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Resumo: Reservatórios artificiais são de importância fundamental para o
desenvolvimento tecnológico e suas aplicações vão desde segurança
hidrológica até efeitos de cobertura em aerofólios. O vento ao passar pela
borda de um canal acaba por impelir um escoamento em um fluido mais denso
e viscoso. Para valores baixos do Número de Reynolds (Re ~10^-3), o
escoamento é puramente Laplaciano, mas a medida a velocidade do vento
aumenta, pode haver um transporte de momento linear suficiente para retirar o
fluido denso confinado do reservatório. A forma do reservatório desempenha
papel fundamental neste confinamento. Neste trabalho, investigamos analítica
e numericamente o escoamento bifásico de fluidos Newtonianos
incompressíveis. As soluções quasi-estácionárias das equações de NavierStokes, continuidade e volume do fluido em duas dimensões foram obtidas
numericamente através da técnica de volumes finitos. As simulações
consistiram de uma discretização de 150 mil nós de reservatórios triangulares
(mesma profundidade e mesma base) abaixo da linha do canal por onde o
vento força o fluido dentro do reservatório, que é mais denso e viscoso, na
proporção de 10 para 1 para ambas as propriedades. Os números de Reynolds
para o canal variaram logaritmicamente de 10^-3 até 10^2. A velocidade para a
qual o fluido denso deixa de ser confinado depende fortemente da inclinação
do canal. A velocidade na interface entre os fluidos também é relacionada com
a inclinação do canal.
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