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Resumo: O vento ao encontrar outro fluido mais denso em repouso num 

reservatório desenvolve um escoamento interno mesmo com o fluido restrito. 

Para grandes reservatórios a tensão superficial desempenha papel desprezível 

nesta ação, mas a medida que os reservatórios diminuem, a tensão interfacial 

entre os fluidos faz com que os fluidos fiquem mais coesos devido a curvatura 

gerada na interface. Nós estudamos numericamente o escoamento bifásico de 

fluidos Newtonianos incompressíveis com da obtenção de soluções quasi-

estácionárias por técnica de volumes finitos das equações de Navier-Stokes, 

continuidade e volume do fluido no volume de controle. As simulações 

consistiram de uma discretização de 150 mil nós de um reservatório triangular 

simétrico abaixo da linha do canal por onde um fluido 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 tensão superficial entre os fluidos foi modelada através da curvatura da 

interface, a qual é obtida da equação do volume de controle. A medida que a 

vazão no canal aumenta, os efeitos inerciais desempenham papel em todo o 

sistema. O aumento na velocidade dos vórtices com o aumento da tensão 

interfacial pôde ser computado e mostramos que a tensão superficial 

desempenha papel importante em conter o fluido denso dentro do reservatório 

mesmo para altos valores do número de Reynolds. 
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