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Resumo

O escoamento de fluidos no interior de estruturas irregulares apresenta certa complexidade.

De início, investigamos o transporte de partículas no interior de uma estrutura ramificada

tridimensional semelhante a um pulmão. Essas partículas são arrastadas por um fluido

Newtoniano. Verificamos que a estrutura ramificada se comporta como um separador

de partículas por tamanho, e que alguns parâmetros geométricos podem ser ajustados

para controlar essa separação. Depois, estudamos o escoamento de um fluido Newtoniano

e partículas pontuais no interior de canais catracas bidimensionais. Estes canais foram

modelados de forma a permitir uma quebra de simetria espacial na direção do escoamento.

No entanto, não encontramos mudanças significativas relacionadas ao perfil de escoamento

do fluido. Já em relação às partículas ocorre uma grande assimetria no tempo médio

de trânsito devido à existência de caminhos que se estabelecem próximos às paredes

de perfil assimétrico. Assim, mostramos como obter um efeito catraca das partículas,

podendo ocorrer uma seleção das mesmas em determinadas condições de escoamento.

Finalmente, analisamos o escoamento de fluidos não-Newtonianos no interior de meios

porosos bidimensionais. O fluido escolhido pode exibir dois principais regimes de escoa-

mento: de altas viscosidades, quando em baixas tensões; e baixas viscosidades, quando em

tensões mais elevadas. Para tal, utilizamos o modelo de Herschel-Bulkley usado em fluidos

de Bingham (pseudoplásticos). Como resultado encontramos um regime de escoamento

peculiar, apresentando uma forte canalização do fluido no interior do meio poroso.

Palavras-chaves: escoamento. fluido. particulas.



Abstract

The fluid flow through irregular structures shows strong complexity. We investigated

particles transport through a lung-like branched tridimensional structure which are dragged

by a newtonian fluid. We observed that the branched structure works as size separator of

the particles and the influence of geometrical factors on this separation.

We also investigated the flow of Newtonian fluid and particles in bidimensional ratchet

channels which were modeled by a spatial symmetry break in the fluid flow direction. The

flux profile was not significantly changed, but the mean time passage of the particles shows

an asymmetry due to the existence of well-established paths near the asymmetric walls. In

other words, we found how to produce the ratchet effect for particles and the selection of

them in specific flux conditions.

Concerning to non-Newtonian fluids we studied its flow through porous media. The fluid

shows two flow regimes: for low applied tensions, it shows a high viscosity behavior; and

for high applied tension, it shows a low viscosity behavior. The Herschel-Bulkley model

for Bingham pseudoplastic fluids was used. We found a singular behavior for the fluid flow

with a strong channeling of the fluid in the porous medium.

Key-words: flow. fluid. particles.
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1 Introdução

Os fluidos estão presentes no nosso cotidiano, seja no ar que respiramos, nos rios

e mares que nos circundam, no sangue que percorre nosso corpo. No presente trabalho

abordamos o estudo do escoamento de fluidos em três tipos diferentes de estruturas. A

primeira, uma estrutura ramificada semelhante a um pulmão, onde a presença de diversas

ramificações permite o fluxo seguir caminhos distintos e assim influenciar o transporte

de massa. A outra estrutura é formada por um único canal de paredes com formato de

dentes que lembram uma catraca, em que a assimetria axial possibilita a exploração de

propriedades de transporte ao longo do canal. Por último, utilizamos um meio poroso

formado por discos sobrepostos.

Nos primeiros casos o fluido usado é dito Newtoniano, enquanto no último usamos

um fluido não-Newtoniano. Semelhanças e peculiaridades estão presentes nos três tipos

de estruturas. O estudo do transporte de fluidos e partículas em estruturas como estas é

de fundamental importância para o conhecimento de processos que ocorrem em situações

como: recuperação de petróleo em rochas porosas, difusão em alguns tipos de catalisadores,

escoamento em estruturas fisiológicas como membranas rugosas, estruturas pulmonares

artificiais e próteses de artérias.

No Capítulo 2 é feita uma introdução sobre fluidos, mostrando as equações básicas

que regem o escoamento. Depois de uma breve abordagem teórica, fazemos uma exposição

dos métodos numéricos utilizados no presente trabalho para encontrar os campos de

velocidade e pressão, e exemplificamos a utilização de tais métodos em uma situação de

um escoamento simples, de um fluido Newtoniano incompressível, em um canal liso (sem

rugosidade) bidimensional. Tal situação possui solução analítica que comparamos com os

resultados computacionais.

No Capítulo 3, investigamos o transporte de partículas no interior de estruturas

ramificadas tridimensionais semelhantes a um pulmão. Um fluido Newtoniano e em regime

de baixos Reynolds escoa no interior da estrutura transportando partículas pontuais com

inércia, que são introduzidas na posição de entrada do fluido. Um mecanismo de separação

de partículas é observado. A combinação entre os parâmetros geométricos da estrutura

com as propriedades do escoamento e de transporte de partículas são os principais fatores

que influenciam na separação das partículas.

Em seguida, no Capítulo 4, apresentamos um novo mecanismo de separação de

partículas inerciais através de um canal que emprega mecanismos de catraca. No entanto,

em vez de utilizar processos difusivos típicos de catracas, optamos por explorar a assimetria

do escoamento no interior de tais canais. Assim, de maneira determinística, haveria a pos-
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sibilidade de reduzir drasticamente o tempo do processo. Procedemos, então, investigando

os principais parâmetros que influenciam no mecanismo de separação de partículas de

maneira a alcançarmos a máxima eficiência do separador.

No Capítulo 5, passamos a estudar o comportamento de um fluido mais complexo,

cuja viscosidade varia dependendo da taxa de deformação do fluido. Especificamente,

estudamos um fluido não-Newtoniano conhecido como fluido de Bingham, empregando o

modelo de Herschel-Bulkley. Tal fluido possui características de sólido até que uma certa

tensão de cisalhamento seja alcançada e então o mesmo passa a fluir. O escoamento se dá

no interior de um meio poroso bidimensional, em que fazemos o fluido escoar em diversas

velocidades mantendo-se um regime laminar (baixos Reynolds). Um regime peculiar de

escoamento surge devido à presença de heterogeneidade relacionada à viscosidade. Uma

forte canalização do fluxo é apresentada, inerente da interação do fluido com o meio poroso,

influenciando em propriedades apresentadas em regimes inerciais, porém ainda no regime

viscoso.

Por fim, no Capítulo 6, expomos as conclusões que chegamos ao final do trabalho,

juntamente com algumas perspectivas futuras de aprimoramento, de maneira a englobar

um maior número de características e propriedades. Expomos também sugestões que

podem ser seguidas em futuros trabalhos que possam trazer melhorias dentro do presente

ramo de estudo.
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2 Fluidodinâmica Computacional

Os fluidos estão presentes no nosso cotidiano, seja no ar que respiramos, nos rios e

mares que nos circundam, no sangue que percorre nosso corpo. O estudo da Fluidodinâmica

teve inicio há séculos e até hoje muito ainda é estudado devido à grande importância

que exerce em nossas vidas. Egípcios tinham relógios de água; Arquimedes definiu as

condições para que um corpo flutuasse ou não quando mergulhado. Os romanos construíram

aquedutos a fim de levar água até suas cidades. De início, o estudo de fluidos em movimento

foi desenvolvido de forma experimental, com a hidráulica. Leonard Euler foi quem primeiro

descreveu o movimento dos fluidos através de equações matemáticas, as chamadas equações

de Euler, estabelecendo relações entre o movimento dos fluidos e as forças que causam esse

movimento (hidrodinâmica). No século XIX uma descrição matemática mais sofisticada foi

desenvolvida com os trabalhos dos franceses Claude Navier (1822), Simeon Poisson (1829)

e do inglês George Stokes, as chamadas equações de Navier-Stokes [2].

A matéria existe basicamente em dois estados: sólido e fluido. Os fluidos normal-

mente podem existir nos estados líquido e gasoso. Um corpo sólido tem geralmente volume

e forma bem definidos, que só se alteram (usualmente, pouco) em resposta a forças externas.

Isso se deve à estrutura molecular coesa. Esta coesão é maior nos líquidos e pequena nos

gases. Um líquido tem volume bem definido, mas não a forma: mantendo seu volume,

amolda-se ao recipiente que o contém. Um gás não tem nem forma nem volume bem

definidos, expandindo-se até ocupar todo o volume do recipiente que o contém. Líquidos

e gases têm em comum, graças à facilidade de deformação, a propriedade de poderem

“escoar” ou “fluir” facilmente, assim o nome fluidos [3].

A diferença fundamental entre sólidos e fluidos está na maneira de responder às

tensões tangenciais. Um sólido submetido a uma força externa tangencial à sua superfície

deforma-se até que sejam produzidas tensões tangenciais internas que equilibram a força

externa, permanecendo depois em equilíbrio, ou seja, em repouso. Se a força externa não

for excessivamente grande, a deformação é elástica, ou seja, o sólido volta à situação inicial

quando é retirada a força externa. Um fluido, ao contrário de um sólido, não consegue

equilibrar uma força tangencial, o fluido “escoa” e permanece em movimento enquanto

a força estiver sendo aplicada. Uma força arbitrariamente pequena pode produzir em

um fluido uma deformação arbitrariamente grande, desde que atue durante um tempo

suficiente [4].

Para tratarmos problemas que envolvem fluidos, onde o número de moléculas

normalmente existentes em um volume macroscópico é enorme (cerca de 1019 moléculas

em um volume de 1 cm3 de ar), precisamos de um modelo mais adequado. O conceito
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de meio contínuo é uma idealização da matéria, ou seja, um modelo para o estudo do

comportamento macroscópico em que se considera uma distribuição contínua de massa.

Este modelo tem validade somente para um volume macroscópico no qual exista um

número muito grande de partículas de forma a manter uma média estatística bem definida.

Assim em cada ponto do espaço as propriedades do fluido podem ser representadas por

funções contínuas da posição e do tempo [5].

A área da física que estuda o movimento dos fluidos (gases e líquidos) é denominada

“fluidodinâmica”. Os fluidos podem ser classificados como Newtonianos ou não-Newtonianos

considerando a relação existente entre a tensão cisalhante (tangencial) e a taxa de defor-

mação. A Lei de Newton para a viscosidade representa esta característica, e é dada por:

τ ij = −µγ̇ij, onde γ̇ij =
∂vj

∂xi

(2.1)

onde vj é a componente da velocidade na direção ĵ, τij é a tensão de cisalhamento atuando

sobre a superfície i sendo aplicada na direção j, µ é a viscosidade dinâmica ou molecular

do fluido (a qual vamos sempre nos referir simplesmente por viscosidade), e o termo γ̇ij

representa a taxa de deformação do fluido. O sinal negativo é devido ao fato de que o

transporte de momento linear através do fluido, na direção y, ocorre no sentido contrário

ao gradiente de velocidade de escoamento, e de que a tensão cisalhante corresponde à

densidade de fluxo de momento linear, pois

τyx = lim
∆Ay→0

∆Fx

∆Ay

, onde Fx = lim
∆t→0

∆qx

∆t
,

sendo que τyx representa a quantidade de momento linear ∆q na direção x, que cruza

uma superfície de área ∆A na direção y, em um tempo ∆t. Os fluidos também podem ser

classificados como incompressíveis, quando não há variação de densidade quando submetido

à variações de pressão, ou compressíveis.

