própria

Os índices de potência utilizados para a análise foram menor que um devido à caracterís-

tica pseudoplástica do fluido de perfuração. O que se observa na Figura 19 é um excelente

nível de concordância entre os resultados analíticos e numéricos, indicando a capacidade

do modelo numérico de resolver o escoamento de fluido de lei de potência.

4.2 Velocidade Terminal

Nesta seção, a capacidade do modelo de calcular interações entre as fases será testada

a partir do problema de velocidade terminal. Neste problema, uma partícula é liberada a

partir do repouso em um fluido quiescente. Devido à ação da gravidade, a partícula começa

sedimentar até que o equilíbrio de forças seja estabelecido e a partícula atinja a velocidade

terminal.

O problema de velocidade terminal já foi explorado em detalhes em trabalhos publicados

anteriormente em Barbosa (2015) e Barbosa et al. (2015), este último está incluso neste

trabalho como anexo. Neles, os testes de passo de tempo e de malha são discutidos e,

tendo em mente a restrição do tamanho do volume de controle em relação ao diâmetro da

partícula, as seguintes conclusões foram observadas: o passo de tempo da simulação é
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fator determinante no caso de volumes de controle do mesmo tamanho das partículas e;

quando o tamanho do volume de controle é maior que duas vezes o tamanho da partícula,

não existem grandes influências do passo de tempo sobre o resultado da simulação de

forma que usar um passo de tempo pequeno ou grande fornece os mesmos resultados.

Seguindo as conclusões obtidas nos trabalhos citados, o trabalho numérico e experi-

mental de Mordant e Pinton (2000) foi utilizado como referência de comparação. Foram

utilizadas duas condições diferentes, identificados como Caso 1 e Caso 2, mostradas na

Tabela 8. Note que o fluido utilizado é newtoniano.

Tabela 8 – Parâmetros de simulação dos testes de verificação

Parâmetro Representação [Unidade] Caso 1 Caso 2
Massa específica da partícula ρp [kg/m3] 2560 7710

Diâmetro da partícula Dp [mm] 0, 5 0, 8
Velocidade terminal esperada up [m/s] 0, 0741 0, 315

Massa específica do fluido ρβ [kg/m3] 998, 2
Viscosidade dinâmica µβ [Pa.s] 1, 003 · 10−3

Fonte: autoria própria

Na Figura 20(a) estão apresentados os resultados para o Caso 1 e na Figura 20(b) para

o Caso 2 e suas respectivas comparações com os resultados numéricos e experimentais de

Mordant e Pinton (2000).

Figura 20 – Resultados para (a) Caso 1 e (b) Caso 2 e suas respectivas comparações com
o trabalho de Mordant e Pinton (2000)
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Fonte: adaptado de Barbosa et al. (2015)
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Para o problema em questão, o volume de controle da malha utilizada é de duas vezes

o tamanho da partícula e o passo de tempo empregado foi de 1 · 10−3 s.

Em ambos os casos, observa-se uma excelente concordância entre os resultados

numéricos e experimentais para a malha utilizada. Para o Caso 1 (dp = 0, 5mm) há uma

pequena sobrestimação na velocidade, inclusive na rampa de aceleração da partícula, o

que não é observado para o Caso 2 (dp = 0, 8mm). Isso pode vir da dificuldade do modelo

em trabalhar com velocidades relativamente baixas para estimativa das forças.

4.3 Colisão com parede

O teste de colisão com parede foi escolhido por fazer uso do modelo de colisões DEM

descrito na seção 3.2. Para isso, utilizou-se o trabalho de Gondret, Lance e Petit (2002) –

chamado, doravante, de GLP. Para este problema foram testadas duas condições: a primeira

consiste em um coeficiente de restituição constante e a segunda em um coeficiente de

restituição variável, como sugerido em GLP. O modelo de colisões utilizado foi o modelo

mola-amortecedor, apresentado na subseção 3.2.1. A Tabela 9 mostra os parâmetros para

a simulação.

Tabela 9 – Parâmetros de simulação para o problema de colisão

Parâmetro Representação [Unidade] Valor
Massa específica da partícula ρp [kg/m3] 2560

Diâmetro da partícula Dp [mm] 1, 5
Massa específica do fluido ρβ [kg/m3] 998, 2

Viscosidade dinâmica µβ [Pa.s] 1, 003 · 10−3

Passo de tempo do fluido ∆tβ[s] 2 · 10−4

Passo de tempo da partícula ∆tp[s] 2 · 10−5

Tamanho do volume de controle ∆x[mm] 6, 0x6, 0x6, 0
Constante de rigidez k[N/m] 378, 25

Fonte: adaptado de Barbosa et al. (2015)

No programa Ansys Fluent® o valor do coeficiente de restituição permanece fixo. Para

esse caso o valor de 0, 78 foi utilizado. Visando ajustar as simulações aos resultados dos

autores, optou-se por realizar uma segunda simulação em que o coeficiente de restituição

era alterado manualmente, segundo os dados de Gondret, Lance e Petit (2002). Os valores

para as quatro primeiras colisões fornecidos pelos autores são de 0, 78, 0, 66, 0, 45 e 0, 25,

respectivamente. Para as outras colisões, o coeficiente de restituição é tão pequeno que

pode ser considerado nulo.

Na Figura 21 estão apresentadas as curvas para a velocidade da partícula em função

do tempo de colisão. Os círculos azuis representam os resultados obtidos por Gondret,
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Lance e Petit (2002), a curva vermelha indica uma simulação com coeficientes constantes e

a verde a simulação usando os coeficientes variáveis.

Figura 21 – Comparação para o caso de colisão contra a parede
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Fonte: adaptado de Barbosa et al. (2015)

Como se pode observar na Figura 21, existe um pequeno atraso no momento da colisão.

Isso se dá devido à diferença na altura final (hmax) no ponto de inflexão da velocidade.

Com este teste observa-se que há uma limitação do programa quando existe colisões

molhadas. É importante observar que tal limitação se apresenta apenas no estudo de

colisões molhadas recorrentes entre o mesmo par de colisão, como observado neste teste

de verificação. Como as partículas tendem a obter velocidades cada vez menores na região

da fratura, o erro associado das colisões nessa região tende a ser minimizado.

A Tabela 10 mostra a diferença entre as alturas, que é milimétrica para a primeira colisão

e ainda menor para as restantes. Isso significa que a velocidade final da partícula não será

muito diferente daquela verificada experimentalmente, para o caso de coeficientes variáveis

- Figura 21. Para o caso com coeficiente constante, verifica-se que os resultados pouco se

aproximam do caso experimental, após a segunda colisão.

Tabela 10 – Comparação entre alturas máximas

Colisão Coeficiente de restituição - η hmax - GLP [mm] hmax - atual estudo [mm]
1 0, 78 7, 489 9, 075
2 0, 66 2, 278 2, 529
3 0, 45 0, 570 0, 402
4 0, 25 0, 017 0, 013

Fonte: adaptado de Barbosa et al. (2015)



71

Os resultados aqui apresentados estão disponíveis no Anexo A e fazem parte do trabalho

de Barbosa et al. (2015).

4.4 Escoamento particulado de fluido não newtoniano

Para essa etapa de verificação do modelo, propõe-se realizar experimentos envolvendo

o transporte de partículas em fluidos de lei de potência, utilizando o aparato experimental

disponível no LAMP (Laboratório de Meios Porosos) do CERNN. Os resultados aqui apre-

sentados fazem parte dos trabalhos de Pereira (2019) na área experimental e de Barros

(2019) nas simulações numéricas.

4.4.1 Descrição do aparato experimental

O circuito hidráulico do aparato experimental é o mesmo utilizado por Pereira (2019) e é

descrito na Figura 22.

Figura 22 – Circuito hidráulico do aparato experimental

Fonte: adaptado de Pereira (2019)

Vale ressaltar que o projeto e dimensionalização dos equipamentos apresentados na

Figura 22 já foram realizados por Pereira (2019) e não são objeto de análise/estudo neste

trabalho. Sendo assim, para o dimensionamento da seção de testes, indica-se o leitor para o
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trabalho de Pereira (2019). O que se propõe aqui é utilizar o aparato para realizar os testes

de validação apenas. Os pontos de interesse do circuito são identificados na Tabela 11:

Tabela 11 – Pontos de interesse do circuito hidráulico

Sigla Descrição
E-1 Tanque misturador
E-2 Bomba helicoidal
E-3 Seção de testes
I-1 Medidor de vazão mássica do tipo Coriolis
I-2 Termopar

I-3/I-4 Transmissor de pressão relativa
P-1 Tubulação de sucção
P-2 Tubulação de recalque
P-3 Tubulação de entrada da seção
P-4 Tubulação de saída da seção
P-5 Tubulação de saída do medidor de vazão
P-6 Mangueira de retorno de fluido
P-7 By-pass
V-1 Válvula de saída do tanque
V-2 Válvula da entrada da seção de teste
V-3 Válvula de saída do medidor de vazão
V-4 Válvula do by-pass

Fonte: adaptado de Pereira (2019)

Na Figura 22 a mistura fluido-partículas é adicionada ao tanque misturador e homoge-

neizada pelo circuito paralelo E-1;V-1;E-2;V-2;V-4;E-1. Uma vez homogeneizada, a mistura

é liberada para a seção de testes E3, com o fechamento da vávula V4, estabelecendo a

circulação normal E-1;V-1;E-2;V-2;E-3;I-1;V-3;E-1.

4.4.2 Descrição do Experimento

O experimento consiste, basicamente, em três etapas: preparação do fluido a ser

utilizado, obtenção das características reológicas do fluido, adição de material particulado e

tomada de dados.

Para a formulação do fluido, uma mistura de carbopol (gel-clínico) e água foi preparada

no tanque misturado e homogeneizada. O carbopol, em concentrações específicas, fornece

à mistura caraterísticas não-newtonianas que permitem ajustar a curva de viscosidade do

fluido utilizando o modelo de lei de potência (BENCHABANE; BEKKOUR, 2008).

Uma vez que a mistura esteja homogeneizada, coleta-se uma amostra de fluido para

realização da caracterização reológica. Para isso, o viscosímetro Fann 35A foi utilizado.

Optou-se por aplicar o viscosímetro Fann 35A devido à sua rapidez da caracterização das
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amostras, uma vez que a preparação do fluido e o teste no aparato experimental devem ser

realizados no mesmo dia para evitar degradação da amostra, assim como explicado em

Pereira (2019).

Com as propriedades do fluido já determinadas através do teste reométrico, partículas

de granulometria selecionadas foram adicionadas ao fluido junto ao misturador. Pela ação da

bomba, as partículas foram, então, transportadas no canal vertical da seção de testes E-3.

Embora o diâmetro seja usado como dimensão característica das partículas é importante

salientar que as mesmas não possuem forma esférica e sim irregular.

A partir dos sensores instalados na seção de testes, dados referentes à pressão nos

pontos I-3 e I-4 serão coletados e comparados com resultados numéricos obtidos a partir

do software Ansys Fluent®.

A seção de testes possui características como mostrado na Figura 23: seção transversal

retangular (45x16 mm) com sensores de pressão posicionados em 230 mm e em 1770

mm da entrada da seção, com comprimento total de 2000 mm. O domínio computacional

construído utilizou as dimensões do aparato experimental considerando a seção de testes

como a região de interesse das simulações. Monitores de pressão serão colocados nos

mesmos pontos dos transmissores de pressão relativa do aparato a fim de gerar parâmetros

de comparação entre os dois resultados.

Figura 23 – Circuito hidráulico do aparato experimental

Fonte: adaptado de Pereira (2019)
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4.4.3 Preparação das amostras

Para efeito de padronização na caracterização das amostras, Pereira (2019) optou por

definir uma taxa de referência, tomada como a taxa mais alta a ser atingida pelo viscosímetro

Fann 35A - 1000 s−1. Isso facilitou a obtenção de alvos para as viscosidades aparentes

para realizar a caracterização das misturas. Dessa forma, três concentrações diferentes de

carbopol foram misturadas à água para fornecer os fluidos base, com o objetivo de atingir

uma viscosidade aparente limite de 5 e 20 cP para a rotação de 1000 s−1, mostradas na

Tabela 12:

Tabela 12 – Fluidos utilizados nos testes experimentais de Pereira (2019)

Identificação do Fluido Viscosidade aparente - η1000 [cP] Conc. de aditivo [%]
CBP05 5 10
CBP20 20 20

Fonte: adaptado de Pereira (2019)

Os testes realizados por Pereira (2019) são resumidos na curva viscosidade aparente η

em função da taxa aplicada à mistura γ e apresentados na Figura 24.

Figura 24 – Circuito hidráulico do aparato experimental

  γ 

 η 

 η 
 η 
 η 

Fonte: adaptado de Pereira (2019)

A partir dos dados apresentados na Figura 24, é possível realizar um ajuste de curvas.

Utilizando a Equação (1) como base para o ajuste, obtêm-se os seguintes valores para o

índice de potência n e índice de consistência m, para cada um dos fluidos em questão,

mostrados na Tabela 13.
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Tabela 13 – Valores de ajustes de curva obtidos para cada configuração de mistura

Identificação do Fluido Massa específica - ρβ [kg/m3] n [-] m [Pa.sn]
CBP05 1019,6 0,828 0,0196
CBP20 1020,2 0,616 0,262

Fonte: autoria própria

Com base nos dados apresentados anteriormente, são preparados 60 l de fluido para

cada uma das amostras. O fluido é então colocado no tanque E-1, mostrado no esquemático

da Figura 22 e homogeneizado. A circulação do fluido é iniciada e o mesmo flui por 120

s antes da mistura de partículas no tanque ser iniciada. Pereira (2019) utilizou, dentre

outros, abrasivo plástico de ureia com diâmetro médio de dp = 1mm e massa específica de

ρp = 1600kg/m3.

4.4.4 Resultados

Os resultados apresentados combinam os ensaios experimentais de Pereira (2019) com

as simulações numéricas de Barros (2019). A variável de interesse neste problema de

verificação é a queda de pressão ∆p/L medida entre os pontos I3/I4 do esquemático da

Figura 22 que possui correspondência geométrica com o domínio computacional construído

por Barros (2019) com base na seção de testes experimental. A escolha dessa variável

advém da sensibilidade da vazão de fuga (Qfuga) a variações de pressão, discutidas em

Barbosa (2015).

Na Figura 25, as linhas contínuas representam a tomada de queda de pressão realizada

por Pereira (2019) no aparato experimental e a linha tracejada indica a mesma variável

tomada na simulação numérica realizada por Barros (2019).

Através da Figura 25 verifica-se que a queda de pressão medida para ambos os casos

utilizando o modelo numérico apresentado nas seções 2 e 3 se mostra satisfatória quando

comparada com os resultados experimentais apresentados por Pereira (2019). Ao final dos

testes experimental e numérico, os valores de queda de pressão após o processo de injeção

convergem para aqueles mostrados na Tabela 14.

