
Resumo 
 
Neste trabalho o escoamento e o transporte de massa através de um meio poroso são 

descritos, caracterizados e simulados, com o objectivo de melhor compreender os 

mecanismos e a influência da estrutura de um meio poroso. Este estudo é limitado ao 

caso de escoamento de fluidos newtonianos incompressíveis em estado estacionário. 

A estrutura de um meio poroso foi descrita com um modelo de redes formado por dois 

tipos de elementos: as câmaras (esferas), representando os vazios de maiores 

dimensões e os canais (cilindros), que interligam as câmaras entre si. Na geração da 

rede as relações entre os dois tipos de elementos ao nível local são tidas em 

consideração. É proposto um modelo geométrico, baseado na caracterização 

geométrica de leitos de enchimento regulares de esferas de diâmetro constante, para 

prever as dimensões características dos elementos da rede em função das 

características do leito de enchimento. Este modelo é adequado no caso em que a 

distribuição dos diâmetros equivalentes das partículas é apertada. 

O escoamento através dos elementos da rede é descrito utilizando a analogia com um 

circuito eléctrico puramente resistivo. A existência dos dois tipos de elementos de rede 

é tida em consideração de forma explícita. Os resultados mostram que apenas quando 

são considerados os efeitos das ligações entre câmaras e canais é possível descrever 

o escoamento num meio poroso em qualquer regime de escoamento. O modelo 

proposto é utilizado para caracterizar a influência das características geométricas da 

rede e dos seus elementos. É observada uma boa concordância entre os valores 

previstos de permeabilidade, as constantes da Equação de MacDonald e dados 

experimentais disponíveis na literatura. 

O transporte de massa é descrito simulando a resposta transiente da rede a uma 

perturbação de traçador aplicada na entrada do fluido. Os mecanismos de transporte de 

massa por convecção são associados aos canais e os dispersivos às câmaras. O 

atraso devido ao escoamento nos canais é considerado de forma explícita nas 

equações de balanço material e sua resolução numérica. O modelo proposto permite 

caracterizar a influência da estrutura da rede e dos seus elementos, em particular 

quando a convecção é o mecanismo de transporte de massa dominante. Dois 



parâmetros são propostos para avaliar a influência relativa dos mecanismos 

convectivos e dispersivos de transporte de massa. A comparação com dados 

experimentais é adequada desde que as previsões do modelo sejam corrigidas usando 

um parâmetro função apenas da porosidade. 

 

 

Abstract 
 

In this work the flow and mass transport through a porous medium are described, 

characterised and simulated, with the objective of better understand the underlying 

mechanisms and the influence of the medium structure. This study is limited to 

Newtonian fluids in steady state flow. 

The structure of the porous medium is described using a network model with two types 

of elements: chambers and cylinders. Chambers are modelled as spheres, representing 

the larger voids and channels are modelled as cylinders, representing the smaller voids 

that interconnect chambers. The interrelation between the two types of the network 

model elements is taken into account at the local level. A geometrical model is proposed 

to predict values of the particles size distribution of the network elements as a function of 

the characteristics of the packed bed. It is based on the geometric characterization of a 

regular packed bed formed by spheres of constant diameter. This model is adequate in 

the situation that the particles size distribution is narrow. 

The flow through the network elements is described using the analogy with a purely 

resistive electrical circuit. The existence of two types of network elements is explicitly 

considered. The results show that only when the influence of the connections between 

channel and chambers is considered it is possible to describe any of the flow regimens. 

The proposed model is used to characterise the influence of the geometry of the 

network and their elements. It is observed a good agreement between the predicted 

values of permeability, the constants of MacDonald’s Equations and experimental data 

available in the literature. 

The mass transport is described by simulating the transient response of the network to 

tracer perturbation applied at the entrance of the fluid. The mass transport by convection 



and dispersion is associated with the channels and chambers respectively. The delay 

due to the flow in the channel is taken into account when writing and numerically solving 

the mass transport equations. The proposed model allows one to determine the 

influence of the network structure and their elements, especially when mass transport by 

convection is dominant. Two parameters are proposed to assess the relative importance 

of the convection and dispersion mechanisms. The comparison with experimental data 

shows is good only when a correcting factor function only of the porosity. 

 