A maior parte das aplicações práticas da fluidodinâmica diz respeito a fluidos como

a água ou ao ar. Os fluidos estudados no presente trabalho possuem algumas características

básicas: isotropia, incompressibilidade e são governados pelas leis da Mecânica Clássica.

A equação que utilizamos para descrever o escoamento dos fluidos, derivada da lei

de Newton (Eq. 2.1), é conhecida como equação de Navier-Stokes. Ela será aplicada para

o escoamento de fluidos incompressíveis na forma dada pela Eq. 2.2. Outra equação de

extrema importância é a equação da continuidade (Eq. 2.3):

∂~v

∂t
+ (~v · ∇)~v = −

1
ρ

∇p +
µ

ρ
∇2~v (2.2)

∂ρ

∂t
+ ρ∇ · ~v = 0 (2.3)

onde ~v é a velocidade de escoamento do fluido, t o tempo, p a pressão, ρ e µ a densidade

e a viscosidade do fluido, respectivamente. Adotaremos a seguinte notação para o vetor
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velocidade: ~v = uî + vĵ. Para escoamentos incompressíveis e isotérmicos podemos escrever

estas equações como

∂u

∂t
+

∂u2

∂x
+

∂(uv)
∂y

= −
1
ρ

∂p

∂x
+

µ

ρ

(

∂2u

∂x2
+

∂2u

∂y2

)

(2.4)

∂v

∂t
+

∂v2

∂y
+

∂(uv)
∂x

= −
1
ρ

∂p

∂y
+

µ

ρ

(

∂2v

∂x2
+

∂2v

∂y2

)

(2.5)

∂u

∂x
+

∂v

∂y
= 0 (2.6)

onde as equações (2.4) e (2.5) são conhecidas como as equações de momento1 para as

direções x e y respectivamente.

2.1 Canal liso: análise analítica

Escolhemos um sistema simples de escoamento, passível de solução analítica, com

o objetivo de introduzir o assunto que pretendemos tratar e facilitar a compreensão dos

aspectos gerais do escoamento no interior de canais. Para isso é dada uma breve explanação

sobre o escoamento no interior de um canal formado por duas placas planas paralelas

que permanecem em repouso em relação ao sistema de coordenadas. Como a geometria

das paredes do canal é simples, isto é, sem nenhum fator geométrico que provoque efeitos

inerentes aos canais rugosos, vamos nos referir a este canal por simplesmente canal liso

(não-rugoso), como ilustrado na Fig. 1. Este canal tem uma abertura vertical D = 2h

(direção y), comprimento L (direção x) e uma largura suficientemente grande (direção z,

saindo da página) de forma a serem desprezados efeitos nesta direção.

L

h

y

x

Figura 1 – Canal formado por duas placas planas paralelas.

O escoamento, em geral, pode ser classificado de diversas maneiras, seguindo alguns

critérios: permanente, quando suas propriedades em qualquer ponto não variam com o

passar do tempo, caso contrário é dito transitório; incompressível, quando as variações

da massa específica (densidade) do fluido podem ser desprezíveis, caso contrário é dito

compressível; uni, bi ou tridimensional dependendo do número de coordenadas espaciais

necessárias para a especificação do campo de velocidade; uniforme, quando o campo de
1 Possuem dimensão de...
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velocidade de escoamento no instante considerado é constante ao longo do escoamento,

caso contrário é dito variável ou não uniforme; laminar, quando o fluido escoa de maneira

ordenada, com turbilhões e redemoinhos é chamando turbulento. Vamos tratar aqui do

escoamento laminar em regime permanente, de um fluido Newtoniano e incompressível,

em uma abordagem bidimensional (2D). As equações 2.2 e 2.3 neste caso não dependem

do tempo, se tornando respectivamente:

(~v · ∇)~v = −
1
ρ

∇p +
µ

ρ
∇2~v , (2.7)

∇ · ~v = 0 . (2.8)

Para o caso em estudo (canal liso) o fluido escoa na direção x no sentido positivo e

de forma laminar, provocado por um gradiente de pressão aplicado nas extremidades do

canal, possuindo assim velocidade apenas nesta direção (~v = uî) e constante ao longo do

canal (∂~v/∂x = 0). Devido à viscosidade do fluido, sua velocidade nas paredes do canal é

zero (condição de não deslizamento) e aumenta à medida em que se afasta das paredes, de

forma que a velocidade varia apenas na direção y. Aplicando estas condições na Eq. 2.2,

temos:
∂2u

∂y2
=

1
µ

∂p

∂x
(2.9)

∂p

∂y
= 0 (2.10)

onde o termo não linear (~v · ∇)~v é nulo2.

Na Eq. 2.10 verifica-se que a pressão p não depende da componente y, sendo assim

constante ao longo desta direção. Na Eq. 2.9 temos de um lado um termo dependente

apenas de y e do outro lado um termo que depende apenas de x, de forma que para isso ser

válido ambos os termos devem ser constantes. Assim, ∂p/∂x = C, onde C é uma constante

qualquer. Desta forma a pressão é uma função linear apenas de x ao longo da direção de

escoamento que podemos expressar por ∂p/∂x ≡ dp/dx = −∆p/L (a pressão diminui no

sentido de escoamento do fluido). Para a velocidade temos:

u(y) = −
1

2µ

∆p

L
y2 + ay + b ,

onde as constantes a e b são determinadas de acordo com as condições de contorno. Devido

à simetria do problema, o perfil de velocidades deve ser simétrico em relação ao eixo x, de

forma que
du

dy

∣

∣

∣

∣

∣

∣

y=0

= 0 =⇒ a = 0

2 Devido ao fato de que ∇ · ~v = 0.
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v

(a)

Figura 2 – Perfil parabólico de velocidade no interior do canal. A velocidade varia do
maior valor na zona central do canal, diminuindo à medida em que se aproxima
das paredes do canal, onde nestas a velocidade é zero.

e a velocidade deve ser nula nas paredes do canal

u

∣

∣

∣

∣

∣

∣

y=±h

= 0 =⇒ b =
∆p

2µL
h2 .

Temos como resultado a expressão:

u(y) =
(∆p)h2

2µL

[

1 −
(

y

h

)2
]

(2.11)

Obtemos assim que a velocidade de escoamento possui um perfil parabólico (ver

Fig. 2), sendo nula nas paredes e máxima no centro, cujo valor é:

umax =
(∆p)h2

2µL

onde podemos escrever a Eq. 2.11 como:

u(y) = umax

[

1 −
(

y

h

)2
]

. (2.12)

A velocidade média de escoamento pode ser calculada como

V =
1
A

∫

udA =
umax

2h

∫ h

−h

[

1 −
(

y

h

)2
]

dy , dA = dy =
2
3

umax

A vazão volumétrica Q, através do sistema (atravessando uma superfície A = 2h,

visto que estudamos o caso bidimensional) é dada por

Q =
∫

udA = V A =
4humax

3
=

2(∆p)h3

3µL
.

Um parâmetro importante na análise de escoamento de fluido no interior de canais

é um fator adimensional chamado Número de Reynolds (Re), definido por:

Re =
ρV D

µ
, (2.13)
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onde ρ é a densidade (massa específica) do fluido, V é a velocidade média no interior

do canal, D é o comprimento característico (abertura) do canal e µ é a viscosidade do

fluido. O número de Reynolds relaciona as quantidades V ρ e µ/D que representam os

efeitos inerciais e viscosos respectivamente, de forma que quanto maior for Re, menos

importante será a influência da viscosidade sobre o padrão do escoamento, sendo mais

atuantes os efeitos inerciais (ρ). Quanto menor o número de Reynolds, maior será o papel da

viscosidade em relação aos efeitos inerciais. A transição entre o fluxo laminar e turbulento

é usualmente indicada por um número de Reynolds crítico (Recrit), o qual depende das

condições de escoamento e deve ser determinado experimentalmente.

Quando se estuda o escoamento de fluidos em meios desordenados, um dos parâ-

metros que caracteriza o sistema é a permeabilidade, a qual relaciona a velocidade média

de escoamento do fluido através do sistema com a diferença de pressão a qual o sistema

está submetido. A expressão é dada pela lei de Darcy. Para o caso de um canal, podemos

escrever esta expressão como:

V = −
K

µ

∆p

L
, (2.14)

onde K é a permeabilidade, L o comprimento do canal na direção do escoamento, e ∆P a

diferença de pressão [6].

A lei de Darcy é análoga à lei de Ohm para correntes elétricas. O parâmetro

permeabilidade relaciona a vazão do fluido, através de um canal, com a pressão aplicada

neste fluido necessária para que esta vazão ocorra. Quanto menor a pressão necessária

para se obter uma determinada vazão em um canal, maior a permeabilidade do canal.

Assim, a permeabilidade pode indicar uma espécie de resistência do canal ao escoamento

de um fluido.

Podemos verificar que, para um canal liso, temos:

|K| = µV
L

∆p
=

µV h2

3µV
=

h2

3
. (2.15)

Vemos então que a permeabilidade para um canal liso só depende da abertura (ou largura)

do canal. Logo, em um determinado canal liso, cujo parâmetro h é fixo, a permeabilidade

é independente do valor do número de Reynolds do escoamento.

2.2 Solução Numérica

Soluções analíticas para as equações de Navier-Stokes só foram determinadas para

poucos casos. A dificuldade de se obter soluções analíticas está no fato de as equações de

Navier-Stokes serem equações diferenciais parciais não-lineares, e a teoria matemática para

estes casos ainda não está desenvolvida o bastante para que se possa obter soluções analíticas

em regiões arbitrárias e condições de contorno gerais. Para se estudar o comportamento de
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sistemas onde uma solução analítica não é conhecida, experimentos são feitos em túneis

de vento e tanques de água empregando tais sistemas. Devido ao custo elevado para a

realização destes experimentos, é comum se dirigir a atenção em apenas alguns pontos dos

mesmos. Portanto nem sempre esta abordagem é satisfatória. Duas razões fundamentais

podem ser citadas: a primeira em relação à dificuldade de realização dos experimentos

em laboratório, mesmo em escala reduzida, como por exemplo o estudo de reentrada

de um corpo na atmosfera; o segundo está no custo e tempo de montagem que podem

consumir valores proibitivos, como por exemplo em uma simulação do movimento de água

no subsolo.

Com o advento do computador a partir dos anos 1950, surgiu uma terceira alterna-

tiva utilizando técnicas computacionais para se obter resultados numéricos das equações,

possibilitando assim a descrição do escoamento através do campo de velocidade resultante

das simulações computacionais.

A fluidodinâmica computacional é a área da computação científica que estuda

métodos computacionais para simulação de fenômenos que envolvem fluidos em movimento

com ou sem troca de calor [2]. Basicamente, o usuário de CFD3 está interessado em obter

as distribuições de velocidades, pressões e temperaturas na região do escoamento. Da

mesma forma que em um experimento convencional de laboratório, na CFD as técnicas

computacionais são limitadas pelos parâmetros utilizados na simulação, porém o usuário

tem a facilidade para alterar estes parâmetros, como por exemplo a geometria, velocidade

e temperatura, pois estes são apenas “dados de entrada” para o simulador. Por isso muitas

vezes se diz que as técnicas computacionais estão muito mais próximas das experimentais

que das teóricas, como se fossem “experimentos numéricos”.