Tabela 14 – Valores de ajustes obtidos para cada configuração de mistura

do Fluido
Identificação

Experimental [kPa/m] Numérico [kPa/m]
Num./Exp. [%]

Diferença Relativa

CBP05 10,021 10,035 0,14
CBP20 10,306 10,265 -0,40

Fonte: autoria própria.

Também é possível identificar alguns comportamentos a serem observados quando da

comparação: (1) em ambos os casos, como era esperado, a queda de pressão medida antes
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Figura 25 – Comparações entre a queda de pressão obtidas de forma numérica e experi-
mental

∆

Fonte: adaptado de Barros (2019)

do início do processo de injeção (t <120 s) é a mesma e apresenta variação desprezível.

Isso vale também para demonstrar que a malha numérica utilizada por Barros (2019) foi

adequada; (2) no modelo numérico, a queda de pressão é auferida de forma imediata

quando do processo de injeção de partículas, efeito evidenciado pelo rápido aumento de

∆p/L a partir de 120 s, momento da injeção. No caso do teste experimental, observa-se

que existe uma resposta mais rápida de ∆p/L quando o fluido apresenta uma viscosidade

aparente maior, evidenciado pelo caso de CBP20. (3) Quando a viscosidade aparente é

menor (CBP05), observa-se que existe um pequeno retardo antes da queda de pressão

experimental convergir para o valor obtido de forma numérica.

De forma geral, os valores de diferença relativa apresentada na Tabela 14 corroboram

que o modelo numérico pode ser considerado bem calibrado para descrever o escoamento

de fluido de lei de potência com a presença de partículas.

4.5 Fechamento da Seção 4

Neste capítulo foram apresentados resultados de problemas de verificação envolvendo o

escoamento de fluido de lei de potência entre placas paralelas e sedimentação de partículas,

bem como uma abordagem experimental para o escoamento particulado vertical.

O capítulo apresentou os resultados obtidos por trabalhos anteriores à esse, como o de

De Lai (2013), Barbosa (2015), Pereira (2019) e Barros (2019), todos realizados no CERNN.

Cada um realizou uma parcela dos problemas de verificação comprovando a robustez do

modelo DDPM-DEM.
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De forma geral, os resultados apresentados utilizando a verificação de fluido newtoniano

de forma numérica e de lei de potência - tratado de forma experimental, mostram que o

modelo está devidamente calibrado para descrever os fenômenos físicos observados no

escoamento particulado. De fato, como mostrado em De Lai (2013), Barbosa (2015) e

Poletto (2017), o modelo DDPM-DEM se mostra muito versátil para descrever e calcular

escoamentos particulados complexos e vem sendo utilizado dentro do Centro de Pesquisas

em Reologia e Fluidos Não Newtonianos (CERNN) com êxito.

Na seção seguinte, serão apresentados os resultados obtidos para os casos descritos

na Seção 2.



78

5 RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para o processo de preenchimento

da fratura. Como discutido na seção 1, os parâmetros de controle do trabalho se concentram

nas propriedades do fluido que influenciam a viscosidade, nominalmente o índice de potência

e índice de consistência, nos parâmetros das partículas - diâmetro e razão entre massas

específicas do fluido e das partículas e na velocidade de escoamento do fluido.

Os resultados obtidos serão apresentados em função dos parâmetros de avaliação

principais: vazão de fuga ao longo do tempo, pressão na entrada do canal e também

nas características geométricas do leito de partícula formado no interior da fratura. Tais

parâmetros são discutidos nas seções a seguir.

5.1 Parâmetros de avaliação

Como discutido na Seção 1, a influência das variáveis de entrada do problema serão

medidas de duas formas: através das características geométricas do leito de partículas,

indicada na Figura 26 e; pelo acompanhamento da vazão de fuga (Qfuga) e da pressão na

entrada do canal fraturado (pCH,in).

Figura 26 – Parâmetros geométricos de interesse no leito de partículas

ℎ𝑖,𝑝𝑐𝑡 ℎ𝑝𝑐𝑡

𝑒%,𝐹𝑅

Fonte: autoria própria

Na Figura 26, hi,pct representa a posição na qual a deposição de partículas se inicia em

relação à entrada da fratura, hpct indica o comprimento do leito formado e e%,F R o percentual

de preenchimento vertical da fratura.

Para a medição das variáveis relacionadas ao problema de invasão, pCH,in é a pressão na

entrada do canal fraturado. Para a vazão de fuga qfuga, a mesma será apresentada em sua

forma adimensional Qfuga, com a adimensionalização realizada através da vazão de fuga

obtida no fenômeno de invasão (qβ,F R,out), referente ao subproblema 2 (fenômeno de invasão
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com pressões prescritas) já discutido na seção 2.5.1. A forma da adimensionalização é

mostrada na Equação (52).

Qfuga = qfuga

qβ,F R,out

(52)

5.2 Fenômeno de Invasão

Como discutido anteriormente, o preenchimento da fratura se dá apenas depois que

o processo de perda de circulação (fenômeno de invasão) é identificado. Dessa forma,

antes do preenchimento é necessário provocar o problema de forma numérica, de modo

que a metodologia proposta por (De Lai, 2013) e discutida na seção 2 é aplicada. Para os

casos avaliados neste trabalho, as configurações geométricas e de escoamento utilizadas

(à exceção das propriedades do fluido) são as mesmas apresentadas em Barbosa (2015) e

resumidas na Tabela 15.

Tabela 15 – Parâmetros de simulação para o caso base do trabalho

Parâmetro
[unidade]

Representação
Valor

Vazão de fuga Qfuga [%] 10
Massa específica do fluido ρβ [kg/m3] 1187, 6
Velocidade do escoamento Uβ,ent,CH [m/s] 0, 13086 ; 0, 26171 ; 0, 39257

Comprimento à montante da fratura lUP [m] 1, 800
Comprimento da fratura hF R [m] 0, 720

Comprimento à jusante da fratura lDW [m] 0, 225
Espessura do canal hCH [m] 0, 045
Espessura da fratura eF R [m] 0, 010

Fonte: adaptado de Barbosa (2015)

Na ocasião do trabalho de Barbosa (2015), a dimensão lUP foi definida como o com-

primento necessário para que o escoamento atingisse a condição de completamente

desenvolvido. A decisão de manter o comprimento se baseia na possibilidade de compara-

ção de resultados e, para os casos simulados neste trabalho, a condição de escoamento

desenvolvido também foi atingida dentro do mesmo comprimento lUP .

Para o caso do comprimento da fratura hF R, a mesma consideração feita por Barbosa

(2015) é mantida: comprimento no qual a deposição acontece sem que as partículas

atinjam o final da fratura. Em De Lai (2013), a fratura analisada era curta e as partículas

se depositavam no final da mesma. Dessa forma, o leito de partículas apresentado neste

trabalho possui também a característica de não se formar junto à superfície de perda de

fluido da fratura (final da fratura).
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Para o problema de invasão, os campos de pressão, velocidade e viscosidade são

apresentados. Como discutido na seção 1, as comparações serão realizadas através das

propriedades do fluido, uma vez que no fenômeno de invasão as partículas não se fazem

presentes. Dessa forma, dividiu-se essa primeira análise em três categorias: influência

do índice de potência (n), do índice de consistência (k) e da velocidade de escoamento

Uβ,ent,CH .

O caso base utilizado como eixo de comparação entre os demais é considerado com os

parâmetros apresentados na Tabela 16.

Tabela 16 – Parâmetros de simulação para o caso base do trabalho

Parâmetro Representação [unidade] Valor
Vazão de fuga Qfuga [%] 10

Velocidade do escoamento Uβ,ent,CH [m/s] 0, 26171
Massa específica do fluido ρβ [kg/m3] 1187, 6

Índice de potência n [−] 0, 5
Índice de consistência m [Pa · sn] 1, 0

Fonte: autoria própria

Sendo assim, as análises apresentadas seguirão as mesmas propriedades do caso

base, à exceção daquela em que se encontrar em análise. Na próxima seção a influência

do índice de potência é apresentada e discutida.

5.2.1 Influência do índice de potência (n) no fenômeno de invasão

Para o caso do índice de potência, três valores foram definidos a partir da revisão de

literatura discutida na seção 1.2 que identificou que a maioria dos fluidos de perfuração utili-

zados apresentam 0, 4 ≤ n ≤ 0, 6. Dessa forma, optou-se por investigar n = 0, 4 ; 0, 5 e; 0, 6.

As demais propriedades seguem o caso base.

Na Figura 27 são apresentados os campos de pressão e de velocidade do fluido, em

função do índice de potência n utilizado neste trabalho.

Embora a variação de pressão seja evidente através da Figura 27, a região de entrada

da fratura não apresenta grandes alterações de pressão, ficando claro que a região que

apresenta maior influência do índice de potência n é a região da fratura. A queda de pressão

nessa região é especialmente influenciada pelo índice de potência n uma vez que a fratura

possui dimensão muito mais reduzida do que observada no canal.

Uma vez que as condições de contorno aplicadas ao problema são as mesmas, (veloci-

dade prescrita na entrada e vazão prescrita em ambas as saídas de fluido), observa-se que

o campo de velocidade dos três casos estudados não mostra variações significativas. Como

a velocidade média do escoamento é usada para definir o problema de invasão, espera-se

que o campo de velocidades apresente relativa semelhança.
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Figura 27 – Campo de pressão, velocidade e viscosidade aparente do fluido em relação ao
índice de potência

n[−]
Pressões [Pa]

Campo de
Velocidades [m/s]

Campo de
Aparente [Pa.s]

Campo de Viscosidade

-1000,00 -600,00 200,00 0,00 0,180 0,360 0,06 0,47 1,00

0, 4

0, 5

0, 6

Fonte: autoria própria

Por fim, o campo de viscosidade aparente indica que para índices de potência mais bai-

xos, caso de n = 0, 4, observa-se que a região central da fratura e do canal apresentam alta

viscosidade. No caso do canal, as partículas nessa região de alta viscosidade apresentam

maior dificuldade de se mover no sentido da fratura, ficando aprisionadas nessa região e

sendo levadas diretamente para o retorno.

Num efeito contrabalanceador, para índices de potência mais baixos, nominalmente
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n = 0, 4, verifica-se que a região próxima às paredes apresentam viscosidades mais

baixas do que aquelas observadas para o caso de n = 0, 6. Isso acontece por causa do

cisalhamento do escoamento que é mais intenso nessas regiões para fluidos com índices

de potência menores. Tal observação pode conferir às partículas nessa região (próximas

à paredes), maior facilidade para mudar de direção em relação à fratura, favorecendo o

processo de preenchimento.

5.2.2 Influência do índice de consistência (m) no fenômeno de invasão

Continuando na análise do processo de perda de circulação, optou-se também por

discutir a influência do índice de consistência m do fluido. Combinado com o índice de

potência n, ambos os fatores influenciam diretamente a viscosidade aparente do fluido.

Entender o comportamento do fenômeno de invasão sob a luz desses dois parâmetros

facilita o entendimento do processo de preenchimento.

Para o caso do índice de consistência m, os valores encontrados na literatura como

discutido na seção 1.2 mostram uma variação considerável não apresentando uma faixa

definida de valores como no caso do índice de potência. Sendo assim, optou-se por definir

o valor base como m = 1, 0 Pa · sn e aplicar uma variação de 30% para mais ou para

menos em relação ao caso base. Dessa forma, os valores usados para as simulações neste

trabalho são m = 0, 7 ; 1, 0 e; 1, 3 Pa · sn

Na Figura 28 são apresentados os campos de pressão, velocidade e viscosidade

respectivamente. No campo de pressão, observa-se o mesmo comportamento discutido

para o estudo do índice de potência: a maior influência do índice de potência acontece na

região da fratura, por possui uma dimensão mais reduzida em relação ao canal. Novamente,

o campo de velocidades não apresenta variação significativa devido às condições de

contorno utilizadas no problema.

Por sua vez, o campo de viscosidade mostra que um índice de consistência menor

(m = 0, 7 Pa.sn) apresenta viscosidade aparente menor próxima à região da parede,

podendo também favorecer a migração de partículas para a região da fratura. Inclusive,

observa-se que o centro do canal apresenta uma região com alta viscosidade com tamanho

menor quando comparado aos casos de m = 1, 0 e 1, 3 Pa.sn, indicando que as partículas

para essa configuração podem, eventualmente, entrar na fratura com uma taxa maior para

m = 0, 7 Pa.sn.

Por último, a influência da velocidade do escoamento é discutida na próxima seção.

5.2.3 Influência da velocidade do escoamento (Uβ,ent,CH) no fenômeno de invasão

Último parâmetro do fluido a apresentar influência sobre o processo de invasão, a

velocidade do fluido Uβ,ent,CH foi definida a partir dos trabalhos de De Lai (2013) e Barbosa

(2015). Portanto a faixa de valores definida é Uβ,ent,CH = 0, 130 ; 0, 261 e; 0, 392 m/s.
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Figura 28 – Campo de pressão, velocidades e de viscosidade aparente do fluido em relação
ao índice de consistência

k[Pa.sn]
Pressões [Pa]

Campo de
Velocidades [m/s]

Campo de
Aparente [Pa.s]

Campo de Viscosidade

-1000,00 -600,00 200,00 0,00 0,180 0,360 0,06 0,47 1,00

0, 7

1, 0

1, 3

Fonte: autoria própria

Na Figura 29 são apresentados os resultados das simulações para a velocidade do

escoamento.

Ao contrário do executado nos casos anteriores, a intenção desta análise é justamente

verificar a influência da velocidade do escoamento para cada uma das variações apresenta-

das. Dessa forma, embora a condição de contorno de vazão prescrita na saída da fratura e

do canal seja a mesma, 10 e 90%, respectivamente, a condição de contorno na entrada da
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Figura 29 – Campo de pressão, velocidade e viscosidade aparente do fluido em relação à
velocidade do escoamento

[m/s]
Uβ,CH,ent

Pressões [Pa]
Campo de

Velocidades [m/s]
Campo de

Aparente [Pa.s]
Campo de Viscosidade

-1000,00 -600,00 200,00 0,00 0,262 0,523 0,06 0,47 1,00

0, 130

0, 261

0, 392

Fonte: autoria própria

fratura se altera, indo de Uβ,CH,ent = 0, 130 a 0, 392 m/s.

Nesse sentido, observa-se que todos os campos analisados possuem forte relação com

a velocidade, como era de se esperar. Dessa forma, verifica-se que a região próxima à

parede do canal vertical para o caso de Uβ,CH,ent = 0, 392 m/s é aquela que apresenta a

menor viscosidade devido ao cisalhamento provocado pela velocidade do fluido. Sendo

assim, espera-se que as partículas tenham maior facilidade para entrar na fratura.
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Por outro lado, em um efeito concorrente, a velocidade no interior da fratura também é

maior para o caso de Uβ,CH,ent = 0, 392 m/s. Isso pode levar a uma eventual dificuldade

maior das partículas em se depositar na parede inferior da fratura dando início à formação

do leito, uma vez que a inércia do fluido tende a mantê-las em suspensão por mais tempo.

