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O escoamento de fluidos bifásicos em meios porosos se apresenta em várias atividades industriais 

tais como a recuperação de água e óleo, gás e óleo e armazenagem de  resíduos.   Este escoamento na 
maioria das vezes ocorre nos poucos espaços disponíveis no meio poroso propiciando uma permeabilidade 
elevada e com índices de escoamento altos gerando desse modo efeitos inerciais. Outras situações, também  
ocorrem na engenharia química, em colunas de gás e líquidos e em problemas relacionados ao deposito de 
rejeitos que se depositam no solo. 

A modelagem do escoamento turbulento bifásico em meio poroso foi desenvolvida através da 
equação de Forchheimer generalizada.  Foi introduzido no modelo matemático um parâmetro f que funciona 
como indicador do regime de turbulência. Esta funcionalidade foi baseada pela suposição da existência de uma 
dependência entre as características dos materiais e a permeabilidade e da independência em relação ao 
regime do escoamento. O modelo pode ser derivado de experiências que representem a quantidade do 
escoamento. 
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