Para começarmos a estudar um fenômeno físico, é preciso modelar o problema. Por

modelar queremos nos referir ao processo de determinar quais parâmetros físicos (como

temperatura e pressão) atuam no sistema, e como eles o afetam. Usualmente os modelos

só admitem soluções analíticas se forem feitas simplificações, como desprezar grandezas,

visto que elas podem ter uma influência desprezível na solução do problema. Situações

envolvendo fluidos em movimento raramente possuem solução analítica. Para tratar o

modelo computacional, é necessário expressar as equações de forma adequada no domínio

em que são válidas.

A discretização do domínio é necessária, tendo em vista que, computacionalmente,

somente podemos lidar com uma região contínua R (infinitos pontos) se determinarmos

uma fórmula analítica para a solução do problema. No caso de técnicas numéricas não

é possível tratar R como contínua, visto que o método numérico obtém a solução em

pontos (x, t). Temos então que escolher apenas alguns pontos dentro da região R e calcular

a solução do problema apenas neles. Tal processo é conhecido como “discretização” e o

3 Computational fluid dynamics, em inglês.
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conjuto de pontos discretos que constituem o domínio é chamado de malha4. Os termos

que aparecem nas equações que governam o escoamento são escritos em função dos valores

das incógnitas (velocidade, pressão, etc) nestes pontos. Temos então um conjunto de

equações algébricas, acopladas ou não, geralmente lineares. Em casos em que as equações

são não-lineares, um processo de linearização é necessário para a resolução do sistema. As

equações são modificadas em pontos perto da fronteira do sistema, onde são introduzidas

as condições de contorno. Estas, juntamente com as condições iniciais, propriedades físicas

do sistema e parâmetros do escoamento, determinam as condições para a solução do

problema.

Com os resultados obtidos da simulação, é necessária a interpretação física do

problema a fim de eliminar possíveis erros gerados. Estes erros estão associados aos limites

das técnicas numéricas relacionados à discretização das equações, de arredondamento nos

cálculos feitos no computador, e da aproximação numérica das condições auxiliares.

É de fundamental importância a escolha adequada das condições auxiliares de

qualquer problema modelado por equações diferenciais. O comportamento físico do sis-

tema depende fortemente destas condições, que subdividem-se em condições iniciais e

condições de fronteira. A solução da equação de Navier-Stokes está basicamente associada

à quantidade ∇ · ~v = 0, ou seja, ela deve satisfazer a equação da continuidade. Em relação

às condições de fronteira, citaremos algumas:

• Região de entrada do fluido: em geral se conhece a velocidade do fluido ou sua vazão

na região de entrada no domínio.

• Paredes sólidas: quando temos um escoamento de um fluido viscoso, normalmente

definimos uma velocidade tangencial ut do fluido em relação à parede como sendo

igual a zero. Dizemos que a fronteira é não-escorregadia (no-slip, em inglês). Isto

reflete no fato do fluido está parado em relação à parede, o que implica também que

a componente normal da velocidade (un) ser também nula, pois o mesmo não pode

penetrar na parede.

• Região de saída do fluido: esta é uma das condições mais difíceis de serem tratadas,

pois podem gerar problemas em todo o campo de escoamento se forem escolhidas

especificações não adequadas.

A melhor forma de extrair informações destes dados é através da visualização cien-

tífica que corresponde à forma gráfica de apresentar as várias propriedades do escoamento:

campos de velocidade, pressão, temperatura, concentração de substâncias, e qualquer outra

de interesse, facilitando assim o entendimento dos processos que ocorrem no escoamento.

4 Grid ou mesh, em inglês.
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2.3 Métodos Numéricos

Aqui vamos apresentar os métodos numéricos utilizados para a solução das equações

que governam o escoamento do fluido. Para tal tarefa usamos o software comercial Fluent

[7].

No presente trabalho utilizamos um método numérico conhecido como “método

baseado na pressão” onde o campo de velocidade é obtido das equações de momento (2.4

e 2.5). O campo de pressão é extraído resolvendo a equação da pressão a qual é obtida

manipulando as equações da continuidade e do momento. No processo de discretização do

domínio usamos a técnica de “volumes de controle” que consiste em: dividir o domínio em

volumes de controle discretos (volumes finitos) usando uma grade computacional (malha);

integrar as equações governantes sobre cada volume de controle a fim de gerar equações

algébricas para as variáveis dependentes (discretas); linearizar as equações discretizadas e

resolver o sistema de equações lineares resultante para se obter os novos valores (atualizados)

das variáveis dependentes.

O método baseado na pressão usa um algoritmo onde as equações governantes são

resolvidas sequencialmente (isto é, separadas uma da outra). Como estas equações são

acopladas, o cálculo deve ser feito iterativamente a fim de obter a convergência da solução

numérica. Cada equação é desacoplada quando está sendo resolvida.

Cada iteração consiste das seguintes etapas:

• Atualização das propriedades do fluido (densidade, viscosidade). Na primeira iteração

são utilizados os valores iniciais das variáveis.

• Resolução das equações de momento, uma após outra, usando os valores correntes

de pressão e fluxo de massa na face do volume de controle, desta forma atualizando

o campo de velocidades.

• Resolução da equação de correção para a pressão, derivada da equação da continuidade

e das equações de momento linearizadas. Sendo resolvida esta equação, as correções

necessárias da pressão, dos campos de velocidade e dos fluxos de massa nas faces do

volume de controle são obtidas, para que a equação da continuidade seja satisfeita.

• Quando for o caso, equações para grandezas escalares são resolvidas usando os valores

previamente atualizados das demais variáveis.

• Verificação da convergência das equações.

Estas etapas são repetidas até ser alcançado o critério de convergência.
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Figura 3 – Volume de controle usado para ilustrar a discretização da Eq. 2.17.

A discretização das equações governantes pode ser ilustrada considerando a equação

diferencial de convecção-difusão (ou de transporte) para uma certa variável φ.

∂(ρφ)
∂t

+ ∇ · (ρφ~v) = ∇ · (Γ∇φ) + Sφ (2.16)

A variável genérica φ representa uma propriedade do escoamento (como concentração,

velocidade ou temperatura). Se φ = u temos a equação do momento na direção x, se φ = T

a equação de calor, etc.

A importância da Eq. 2.16 está na sua generalidade. Por exemplo, a distribuição

da concentração de um poluente em um rio é modelada por uma equação de transporte.

Podemos também escrever esta equação a partir da integração em um volume de controle

V , obtendo-se sua forma integral:

∫

V

∂(ρφ)
∂t

dV +
∫

V
∇ · (ρφ~v)dV =

∫

V
∇ · (Γ∇φ)dV +

∫

V
SφdV

e após algumas modificações pode ser escrita como

∫

V

∂ρφ

∂t
dV +

∮

ρφ~v · d ~A =
∮

Γφ∇φ · d ~A +
∫

V
SφdV (2.17)

onde ρ é a densidade do fluido, ~v é o vetor velocidade (= uî + vĵ em 2D), ~A é o vetor de

área, Γφ é o coeficiente de difusão de φ, ∇φ é o gradiente de φ (= (∂φ/∂x)̂i + (∂φ/∂y)ĵ

em 2D), Sφ é o termo-fonte de φ.

O Fluent, usando volume de controle, converte a equação escalar de transporte

(Eq. 2.17) em uma equação algébrica que pode ser resolvida numericamente. Esta técnica

de volume de controle consiste em integrar a equação de transporte sobre cada pequeno

volume, fornecendo uma equação discreta que obedece à lei de conservação.

A Eq. 2.17 é aplicada a cada volume de controle, ou célula, no domínio computaci-

onal. A célula triangular 2D mostrada na Fig. 3 é um exemplo de volume de controle. A

discretização da Eq. 2.17 sobre uma dada célula resulta na seguinte forma:

∂ρφ

∂t
V +

Nfaces
∑

f

ρf~vfφf · ~Af =
Nfaces
∑

f

Γφ∇φf · ~Af + SφdV (2.18)
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onde Nfaces é o número de faces (superfícies) em volta da célula, φf é o valor de φ conduzido

através da face f , ρf~vf · ~Af é fluxo de massa através da face, ~Af é a área da face f , |A| é

o módulo |Axî + Ay ĵ| em 2D, ∇φf é o gradiente de φ na face f , V é volume da célula.

O Fluent [7] armazena os valores discretos da variável φ (valor desconhecido) no

centro das células, como ilustrado na Fig. 3 para os pontos c0 e c1. Porém a Eq. 2.18

necessita dos valores φf nas faces. Estes valores são obtidos com a utilização de uma

discretização upwind5, em que a aproximação da derivada espacial depende da direção de

propagação das características.

No presente trabalho escolhemos o esquema upwind com uma precisão de segunda

ordem, no qual os valores de φf nas faces são obtidos através de uma expansão em série

de Taylor com relação ao valor central, de acordo com a expressão

φf = φ + ∇φ · ∆~r (2.19)

onde φ e ∇φ são os valores central e seu gradiente na célula a montante e ∆~r é o vetor

deslocamento entre o centro da célula à montante e o ponto central da superfície desta

célula (ver Fig. 3). Para a quantidade ∇φ, usamos uma expressão baseada no teorema de

Green-Gauss, discretizado da seguinte forma

(∇φ)c0 =
1
V

∑

f

φ̄f
~Af com φ̄f =

φc0 + φc1

2
. (2.20)

A equação de transporte (Eq. 2.18) possui valores da variável escalar φ, bem como

da mesma quantidade das células vizinhas, ambos desconhecidos. Esta equação, em geral,

será não-linear com respeito à esta variável. A forma linearizada desta equação pode ser

escrita como

apφp =
∑

k

akφk + b , (2.21)

onde o índice p é referente à célula central e k às células vizinhas, ap e ak são os coeficientes

linear para φp e φk respectivamente, e b é a contribuição da parte constante do termo-fonte

Sc em S = Sc + Spφ e das condições de contorno. O número de células vizinhas para cada

célula depende da topologia da malha usada, mas geralmente é igual ao número de faces

que circundam a célula (número de faces da célula).

Para a verificação da convergência da solução um dos critérios usados é definido

em termos de “resíduos”, os quais fornecem uma medida do grau em que as equações

de conservação estão sendo satisfeitas ao longo do campo de escoamento. O Resíduo

Rφ computado pelo Fluent vinculado ao método baseado na pressão está relacionado ao

“desequilíbrio” gerado pela Eq. 2.21 somado sobre todas as células p, escrito como

Rφ =
∑

p |
∑

k akφk + b − apφp|
∑

p |apφp|
. (2.22)

5 Expressão inglesa que significa à montante de um ponto no escoamento, ou seja, na direção de onde

vem o escoamento.
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Os resíduos para cada variável do escoamento (velocidade, pressão, etc) dão uma

medida da magnitude do erro na solução em cada interação. Em geral, a solução pode ser

considerada convergida se os resíduos são da ordem de 10−3.