Na próxima seção o processo de preenchimento da fratura é discutido em detalhes, com

vista ao procedimento numérico.

5.3 Processo de Preenchimento da Fratura

Como já abordado no seção 2, o processo de preenchimento da fratura se inicia após o

estabelecimento do escoamento como completamente desenvolvido, com a liberação das

partículas no domínio computacional a partir de uma superfície de injeção posicionada logo

abaixo da fratura. Tal processo é esquematizado na Figura 30.

Figura 30 – Injeção de partículas para vários instantes de tempo

tIP = 0 s

Superfície de
Injeção

tIP = 0.02 s tIP = 0.04 s

tIP = 0.06 s tIP = 0.08 s tIP = 0.10 s

Fonte: autoria própria

Dessa forma, como mostrado na Figura 30, a quantidade de partículas injetadas no

domínio computacional é diretamente proporcional ao número de pontos de injeção deter-

minados na superfície: nos casos estudados neste trabalho, são trinta pontos. A evolução

temporal do processo sugere que o domínio será inteiramente preenchido pela presença de

partículas.

Ainda, na Figura 30, é possível ver que as partículas são sempre injetadas a cada novo

passo de tempo do fluido. Dentro do passo de tempo, a posição e velocidade de cada

partícula é calculada até que se obtenha convergência numérica e, então, o próximo passo

de tempo do fluido é realizado e uma nova leva de partículas são injetadas no sistema.
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Se acompanhado verticalmente, o padrão criado pelas partículas no domínio computa-

cional segue a forma de "linhas de injeção" criadas a partir dos pontos de injeção. Essas

linhas nada mais são que o caminho que as partículas percorrem ao longo do fluido no

canal livre. A representação das linhas de injeção são apresentadas na Figura 31.

É importante perceber a diferença no espaçamento das partículas enquanto elas se

movem pelo domínio computacional: próximo às paredes as partículas tendem a ficarem

mais próximas umas das outras do que aquelas mais ao centro do canal. Isso acontece

simplesmente devido ao escoamento, uma vez que o fluido se move com velocidade maior

no centro do canal. Inclusive, é possível observar um padrão parabólico na Figura 31,

justamente o mesmo perfil do fluido.

Figura 31 – Identificação das linhas de injeção

Linhas de
Injeção

Fonte: autoria própria

Importante salientar que as partículas devem mudar de direção dentro do domínio

computacional do canal para a fratura. Sendo assim, espera-se que as partículas que

estejam mais próximas à entrada da fratura, i.e., aquelas mais próximas à parede direita do

canal sejam mais influentes dentro do processo de preenchimento da fratura. Por isso a

importância de se perceber como o campo de viscosidades se comporta perto da parede,

como discutido anteriormente nas seções 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3.

Como já verificado em De Lai (2013), Barbosa (2015) e Poletto (2017), de fato apenas

entre 4 ou 5 linhas de injeção realmente adentram a fratura contribuindo para o processo de

preenchimento. A quantidade é relacionada às propriedades do fluido e, especialmente, à

velocidade do escoamento. As demais são carreadas pelo fluido até a saída do domínio

computacional.

Na próxima seção, apresenta-se a análise da variação dos parâmetros característicos.
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5.4 Influência dos Parâmetros Característicos

Nesta seção são apresentadas as influências dos principais parâmetros de entrada

sobre os parâmetros de controle determinados. Para a realização das simulações, os

parâmetros do modelo utilizados são apresentados na Tabela 17.

Tabela 17 – Parâmetros gerais a serem utilizados para as avaliações da influência dos
parâmetros característicos

Parâmetro Representação e Unidade Valor
Passo de tempo do fluido ∆tβ [s] 2 · 10−2

Passo de tempo da partícula ∆tp [s] 2 · 10−4

Coeficiente de restituição η [−] 0, 9
Constante de rigidez k [N/m] 2

Fonte: autoria própria

Além das propriedades apresentadas na Tabela 16, o caso base inclui as propriedades

referentes às partículas não discutidas quando da apresentação dos resultados do fenô-

meno de invasão. Portanto, os parâmetros atualizados do caso base são apresentados na

Tabela 18.

Tabela 18 – Parâmetros de simulação para o caso base do trabalho

Parâmetro Representação [unidade] Valor
Vazão de fuga Qfuga [%] 10

Velocidade do escoamento Uβ,ent,CH [m/s] 0, 26171
Massa específica do fluido ρβ [kg/m3] 1187, 6

Índice de potência n [−] 0, 5
Índice de consistência m [Pa · sn] 1, 0

Diâmetro das partículas Dp [mm] 0, 5
Razão entre massas específicas ρp/β [−] 2, 5

Fonte: autoria própria

Dessa forma, sempre que alguma variação for realizada, os parâmetros base serão

aqueles apresentados na Tabela 18 à exceção do parâmetro em análise que assumirá

valores definidos na seção 1.

A geometria do canal é definida através da configuração de um poço real para uma

determinada etapa do processo de perfuração, assim como descrito em Souza et al. (2009).

O poço aqui utilizado apresenta diâmetro externo de 8, 5′′ e diâmetro interno de 5′′.

Os testes de malha para as simulações apresentadas a seguir foram realizados e estão

apresentados no Apêndice D.

Nas seções abaixo as análises paramétricas serão apresentadas e discutidas.
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5.4.1 Índice de potência - n

Primeiro parâmetro a ser avaliado em relação ao fluido é o índice de potência n. Os

dados relativos ao estudo da influência do índice de potência estão apresentados na

Tabela 19.

Tabela 19 – Parâmetros de simulação para a avaliação da influência do diâmetro das partí-
culas - Dp

n [−] ρβ [kg/m3] mβ [Pa · sn] Uβ,ent,CH [m/s] ρp/β [−] Dp [mm]
0, 4

1187, 6 1, 0 0, 26171 2, 5 0, 50, 5
0, 6

Fonte: autoria própria

A primeira parte da análise dos parâmetros de controle se dá a partir do leito de

partículas. A função do leito é bloquear a passagem do fluido através da fratura, provendo

a redução da vazão de fuga. Em função das variáveis estudas, cada leito apresenta

uma configuração diferente baseada nas propriedades do problema. Na Figura 32 estão

apresentados os leitos de partículas bem como o campo de velocidades e de viscosidades

do fluido para efeitos de comparação.

Figura 32 – Forma do leito de partículas e campo de velocidade e viscosidade aparente em
relação ao índice de potência n do fluido.

up [m/s] uβ [m/s] µβ [Pa.s]

n [−] 0,00 0,50 0,10 0,00 0,50 0,10 0,03 2,49 5,00

0, 4

0, 5

0, 6

Fonte: autoria própria

Observando a Figura 32 verifica-se que os leitos de partículas apresentam características

distintas: o início da deposição das partículas é diferente para cada uma das variações
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apresentadas. Isso também é observado no formato do leito tanto no comprimento como nas

características da deposição. Para tanto, como explicado anteriormente, as características

geométricas do leito foram medidas usando as ferramentas do software Ansys Fluent®e

estão apresentadas na Tabela 20.

Tabela 20 – Configuração geométrica do leito de partículas em função do índice de potência
n.

n [−] hpct,i [mm] hpct [mm] e%,F R [%] test [s]
0, 4 73 647 53 480
0, 5 93 487 60 500
0, 6 108 514 67 485

Fonte: autoria própria

A partir da tabela acima, verifica-se que a configuração geométrica dos leitos não

possuem uma tendência observável quanto ao comprimento e tempo de preenchimento, à

exceção da posição inicial hpct,i e da altura do leito na fratura indicada pelo preenchimento

vertical percentual e%,F R. Nesse sentido, o leito de partículas tende a se depositar mais

próximo da entrada da fratura com a diminuição da viscosidade, criando um leito mais

alongado com uma altura menor.

O momento no qual as partículas deixam de entrar no interior da fratura é indicado na

última coluna da Tabela 20 e significa o final da simulação. Para os casos indicados, as

simulações apontam que o tempo de preenchimento da fratura é de, aproximadamente 480,

500 e 485 s para os casos de n = 0, 4; 0, 5 e 0, 6, respectivamente.

Do ponto de vista da velocidade no interior da fratura existe uma clara diminuição da

mesma com a deposição das partículas, promovendo a redução da perda de fluido. Isso

acontece porque na medida em que as partículas vão se depositando no interior da fratura

o fluido começa a ser menos cisalhado nessa região, tendo a viscosidade aumentada e

dificultando seu escoamento.

Tal alteração na viscosidade pode ser observada nas regiões de deposição das par-

tículas que apresentam uma alta viscosidade, indicadas pela forte coloração vermelha.

A viscosidade alta também colabora para manter as partículas em seu lugar evitando o

deslocamento das mesmas e favorecendo o processo de preenchimento.

Também é importante ressaltar a aparência do fluido na qual linhas de injeção se

depositam no interior da fratura causando a formação de núcleos geradores de leito (dunas)

como explicado em Barbosa (2015).

As dunas, mostrados na Figura 33, nada mais são do que os lugares iniciais onde

as partículas começam a se depositar. Ao longo do tempo, cada vez mais partículas

vão se depositando, criando pequenos leitos que vão aumentando de tamanho até que,

eventualmente, eles venham a formar um grande leito unificado.
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Figura 33 – Visualização do preenchimento da fratura ao longo do tempo.

tIP [s] Leito de partículas
up [m/s]

0.386 0.270 0.135 0.000

2

3

4

5

6

10

15

20

25

30

50

130
H

FR
= 0 H

FR
= 2 H

FR
= 4 H

FR
= 6

Fonte: adaptado de Barbosa (2015)

Retomando a Figura 32, o que se observa é que os leitos formados para os casos

de n = 0, 4 e 0, 5 não foram capazes de formar um leito único e compacto como no caso

de n = 0, 6. Inclusive, todos os processos de deposição observados em Barbosa (2015)

foram capazes de formar um único leito longo e compacto ao longo da fratura - importante

relembrar que o fluido de trabalho era newtoniano. Chama atenção o caso de n = 0, 6, cujas

variações de viscosidade são menos significativas, conseguir formar um leito compacto.

Como será apresentado, a formação ou não de um leito compacto pouco contribui para

a vazão de fuga obtida ao final do processo. Inclusive, na Tabela 20 verifica-se que o tempo

de preenchimento não apresenta variações significativas para os casos estudados. Na

Figura 34 estão apresentados os monitores de vazão de fuga Qfuga e pressão na entrada

do canal pent para os casos estudados nesta seção.

Para a vazão de fuga, Figura 34(a), verifica-se que o valor obtido ao final do processo

de preenchimento é próximo para os três casos estudados, sendo 0, 73%, 0, 7% e 0, 8%
para os casos de n = 0, 4; 0, 5 e 0, 6, respectivamente. Embora o percentual de perda de

fluido no final do processo de preenchimento seja similar, pode-se verificar comportamentos
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diferentes à partir das curvas de Qfuga.

Figura 34 – Monitoramento de (a) Qfuga e (b) pent ao longo do tempo em função do índice
de potência n

(a) (b)

Fonte: autoria própria

O aumento inicial da vazão de fuga observado em todos os casos é chamado de

overshoot, como explicado em De Lai (2013). O fenômeno é causado pela passagem

das partículas pela região da fratura sem que as mesmas venham a colaborar com o

preenchimento. Tais partículas fazem com que exista uma maior pressão vertical agindo

sobre a entrada de fluido na fratura, aumentando temporariamente as perdas. Uma vez que

as partículas venham a se depositar no interior da fratura, indicia-se a redução de Qfuga.

Os aumentos observados em cada caso são de 1, 32%, 0, 94% e 0, 60% para os casos

de n = 0, 4; 0, 5 e 0, 6, respectivamente. Dessa forma, as partículas para o caso de n = 0, 4
entram na fratura com velocidade inicial maior e começam a se depositar no interior da

mesma mais rapidamente que nos demais casos. Isso fica evidente a partir da inclinação

da curva de Qfuga uma vez que quanto mais rápido as partículas se depositam, mais rápido

a queda de Qfuga se dá ao longo do tempo. Inclusive, observa-se o cruzamento das curvas

de n = 0, 4 e n = 0, 5 perto de 43s e de n = 0, 4 e n = 0, 6 perto de 55s.

Perto de t = 200s há outra mudança na inclinação da curva de n = 0, 4. Nesse ponto,

aproximadamente 77,5% da vazão foi reduzida e a taxa de entrada de partículas na fratura

começa a diminuir, fazendo com que a curva seja mais paralela ao eixo das abcissas, i.e.,

curva mais "flat". Os 15% restantes da parcela reduzida acontecem nos próximos 280s. A

curva para n = 0, 4 cruza novamente as curvas próximo à 222s para n = 0, 5 e 282s para

n = 0, 6. Tal comportamento é condizente com a formação do leito núcleo mais próximo à

saída da fratura.
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Do ponto de vista da pressão (pent), verifica-se que devido as propriedades do fluido

serem diferentes, o valor inicial das pressões também é diferente - ver Figura 34(b). Sendo

assim, fica mais simples analisar o efeito do processo de injeção se uma adimensionalização

for realizada levando a pressão na entrada do canal (pβ,CH,i) antes do processo de injeção

como indicado na Equação (53).

Pent = pent

pβ,CH,i

(53)

Através deste artifício é possível isolar o efeito do processo de injeção. O resultado é

apresentado na Figura 35.

Figura 35 – Monitoramento da pressão adimensionalizada Pent na entrada do canal ao
longo do tempo em função do índice de potência n.

Fonte: autoria própria

A partir da Figura 35 verifica-se que o processo de injeção de partículas é mais sensível

no caso de n = 0, 4. Isso pode estar relacionado com a velocidade de preenchimento da

fratura: a pressão na entrada do canal é sensível ao processo de injeção. Sendo assim,

quanto mais partículas no canal vertical, maior a sensibilidade da pressão adimensional.

Como a velocidade de preenchimento é maior para o caso de n = 0, 4, pode-se inferir que

as linhas de injeção que contribuem para o processo de preenchimento voltam a escoar

pelo canal vertical também de forma mais rápida, causando um aumento maior na pressão

como verificado.

Para o caso da faixa de índices de potência estudados neste trabalho não se verificou

influências significativas tanto no tempo quanto na vazão de fuga Qfuga ao final do processo

de injeção. Embora a pressão adimensional Pent tenha mostrado uma diferença relativa de

10, 83% entre os casos limites de n = 0, 6 e n = 0, 4, ficaria a cargo do operador identificar

se haveria necessidade de alterar a viscosidade do fluido através do índice de potência,



93

principalmente pela velocidade inicial maior durante o preenchimento quando da utilização

de n = 0, 4.