2.4 Canal liso: análise numérica

Nesta seção vamos analisar o escoamento de um fluido entre duas placas paralelas,

mas diferentemente da abordagem feita na Sec. 2.1, aqui faremos o tratamento numérico

do problema. Da mesma forma que antes, o fluido é tratado dentro de condições onde o

mesmo possui características típicas de um fluido Newtoniano e incompressível. Não há

interação do tipo gravitacional.

Na Fig. 4, podemos ver a malha usada para discretizar o domínio. As paredes do

canal são tratadas de forma que o fluido não deslize, assim a velocidade relativa entre a

parede e a camada de fluido adjacente à esta é zero. Na região de entrada é adotado um

perfil parabólico de velocidade de acordo com a Eq. 2.12. Na região de saída, adotamos

como condição de contorno de pressão, esta sendo constante e igual à zero.
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Figura 4 – Domínio discretizado do canal liso, com as regiões de fronteira indicadas. A
malha quadrada contém 16x60 células onde as equações de transporte são
resolvidas e seus valores armazenados.

Tratamos o problema para um escoamento em baixos Reynolds, onde temos as

equações para um fluido escoando em regime estacionário, isto é, os termos são indepen-

dentes do tempo (seção 2.3). As equações são resolvidas usando um esquema upwind de

primeira ordem. A malha utilizada contém 16x60 células nas quais são armazenados os

valores, como por exemplo pressão, velocidade, densidade, temperatura, etc (Fig. 4). Nesta

simulação, a convergência das equações (momento e continuidade) foi obtida quando os

valores dos resíduos atingiram valores iguais a 10−6.

Nas figuras 5 e 6 mostramos os campos de velocidade e pressão, respectivamente,

obtidos a partir de simulações computacionais. Qualitativamente, observamos que o
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Figura 5 – Perfil de velocidade em escala de cores. Fluido escoando da esquerda para a
direita. Magnitude de velocidade variando de azul escuro (menor velocidade)
até vermelho escuro (maior velocidade).

Figura 6 – Perfil de pressão em escala de cores. Fluido escoando da esquerda para a direita.
Magnitude de pressão variando de azul escuro (menor pressão) até vermelho
escuro (maior pressão).

escoamento é laminar, com um perfil de velocidade parabólico e constante ao longo do

canal. Podemos ver também, através da Fig. 7, a concordância entre os resultados numérico

e analítico através do perfil de velocidade exibido na região de saída do canal.
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Figura 7 – Perfil de velocidade na região de saída do canal liso. Comparação entre o
resultado numérico e analítico.
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3 Estrutura ramificada

3.1 Introdução

A seleção de partículas por tamanho é um importante problema encontrado em

diversas áreas da indústria, biologia e pesquisa ambiental [8, 9]. Diversas técnicas complexas

como cromatografia hidrodinâmica e fracionamento fino por divisão de fluxo têm sido

desenvolvidas para filtragem e seleção das mais diversas espécies de partículas desde

micróbios a drogas e emulsões farmacêuticas [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26]. Apesar de sua precisão, a maioria destes métodos tradicionais

apresentam uma desvantagem importante: a necessidade de gerar um campo externo (por

exemplo, térmico, elétrico ou centrífugo), o que aumenta significativamente a complexidade,

o custo e o tempo de processo.

Como mostrado recentemente, a separação de partículas por tamanho pode ser

também obtida por explorar unicamente o perfil do fluxo laminar [27, 28, 29, 30, 31]. As

partículas grandes podem atravessar as linhas de corrente devido às suas altas inércias.

Assim, partículas de tamanhos semelhantes possuem a mesma trajetória, as quais são

escolhidas de uma forma determinística, dando portanto uma indicação teórica para um

processo mais preciso [29]. Embora alguma compreensão possa ser obtida a partir de

experimentos recentes usando escoamento em volta de obstáculos [29] , não é claro como os

detalhes geométricos do dispositivo empregado poderiam afetar a eficiência da separação.

Além disso, não existe estudo computacional de segregação de partículas por inércia em

estruturas ramificadas tridimensionais.

Estudos anteriores têm sido focados no desenvolvimento de novos dispositivos

tecnológicos inspirados pelo comportamento e geometria de sistemas naturais [32, 33].

Neste trabalho, apresentamos uma nova espécie de separador inercial de partículas con-

sistindo em uma estrutura ramificada tipo pulmão. Partículas suspensas em um líquido

injetado no separador, o qual é mostrado na Fig. 8, seguem diferentes caminhos de acordo

com suas inércias devido à assimetria do escoamento induzida pelas bifurcações dentro

da estrutura ramificada. O objetivo é investigar quais são os parâmetros relevantes da

geometria ramificada para a eficiência da separação sob uma dada condição de escoamento

e propriedades das partículas.
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Figura 8 – O separador de partículas consiste de uma cascata de cilindros formando
uma estrutura ramificada. A estrutura dicotômica e homotética em árvore
com quatro gerações (G0-G3) é mostrada (esquerda). Ambos os ângulos de
ramificação, α, e o ângulo azimutal entre planos sucessivos de bifurcação, φ, são
os mesmos em todas as bifurcações. A seta na parte superior indica a direção do
escoamento do fluido, que tem velocidade u0 na entrada. A subfigura (direita)
mostra o detalhe da geometria da bifurcação com a malha usada na solução do
escoamento do fluido e transporte de partículas.

3.2 Modelo

O dispositivo consiste de uma cascata de cilindros formando uma estrutura tridi-

mensional ramificada tipo pulmão como mostrado na Fig. 8. Em cada bifurcação, os raios

dos cilindros diminuem por um fator de (1/2)1/3 e o ângulo de bifurcação é estabelecido

em α = 60◦. Ambos os ramos filhos e o cilindro pai estão no mesmo plano, enquanto

que o ângulo azimutal entre os dois sucessivos planos das ramificações é estabelecido em

φ = 90◦. A geometria de bifurcação foi modelada a fim de evitar descontinuidades [34].

O diâmetro do primeiro tubo é igual a 2 cm, o qual corresponde aproximadamente ao

diâmetro da traquéia humana, enquanto que a estrutura ramificada é construída até a

quarta geração. A razão entre o comprimento L sobre o diâmetro D dos cilindros de cada

geração é estabelecida em L/D = 3.0.

A descrição matemática da mecânica dos fluidos é baseada na hipótese que temos

um fluido contínuo, Newtoniano e incompressível de viscosidade η e densidade ρ escoando

sob condições de estado estacionário. Assim as equações de Navier-Stokes e da continuidade

se reduzem à

∇ · u = 0, (3.1)

ρu · ∇u = −∇p + η∇2
u, (3.2)
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onde u e p são os campos locais de velocidade e pressão, respectivamente. Usamos condições

de não-deslizamento (condição de Dirichlet u = 0) nas paredes dos tubos e impomos um

perfil de escoamento estacionário uniforme com velocidade u0 na entrada do primeiro tubo.

As saídas da estrutura ramificada são livres com a mesma pressão de referência p = 0 e

∂u/∂n = 0. Os parâmetros que controlam o escoamento são a razão L/D (razão entre o

comprimento e o diâmetro dos tubos), o ângulo azimutal φ entre bifurcações sucessivas, e

o número de Reynolds

Re ≡ ρu0D0/η, (3.3)

onde D0 e u0 são o diâmetro e a velocidade média do escoamento na entrada, respec-

tivamente. Restringimos nossas simulações à condição laminar viscosa de escoamento,

Re ≈ 50. O comportamento do escoamento do sistema para número de Reynolds moderados

(não-viscoso) foi investigado anteriormente [35, 36, 34].

A solução numérica das equações 3.1 e 3.2 para os campos de velocidade e pressão

na estrutura é obtida através da discretização por meio da técnica de diferenças finitas

de volume de controle [37]. As equações diferenciais governantes são discretizadas em

uma malha computacional e resolvidas numericamente aqui usando o Fluent [7]. O grau

até o qual as equações de conservação de massa e momento são satisfeitas, por todo o

campo de escoamento, é definida em termos dos resíduos1. Em todas nossas simulações, a

convergência é alcançada quando cada um dos resíduos atinge um valor abaixo de 10−6.

Uma vez que as equações do escoamento do fluido são resolvidas, os cálculos do

movimento das partículas são realizados. As partículas são lançadas na entrada do canal

com velocidade inicial v0 = u0 e uniformemente distribuídas. Por simplicidade, nos cálculos

do presente trabalho, estudamos o transporte de partículas com densidade ρp ≈ ρ, de tal

maneira que a força de empuxo exercida sobre a partículas é igual ao peso da partícula.

Portanto, o arrasto é a única força relevante e a equação do movimento para as partículas

pode ser escrita como
dvp

dt
=

[

18η

d2
pρp

]

(u − vp)ζD, (3.4)

onde vp e dp são a velocidade e o diâmetro da partícula, respectivamente, e ρ e η são a

densidade e viscosidade do fluido, respectivamente. O termo do lado direito da Eq. 3.4 é a

força de arraste exercida pelo fluido sobre a partícula, enquanto todas as outras forças

externas foram desprezadas. A quantidade ζD a qual aparece na Eq. 3.4 é uma correção da

força de arraste de Stokes e é definida como ζD = CDRep/24, onde Rep = ρdp|u − vp|/η

é o número de Reynolds da partícula e o coeficiente de arraste CD é obtido de relações

empíricas [38]. Visto que o arraste é considerado ser a força dominante, em baixos valores

do número de Reynolds, o parâmetro relevante é o número de Stokes, definido como

St ≡
ρpd2

pu0

18ηD0

, (3.5)

1 Ver Eq. 2.22
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onde u0 é a velocidade na entrada do primeiro tubo, o qual tem diâmetro D0. O número de

Stokes pode ser visto como a razão St = tR/tF , onde tR ≡ ρd2
p/18η é o tempo de resposta

da partícula à ação do fluido, e tF ≡ D0/u0 é o tempo de escoamento. De fato, o número

de Stokes é o mais importante parâmetro das simulações. No limite de valores muito baixos

do número de Stokes (St → 0), as partículas possuem tempo suficiente para responder às

mudanças da velocidade do escoamento, seguindo, assim, as linhas de corrente. Porém, no

limite oposto (St → ∞), as velocidades das partículas não são afetadas por variações na

velocidade do escoamento e, portanto, as partículas seguem trajetórias balísticas.

A fim de modelar aproximadamente as colisões das partículas com as paredes dos

tubos, introduzimos o coeficiente de restituição,

k ≡ vreb
p /vimp

p , (3.6)

onde vreb
p e v

imp
p são as velocidades da partícula depois e antes da colisão, respectivamente.

Nas simulações do presente trabalho, as colisões das partículas com as paredes dos tubos

são consideradas elásticas, ou seja, k = 1. Vamos também assinalar novamente que embora

o número de Stokes (Eq. 3.5) implique que as partículas possuem diâmetro finito, as

simulações tratam as partículas como pontuais. As partícula também não interagem umas

com as outras, mas apenas com o fluido através da força de arraste, e com as paredes

dos tubos onde as colisões podem acontecer. Finalmente, consideramos também que as

partículas não são capturadas pela estrutura, e que o movimento das partículas não trocam

momento com o campo de escoamento [39, 40, 41].

3.3 Resultados e Discussão

A geometria da estrutura ramificada com quatro gerações é mostrada na Fig. 9a.