Na próxima seção a influência da viscosidade aparente continuará será investigada

através do parâmetro do índice de consistência m.

5.4.2 Índice de consistência - m

Segundo parâmetro a influenciar a viscosidade do fluido, o índice de consistência m foi

escolhido para variar entre 0, 7 e 1, 3 Pa ·sn, conforme explicado na seção 1. Os parâmetros

para as simulações estão apresentados na Tabela 21.

Tabela 21 – Parâmetros de simulação para a avaliação da influência do índice de consistên-
cia - m

mβ [Pa · sn] ρβ [kg/m3] n[−] Uβ,ent,CH [m/s] ρp/β [−] Dp [mm]
0, 7

1187, 6 0, 5 0, 26171 2, 5 0, 51, 0
1, 3

Fonte: autoria própria

Como realizado na subseção 5.4.1, a análise da influência do índice de consistência

tem início a partir do leito de partículas formado no interior da fratura ao final do processo

de preenchimento, apresentado na Figura 36.

Visualmente, na Figura 36, verifica-se que existem diferenças significativas entre os

leitos formados para os casos estudados. Como a viscosidade aparente é diretamente

proporcional ao índice de consistência e as propriedades das partículas são as mesmas

para as três simulações apresentadas, observa-se que no caso de mβ = 0, 7 Pa · sn,

com viscosidade aparente menor, as partículas começam a se depositar em regiões mais

próximas do início da fratura, fazendo com que o leito formado seja mais compacto e de

menor comprimento. Com o aumento do índice de consistência m, o leito se torna mais

alongado e com uma altura menor, assim como identificado na Tabela 22.

Tabela 22 – Configuração geométrica do leito de partículas em função do índice de consis-
tência - m

mβ[Pa · sn] hpct,i [mm] hpct [mm] e%,F R [%] test [s]
0, 7 65 279 70 302
1, 0 93 487 60 500
1, 3 120 485 50 432

Fonte: autoria própria

Como explicado em Barbosa (2015), que utilizou um fluido newtoniano, a correlação

entre o comprimento e a altura do leito é inversa: quanto mais alongado o leito de partículas
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no interior da fratura, menor sua altura. Neste trabalho, com um fluido de lei de potência

observou-se o mesmo tipo de comportamento. Não fosse o núcleo formador para o caso de

m = 1, 0 Pa · sn e sua altura tendo ficado tão proeminente, este comportamento seria mais

evidente. Importante notar que a última linha de injeção para o caso de m = 1, 3 Pa · sn

não se deposita no interior da fratura e escapa pela parte final da mesma, não colaborando

para o preenchimento.

Figura 36 – Forma do leito de partículas, campo de velocidade e viscosidade aparente em
função do índice de consistência m do fluido.

up [m/s] uβ [m/s] µβ [Pa.s]

[Pa · sn]
mβ 0,00 0,50 0,10 0,00 0,50 0,10 0,03 2,49 5,00

0, 7

1, 0

1, 3

Fonte: autoria própria

Novamente, no local onde as partículas estão depositadas a velocidade do fluido é

próxima de zero, com a viscosidade aparente local apresentando valores elevados. A

velocidade do escoamento tende a ser maior na redução de seção formada pelo leito e a

parede superior da fratura.

O monitoramento da vazão de fuga Qfuga ao longo do tempo e da pressão de entrada

no canal fraturado pent estão apresentados na Figura 37.

Na Figura 37(a) são apresentados o monitoramento da vazão de fuga Qfuga para

os casos avaliados. Como se observa, o pico inicial da vazão de fuga não apresenta

variações significativas, uma vez que as partículas utilizadas são as mesmas e o processo de

deposição ainda não começou a influenciar a quantidade de partículas no interior da fratura.

Respectivamente, o pico atinge valores de 0, 92% para os casos de mβ = 0, 7 e 1, 00 Pa · sn

e de 1, 04% para o caso de mβ = 1, 3 Pa · sn.

Como a viscosidade aparente ηβ é diretamente proporcional ao índice de consistência

m através da Equação (3), ηβ = mγ̇n−1, uma diminuição da viscosidade facilita a deposição

das partículas no interior da fratura. Isso fica evidenciado pela inclinação das curvas
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Figura 37 – Monitoramento de (a) Qfuga e (b) pent ao longo do tempo em função do índice
de consistência - m

(a) (b)

Fonte: autoria própria

observadas, especialmente, a partir de t = 20 s e também pelo tempo total das simulações.

Nesse ponto, vale ressaltar que, como já discutido, para o caso de mβ = 1, 3 Pa ·sn a última

linha de injeção não contribui efetivamente para o processo de vedação uma vez que a

mesma sai do domínio computacional pelo final da fratura. Entretanto, é natural concluir que

em um processo em que esta última linha se deposite o tempo de simulação provavelmente

seria maior que aquele observado para o caso em que mβ = 1, 0 Pa · sn.

Na avaliação da pressão na entrada do canal pent, mostrada na Figura 37(b), verifica-se

a influência da viscosidade no valor das pressões: inicialmente, antes do processo de

injeção de partículas, a pressão assume valores de pent = 435, 602 e 771 Pa para os casos

de mβ = 0, 7, 1, 0 e 1, 3 Pa · sn, respectivamente. Os valores são inerentemente diferentes

porque as propriedades do fluido também são diferentes, uma vez que a viscosidade

aumenta e, portanto, a pressão necessária para manter um escoamento com a mesma

velocidade média de uβ = 0, 26171 m/s deve ser maior.

Sendo assim, a avaliação da pressão dimensional pode distorcer os resultados como no

caso das variações do índice de potência, seção 5.4.1. Então, a mesma adimensionalização

em relação à pressão inicial foi realizada para excluir o efeito inicial do fluido e permitir uma

visualização do comportamento das partículas no canal vertical. O resultado é apresentado

na Figura 38.

Com a adimensionalização da pressão mostrada na Figura 38 o efeito do processo de

injeção de partículas fica mais evidente. Como as partículas são mais facilmente carreadas

por um fluido cuja viscosidade é maior, é possível verificar que existe uma quantidade maior

de partículas no canal para o caso de mβ = 0, 7 Pa · sn, produzindo um maior aumento de
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Figura 38 – Monitoramento da pressão adimensionalizada Pent na entrada do canal ao
longo do tempo em função do índice de consistência - m.

Fonte: autoria própria

pressão.

A defasagem temporal observada nos picos de pressão tem relação com a velocidade

de deposição das partículas no interior da fratura: como as partículas se depositam mais

rapidamente para o caso de mβ = 0, 7 Pa · sn, os picos tendem a ficar mais próximos uns

dos outros, evidenciando a velocidade do preenchimento.

Dessa forma, mesmo com as propriedades das partículas utilizadas sendo iguais para os

três casos analisados, verifica-se que o fluido com uma viscosidade aparente menor é mais

sensível ao aumento de pressão devido à maior dificuldade em transportar as partículas no

canal fraturado.

Cabe ainda uma análise que leve em consideração a variação da pressão dimensional

em detrimento da pressão adimensional: como visto, a pressão dimensional, que no fim é a

que vai ser relacionada com a janela de operação, é significativamente menor para o caso de

mβ = 0, 7 Pa · sn. Embora o efeito do aumento da pressão adimensional seja, inicialmente,

mais sensível, em uma análise dimensional fica claro que ele pode ser superado, sempre à

critério do operador.

Importante notar que nesse caso, a troca do fluido possui influência muito mais sig-

nificativa que o processo de injeção para a condição estudada, uma vez que os picos

de pressão observados correspondem a um aumento máximo de 35%, observado para

mβ = 0, 7 Pa · sn. Porém, tomando o caso de mβ = 0, 7 Pa · sn como base, a troca de fluido

para mβ = 1, 0 Pa · sn promove um aumento de pressão de 38% e de 77% para o caso de

mβ = 1, 3 Pa · sn.

Na próxima seção, a influência da velocidade do fluido Uβ,ent,CH é apresentada e

discutida.
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5.4.3 Velocidade do Fluido - Uβ,ent,CH

Último parâmetro do fluido a ser analisado, a velocidade do escoamento consistirá dos

mesmos valores analisados por Barbosa (2015) e De Lai (2013) utlizando o caso base como

referência, assim como apresentado na Tabela 23.

Tabela 23 – Parâmetros de simulação para a avaliação da influência da velocidade do fluido
- Uβ,ent,CH

Uβ,ent,CH [m/s] ρβ [kg/m3] n[−] kβ [Pa · sn] ρp/β Dp [mm]
0, 13086

1187, 6 0, 5 1, 0 2, 50 2, 500, 26171
0, 39257

Fonte: autoria própria

A velocidade do fluido possui grande impacto na inércia do escoamento, favorecendo a

deposição de partículas para baixas velocidades. Isso pode ser verificado na Figura 39.

Figura 39 – Forma do leito de partículas, campo de velocidade e viscosidade aparente em
função da velocidade do fluido - Uβ,ent,CH

up [m/s] uβ [m/s] µβ [Pa.s]

[m/s]
Uβ,ent,CH 0,00 0,50 0,10 0,00 0,50 0,10 0,03 2,49 5,00

0, 130

0, 261

0, 392

Fonte: autoria própria

Como mostrado na Figura 39 a velocidade do escoamento no interior da fratura apre-

senta variação significativa entre os casos estudados. Tal variação é o principal motivo para

as diferenças geométricas encontradas nos leitos: com uma inércia maior o fluido é capaz

de carrear as partículas por distâncias maiores dentro da fratura. Isso causa a formação de

um leito mais alongado e com altura menor, como indicado na Tabela 24.
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Tabela 24 – Configuração geométrica do leito de partículas em função da velocidade do
fluido - Uβ,ent,CH

Uβ,ent,CH [m/s] hpct,i [mm] hpct [mm] e%,F R [%] test [s]
0, 130 68 242 71 267
0, 261 93 487 60 500
0, 392 120 565 48 521

Fonte: autoria própria

Da mesma forma, o tempo de preenchimento é proporcional à velocidade do fluido.

Importante notar que as partículas da última linha de injeção para o caso de Uβ,ent,CH =
0, 392 m/s deixam o domínio computacional pela saída da fratura e não contribuem para o

processo de preenchimento.

Naturalmente, a velocidade maior na região da fratura faz com que o fluido seja mais

cisalhado, alterando sua viscosidade aparente naquela região. Nas proximidades do leito, a

viscosidade aparente mostra o mesmo comportamento observado anteriormente e aumenta

significativamente, colaborando para a manutenção das partículas no leito.

Na Figura 40(a), o monitoramento de Qfuga mostra que existe uma diferença significativa

do pico de vazão entre os três casos analisados: 12, 26%, 10, 94% e 10, 56% para os casos de

Uβ,ent,CH = 0, 130; 0, 261 e 0, 392, respectivamente. Isso está relacionado com a velocidade

do escoamento: com velocidade mais baixo, o fluido possui uma capacidade menor de

carrear partículas. Ao final das simulações os valores de vazão de fuga obtidos chegam à

0, 88%, 0, 7% e 1, 21% para os casos de Uβ,ent,CH = 0, 130; 0, 261 e 0, 392, respectivamente.

Figura 40 – Monitoramento de (a) Qfuga e (b) pent ao longo do tempo em função da veloci-
dade do fluido - Uβ,ent,CH

β

β

β

(a)

β

β

β

(b)

Fonte: autoria própria



99

Tal capacidade reduzida faz com que exista um aumento de partículas no canal vertical.

Esse acúmulo se traduz em uma maior quantidade de linhas de injeção entrando na

fratura e colaborando com o preenchimento. Associado à isso, quando Uβ,ent,CH é menor, a

velocidade da mistura na fratura também é menor, favorecendo o processo de deposição

na parede inferior da fratura. Essas informações se traduzem diretamente na inclinação

da curva de Qfuga e no tempo gasto para o processo de preenchimento: 267 s, 500 s

e 521 s para os casos de Uβ,ent,CH = 0, 130; 0, 261 e 0, 392. Importante ressaltar, como

discutido, que a última linha de injeção para o caso de Uβ,ent,CH = 0, 392 deixa o domínio

computacional através da saída da fratura e não retorna ao canal.

Para a análise da pressão (pent), Figura 40(b), é importante notar que a alteração na

velocidade é causada pelo aumento da pressão na entrada do canal. Sendo assim, no início

do processo de injeção, as pressões já são diferentes e possuem valores de 403, 602 e

788 Pa para os casos de Uβ,ent,CH = 0, 130; 0, 261 e 0, 392, respectivamente.

Nota-se que a quantidade de linhas de injeção indicadas pela quantidade de picos de

pressão na Figura 40(b) é significativamente maior para velocidades mais baixas, caso de

Uβ,ent,CH = 0, 130 m/s, o que justifica a velocidade maior no preenchimento. Para os demais

casos, cinco linhas de injeção entram na fratura. Apenas no caso de Uβ,ent,CH = 0, 392 m/s

a última linha de injeção não colabora com o preenchimento e sai do domínio computacional

pelo final da fratura, sendo assim, não é possível verificar o quinto pico de pressão.

Devido à diferença de pressão no início do escoamento, não é possível ter uma noção

real da influência do processo de injeção sobre a pressão na entrada do canal, motivo pelo

qual a adimensionalização da pressão é novamente realizada e apresentada na Figura 41.

Figura 41 – Monitoramento da pressão adimensionalizada Pent na entrada do canal ao
longo do tempo em função - Uβ,ent,CH

β

β

β

Fonte: autoria própria

Observando a Figura 41, verifica-se que o caso de Uβ,ent,CH = 0, 130 m/s é o mais sensí-
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vel ao processo de injeção, como já esperado: o aumento da pressão chega próximo de 60%
para esse caso, enquanto vai a 35% e 15% para os casos de Uβ,ent,CH = 0, 261 e 0, 392m/s,

respectivamente.

Entretanto, é necessário entender que a pressão dimensional é naturalmente menor

para o caso de Uβ,ent,CH = 0, 130 m/s, como já discutido. Sendo assim caberia ao operador

verificar a necessidade de adequação do nível de pressão durante o processo de injeção

de partículas à janela de operação, sempre mantendo em mente que a sensibilidade da

pressão é maior para baixas velocidades de escoamento.

Na próxima seção inicia-se a apresentação para os resultados envolvendo os parâmetros

das partículas, a começar pelo diâmetro.

5.4.4 Diâmetro das partículas - Dp

Seguindo os dados estabelecidos na seção 1, os diâmetros de partículas aqui avaliados

variam entre 0, 5 e 0, 7 mm. Alterar o diâmetro das partículas implica em modificar sua massa

alterando, portanto, a inércia do material particulado. Na Tabela 25 estão apresentados os

parâmetros utilizados nas simulações.