Para cada valor do número de Stokes, lançamos 10.000 partículas na entrada da estrutura

ramificada com uma velocidade inicial de magnitude igual a do escoamento na entrada

(|u| − |vp| = 0). As trajetórias das partículas no escoamento são obtidas por integração

numérica de suas equações de movimento (Eq. 3.4). Na Fig. 9b, observamos o número

percentual ni de partículas que deixam a estrutura através de cada um dos ramos de saída

(i = 1 − 8 na Fig. 9) em função do número de Stokes, St.

Como pode ser visto na Fig. 9b, os valores de ni para cada um dos ramos depende

do número de Stokes da partícula, St. No limite de número de Stokes muito pequeno

as partículas seguem as linhas de corrente do escoamento e uma concentração uniforme

de partículas é esperada sobre as ramificações de saída se a distribuição do escoamento

for simétrica. Quando o número de Stokes St aumenta, porém, a concentração relativa

das partículas que deixam a estrutura através das ramificações centrais de saída, ou seja,

ramificações 3–6 na Fig. 9a, aumenta gradualmente — para St = 0.24, quase 70% das
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Figura 9 – (a) Estrutura ramificada com quatro gerações e oito possíveis saídas. (b)
Histograma do percentual de partículas ni que deixam a estrutura através de
cada um dos ramos (i = 1 − 8), para diferentes valores do número de Stokes St.
(c) Distribuição de partículas que deixam a estrutura ramificada através de um
das saídas periféricas (ramo de número 1 em (a)) e através do ramo central
(ramo 3), em função do número de Stokes, para α = 90◦ e Re = 50.
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partículas deixam a estrutura através das ramificações centrais. Este comportamento é

ilustrado na Fig. 9c, que mostra a dependência de ni sobre o número de Stokes para uma

ramificação central de saída (a número 3), e uma ramificação periférica (a número 1).

De fato, a segregação de partículas alcança um máximo em um número de Stokes

Stmax ≈ 0.4, como podemos ver na Fig. 9c: o número percentual ni de partículas que

deixam a estrutura através das ramificações centrais começa a diminuir para valores de

St > 0.4. Este comportamento pode ser explicado através das colisões das partículas com as

paredes dos cilindros, que exercem uma influência maior sobre as trajetórias das partículas

com número de Stokes elevados (Fig. 10). Como resultado das colisões, a probabilidade

que partículas de suficientemente altos valores de número de Stokes, ou seja, para St & 1

(Fig. 9c), deixem a estrutura através de cada um das ramificações de saída é essencialmente

uniforme, independente da posição das ramificações de saída.

Também testamos um modelo mais complexo para colisões partícula-parede em que

se considera uma distribuição de probabilidade para o ângulo de reflexão θreb (partícula

que ricocheteia), ou seja, o ângulo entre a parede do tubo e a trajetória da partícula

imediatamente após a colisão. Em outras palavras, enquanto no caso de uma colisão

especular (Eq. 3.6) θreb é igual ao ângulo de impacto θimp, no modelo estocástico de

reflexão após a colisão θreb varia de acordo com a rugosidade angular local γ da parede

da interface [42], que por sua vez segue uma distribuição normal com média zero e um

dado desvio padrão ∆γ. Curiosamente, o comportamento ilustrado nas Figuras 9 e 10 é

observado independentemente da lei específica de colisões, bem como do específico valor

do desvio padrão ∆γ dentro do intervalo de valores práticos 2.5◦ < ∆γ < 20◦ [42]. Apenas

mudanças quantitativas marginais (cerca de 5–10% ) nos valores de concentração ni são

encontrados. De fato o número de Stokes característico para uma segregação máxima

parece robusto em relação à lei de colisões partícula-parede.

Os resultados das Figuras 9b e 9c sugerem que a estrutura ramificada considerada no

presente trabalho pode ser empregada como um separador de partículas eficiente. Partículas

que possuem número de Stokes em torno do valor de Stmax são principalmente capturadas

nas ramificações de saída centrais, enquanto que o número de partículas com St ≫ Stmax ou

St ≪ Stmax que deixam a estrutura através de qualquer uma das ramificações periféricas ou

centrais é aproximadamente igual. Porém, quais são os parâmetros relevantes responsáveis

para um St máximo? Além disso, é possível aumentar a resolução da separação ao mudar

a geometria da estrutura [29]? Aqui investigamos estas questões verificando como os

resultados das Figuras 9b e 9c são influenciados pelos valores dos parâmetros da estrutura

ramificada (Fig. 8): o ângulo azimutal entre os planos de bifurcação, φ, o ângulo de

ramificação, α, e o fator de homotesia, h, que define a razão entre os diâmetros dos ramos

filho e pai em cada bifurcação.

O ângulo azimutal, φ, entre sucessivos planos de bifurcação — A segregação de
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Figura 10 – Trajetória de partículas para diferentes números de Stokes St = 5.9 × 10−6

(a), St = 0.24 (b) e St = 3.78 (c) em uma estrutura ramificada com α = 60◦

e φ = 0◦. Em cada caso, as trajetórias dos 10 feixes de partículas deixam as
posições iniciais igualmente espaçadas ao longo do diâmetro de entrada do
primeiro tubo como mostrado. As partículas com baixos Stokes (a) comportam-
se como traçadoras, enquanto as partículas com Stokes intermediário (b)
deixam a estrutura preferencialmente através dos ramos centrais. Para Stokes
suficientemente altos (c), as colisões afetam as trajetórias das partículas de tal
maneira que a concentração de partículas é, novamente, mais uniformemente
distribuída sobre os ramos periféricos e centrais.

partículas parece ser mais eficiente quando uma assimetria é induzida no escoamento,

ou seja, alterando o ângulo azimutal φ entre planos de bifurcação sucessivos para um

valor diferente de 90◦. A Fig. 11a mostra o número percentual, nc, de partículas que

deixam a estrutura através das ramificações centrais em função do número de Stokes,

para diferentes valores de φ. Como podemos ver no gráfico maior da Fig. 11b, o valor

máximo de nc diminui monotonicamente com φ, alcançando o valor mínimo em φ = 90◦.

Este comportamento pode ser compreendido ao se notar que quanto maior for o ângulo

azimutal φ, os ramos periféricos ficam mais próximos dos ramos centrais de saída (veja a

Fig. 12), e assim uniformizando a distribuição das partículas deixando a estrutura através

dos ramos de saída. A eficiência mais alta do separador é obtida quando φ = 0◦, isto é, os

ramos são dispostos no mesmo plano. Novamente, como um resultado das colisões com as

paredes dos tubos, a segregação das partículas parece desaparecer para partículas com
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St & 1, Fig. 11a.

Observamos no inset da Fig. 11b o Stokes Stmax no qual a segregação alcança

o valor máximo é essencialmente independente do ângulo azimutal entre os planos de

bifurcação para φ < 30◦. Porém, quando φ aumenta, Stmax é deslocado para valores mais

baixos. Isto acontece porque quando o ângulo azimutal torna-se grande, a inclinação dos

ramos periféricos de saída em relação ao primeiro tubo (primeira geração) diminui (veja a

Fig. 12). Torna-se, desta forma, fácil para partículas com número de Stokes baixo deixarem

a estrutura através dos ramos periféricos, visto que colisões partícula-parede competem

para desviar as trajetórias das partículas do caminho determinado apenas pela inércia.

Em φ = 90◦, o número de partículas que saem através dos ramos periféricos é máximo

(cerca de 25% como visto na Fig. 11b), mas também o valor mínimo de Stmax é alcançado.

O ângulo de ramificação, α — A Fig. 13 mostra o número percentual, nc, de

partículas que deixam a estrutura ramificada através das quatro ramificações centrais de

saída, em função do número de Stokes, para diferentes valores do ângulo de ramificação α.

Para cada curva nc vs. St, um valor máximo de nc é alcançado para um número de Stokes

Stmax, como pode ser visto na figura. No inset e no gráfico maior da Fig. 13b vemos a

dependência do Stmax, e de nc com α. Para baixos valores de α (cerca de 60◦ ou menos) a

eficiência da segregação aumenta rapidamente com α sendo que um crescente número de

partículas com alta inércia percorrem os ramos centrais quando a inclinação dos ramos

periféricos de saída com relação à primeira geração de cilindros torna-se grande. Quando

α alcança um valor ≈ 60◦, porém, um máximo de nc alcança um valor de saturação

em volta de 75%. Grandes ângulos de ramificação implicam em movimento balístico das

partículas dentro dos ramos periféricos. Assim, desconsiderando as colisões com as paredes

do tubo, que ocorrem para números de Stokes maiores que Stmax, a maioria das partículas

segregadas (Stmax) deixam a estrutura através dos ramos centrais, independentemente de

α.

O aumento do ângulo de ramificação antecipa o início das colisões partícula-parede

dentro da estrutura ramificada. Para pequenos valores de α, apenas partículas com alta

inércia colidem com as paredes dos ramos filhos depois de terem atravessado as linhas de

corrente do escoamento na primeira bifurcação. Porém, quando α aumenta, as colisões

afetam as trajetórias das partículas com baixos valores de St, o que explica a diminuição

de Stmax com α mostrado no inset da Fig. 13b. Quando α torna-se grande o suficiente,

Stmax alcança um valor constante em volta de 0, 34 independentemente de α.

Fator de homotesia, h — A Fig. 14a mostra o comportamento de nc em função do

número de Stokes para diferentes valores da homotesia h, isto é, a razão entre os diâmetros

dos ramos filhos e pai. A Fig. 14b mostra que ambos os valores de nc máximo e do

número de Stokes Stmax para os quais a segregação é máxima aumentam monotonicamente

com h. De fato, quanto maiores os ramos filhos, mais tempo as partículas possuem para
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Figura 11 – (a) Número percentual, nc, de partículas que deixam a estrutura através
dos quatros ramos centrais, em função do número de Stokes, para diferentes
valores de φ, o ângulo azimutal entre sucessivos planos de bifurcação. Nos
cálculos, os valores nominais para o ângulo azimutal, α = 60◦, e para o fator
de homotesia, h ≈ 0.79, foram estabelecidos. (b) Gráfico maior: valor máximo
para nc de cada curva em (a) é mostrado como função de φ. O subgráfico
mostra a dependência do número de Stokes Stmax , para o qual nc é máximo,
em φ.
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Figura 12 – Geometria ramificada com quatro gerações obtidas com (a) φ = 0◦ e (b)
φ = 90◦, enquanto que α = 60◦ e h = 0.79 em ambos os casos. Os quatros
ramos 3 − 6 são identificados para cada caso na figura.

ajustar seus caminhos com as linhas de corrente do escoamento (após as colisões com as

paredes). Desta maneira, quando o comprimento dos ramos filhos aumenta, as colisões

partícula-parede afetam apenas as trajetórias de partículas com grandes números Stokes, e

Stmax, assim, aumenta. Além disso, o máximo de nc também aumenta com o comprimento

dos ramos filhos, visto que partículas com baixas ou moderadas inércias possuem mais

tempo para atravessar as linhas do escoamento dentro de um cilindro filho e alcançar, em

cada bifurcação subsequente, o respectivo ramo central.

O fator de homotesia parece ser o parâmetro geométrico da estrutura ramificada

mais relevante para controlar o número de Stokes correspondente à máxima segregação.