Tabela 25 – Parâmetros de simulação para a avaliação da influência do diâmetro das partí-
culas - Dp

Dp [mm] ρβ [kg/m3] n[−] kβ [Pa · sn] uβ[m/s] ρp/β

0, 5
1187, 6 0, 5 1, 0 0, 26171 2, 500, 6

0, 7
Fonte: autoria própria

Os parâmetros utilizados são baseados nos resultados apresentados por Barbosa (2015).

Os resultados para o leito de partículas, bem como o campo de velocidades e o campo de

viscosidades são apresentados na Figura 42.

Observando a posição do leito no interior da fratura, verifica-se que há uma mudança

de posicionamento do início do leito para os casos avaliados: os leitos tendem a se formar

mais próximos da entrada da fratura pois o aumento do diâmetros das partículas altera seu

peso e favorece a deposição de forma antecipada.

Observando a Figura 42 não é possível notar grandes variações de velocidade ou de

viscosidade na região da fratura comparando os três casos. A velocidade tende a ser maior

na redução de seção formada pelo leito e a parede superior da fratura e a viscosidade

se torna consideravelmente mais alta na região do leito devido à baixa velocidade no seu

interior. As características geométricas dos leitos bem como o tempo total do processo de

vedação estão apresentados na Tabela 26.
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Figura 42 – Forma do leito de partículas, campo de velocidade e viscosidade aparente em
função do diâmetro das partículas - Dp

up [m/s] uβ [m/s] µβ [Pa.s]

[mm]
Dp 0,00 0,50 0,10 0,00 0,50 0,10 0,03 2,49 5,00

0, 5

0, 6

0, 7

Fonte: autoria própria

Tabela 26 – Configuração geométrica do leito de partículas em função do comprimento das
partículas - Dp

Dp [mm] hpct,i [mm] hpct [mm] e%,F R [%] test [s]
0, 5 93 487 60 500
0, 6 72 408 66 265
0, 7 55 455 62 175

Fonte: autoria própria

Justamente pela mudança da inércia da partícula provocada pela alteração do diâmetro

observa-se uma rápida diminuição do tempo de preenchimento da fratura, reduzindo de

500 s para o caso base de Dp = 0, 5 mm e para 175 s para o caso de Dp = 0, 7 mm. O

comportamento foi o mesmo observado no trabalho de Barbosa (2015), inclusive a redução

do comprimento do leito entre os casos de Dp = 0, 5 para 0, 6 mm e o subsequente

aumento do leito para o caso de Dp = 0, 7 mm.

O monitoramento da perda de fluido Qfuga e da pressão na entrada do canal pent estão

apresentados na Figura 43.

Para o caso da vazão de fuga, Figura 43(a), como nos outros casos estudados neste

trabalho, o mesmo aumento inicial da vazão de fuga (overshoot) é observado. Especifica-

mente, o aumento verificado na vazão atinge 0, 97%, 1, 05% e 1, 17% para dos diâmetros de

0, 5, 0, 6 e 0, 7 mm, respectivamente. Neste caso, o aumento observado na vazão de fuga

está diretamente relacionado à massa das partículas, efeito que também é observado na
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Figura 43 – Monitoramento de (a) Qfuga e (b) pent ao longo do tempo em função do diâmetro
das partículas - Dp

(a) (b)

Fonte: autoria própria

pressão de entrada do canal.

Uma vez que o processo de preenchimento se inicia, verifica-se que as partículas com

diâmetro maior, i.e., Dp = 0, 7mm iniciam sua deposição de forma mais acelerada, indicado

pela inclinação das curvas e corroborando o posicionamento dos leitos. Como as partículas

se depositam na parede inferior da fratura principalmente por gravidade, é natural que as

partículas mais pesadas se depositem mais rapidamente.

A velocidade do preenchimento é confirmada através do encerramento do processo

de deposição: para o caso de Dp = 0, 7mm, o tempo total do processo é de 175 s; para

Dp = 0, 6mm, o tempo total do processo é de 265 s e; Dp = 0, 5mm, o tempo total do

processo é de 500 s.

Olhando para o acompanhamento da pressão de entrada no canal dimensional, Fi-

gura 43(b) verifica-se também a influência da massa da partícula sendo relacionada direta-

mente à pent: quanto maior o diâmetro da partícula, maior a sensibilidade da pressão. Isso

acontece porque as partículas mais pesadas tendem a se acumular verticalmente, uma vez

que o fluido enfrenta maior resistência para mover as partículas através do canal.

Novamente, os picos de pressão são observados e como antes, estão relacionados ao

processo de preenchimento através de linhas de injeção. O que se verifica e é corroborado

pelo tempo de preenchimento da fratura, é que a deposição das partículas com diâmetro

maior, no caso Dp = 0, 7mm acontece de uma maneira muito mais acelerada, dada a maior

frequência dos picos de pressão. Como cada pico está relacionado a uma linha de injeção

que deixa de colaborar para o preenchimento da fratura, conclui-se também que a mesma

quantidade de linhas de injeção contribuem para o preenchimento da fratura nos três casos
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investigados.

A adimensionalização da pressão em relação à pressão no início do processo de injeção

foi realizada mais uma vez e o resultado é apresentado na Figura 44.

Figura 44 – Monitoramento da pressão adimensionalizada Pent na entrada do canal ao
longo do tempo em função - Dp

Fonte: autoria própria

Como a característica do escoamento é a mesma, observa-se que a resposta adimensio-

nal da pressão Pent possui as mesmas características de pent. Para o caso de Dp = 0, 7mm

o aumento adimensional da pressão é novamente relacionado com o peso de partículas no

canal fraturado apresentando, portanto, um aumento mais significativo de Pent.

Os resultados analisados nessa seção indicam que a utilização de uma partícula com

diâmetro maior pode, em teoria, acelerar o processo de preenchimento. Entretanto, a

desvantagem associada é o aumento significativo de pressão em relação à partícula de

menor diâmetro. Na comparação, o aumento de pressão entre Dp = 0, 5 e Dp = 0, 7 mm é

de 7% que deve ser controlado pelo operador levando-se em consideração as condições

operacionais da perfuração.

Entre os casos estudados, o menor diâmetro Dp = 0, 5 mm apresentou a redução

de vazão mais significativa, de 10% para 0, 7%. Nos demais casos não houve variação

significativa na vazão de fuga obtida ao final do preenchimento, sendo que a perda de fluido

foi reduzida de 10% para 0, 9% e 1, 0% para 0, 6 e 0, 7 mm, respectivamente. Nesse caso,

caberia ao operador verificar se a redução de vazão obtida compensaria o tempo gasto

com o processo de preenchimento.

Na próxima seção a influência da razão entre massas específicas ρp/β será apresentada

e analisada.
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5.4.5 Razão entre massas específicas - ρp/β

Segundo parâmetro a ser analisado no caso das partículas e último parâmetro de

controle deste trabalho, a razão entre massas específicas da partícula e do fluido ρp/β

também agirá no sentido de aumentar ou diminuir a massa das partículas, uma vez que o

escoamento é mantido com as mesmas características como mostrado na Tabela 27.

Tabela 27 – Parâmetros de simulação para a avaliação da influência da razão entre massas
específicas - ρp/β

ρp/β[−] ρβ [kg/m3] n[−] kβ [Pa · sn] uβ[m/s] Dp [mm]
2, 00

1187, 6 0, 5 1, 0 0, 26171 0, 52, 25
2, 50

Fonte: autoria própria

De forma semelhante ao parâmetro Dp, alterar a densidade da partícula significa alterar

a massa da partícula e sua inércia. Dessa forma, a análise se torna semelhante àquela da

subseção 5.4.4. A região da fratura é mostrada na Figura 45.

Figura 45 – Forma do leito de partículas e campo de velocidade e viscosidade em relação à
razão entre massas específicas - ρp/β

up [m/s] uβ [m/s] µβ [Pa.s]

[−]
ρp/β 0,00 0,50 0,10 0,00 0,50 0,10 0,03 2,49 5,00

2, 00

2, 25

2, 50

Fonte: autoria própria

A análise inicial da Figura 45, que mostra o leito de partículas, o campo de velocidades e

a viscosidade aparente, se assemelha ao que foi observado quanto a variação do diâmetro

das partículas, as quais tornaram-se as partículas mais pesadas com o aumento da razão
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entre massas específicas. Dessa forma, o fluido tem sua capacidade de carreamento

reduzida, favorecendo a deposição das partículas em regiões mais próxima da entrada da

fratura. Por sua vez, este processo faz com que o leito se torne mais compacto e com uma

altura maior, seguindo a relação descrita anteriormente. As características geométricas do

leito, bem como o tempo de estabilização do processo de preenchimento, são mostrados

na Tabela 28.

Tabela 28 – Configuração geométrica do leito de partículas em função da razão entre
massas específicas - ρp/β

ρp/β[−] hpct,i [mm] hpct [mm] e%,F R [%] test [s]
2, 00 140 580 45 472
2, 25 110 610 45 550
2, 50 93 487 60 500

Fonte: autoria própria

Novamente, o processo de preenchimento não se completou para o caso de ρp/β =
2, 00 e 2, 25. Por esse motivo o comprimento e, principalmente, o tempo do processo de

preenchimento não apresentou uma tendência bem definida de redução para os casos

estudados. Por outro lado, fica evidente que o leito se forma mais próximo à entrada da

fratura quando a razão entre massas específicas é aumentada.

Na Figura 46 são apresentados o monitoramento da vazão e da pressão ao longo do

tempo.

Figura 46 – Monitoramento de (a) Qfuga e (b) pent ao longo do tempo em função da razão
de massas específicas - ρp/β

ρ β
ρ β
ρ β

(a)

ρ β
ρ β
ρ β

(b)

Fonte: autoria própria
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Através da Figura 46(a) é possível notar que não existem grandes diferenças entre os

picos de pressão observados. O aumento de vazão nos casos estudados foram de 0, 94%,

0, 92% e 0, 97% para os casos de ρp/β = 2, 00 ; 2, 25 e 2, 50, respectivamente.

Inicialmente, a inclinação das curvas para Qfuga são iguais e começam a se diferenciar

após o início da deposição das partículas no interior da fratura, especialmente após a

segunda linha de injeção deixar de contribuir para o preenchimento, próximo de t = 70 s.

Como discutido, para os casos de ρp/β = 2, 00 e 2, 25, as partículas da última linha de

injeção atingem o final da fratura sem contribuir para o preenchimento, deixando o domínio

computacional. Dessa forma, observa-se que a vazão de fuga obtida é sensivelmente

diferente para cada um dos valores analisados e atinge, respectivamente 1, 95%; 1, 18% e

0, 7% para os casos de ρp/β = 2, 00 ; 2, 25 e 2, 50.

Na análise da pressão dimensional pent, Figura 46(b), observa-se que os valores de

pressão são, novamente, sensíveis ao peso das partículas no canal, mostrando um aumento

da pressão diretamente relacionado com o aumento da razão entre massas específicas

das partículas e do fluido. Embora o acúmulo de partículas no canal seja responsável

pelo tamanho dos picos, que podem variar em cada simulação, a tendência do aumento

de pressão fica explícita quando observadas as regiões de estabilidade no escoamento

(intervalos em que a pressão se mostra constante, indicando um escoamento sem acúmulo

vertical de partículas na entrada da fratura).

Da mesma forma que nas simulações anteriores, a pressão foi adimensionalizada pela

pressão na entrada do canal antes do processo de injeção e é apresentada na Figura 47.

Figura 47 – Monitoramento da pressão adimensionalizada Pent na entrada do canal ao
longo do tempo em função da razão entre massas específicas - ρp/β

ρ β
ρ β
ρ β

Fonte: autoria própria

A adimensionalização da pressão mostrada na Figura 47 é diretamente proporcional ao

aumento verificado na massa das partículas causado pelo aumento na razão entre massas
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específicas ρp/β. Isso também foi observado no caso da avaliação da influência do diâmetro,

na seção 5.4.4.

Para além disso, os picos de pressão observados estão novamente relacionados às

linhas de injeção: para os casos de ρp/β = 2, 00 e 2, 25 verifica-se que apenas quatro linhas

de injeção contribuíram efetivamente para o preenchimento havendo, portanto, quatro picos

- como explicado a quinta linha de injeção acaba por sair do domínio computacional ao final

da fratura e não retorna ao canal para ser conduzida pela saída do canal fraturado. De

forma semelhante, os cinco picos de pressão observados para ρp/β = 2, 25 indicam que

cinco linhas contribuíram para o preenchimento e, ao final da simulação, deixam o domínio

computacional pela saída do canal fraturado.

5.5 Fechamento da Seção 5

Nesta seção foram apresentados os resultados referentes às simulações desenvolvidas

para o problema apresentado na Seção 2.

Como já discutido, o problema foi analisado a partir dos parâmetros característicos,

nominalmente: índice de potência, índice de consistência, velocidade do fluido, diâmetro das

partículas e razão entre massas específicas. Tais parâmetros foram discutidos a partir das

variáveis resposta: características geométricas do leito de partículas (posição, comprimento

e altura), vazão de fuga, pressão na entrada do canal e pressão na entrada do canal

adimensionalizada.

Observou-se:

• na seção 5.4.1: a utilização de um índice de potência menor promove um leito de

partículas mais próximo da entrada do canal, com uma capacidade de preenchimento

vertical menor. Não observou-se variações significativas no tempo do processo de

injeção para os valores de índice de potência e para a configuração geométrica do

canal fraturado estudadas. Variações no índice de potência também não alteraram

significativamente a vazão de fuga ao final do processo: tal parâmetro ficou entre

0,7% e 0,8%, uma redução substancial dos 10% verificados no início das simulações.

Na pressão adimensional, o menor índice de potência (n = 0, 4) apresentou a maior

sensibilidade ao processo de injeção de partículas;

• na seção 5.4.2: a utilização de um índice de consistência maior (caso de m =
1, 3 Pa · sn) promove o afastamento do leito de partículas da entrada da fratura,

aumenta o comprimento do leito e diminui sua capacidade de vedação vertical. O

tempo utilizado para o preenchimento da fratura também se mostra maior quanto

maior for o índice de consistência. Vale a ressalva de que para m = 1, 3 Pa · sn a

última linha de injeção deixa o domínio computacional pelo final da fratura, o que

impede que o processo de preenchimento seja completamente observado, afetando

também a vazão de fuga atingida no final da fratura. Para esse parâmetro, observou-se
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diferença significativa entre os casos com vazão final de 0,88%, 0,7% e 1,82% para

os casos de m = 0, 7, 1, 0 e 1, 3 Pa · sn. Para a pressão adimensional, verificou-se

que um menor índice de consistência apresenta uma sensibilidade maior ao processo

de injeção de partículas;

• na seção 5.4.3: a utilização de maior velocidade de fluido (maior vazão) promove uma

deposição de partículas mais afastada da entrada da fratura, aumento no comprimento

do leito e diminuição da capacidade de vedação vertical. O tempo de preenchimento

também é maior quando a velocidade é maior. A vazão de fuga ao final do processo

de preenchimento é menor para os casos com velocidade menor, lembrando que a

última linha de injeção para o caso de uβ = 0, 392 m/s também deixou o domínio

computacional pelo final da fratura, não sendo possível observar o preenchimento

completo na geometria utilizada. Para a pressão adimensional, a sensibilidade ao

processo de injeção é mais alta quando a vazão é menor;

• na seção 5.4.4: a utilização de diâmetros maiores promove a formação de um leito de

partículas mais próximo da entrada do canal. Em relação ao comprimento e a altura

do leito, não foi possível observar uma tendência estabelecida. O tempo dispendido

no processo de preenchimento é sempre reduzido com o aumento do diâmetro das

partículas. A vazão de fuga ao final do processo de preenchimento fica em torno

de 1% para os casos de Dp = 0, 6 e 0, 7 mm e de 0,7% para o caso de Dp =
0, 5 mm. A pressão adimensionalizada indica que diâmetros maiores apresentam

maior sensibilidade ao processo de injeção de partículas.

• na seção 5.4.5: de forma similar ao caso anterior, a utilização de partículas com

massa específica maior promove a formação do leito mais próximo da entrada do

fratura. Quanto ao comprimento e a altura do leito não há uma tendência estabelecida

uma vez que para os casos de ρp/β = 2, 00 e 2, 25 as partículas saem do domínio

computacional através do final da fratura, não sendo observado o processo de preen-

chimento completo. A vazão de fuga ao final do processo apresenta redução com a

utilização de partículas mais pesadas, sendo 1,92%, 1,17% e 0,7% para os casos de

ρp/β = 2, 00, 2, 25 e 2, 50, respectivamente.

Na próxima seção são apresentadas as considerações finais do trabalho bem como

sugestões para trabalhos futuros.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi apresentado um modelo para simulação de escoamento particulados

de fluidos não newtonianos cujo modelo é o de Lei de Potência (power law). O modelo foi

aplicado ao preenchimento de fraturas em operações de perfuração de poços de petróleo e

gás em que o problema de perda de circulação esteja presente.

O modelo apresentado consiste em uma combinação dos modelos disponíveis no

software Ansys Fluent®: Dense Discrete Phase Model - DDPM e do modelo Discrete

Element Method - DEM. O modelo DDPM foi responsável por realizar os cálculos do

acoplamento fluido-partícula e suas respectivas interações, com o modelo DEM aplicado

para realizar os cálculos das colisões observadas no problema.

Utilizando como principal referência o trabalho de Barbosa (2015), o problema de

vedação de fraturas foi estudado a partir dos seus parâmetros característicos, sendo: índice

de potência, índice de consistência, velocidade do escoamento (que se relaciona com a

vazão), diâmetro das partículas e razão entre massas específicas das partículas e do fluido.

Tais parâmetros foram analisados em função de variáveis resposta: vazão de fuga na fratura,

pressão na entrada do canal, pressão adimensional na entrada do canal e características

geométricas do leito de partículas: posição, comprimento e altura, bem como o tempo

necessário para encerrar o processo de preenchimento.

Os resultados gerais indicam que, para a faixa de parâmetros estudada, o tempo de

preenchimento não mostrou alterações para o índice de potência e foi menor quando

da utilização de índices de consistência e velocidades de escoamento mais baixos bem

como para diâmetros e razões entre massas específicas maiores. A vazão de fuga ao final

do processo foi reduzida de maneira mais acentuada quando índices de consistência e

velocidades menores são utilizadas, mesmo comportamento observado para diâmetros

menores e razões entre massas específicas maiores. Por fim, a pressão na entrada do canal

foi mais sensível ao processo de injeção sempre que um índice de potência, de consistência

e velocidade menores são utilizados, bem como para diâmetros e razões entre massas

específicas maiores.

Além disso, a posição do leito de partículas é afetada pela inércia das partículas: com

diâmetro e razões entre massas específicas maiores as partículas se depositam mais

próximo da entrada do canal. Tal comportamento também é observado quando velocidades

de escoamento e índices de potência e consistência menores são utilizados.

Quando comparado com os resultados para o fluido newtoniano, obtido em Barbosa

(2015), todas as vazões de fuga ao final do processo observadas neste trabalho mostraram-

se menor. Isso é evidência de que a viscosidade variável em função da taxa no fluido de lei

de potência possui ainda a capacidade de aumentar a eficiência da vedação quando da

utilização de escoamento particulado para promover a vedação de fraturas.
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Especificamente no caso da razão entre massas específicas e para o diâmetro das

partículas, a configuração base utilizada neste trabalho também apresentou valores de

pressão adimensional (sensibilidade ao processo de injeção de partículas) menor do que

aquela observada nos casos apresentados em Barbosa (2015).

Por todo o conjunto de dados analisados neste trabalho e levando em consideração a

faixa de parâmetros estudada é possível indicar que a utilização de fluido não newtoniano,

representado por um modelo de lei de potência, associado à partículas possui capacidades

de vedação de fraturas maior quando comparada os parâmetros estudados no trabalho de

Barbosa (2015) e deve ser empregado sempre que possível.

6.1 Sugestões para trabalhos futuros

Continuando o estudo do preenchimento de fraturas em processos de perfuração,

existem vários pontos de relaxação do modelo proposto, separados em três grandes áreas:

geometria, fluido e partículas. Ainda pode-se aprimorar o modelo numérico atual, escolher

um modelo numérico diferente ou realizar a construção de um aparato experimental.

Para a geometria, a utilização de uma interface porosa entre o canal, fratura e o substrato

pode ser considerada. Para tanto, vários modelos de porosidade podem ser desenvolvidos

e testados a partir de amostras reais de substratos. Considerar a geometria da fratura de

forma irregular também pode ser uma alternativa à geometria utilizada neste trabalho.

Para o fluido, a utilização de um modelo que apresentasse tensão limite de escoamento

também se mostra como um ponto a ser relaxado. Frequentemente, o fluido de perfuração

é descrito usando um modelo de Herschel-Bulkley. Uma primeira aproximação com um

modelo de Bingham também pode ser utilizada.

Do ponto de vista das partículas, o processo de injeção pode ser tornado aleatório no

espaço e no tempo; as partículas podem ser não esféricas e; a utilização de uma faixa de

diâmetros combinada com a aleatoriedade do processo de injeção podem ser aplicadas na

análise do problema.

Olhando para a questão numérica-computacional, o modelo DDPM-DEM pode ser

ajustado visando eliminar dos cálculos as partículas que se encontrem sem movimento no

leito depositado, contribuindo para a diminuição do tempo computacional. Alternativamente,

como sugestão inicial, um modelo de dois fluidos pode, eventualmente, ser implementado.

Por fim, todas as sugestões referentes à geometria, fluido e partículas podem ser

incorporadas num aparato experimental que pode operar nas condições próximas de um

poço real.
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APÊNDICE A – Forças Agindo Sobre uma Partícula

Quando um corpo qualquer se move através de um fluido várias forças atuam para

compor seu movimento. Dependendo de alguns fatores, como a dimensão do corpo, por

exemplo, tais forças podem ser consideradas desprezíveis por terem participação muito

pequena quando comparadas às demais.

Os livros-textos da área de mecânica dos fluidos, e.g., Pritchard, Mitchell e Leylegian

(2016), realizam, em sua maioria, a análise da velocidade terminal de uma partícula através

da análise de três forças básicas: o arrasto viscoso, a força peso e o empuxo. A análise é

feita de forma simplificada, dentro do regime de Stokes, e serve como uma introdução ao

movimento de partículas em fluidos. Cada uma dessas forças atua em sentido e direções

diferentes quando existe o movimento.

Em uma análise mais complexa e dependendo do fenômeno estudado, outras forças

podem ser adicionadas ao estudo de partículas. O objetivo dessa seção é apresentar e

discutir as demais forças, cada uma dentro de seu contexto de aplicação.

O empuxo foi explicado por Arquimedes (recebendo o nome de Princípio de Arquimedes)

e é uma força que age no sentido de “expulsar” um corpo submerso do fluido. Esta força é

calculada a partir da massa de fluido deslocado pelo corpo submerso e sua ação se dá na

mesma direção da força gravitacional, mas no sentido contrário. Em corpos descendentes

(como uma partícula esférica caindo sob a ação de seu próprio peso) o empuxo tende a

retardar o movimento. É importante lembrar que o empuxo existe independente do estado

de movimento da partícula ou do fluido. A Equação (54) representa essa força (PEKER;

HELVACI, 2011).

Fe = mp
ρβ

ρp

g (54)

Na Equação (54), mp representa a massa da partícula, ρp indica a massa específica da

partícula, ρβ representa a massa do fluido e g indica a aceleração da gravidade.

Outra força que se opõe ao movimento da partícula é o arrasto viscoso. Prandtl (1928)

explicou que o arrasto advém das forças viscosas presentes na região da camada limite que

dificultam o movimento do corpo através do fluido. Poła, Bancewicz e Koza (2017) explica o

arrasto em uma esfera como a diferença de pressão entre a parte fronteira e traseira de um

corpo se movendo em um fluido, devido à separação da camada limite.

A obtenção da equação para o arrasto viscoso parte da definição do coeficiente de

arrasto, CD, que é dado pela relação entre a força de arrasto, FD, e a força de atrito na

superfície de um corpo (Fas ), como mostrado na Equação (55):

CD = |FD|
|Fas|

(55)
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A força de atrito na superfície é definida através do produto entre a pressão dinâmica

exercida pelo fluido e a área de referência sob a qual tal pressão é exercida e é dada pela

Equação (56).

Fas = ρβA

2 |uβ − up|(uβ − up) (56)

Na Equação (56) A indica a área projetada da esfera na direção do escoamento, uβ

representa a velocidade do fluido e up indica a velocidade da partícula.

Combinando a Equação (55) e a Equação (56) obtém-se a equação da força de arrasto

na sua forma generalizada, como mostrado na Equação (57).

FD = CD
ρβA

2 |uβ − up|(uβ − up) (57)

Partindo da Equação (57) e, após uma breve sequência de manipulações algébricas a

cerca da área projetada A, obtêm-se a equação Equação (58), que é a equação da força

de arrasto viscoso para uma esfera.

FD = 3
4

mpµβ

ρpD2
p

CDRep(uβ − up) (58)

Na Equação (58) CD representa o coeficiente de arrasto. O modelo utilizado neste

trabalho é o de Morsi e Alexander (1972), desenvolvido para esferas rígidas em fluidos

newtonianos. Por outro lado, o trabalho de Chhabra (1990) apontou que a correlação para o

fluido newtoniano fornece uma aproximação satisfatória para a representação do arrasto

em fluidos de lei de potência - o erro médio é considerado 30%.

Na Equação (58), ηβ é a viscosidade dinâmica do fluido e Rep indica o número de

Reynolds da partícula calculado através da Equação (59).

Rep = ρβ(Uβ − up)Dp

ηβ

(59)

A força peso é a força que se origina devido à existência de um campo gravitacional.

Geralmente, o efeito dessa força é dependente do tamanho da partícula, da velocidade do

fluido e da direção do escoamento.

Fg = mpg (60)

Sempre que se relaciona a gravidade como uma das forças envolvidas, o empuxo estará

presente, mas com sentido contrário. Por esse motivo é comum encontrar na literatura uma

equação que combina os dois efeitos, como mostrado na equação Equação (61), e que

recebe o nome de força gravitacional. Embora de nomenclatura errônea, o termo aparece
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com frequência, inclusive no guia de teoria do Ansys Fluent® (Inc. ANSYS, 2013).

Fge = mp
ρp − ρβ

ρp

g (61)

Além dos efeitos clássicos, existe a força de sustentação (lift) que atua perpendicular-

mente à direção do movimento. Ela deriva de efeitos inerciais e tende a fazer com que as

partículas “deslizem” perpendicularmente à linha de corrente do fluido. Como explicado

em Stone (2000), tal força é importante quando existe transporte de partículas em sus-

pensão. Ao contrário do empuxo, a força de sustentação aparece devido à existência de

movimento relativo entre as fases. Prioritariamente, a força de sustentação (dada pela

equação Equação (62)) possui duas componentes: a força de sustentação de Saffman e a

força de sustentação devido ao efeito Magnus.

Fs = Fss + Fsm (62)

A força de sustentação de Saffman (Fss), como explicado em Stone (2000), deriva dos

efeitos de inércia do fluido, quando na presença de um escoamento cisalhante, fazendo com

que a partícula que se move relativamente ao fluido tenha um movimento perpendicular à

direção do escoamento.

Por sua vez o efeito Magnus (Fsm)é descrito como o fenômeno pelo qual a rotação do

corpo altera sua trajetória. Poła, Bancewicz e Koza (2017) explica que a quando uma esfera

está girando, a camada limite se separa em posições diferentes, em lados opostos da esfera.

Consequentemente, o escoamento de fluido ao redor da esfera é defletido, levemente, para

o lado, resultando em uma esteira assimétrica atrás da mesma. Pela Terceira Lei de Newton,

a força que a esfera imprime sobre o fluido deve ser a mesma que o fluido imprime sobre a

esfera. Isso faz com que a esfera tenha um leve desvio lateral em sua trajetória. A Figura 48

exemplifica as distorções de fluido explicadas acima.

w

Fs,m

Fluxo

Figura 48 – Representação do Efeito Magnus

A Equação (63) descreve matematicamente a força de sustentação. Dentro dos parênte-

ses, o primeiro termo corresponde ao lift de Saffman e o segundo ao lift devido ao efeito

Magnus.

Fs = mp
ρβ

ρp

[Css · ωβ × (uβ − up) + Csm · ωp × (uβ − up)] (63)
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Na equação (A.9), Css e Csm representam, respectivamente, o coeficiente de sustentação

de Saffman e de Magnus. As velocidades angulares do fluido e da partícula são dadas por

ωβ e ωp.

Quando existe movimento relativo entre as fases no qual a aceleração de uma delas

está presente, outro efeito, chamado de massa virtual se manifesta. Como explicado em

Kendoush, Sulaymon e Mohammed (2007)), a resposta dinâmica de um corpo é diferente

quando este se move no vácuo ou em um fluido e a causa dessa diferença é devido à massa

virtual. Esse fenômeno é resultado da inércia do fluido na vizinhança do corpo quando este

acelera (ou desacelera) no meio.

Fmv = Cmvmp
ρβ

ρp

D

Dt
(uβ − up) (64)

Na Equação (64) o termo Cmv é chamado de coeficiente de massa virtual.

A força devido ao gradiente de pressão representa, segundo Clift, Grace e Weber (2005),

o esforço necessário para acelerar certa quantidade de fluido que ocuparia o mesmo

volume ocupado pela partícula, se a mesma não estivesse presente. Tal força é dada pela

Equação (65).