Como pode ser visto no inset da FIg. 14b, mudar h de 0.5 para 1.0 leva a uma variação do

Stmax por um fator de 10. Em comparação, ao mudar φ e α, Stmax pode ser variado apenas

por um fator menor que 2 (Figs. 11b e 13b). Os resultados obtidos a partir das simulações

computacionais indicam que, para segregar partículas usando o dispositivo apresentado

neste trabalho, o primeiro parâmetro a ser ajustado é h, a fim de determinar o número de

Stokes Stmax das partículas para as quais uma segregação máxima é alcançada (veja inset

da Fig. 14b); depois, α e φ podem ser ajustados finamente a fim de melhorar a eficiência

da segregação (máximo de nc, observe o plot principal da Fig. 11b e Fig. 13b. Finalmente,

a Fig. 11b mostra que ajustes finos na eficiência da segregação com praticamente nenhuma

mudança em Stmax podem ser obtidos por mudança no ângulo azimutal φ dentro de um

intervalo de baixos valores.

Em relação a outras técnicas de separação de partículas por tamanho, que empregam

diversas espécies de campos externos [43], o separador proposto no presente trabalho

tem uma vantagem importante, visto que a separação é realizada explorando apenas
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Figura 13 – Número percentual, nc, para partículas que deixam a estrutura através dos
quatro ramos centrais, em função do número de Stokes, para diferentes valores
de α, o ângulo de ramificação. Nos cálculos, o valor nominal do ângulo azimutal
entre sucessivos planos de bifurcação, φ = 90◦, e para o fator de homotesia,
h ≈ 0.79, foram estabelecidos. (b) Gráfico principal: valor máximo de nc para
cada curva em (a) é mostrado em função de α. O gráfico menor mostra a
dependência do número de Stokes Stmax, para o qual nc é máximo, em α.
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Figura 14 – (a) Número percentual, nc, de partículas que deixam a estrutura através dos
quatro ramos centrais, em função do número de Stokes, para diferentes valores
do fator de homotesia h. Nos cálculos, o valor nominal para o ângulo de
ramificação, α = 60◦, e para o ângulo azimutal entre sucessivos planos de
bifurcação, φ = 90◦, foram estabelecidos. (b) Gráfico principal: valor máximo
de nc para cada curva em (a) é mostrado em função de h. O subgráfico mostra
a dependência do número de Stokes Stmax para o qual nc é máximo, em h.
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características inerciais das partículas com diferentes Stokes em um escoamento advectivo.

De fato, a viabilidade experimental de tal aproximação conceitual para separação de

partícula puramente baseada em efeitos hidrodinâmicos foi demonstrada recentemente por

meio de experimentos bem sucedidos usando diversos tipos de geometrias [29, 28, 30]. Como

os processos físicos envolvidos na técnica de separação não dependem da natureza do fluido

e das partículas, tal técnica pode ser aplicada para análise de tamanho e separação por

tamanho de diferentes tipos de partículas, tais como células, géis ou moléculas biológicas,

como demonstrado experimentalmente [29, 28, 30].

De fato, a validade dos resultados apresentados aqui é restrita ao intervalo de

partículas de tamanho pequeno comparado com o diâmetro dos tubos que compõem a

estrutura ramificada. O modelo para transporte de partículas adota o pressuposto de

que a presença das partículas não altera o perfil do escoamento local, uma condição

válida no limite de pequenas partículas. No futuro, o modelo pode ser melhorado para

também levar em conta uma modificação na velocidade do escoamento devido à troca de

momento entre as partículas e o fluido, tal como, por exemplo, no modelo de transporte de

Almeida et al.[44]. Neste âmbito é interessante considerar uma mistura de partículas com

uma distribuição de tamanho. No intervalo de partículas grandes, os efeitos das colisões

partícula-partícula desempenham um importante papel nas trajetórias das partículas e

devem ser, assim, incorporados no modelo. Além disso, um mecanismo adicional relevante

para transporte dentro de sistemas biológicos ramificados é a captura de partículas nas

paredes, que diminui o diâmetro efetivo dos ramos, modificando o perfil de escoamento

localmente [40, 39, 45]. Desta maneira, um modelo mais complexo seria necessário, o qual

altera iterativamente o perfil de escoamento dentro do dispositivo de separação.
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4 Canal Catraca

4.1 Introdução

Diversos dispositivos utilizados para seleção de partículas em microescala foram

mostrados em alguns trabalhos, os quais empregam mecanismos chamados catraca. Cor-

rentes cujas partículas seguem movimentos brownianos são geradas a partir de processos

difusivos sem a necessidade de gradiente de concentração. As trajetórias das partículas se

estabelecem por difusão, sendo dependente do tamanho das partículas e do movimento

determinístico controlado por um potencial periódico espacialmente assimétrico, o qual

pode ser gerado pela aplicação de campos elétricos, pinças ópticas e barreiras físicas

[46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64]. Uma desvantagem

notável das catracas Browniana (ou térmicas) é que as taxas de operação são tipicamente

limitadas pela lentidão do movimento das partículas, visto a necessidade da difusão. A

difusão também limita a precisão, pois praticamente é independente do tamanho das

partículas [49]. Catracas que operam sem a necessidade de difusão, permitindo altas

taxas de transporte e melhor precisão poderiam ser extremamente úteis em aplicações

tecnológicas.

De fato, experimentos recentes mostraram ser possível separar partículas de forma

eficiente utilizando propriedades inerciais através de um campo de velocidade assimétrico

com baixo Reynolds.[27, 29, 28, 30, 31, 65]. Enquanto partículas com pouca inércia

comportam-se como traçadoras, partículas com inércia alta podem cruzar as linhas de

corrente em certas regiões [66, 6], por exemplo, próximo de obstáculos físicos ou em

bifurcações de estruturas ramificadas. Os mecanismos de separação em tais dispositivos

dependem da geometria, de tal maneira que as partículas com certas propriedades inerciais

seguem determinadas trajetórias.

O movimento de partícula cruzando linhas de corrente em um escoamento tem sido

empregado como mecanismo fundamental para uma nova classe de catraca microfluídica

não térmica [67]. Como demonstrado experimentalmente, o principal ingrediente para

um catraqueamento microfluídico é a quebra da simetria espacial em baixo Reynolds. O

movimento direcionado de partículas dentro de um certo intervalo de tamanho pode ser

alcançado, por exemplo, se o escoamento no interior de uma estrutura assimétrica for

invertido. Assim, é induzido um movimento resultante de certas partículas na direção

perpendicular ao escoamento [67]. Estas partículas são chamadas partículas alvo1. Também

é possível ampliar o dispositivo catraca para maiores dimensões e taxas de escoamento,

1 Do inglês target particles
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algo importante para o uso em tecnologias de separação [67].

Uma característica essencial de catracas fluídicas é sua aplicação para separação de

partículas por propriedades inerciais através do uso apenas de forças hidrodinâmicas2 [67].

Aqui nós apresentamos uma nova espécie de dispositivo fluídico que apresenta características

de catraca para partículas em fluido com baixo Reynolds, ou seja, o dispositivo induz

o movimento de partículas dentro de um intervalo de propriedades inerciais, podendo

usado em separação de partículas. O dispositivo tipo catraca usado consiste de um canal

bidimensional com um perfil assimétrico de dente de serra (Fig. 15), dentro do qual um

fluxo laminar é gerado por uma diferença de pressão entre as extremidades do canal.

O mecanismo catraca surge devido ao comportamento de partículas com propriedades

intermediárias que se movem em zonas de estagnação próximas às paredes. Assim, o tempo

médio de trânsito3 depende fortemente da direção do escoamento. Diferentemente das

catracas térmicas, uma corrente é induzida, e o mecanismo de catraca do dispositivo

apresentado não depende de efeitos difusivos. De fato, enquanto todas as partículas são

impelidas na mesma direção, algumas transitam lentamente no interior do canal e podem

ser, assim, separadas.

x
y

L

a=l/2

l

b
h
Hθi

Figura 15 – Esquema mostrando os parâmetros geométricos do canal dentado (catraca)
com repetição espacial l, considerado no presente trabalho. Enquanto o canal
com três ciclos (dentes) é mostrado na figura, um canal maior com 30 dentes é
usado na solução. Na entrada do canal (à esquerda) x = 0, enquanto que y = 0
corresponde à linha pontilhada no centro. A primeira região do canal é suave
e tem comprimento l. As partículas são lançadas da posição (x = l, y = 0), na
entrada. Para ilustrar, a seta na região ampliada indica a partícula i injetada
em um ângulo θi com a horizontal.

4.2 Modelo

O canal bidimensional considerado nos cálculos deste trabalho é mostrado na

Fig. 15. Ambas as paredes de cima e de baixo do canal possuem perfil “dente de serra”

2 Os efeitos difusivos são desprezíveis neste caso.
3 Tempo médio necessário para as partículas percorrerem todo o canal.
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com repetição espacial l, amplitude H e parâmetro de simetria

σ = 1 − b/a, (4.1)

onde a = l/2 e 0 ≤ b ≤ a. Para b = 0 temos um canal simétrico (σ = 1), enquanto

que para b = a temo um canal assimétrico (σ = 0). O perfil dente de serra estende-se

sobre um comprimento L dentro da região central do canal e tem largura entre 2h (na

constricção) e 2(h + H) (nas dilatações). O primeiro e o último segmentos do canal, cada

um de comprimento l, são planos e possuem largura D = 2h, como mostrado na Fig. 15.

Nos cálculos, o escoamento do fluido é realizado sem levar em conta as partículas.

A descrição matemática da mecânica do fluido é baseada assumindo um fluido contínuo,

Newtoniano e incompressível, escoando em regime estacionário. Assim, as equações da

continuidade e de Navier-Stokes podem ser escritas como

∇ · u = 0, (4.2)

ρfu · ∇u = −∇p + µ∇2
u, (4.3)

onde u e p são os campos locais de velocidade e pressão respectivamente, ρf é a densidade

do fluido, e µ é a viscosidade dinâmica do fluido. O escoamento é estabelecido aplicando-se

uma diferença de pressão entre as extremidades do canal. A saída do canal é “livre”, ou

seja, possui pressão p = 0 de referência, e a dependência da pressão com y é escolhida de

forma a assegurar um perfil parabólico de escoamento na entrada da região catraca4. Uma

condição de contorno de “não-deslizamento” (u = 0) é usada nas paredes do canal. Nos

cálculos, o número de Reynolds, Re ≡ ρfu0D/µ, é igual à Re = 1. Assim, as simulações são

restritas a condições de fluxo laminar viscoso. As Equações 4.2 e 4.3 são numericamente

resolvidas5para os campos de velocidade e pressão no canal através da discretização por

meio da técnica de diferenças finitas de controle de volume [37]. A convergência numérica

das equações de conservação é definida em termos dos resíduos, sendo considerado como

alcançada quando todos os resíduos são menores que 10−6.

Obtido o escoamento em estado estacionário dentro do canal, N = 103 partículas

são injetadas na forma de “spray” de uma posição (l, 0) na entrada do primeiro elemento

do perfil dente de serra como visto na Fig. 15. Cada partícula (i = 1, 2, ...N) é lançada

formando um ângulo θi = [(i − 1)/(N − 1)]π/2 em relação ao eixo central do canal, onde

o índice i refere-se à partícula de número i. Nos cálculos, consideramos, por simplicidade,

que as partículas possuem densidade ρp ≈ ρf , de tal maneira que o peso da partícula é

4 Um perfil parabólico é obtido dentro do primeiro segmento do canal a uma distância de ≈ l/5 da
entrada do segmento plano, ou seja, antes da posição de lançamento de partículas. Assim, realizamos
as simulações deste trabalho a partir de um perfil parabólico de escoamento na entrada do canal.