Fgp = mp
ρβ

ρp

(uβ∇ · uβ) (65)

Além dos efeitos já mencionados para o fluido, outros podem ser considerados quando

do movimento de partículas, por exemplo:

• força eletromagnética: dependente da interação eletromagnética entre os componen-

tes do escoamento;

• força de Basset: conhecida também como termo de memória, descreve o atraso

do desenvolvimento da camada limite devido a mudanças na velocidade relativa de

corpos se movendo em um fluido e depende do número de Reynolds da partícula;

Todas as forças aqui descritas podem agir sobre uma partícula e são contabilizadas

no modelo DDPM (Dense Discrete Phase Model) através de sua inserção na equação da

Segunda Lei de Newton para o movimento. Essa é a equação que descreverá o movimento

da partícula.
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APÊNDICE B – Solução Numérica do Modelo DDPM-DEM

O método dos volumes finitos proposto por Patankar e Spalding (1972) é tomado quase

como unanimidade em análises numéricas envolvendo problemas de mecânica dos fluidos

e transferência de calor devido a sua capacidade de ser conservativo. Como não poderia ser

diferente, o Ansys Fluent® também utiliza esse método que consiste na divisão do domínio

do problema em um número finito de volumes de controle em que se realiza o balanço de

fluxo de uma determinada variável.

Através do algoritmo de acoplamento pressão-velocidade PC-SIMPLE, é possível reali-

zar a solução do problema. Sendo o escoamento estudado neste trabalho incompressível,

a solução das equações se baseia no método de correção da pressão de forma segregada

(encontrado no Ansys Fluent® como Pressure-Based Solver ), proposto por Chorin (1968).

O algoritmo de solução calcula as equações de conservação através de um processo

iterativo de forma sequencial e individual para cada variável. A rotina numérica pode ser

resumida em sete passos realizados em todas as iterações i da rotina:

I. Atualização das propriedades do fluido (considera-se ρβ e µβ constantes);

II. Solução da equação da quantidade de movimento u∗i
β,x e u∗i

β,y, utilizando os valores de

pressão (pi−1
β ) e fluxo de massa (J i−1

F ) da iteração anterior;

III. Solução da equação de correção de pressão (p
′i
β ), utilizando os valores de velocidades

(u∗i
β,x e u∗i

β,y) e fluxo de massa (J∗i
F ) obtidos no II;

IV. Correção dos fluxos de massa (J i
F ), campo de velocidades (u∗i

β,x e u∗i
β,y) e pressão

(p
′i
β ), utilizando a correção da pressão obtida no passo III;

V. Solução das equações para as propriedades escalares adicionais ao equacionamento

– não aplicável a este trabalho;

VI. Atualização dos termos fontes da fase contínua devido a interação com outras fases

(up, Kpβ, Fmv, Fs, ṁp, ϵβ e ϵp), implicando na solução da fase discreta, utilizando os

valores obtidos no passo IV;

VII. Verificação de convergência e resíduos.

O fluxo de massa JF corresponde ao produto entre a velocidade do fluido e sua massa

específica. Tal fluxo é calculado em uma face F do volume de controle, que possui área AF .

No passo II, as equações de conservação são convertidas em equações algébricas

através do método dos volumes finitos. O método consiste em realizar uma integração da
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equação em um volume pré-determinado. De forma geral, as equações de conservação

podem ser escritas como:

∂ρϕ

∂t
+ ∇ · (ρuϕ) = ∇ · (Γϕ∇ϕ) + Sϕ (66)

A representação mostrada na Equação (66) mostra o equacionamento para o transporte

de uma variável ϕ. O coeficiente de difusão Γϕ e o termo fonte Sϕ são associados a variável

transportada. A integração sobre um volume de controle da equação (B.1) fornece:

∫︂
V

∂ρϕ

∂t
dV +

∫︂
V

∇ · (ρuϕ)dV =
∫︂

V
∇ · (Γϕ∇ϕ)dV +

∫︂
V

SϕdV (67)

Que pode ser reescrita em função de integrais de superfície, representadas por uma

área superficial A, através do Teorema de Gauss (Teorema da divergência), em que se

obtêm a Equação (68).

∫︂
V

∂ρϕ

∂t
dV +

∫︂
S

ρuϕdA =
∫︂

S
Γϕ∇ϕdA +

∫︂
V

SϕdV (68)

Devido à sua capacidade de ser incondicionalmente estável em relação ao passo de

tempo, a discretização temporal será realizada através do método implícito com precisão

de primeira ordem. Além disso, existem restrições do programa Ansys Fluent® a outro

sistema de discretização temporal, e.g., a discretização explícita só pode ser realizada

com um modelo de correção de pressão baseado na densidade. A Equação (69) mostra a

discretização no tempo da variável ϕ.

ϕn+1 = ϕn + ∆tF (ϕn+1
viz ) (69)

Na Equação (69), n + 1 representa o intante de tempo atual e n, o instante de tempo

anterior. F (ϕn+1
viz ) é a função que incorpora as discretizações espaciais dos outros termos

presentes na Equação (68) com relação aos volumes vizinhos de ϕ.

Sendo o fenômeno de transporte de partícula um problema de associado de difusão-

convecção, a aplicação do método upwind de primeira ordem é indicada para a discretização

espacial da variável ϕ, como discutido em Versteeg e Malalasekera (2007).

A avaliação dos gradientes presentes no fenômeno se faz necessária para determinar

os termos de difusão, as derivadas das velocidades, bem como os valores de grandezas

escalares nas faces dos volumes de controle. O métodos dos mínimos quadrados baseados

no centro do volume de controle é utilizado em conjunto com o método de ortogonalização

de Gram-Schimidt para decompor a matriz geométrica em cada volume de controle (Inc.

ANSYS, 2013).

Aplicando a discretização para a equação da conservação da quantidade de movimento,
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pode-se obter o valor da velocidade do fluido através da equação já linearizada:

aP ui =
∑︂
viz

avizuviz +
∑︂

faces

pF |A| · eF + S (70)

Na Equação (70) os coeficientes de linearização são dados por aP e aviz para o ponto

de cálculo e seus vizinhos, respectivamente. O produto |A| · eF representa a área do volume

de controle na direção F em que a pressão pF e o termo fonte S atuam sobre o volume de

controle.

Para a solução da equação da pressão no passo III, deve-se, primeiramente, obter a

discretização para a equação da conservação da massa, que resulta na expressão dada

pela Equação (71).

∑︂
faces

JF AF = 0 (71)

A equação da pressão, ou de correção da pressão, é obtida através da combinação das

equações Equação (70) e Equação (71) de modo que o campo de velocidades, corrigido

pela pressão, atenda à equação da continuidade. Para tanto, os valores das velocidades

devem ser interpolados para o centro do volume de controle. Uma das maneiras de se fazer

a interpolação é através da média ponderada da quantidade de movimento baseada no

coeficiente aP da Equação (70), assim como proposto por Rhie e Chow (1983). Utilizando-

se o procedimento indicado, obtêm-se a equação para o fluxo de massa em função das

pressões no centro do volume de controle em ambos os lados da face.

JF = ĴF + ξ(pc0 − pc1) (72)

O parâmetro ĴF na equação Equação (72) compreende a influência das velocidades

e ξ é uma função média dos coeficientes de quantidade de movimento. A Equação (73) e

Equação (74) define ambos os parâmetros, respectivamente.

ĴF = ρ
aP,c0un,c0 + aP,c1un,c1

ap,c0 − ap,c1
(73)

ξ = ξap

[︄
1 + (∆p|c0x0) − (∆p|c1x1)

pc0 − pc1

]︄
(74)

Nas equações acima un,c0 e un,c1 representam a velocidade normal em ambos os lados

da face F, localizadas no centro do volume de controle, que possui coordenadas x0 e x1.

Dessa forma, é possível através do algoritmo PC-SIMPLE partir da Equação (72) para
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determinar a equação de correção da pressão, dada por:

aP p
′ =

∑︂
viz

avizp
′

viz +
∑︂

faces

J∗
F AF (75)

O fluxo de massa J∗
F pode ser entendido como uma estimativa e, por isso, não satisfaz

a equação da conservação da massa. Sendo assim, ele deve ser corrigido através da

Equação (76) com J
′
F dado pela Equação (77).

JF = J∗
F + J

′

F (76)

J
′

F = ξ(p′

c0 − p
′

c1) (77)

Para o passo IV, a solução da fase discreta se faz necessária. A discretização para a

fase discreta já foi abordada anteriormente e é dada pela Equação (30) e Equação (31). Os

passos para a solução acoplada das fases contínua e discreta são descritos a seguir:

A. Solução da fase contínua para se obter o campo de velocidades do escoamento;

B. Introdução da fase discreta através do cálculo das trajetórias das partículas;

C. Atualização do campo de velocidades da fase contínua devido a inserção do termos

de acoplamento advindos do passo B;

D. Atualização das trajetórias das partículas devido à mudança no campo de velocidades

da fase discreta no passo C;

E. Repetição dos passos C e D até que a solução atinja o critério de convergência

estabelecido.

Realizado os cálculos, armazena-se a solução da fase discreta no referencial lagrangiano

do domínio e a influência das propriedades da partículas são aplicadas sobre os volumes

de controle da malha computacional. Para realizar essa tarefa, o modelo DDPM utiliza

uma técnica de distribuição dos valores (das variáveis DPM calculadas) com base nos nós

dos volumes de controle da fase contínua, utilizando a técnica chamada de Node Based

Averaging – média baseada nos nós, descrita no Apêndice C.
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APÊNDICE C – Distribuição com Base na Média dos Nós

Conforme apontado anteriormente, o resultado dos cálculos das variáveis DPM das

partículas são armazenadas nos nós do volume de controle através da técnica da baseada

na média dos nós. Esta distribuição, segundo Inc. ANSYS (2013), reduz a dependência da

malha, aumentando a estabilidade numérica nas simulações que utilizam o acoplamento

DDPM-DEM graças à suavização do efeito das partículas sobre a solução da fase contínua.

A média da variável ϕ - ϕno- pode ser expressa através da Equação (78):

ϕno =
parcelas∑︂

i

Np,iwi(xi
p − xno)ϕp (78)

Dessa forma, pode-se entender o parâmetro ϕno como o acúmulo da variável ϕ no nó da

malha, referente a todas as parcelas i. Como já abordado, dentro do modelo DPM e DDPM,

uma parcela pode representar várias partículas, sendo Np,i o número de partículas em

uma parcela. Para o modelo DEM, recomenda-se uma relação unitária de parcela-partícula,

fazendo com que uma parcela represente uma partícula, evitando erros relacionados ao

cálculo no momento da colisão. Ainda na Equação (78), wi representa uma função de

distribuição referente à posição das parcelas xi
p e dos nós da malha xno.

A função de distribuição wi possui a habilidade de distribuir os efeitos da quantidade

de movimento da partícula sobre os volumes de controle vizinhos ao que ela se encontra.

Utilizar uma distribuição de Gauss vem se mostrando eficiente, conforme pode ser verificado

nos trabalhos de Kaufmann et al. (2008) e Apte, Mahesh e Lundgren (2008). A definição de

wi através de uma distribuição de Gauss é dada pela Equação (79).

wi(xi
p − xno) =

(︃
a

π

)︃3/2
exp

⎛⎝−
a|xi

p − xno|2

∆x2
v

⎞⎠ (79)

Na Equação (79) a representa a espessura desejada da gaussiana, i.e., como a distribui-

ção se dará em torno do volume central. Por sua vez, ∆xv é o comprimento característico

do volume de controle em que se encontra a parcela.
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APÊNDICE D – Influência de malha

Como descrito na seção 3.2, o modelo empregado possui restrições quanto ao tamanho

do volume de controle utilizado. Para o teste de influência de malha na região do canal, os

seguintes parâmetros de construção foram aplicados, como descrito em Barbosa (2015):

Tabela 29 – Configuração geométrica do canal fraturado utilizado

Região Símbolo Comprimento [m]
Montante da fratura hUP 1, 800
Espessura da fratura eF R 0, 010

Jusante da fratura hDW 0, 225
Comprimento da fratura hF R 0, 720

Os parâmetros mostrados na Tabela 29 foram mantidos fixos pois se referem a geometria

do canal que não sofreu alterações neste trabalho, i.e., a largura do canal, o comprimento à

jusante da fratura e a espessura da fratura. A largura do canal é mantida fixa pois é uma das

dimensões padrão de um poço de óleo e gás. A espessura da fratura e o comprimento à

jusante do canal são fixados para analisar um canal fraturado similar ao de Barbosa (2015).

Na Tabela 30 abaixo, são mostradas as configurações utilizadas para a construção da

malha na direção y com ∆(y)1 representando a dimensão do primeiro volume de controle

na direção y, nr,1 indica a razão de expansão da malha, ∆(y)N representa a dimensão do

último volume de controle, nr,N indica a razão de expansão da malha e ∆max mostra a

dimensão do maior volume de controle na malha.

Tabela 30 – Quantidade de volume de controle para y, UP

VC ∆(y)1 [mm] nr,1 ∆(y)N [mm] nr,N ∆max [mm]
200 10, 116 1 0, 500 1, 1 10, 116

Dessa forma, para garantir que o perfil de velocidades seria calculado de maneira

correta, realizou-se um teste de malha na direção crítica x da geometria (onde o perfil é

formado). Os parâmetros para o teste em questão são apresentadas na Tabela 29.

Tabela 31 – Quantidade de volume de controle para x, UP

Malha VC ∆(x)1 [mm] nr,1 ∆(x)N [mm] nr,N ∆max [mm]
1.1 25 1, 800 1, 00 1, 800 1, 00 1, 800
1.2 35 1, 286 1, 00 1, 286 1, 00 1, 286
1.3 45 1, 000 1, 00 1, 000 1, 00 1, 000
1.4 35 0, 500 1, 15 0, 500 1, 15 1, 098
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As propriedades do fluido e das partículas utilizadas para o teste de influência de malha

estão descritas na Tabela 32.

Tabela 32 – Propriedades do fluido e das partículas utilizadas para o teste de influência de
malha

Parâmetro Símbolo Valor [unidade]
Índice de potência do fluido n 0, 4 [-]

Índice de consistência do fluido k 0, 7 [Pa.sn]
Velocidade do fluido na entrada do canal uβ,ch,i 0, 39257 [m/s]

Diâmetro das partículas Dp 0, 5 [mm]
Razão de massa específica ρp/β 2, 5 [-]

Para o teste em questão, com os volumes de controle indicados, não houve alterações

significativas no perfil de velocidades - Figura 49. O perfil de velocidades foi escolhido em

y = 0, 2m pois é a região do plano de injeção de partículas e deve existir uma garantia de

escoamento completamente desenvolvido nesta região. Nesse caso, optou-se pela malha

1.4, que apresenta um refino próximo à parede.