5 As equações diferenciais governantes são discretizadas em uma malha computacional e resolvida
numericamente usando o Fluent [7].
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compensado pela força de empuxo. A força de arrasto é considerada uma força relevante,

enquanto que todas as outras forças externas são desprezíveis. Assim, a equação do

movimento para as partículas se reduz à

dvp/dt = [18µ/d2
pρp](u − vpζD) , (4.4)

onde dp e vp são o diâmetro e a velocidade da partícula, respectivamente, e ζD é uma

correção da força de arrasto de Stokes calculada empiricamente [38]. Como o arrasto é

uma força dominante, o parâmetro relevante para baixo valores de Reynolds é o número

de Stokes,

St ≡
ρpd2

pu0

[18µD]
, (4.5)

o qual dá uma razão tR/tF entre o tempo de resposta da partícula à ação do fluido,

tR ≡ ρd2
p/18µ, e o tempo característico do escoamento, tF ≡ u0/D. De fato, a trajetória

das partículas possui uma dependência crucial com o número de Stokes. No limite St → 0,

as partículas respondem rapidamente a mudanças no escoamento, e comportam-se, desta

maneira, como “traçadoras”, seguindo as linhas de corrente do escoamento. No limite

oposto (St → ∞), porém, o movimento das partículas é essencialmente balístico, visto que

as trajetórias praticamente não são afetadas por mudanças na velocidade do escoamento.

As colisões das partículas com as paredes do canal são modeladas por um coeficiente

de restituição,

k ≡ vreb
p /vimp

p , (4.6)

onde vimp
p e vreb

p são as velocidades imediatamente antes e depois da colisão, respectivamente,

e k pode ter valores entre 0 e 1. Enfatizamos novamente que embora o número de Stokes

considerado na Eq. 4.5 implique em partículas de diâmetro finito, as simulações tratam as

partículas como pontuais. Nos cálculos, as interações entre as partículas são desprezadas.

As partículas interagem apenas com o fluido através da força de arraste, e com as paredes

do canal através de colisões. Finalmente, o movimento das partículas não transfere nenhum

momento para o campo de escoamento [39, 13, 40, 41].

4.3 Resultados e Discussão

O estudo é realizado para três diferentes canais, cada um com uma amplitude

periódica H = 2h e diferentes valores de σ, sendo σ = 1 para o canal simétrico, e σ = 0.5

ou σ = 0 para canais assimétricos.

A Fig. 16 mostra o perfil de escoamento dentro de um segmento da região dente de

serra de cada um dos tipos de canais mencionados anteriormente. A Fig. 17 mostra, para

cada valor do parâmetro de assimetria σ, a permeabilidade k do canal, a qual é definida

como

k = u0µL/∆P , (4.7)
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Figura 16 – Campo de escoamento dentro do canal catraca com amplitude periódica H = h
e parâmetros de simetria σ = 1 (canal simétrico, a), σ = 0.5 (b) e σ = 0
(canal assimétrico, c). O número de Reynolds possui valor Re ≈ 1. O valor da
velocidade varia, do azul (velocidade zero) até vermelho (máxima velocidade
dentro do canal).
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Figura 17 – A permeabilidade κ do escoamento (Eq. 4.7), a qual aparece reescalada com
a permeabilidade κ0 do canal liso, é a mesma para ambas as direções de
escoamento, isto é, da esquerda para a direita (estrelas) ou da direita para
a esquerda (círculos) no canal catraca. A figura mostra a permeabilidade κ
calculada para os canais catraca de diferentes fatores de simetria σ e H = h.

onde ∆P é o gradiente de pressão entre as extremidades do canal, L é o comprimento

do canal, u0 é a velocidade do escoamento e µ é a viscosidade dinâmica do fluido. Na

Fig. 17, a permeabilidade aparece reescalada com a permeabilidade κ0, calculada para um

canal plano (liso) com a mesma seção transversal 2h (ver Fig. 15) e número de Reynolds

Re = 1. O resultado da Fig. 17 mostra que a permeabilidade dentro do canal é a mesma

independentemente da direção, ou seja, tanto da esquerda para a direita ou da direita

para esquerda, com um número de Reynolds baixo (Re ≈ 1.0).

Canal Simétrico

As trajetórias das partículas dentro do canal “dente de serra” dependem do Stokes

das partículas e também do ângulo de lançamento θi. Consideramos primeiro um canal

simétrico. As Figuras 18a-c mostram as trajetórias das partículas com número de Stokes
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St = 0.1, 1.12 e 4.57, respectivamente, para três diferentes valores do ângulo de lançamento:

θi = 0◦ (linha pontilhada), θi = 24◦ (linha preenchida) e θi = 50◦ (linha tracejada).

Partículas com número de Stokes suficientemente baixo (Fig. 18a), ou seja, com

tempo de resposta tR muito menor que o tempo característico tF do escoamento, comportam-

se como traçadoras, adaptando seu caminho às linhas de corrente dentro da zona de alta

velocidade de escoamento no centro do canal e percorrendo o canal no menor tempo de

trânsito, Tmin. Este comportamento corresponde à região I da Fig. 18d, na qual o tempo

médio de trânsito 〈∆T (St)〉, tomado a média sobre todos os ângulos de lançamentos θi e

reescalado com Tmin, é mostrado como função do número de Stokes.

À medida que o número de Stokes aumenta, as partículas podem cruzar as linhas

de corrente e eventualmente alcançar linhas de corrente de baixa velocidade próximas

às paredes. Uma vez dentro destas regiões de baixas velocidades, as partículas levam

um tempo longo para deixar o canal, comparado ao tempo das partículas que se movem

próximas à y = 0. Devido o aumento do deslocamento lateral com o aumento da inércia

da partícula, quanto maior o número de Stokes, mais próxima à parede a partícula irá se

deslocar, e mais tempo a partícula precisará para alcançar o final do canal. Um aumento do

tempo médio de trânsito com o Stokes da partícula é, então, observado para um intervalo

intermediário do número de Stokes (região II na Fig. 18d). Partículas com número de

Stokes dentro da região II possuem inércia suficiente para entrar na zona do dente de

catraca do primeira elemento do perfil dente de serra periódico quando lançadas em

ângulos suficientemente altos. Uma vez dentro do primeiro dente, uma partícula pode

eventualmente colidir com a parede. Para partículas em que o Stokes é maior que St ≈ 0.78,

as colisões as redirecionam para o centro do canal (veja Fig. 18b, linhas tracejada), onde as

velocidades do escoamento são altas. Uma diminuição do tempo médio de trânsito para os

altos números de Stokes é, portanto, observada, levando a um pico por volta de St ≈ 0.78

dentro da região II da Fig. 18d.

Porém o tempo de trânsito médio aumenta ainda com Stokes dentro da região II

devido às partículas lançadas em um ângulo intermediário 20◦ < θi < 30◦. Estas partículas

não entram no primeiro dente, em vez disto elas se deslocam lateralmente para alcançar

linhas de corrente lentas nas regiões do segundo dente (veja Fig. 18d)). Quanto maior

a inércia, mais partículas movem-se dentro das zonas estagnadas do segundo dente, e

desta maneira 〈∆T (St)〉 aumenta com o Stokes da partículas. Uma vez que as partículas

alcançam as linhas de corrente próximas às paredes, elas percorrem todo o canal movendo-

se próximas às paredes. Estas partículas aumentam substancialmente o tempo médio de

trânsito. Quando Stc ≈ 1.12, o aumento de 〈∆T (St)〉 devido às trajetórias lentas próximas

às paredes é máximo. Porém, o tempo de trânsito diminui novamente para um aumento no

Stokes (região III na Fig. 18d) pois as partículas com alta inércia colidem com as paredes

no segundo elemento repetitivo, sendo, depois, dirigidos para zonas de alta velocidade de
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Figura 18 – Transporte de partículas em um canal simétrico. (a), (b) e (c) mostram
as trajetórias obtidas para os números de Stokes St = 0.1, 1.12 e 4.57,
respectivamente. Cada figura mostra três trajetórias, as quais correspondem
aos respectivos ângulos de injeção θi = 90◦ (linha pontilhada), θi = 25◦

(linha cheia), e θi = 50◦ (linha tracejada). A seta no topo de cada canal
indica a direção do escoamento. (d) Tempo médio de trânsito 〈∆T 〉, calculado
sobre o intervalo de ângulos de injeção 0 < θi < 90◦, e reescalado com Tmin

(tempo de trânsito para cada partícula), como função de St. Linhas verticais
tracejadas separam diferentes intervalos de Stokes: na região I, as partículas
comportam-se como traçadoras; quando o número de Stokes aumenta, as
partículas conseguem cruzar as linhas de corrente e alcançam zonas de baixas
velocidades próximas às bordas. O tempo de trânsito médio 〈∆T 〉 aumenta,
assim, com St (região II); para St>1.12, 〈∆T 〉 diminui, novamente, com inércia
da partícula (região III) como resultado das colisões partícula-parede, as quais
dirigem as partículas para o centro do canal; quando o Stokes aumenta mais
ainda, as trajetórias tornam-se balísticas.
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escoamento próximas ao centro do canal. Mesmo para altos números de St, colisões com

as paredes dominam as trajetórias das partículas, o movimento das partículas torna-se

essencialmente balístico e o tempo de trânsito médio aumenta novamente (região IV).

Canal Assimétrico

Os resultados da Fig. 18 não dependem da direção de transporte, visto que o

escoamento é simétrico em relação a cada ciclo do perfil periódico ao longo do canal.

Porém, a situação é diferente quando uma assimetria é introduzida no sistema. Como um

exemplo, mostramos nas Figuras 19a e 19b, as trajetórias de uma partícula com St ≈ 1.15

e θ = 23◦ movendo-se para a esquerda, respectivamente para a direita dentro de um canal

assimétrico com σ = 0. Na Fig. 19b, onde o movimento é para a esquerda, a partícula

permanece dentro das linhas de corrente de baixa velocidade próximas às bordas. Este

comportamento leva a um máximo no tempo de trânsito explicado anteriormente (veja o

pico na curva 〈∆T 〉/Tmin vs. St [círculos] na Fig. 19c). Porém, quando o transporte é para

a direita (Fig. 19a), a partícula na zona de estagnação próxima a parede eventualmente

colide com o elemento vertical rígido do perfil dente de serra. Depois da colisão, a partícula

adquire uma velocidade negativa e é arrastada, depois, em direção às zonas de alta

velocidade na região central do canal. A partícula na Fig. 19a percorre o canal em um

tempo curto 〈∆T 〉/Tmin se comparado com o caso da Fig. 19b. O pico na curva observado

quando o transporte é para a esquerda é drasticamente reduzido quando o transporte é

para a direita (veja Fig. 19c) devido as colisões com o elemento rígido assimétrico. O canal

assimétrico da Fig. 19 exibe, assim, um efeito “catraca” para um intervalo de número

de Stokes intermediário em torno de 1.2. Este efeito no canal assimétrico está conectado

com uma grande assimetria no tempo de trânsito da partícula com relação à direção do

escoamento (veja Fig. 19c).