β

Figura 49 – Perfis de velocidade para a região y = −0, 2.

Outra região que demanda estudo de influência de malha é a região da fratura. A fratura

utilizada neste trabalho possui a mesma espessura daquela estuda em De Lai (2013) e

Barbosa (2015). Para garantir uma quantidade de volumes de controle adequada, três

malhas foram utilizadas, mostradas na Tabela 33.

Para o caso do perfil de velocidades na fratura, a posição x = 0, 32m foi definida como

superfície para coleta de dados. É possível verificar pela Figura 50 que a malha 2.3 é a

que apresenta melhores resultados. Um refino maior que vinte volumes de controle não foi

utilizado devido a restrição do diâmetro da partícula ser menor que o tamanho do volume
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Tabela 33 – Quantidade de volume de controle para x, UP

Malha VC ∆(x)1 [mm] nr,1 ∆(x)N [mm] nr,N ∆max [mm]
2.1 10 1, 000 1, 00 1, 000 1, 00 1, 000
2.2 15 0, 667 1, 00 0, 667 1, 00 0, 667
2.3 20 0, 500 1, 00 0, 500 1, 00 0, 500

de controle. Como o caso padrão de estudo se baseia em um diâmetro de 0,5 mm, não foi

possível aumentar o refino na região da fratura.
β

Figura 50 – Perfis de velocidade para a região y = −0, 2.

Para a avaliação do comprimento da fratura, as seguintes configurações de malha,

mostradas na Tabela 34, foram utilizadas:

Tabela 34 – Configuração das malhas utilizadas para o teste em x, FR

Malha VC ∆(x)1 [mm] nr,1 ∆(x)N [mm] nr,N ∆max [mm]
1 240

0, 500 1, 150

3, 096 1, 000 3, 096
2 360 2, 028 1, 000 2, 028
3 480 1, 511 1, 000 1, 511
4 600 1, 205 1, 000 1, 205
5 720 1, 003 1, 000 1, 003

A comparação entre os campos de velocidade do fluido na região da fratura, apresenta-

dos na Figura 51, mostra uma alteração significativa da velocidade do fluido, em função da

quantidade de volumes de controle utilizados em cada configuração. Em especial, verifica-se

uma estabilização entre as malhas 4 e 5.

A concentração de partículas na região da fratura é mostrada na Figura 52.
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Malha Velocidade do fluido
uβ [m/s]

0,000 0,5100,250 [m/s]

1

2

3

4

5

Figura 51 – Velocidade do fluido em função da malha utilizada

Como se observa na Figura 52, existe um encurtamento do leito de partículas com o

aumento do volume de controle. A alteração no comprimento é visível até a malha 3, com

as malhas 4 e 5 não mais apresentando variações significativas.

Malha Leito de partículas
up [m/s]

0,000 0,5100,250 [m/s]

1

2

3

4

5

Figura 52 – Leito de partículas em função da malha utilizada

Por fim, os monitores de vazão de fuga (Qfuga) Figura 53. Como se pode observar, os

valores finais em ambos os monitores se assemelham muito, com uma pequena variação

entre as malhas 4 e 5 durante o processo de preenchimento, causada pela aleatoriedade

do movimento das partículas ao longo do canal. Embora a malha possa ser reduzida ainda

mais, respeitando o critério do diâmetro da partícula, considerou-se que a estabilização do
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leito e da vazão de fuga representam a independência da malha. Desta forma, uma malha

com 720 volumes na região da fratura pode ser utilizada.

Figura 53 – Monitoramento da vazão de fuga em função da malha utilizada



133

ANEXO A - Artigo descrevendo os casos de verificação
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Abstract. In this paper a mathematical and numerical modeling of the solid-fluid flow using an Eulerian-Lagrangian 

approach is presented. The novelty of this study is to test the combination of the Dense Discrete Phase Model (DDPM) 

and the Discrete Element Method (DEM) to couple the discrete (particle) and the continuum (fluid) phases. Classical 

problems regarding the settling velocity are investigated in order to evaluate the performance of the DDPM approach: 

a single particle dropped in a Newtonian and isothermal fluid. The coupling between DDPM-DEM methods is tested 

on the problem of the collision of a single particle with a static wall. Numerical results are compared with numerical 

and experimental data available in literature and major findings are discussed. 
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1. INTRODUCTION 

 

In the last decades much attention has been paid to Eulerian and Lagrangian approaches regarding the numerical 

simulation of particulate flows (Loth, 2010). In the Eulerian approach the particle is considered as a continuum with the 

ability of interpenetrating the fluid. The Lagrangian approach treats the particles as discrete elements where the 

hydrodynamic interactions between the solid and fluid phases and the collisions among the particles are mathematically 

solved for each particle individually (Hoomans et al., 1996). 

Eulerian models, also known as the two fluid models (Ishii, 1975) require a set of closure equations (Enwald et al., 

1996) to guarantee the mass and momentum conservation. Thus, an extra effort related to developing the right closure 

equations is demanded. On the other hand, in the Lagrangian models no closure equations are required. These methods 

frequently use the particles forces as a source term to perform the coupling of the phases (Durst et al., 1984). 

Accordingly, Newton’s second law of motion is applied to the dispersed phase and the forces that act upon the particles 

are added to this equation (Kaufmann et al., 2008). 

For the case of dense dispersed particulate flows, both approaches use specific collision models such as the Kinetic 

Theory (Bookers et al., 2004) and the Discrete Element Method (DEM) introduced by Cundall and Strack (1972). 

The Dense Discret Phase Model – DDPM (Popoff and Braun, 2007) is a relatively new model that has been used for 

a variety of problems that fall into the class of dispersed systems (De Lai, 2013; Adamczyk et al., 2014; Feng and 

Kleinstreuer, 2014; Pirker et al. 2010). Although the model’s name suggests its application to dense systems, 

investigation on the DDPM model capability to treat single particle problems is opportune.  

The aim of this work is to apply the Dense Discrete Phase Model to numerically simulate classical problems of 

solid-fluid flow, such as the settling velocity of a rigid particle. Also, the collision between a rigid particle and a wall is 

investigated using the DEM method coupled with the DDPM method to evaluate both the hydrodynamic and the model 

response for wet collisions. 

 

2. MATHEMATICAL AND NUMERICAL FORMULATION 

 

The numerical model to be used in the present work is the DDPM, which is considered a hybrid model. This 

denomination comes from the ability of the model to represent the fluid and the particles using an Eulerian-Lagrangian 

description. Once the calculation is performed, the results for the dispersed phase are stored in the nodes of the fluid’s 
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grid, through a technique called Node-Based Average Method (Fluent, 2012). To accomplish the task of coupling the 

phases, the DDPM method considers a continuous phase volume fraction to model the dense phase. Therefore, the 

analysis of both, the dense and the diluted particulate flows is allowed. 

The mathematical formulation accounts for two set of equations: one for the continuous phase and another for the 

dispersed one. The fluid is assumed Newtonian with constant properties, for an incompressible and isothermal flow. 

The equations for the continuous phase are the mass conservation and the Navier-Stokes, written as follow (Fluent, 

2012): 
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where t  is the time,    the volume fraction of the continuous phase,   the density of the continuous phase, u  the 

velocity vector, p  the pressure distribution vector,   the absolute viscosity, g  is the gravity acceleration vector. 

DPMF regards to the coupling between the phases and DPMS  is the source term due to displacement of fluid in relation to 

entry of particles in a given control volume. 

Regarding to the dispersed phase, the velocity (Eq. (3)), is defined in terms of the Newton’s second law of motion 

and the position is represented in Eq. (4): 
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where the position and the velocity of a particle is given by px e pu , respectively. The particle mass is represented by 

pm , dF  is the drag force, gbF is the counterbalance between the gravity and buoyancy forces, pgF  represents the 

pressure gradient force, vmF  is the virtual mass, lsF  is the Saffman’s lift force and DEMF  symbolizes  the force related to 

the collisions of the particles. Expressions to calculate the above mentioned forces are presented in Tab. 1. 

 

Table 1. Expressions to evaluate the above mentioned forces. 
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In the table above, p  is the particle density, DC  is the drag coefficient between the particle and the fluid, 

calculated by the Morsi and Alexander (1972) model, Re p  is the particle’s Reynolds number, given by 
Re /u up p pd     . lsC  is the Saffman lift constant (Li and Ahmadi, 1992) and vmC  is the virtual mass 

coefficient (Kendoush et al., 2007).
 

The collision force, DEMF , is a combination of the normal and tangential forces generated by the particle collisions. 

The normal force is calculated through a spring-dashpot model (Lunding, 1998), as shown in Eq. (5). 

 

 12 12 12n k     F λ λu   (5) 
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where k ,  ,  , 12u and 12λ are respectively, the spring constant, the overlap between the particles, the damping 

coefficient, the relative velocity and the normal direction of the collision. The damping coefficient is calculated using 

Eq. (6) in wich 12m  represents the reduced mass and colt is the collision time. 

 

12
2 ln

col

m

t
     (6) 

 

The tangential force ( Ft ) is calculated using a Coulomb model as represented in Eq.(7).  Equation (8) is the 

combined effect of normal and tangential forces. 

 

12t a n F F ζ   (7) 

 

DEM n t F F F   (8) 

 

where a  is the coefficient of friction and 12ζ  is the tangential direction. 

The discretization of the equations of the fluid uses the Finite Volume Method as described in Patankar (1980) 

where time is discretized by the use of an implicit first order scheme. The advective terms are calculated via an upwind 

interpolation scheme. The velocity – pressure coupling is performed by applying the PC-SIMPLE algorithm (Vasquez e 

Ivanov, 2000). 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

The problem of the terminal velocity consists of abandoning a falling sphere with zero initial velocity in quiescent 

fluid.  The particle accelerates under gravity influence and attains to its maximum velocity, known as terminal (settling) 

velocity. Two cases were simulated and Tab. 2 shows the parameters used (Mordant and Pinton, 2000). 

 

Table 2. Parameters employed for the settling velocity simulations. 

 

Parameter Representation/Unity Case 1 Case 2 

Particle density  [kg/m³]p  2560 7710 

Particle Diameter  [mm]pd  0.5 0.8 

Settling Velocity – Experimental  [m/s]pU  0.0741 0.315 

Fluid Density  [kg/m³]f  998.2 998.2 

Absolute Viscosity  [Pa.s]f  1.003 -310  1.003 -310  

 

Figure 1 shows the results for the Case 1. Figure 1(a) shows the tests for fluid time-step for a control volume of 4 

times the particle diameter. The comparison between the experimental and numerical data available in Mordant and 

Pinton (2000) are displayed in Fig. 1(b).  

 

(a) (b) 

  
 

Figure 1 – Fluid time-step size (left) and comparison with Mordant and Pinton (2000) data (right) for case 1  
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It is possible to notice from Fig. 1(a), that the fluid time-step has less influence on the terminal velocity given that 

the cell size used in the fluid’s numerical domain is large enough. Tests performed in the present work suggest a cell 

size of four times the particle diameter. 

Figure 1(b) shows a good agreement between the results obtained using the DDPM model and the numerical model 

used by Mordant and Pinton (2000). One can notice that both numerical models have the same behavior until the 

settling velocity point. The DDPM model shows a slightly higher terminal velocity. The comparison between the 

experimental data and the DDPM results shows a different behavior for the accelerating stage. Such behavior may arise 

from the difficulties involved in measuring the velocity of such a small and light particle.  

Regarding the Case 2, Fig. 2(a) shows the tests for fluid time-step for a control volume of four times the diameter of 

the particle. In Fig. 2(b) the comparison between the experimental and numerical data available in Mordant and Pinton 

(2000) is presented. 

 

(a) (b) 

  
 

Figure 2 – Fluid time-step size (left) and comparison with Mordant and Pinton data (right) for case 2  

 

Figure 2(a) shows the same behavior as seen in case 1: the fluid time-step does not greatly influence the terminal 

velocity when the fluid cell size is large enough.  

In Fig. 2(b), when the two numerical models are compared, it is possible to observe that both approaches behave in 

a similar way, with the DDPM results being slightly underestimated. As for the experimental data, the DDPM results 

are also in good agreement, showing a reduction on the difference between the two curves for the accelerating stage. 

Further analysis will be presented in the final version of this article. 

In the second set of numerical experiments, a particle with no initial velocity is dropped in a fluid, starts to 

accelerate reaching its terminal velocity and then collides with a static wall. Two configurations were tested: constant 

and variable restitution coefficient, whose parameters are shown in Tab. 3. 

  

Table 3. Parameters employed to perform simulations of collision. 

 

Parameter Representation/Unity Value 

Particle density  [kg/m³]p  7800  

Particle diameter  [mm]pd  3.0  

Fluid density  [kg/m³]f  935  

Absolute viscosity  [Pa.s]f  0.01  

Fluid time-step size fΔt  [s]  42 10  

Particle time-step size pΔt  [s]  -52 10  

Control volume size Δx [mm]  6.0×6.0×6.0  

Spring constant k [N/m] 378.250  

 

The restitution coefficient is set as 0.78, as suggestion from the experimental work of Gondret et al. (2002). Using 

the same work as comparison, Tab. 4 shows the coefficient of restitution for the first four collisions, the maximum 

height obtained from Gondret et al. (2002) and those from the present work. 
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Table 4. Comparison between maximum heights after the particle collision. 

 

Collision   hmax[mm] – Gondret et al. (2002)  hmax – simulation [mm] 

1
st
  0.78 7.489 9.075 

2
nd

  0.66 2.278 2.529 

3
rd

  0.45 0.570 0.402 

4
th

  0.25 0.017 0.013 

 

Figure 3 shows the results of the simulations and the comparison with the experimental data available in Gondret et 

al. (2002).  

 

 
 

Figure 3 – Experimental data from Gondret et al. (2002) and present study simulations  

 

It can be seen that with a constant coefficient of restitution the numerical result does not match the experimental 

one. For a variable  a better fitting is observed. For the constant coefficient of restitution, the curve shown in Fig. 3 

does not represent the right bouncing motion after the first collision. This does not necessarily indicate a limitation of 

the DDPM-DEM coupling, but a restriction on the software used. The Ansys Fluent® software used in this article does 

not allow a variable coefficient of restitution. That might be an explanation for the differences between the 

experimental data and the numerical data for a constant  . 

To change the coefficient of restitution the simulations were stopped before the collisions take place. Then, the right 

coefficient was set, as shown in Tab. 4. By using this maneuver, a better curve fitting was provided, and only a 

significant difference in the first collision height was observed (Tab. 4). Such difference causes a time shift for the 

following collisions – 0.025 s in the worst case. Nevertheless the final height in each one of them is fairly the same. 

This indicates that the DDPM-DEM model is also good to evaluate the wet collisions. 
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