Catraca de partículas com Stokes selecionados

Uma importante questão para aplicações práticas é como ajustar os parâmetros

geométricos do canal assimétrico a fim de “catraquear” apenas partículas dentro de um

dado intervalo de número de Stokes. Encontramos que uma mudança no fator de assimetria

σ do perfil dente de serra não altera o valor de Stc. Vamos definir 〈∆T 〉R o tempo médio

de trânsito, tomando a média no intervalo 0 < θi < 90◦, quando o escoamento incide sobre

as paredes do perfil dente de serra que forma um pequeno ângulo com a vertical (ou seja,

o escoamento é para a direita na Fig. 19a). A quantidade correspondente para a direção

oposta (veja Fig. 19b) é definida como 〈∆T 〉L. A Fig. 20 mostra a razão η entre o tempo

de trânsito médio para ambas as direções em função do número de Stokes, ou seja,

η ≡ [〈∆T 〉L/〈∆T 〉R] , (4.8)
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Figura 19 – Transporte de partículas em um canal assimétrico. (a) e (b) mostram a
trajetória de uma partícula com número de Stokes St ≈ 1.15 movendo-se
próxima às bordas, quando o escoamento no canal assimétrico é para a direita
e para a esquerda, respectivamente. A seta tracejada indica a direção do
escoamento. No primeiro caso (a), a colisão com as paredes dentadas desvia a
trajetória para o centro do canal, onde a velocidade do escoamento é maior. (c)
Tempo de trânsito médio 〈∆T 〉/Tmin (observe a Fig. 18) é mostrado para ambas
as direções do escoamento. O pico próximo a St = 1.2 desaparece quando
o escoamento é para a direita como resultado das colisões partícula-parede,
como ilustrado em (a).

calculado para o perfil do canal com amplitude H = 2h e para diferentes valores do fator

de assimetria σ. Como podemos ver na Fig. 20, o Stokes alvo, ou seja, o Stokes para o

qual η é máximo, não depende de σ. Um valor médio η = 1.2 ± 0.1 é obtido para todos os

valores de σ no intervalo 0 < σ < 1. Este resultado pode ser entendido por perceber que,

apesar da assimetria longitudinal no campo de escoamento dentro do canal, a intensidade

média da velocidade de escoamento na direção perpendicular ao escoamento depende

apenas fracamente de σ. Portanto, o número de Stokes da partícula que alcança as zonas

de estagnação próximas às paredes, contribuindo assim para grandes valores do tempo de

trânsito, é essencialmente o mesmo para todos os valores de σ.

Porém, a posição do pico na curva ∆T é horizontalmente deslocada quando a

amplitude H do perfil de parede periódico é variado. O plot principal da Fig. 21 mostra o
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Figura 20 – A quantidade η ≡ [〈∆T 〉L/〈∆T 〉R], definida na Eq. 4.8 é mostrado em função
do número de Stokes para diferentes valores do fator de assimetria σ (confira
a Eq. 4.1). 〈∆T 〉L é o tempo médio de trânsito, calculado no intervalo 0◦ <
θi < 90◦, obtida quando a direção do escoamento é, dentro de cada dente, da
maior para a menor parede do perfil do dente (confira a Fig. 15), enquanto
〈∆T 〉R corresponde ao escoamento na direção oposta. A amplitude do perfil
do dente é H = 2h.

Stokes alvo Stc, para o qual 〈∆T 〉L/〈∆T 〉R é máximo, como função de H, como obtido

dos cálculos com um valor constante da periodicidade l = 2h (veja Fig. 15). O inset da

Fig. 21 mostra o tempo de trânsito relativo η em função do número de Stokes para três

diferentes valores de H/h. Como pode ser visto na Fig. 21, Stc aumenta com H até o

valor de saturação que é alcançado quando H é aproximadamente duas vezes maior que

a largura h do canal. Realmente, quanto maior H mais lenta as velocidade das linhas

de corrente e mais inércia é necessária, assim para partículas cruzarem as linhas de

corrente dentro das zonas de estagnação próximas às paredes. De fato, Stc alcança um

valor de saturação visto que mudanças no perfil de escoamento dentro do canal tornam-se

desprezíveis quando H torna-se assintoticamente grande. O resultado da Fig. 21 sugere

que, sob condições de fluxo laminar, o número de Stokes Stc da partícula alvo pode ser

escolhido para aproximadamente ajustar a amplitude do elemento assimétrico rígido na

parede do canal catraca.

O tempo de trânsito médio também depende do coeficiente de restituição, k (Eq. 4.6),

das colisões partícula-parede. Se depois da colisão a partícula pede uma grande fração

de sua energia cinética, então a partícula pode não escapar da zona de baixa velocidade

próxima às paredes, permanecendo lá até sair do canal. Visto que estas partículas viajando

próximas às paredes dão a maior contribuição para o tempo de trânsito médio 〈∆T 〉, isto

segue que quanto menor o valor de k usado nos cálculos, maior o máximo valor de 〈∆T 〉.

Diminuindo k de 1.0 para 0.2, por exemplo, a intensidade do pico na curva 〈∆T 〉L contra

St para o canal assimétrico aumenta por um fator f ∼ 102. De fato, quando o transporte

é na outra direção, então o aumento é menor (f ∼ 3) porque partículas são dirigidas em
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Figura 21 – O Stokes alvo, Stc, é o número de Stokes para o qual a eficiência da “catraca”
é a máxima. Stc aumenta de 0.5 para ≈ 1.3 a medida em que a amplitude H
do perfil da parede do dente aumenta de 0 para duas vezes a largura h do
canal. O subgráfico mostra a quantidade η definida da Eq. 4.8 como função
do número de Stokes para diferentes valores de H/h calculado para o canal
assimétrico.

direção às linhas de corrente de maiores velocidade de escoamento depois das colisões com

as barreiras verticais do perfil assimétrico. A dependência do Stokes alvo, Stc, sobre o

coeficiente de restituição k é desprezível.

É importante ressaltar que a validade dos resultados apresentados aqui é restrita

ao intervalo de partículas pequenas quando comparadas com o diâmetro do canal dente de

serra. O modelo assume que as partículas não alteram o perfil de escoamento local, uma

condição válida apenas quando as partículas são suficientemente pequenas. No futuro, o

modelo pode ser melhorado levando em conta modificações no perfil de escoamento local

devido à troca de momento entre o fluido e as partículas, como, por exemplo, em modelos

anteriores de transporte de partículas em escoamento de fluidos [39, 40, 41, 68, 44]. Por

aqui, um modelo mais complexo é necessário, o qual iterativamente atualiza o perfil de

escoamento dentro do canal dente de serra. Sob este ponto de vista, seria interessante

considerar uma mistura de partículas com uma distribuição de propriedades inerciais a

fim de modelar situações práticas onde o tamanho das partículas é variável. De fato, no

domínio de grandes tamanhos de partículas, os efeitos das colisões partícula-partícula

desempenham um importante papel para a trajetória das partículas e devem ser, assim,

também incorporados ao modelo. Ademais, o problema da aderência de partículas às

paredes da estrutura após a colisão deve ser de interesse em muitas situações práticas e

necessita ser consideradas em modelações futuras.
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5 Escoamento de um fluido não-Newtoniano

5.1 Introdução

Nos quase 300 anos que se passaram, os fluidos Newtonianos ocuparam o modelo

padrão de fluidos em diversas áreas de estudo. Muitos fluidos reais, como gases e outras

substâncias de baixo peso molecular, se comportam como fluidos Newtonianos. No entanto,

os fluidos não-Newtonianos vêm chamando atenção, com muitos estudos publicados nesta

área. Muitos dos fluidos encontrados no nosso cotidiano possuem características semelhantes

às encontradas em fluidos não-Newtonianos. Podemos encontrá-los tanto na natureza (mel,

proteínas, fluidos biológicos como o sangue, fluido sinovial, lama e etc) como também

em produtos industrializados (cimento, polímeros, emulsões, alimentos) [69]. Apesar do

aumento da quantidade de estudos realizados no âmbito dos fluidos não-Newtonianos

e no aumento de sua utilização na indústria, ainda existe uma grande deficiência no

conhecimento de suas propriedades durante o escoamento. Vale ressaltar que as leis

básicas que regem o comportamento desta classe de fluidos ainda são um assunto em

desenvolvimento.

O escoamento de fluidos, assim como suas propriedades de transporte, podem revelar

comportamentos bastante peculiares devido a geometria do meio [70, 65]. Propriedades

específicas de transporte aparecem durante o escoamento de fluidos no interior de meios

porosos como resultado de uma relação complexa entre a a geometria do meio e a

natureza dos fluidos [71, 72, 73, 66, 74]. Tendo em vista esta conexão entre geometria e as

propriedades do fluido, em conjunto com o comportamento não trivial presente nos fluidos

não-Newtonianos, podemos esperar que as propriedades de transporte para esses fluidos

apresentem características especiais [75, 74, 76].

No campo de estudo dos fluidos não-Newtonianos existem trabalhos envolvendo

desde escoamentos bidimensionais [77, 78], até escoamento no interior de estruturas

complexas [79], transporte de calor [80], e aplicações na área de petróleo [81].

5.2 Fluidos não-Newtonianos

Diferente dos fluidos Newtonianos, os fluidos não-Newtonianos apresentam uma

viscosidade aparente dependente da taxa de deformação local. Este comportamento pode

ser representado pela seguinte relação geral [82],

γ̇yx = f(τyx),
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que mostra que a taxa de deformação do fluido γ̇ em um determinado ponto depende apenas

do valor da tensão de cisalhamento τ neste ponto. Abaixo, pode-se ver a classificação dos

fluidos não-Newtonianos com alguns exemplos [82, 69]:

• Pseudoplástico: A viscosidade aparente diminui com o aumento da tensão de cisalha-

mento. Ex: Tinta de impressora, molho de maçã, purê de banana, suco de laranja

concentrado.

• Dilatante: A viscosidade aparente aumenta com o aumento da tensão de cisalhamento.

Ex: alguns tipos de mel, solução de amido de milho à 40%.

Os fluidos descritos acima escoam sob ação de qualquer tensão de cisalhamento

aplicada, por menor que ela seja1. Porém, existem alguns fluidos, classificados como não-

Newtonianos, que apenas escoam se uma tensão de cisalhamento crítica τ0 for atingida. Se

a tensão for menor que τ0 o material tem um comportamento típico de um sólido. Após

a tensão ultrapassar o valor τ0, o material exibe uma certa fluidez podendo apresentar

viscosidade constante, ou seja, acima de τ0 esse fluido se comporta como Newtoniano. Os

fluidos que possuem uma tensão crítica τ0 e uma viscosidade µ constante, após essa tensão,

são conhecidos como Plástico de Bingham (ou fluido de Bingham), como por exemplo:

creme dental; pasta de tomate e massa de modelar. Já os fluidos que depois de atingir τ0

possuem uma relação não-linear entre µ e γ̇ são conhecidos como Viscoplásticos.

Alguns modelos matemáticos são usados para descrever o comportamento destes

fluidos, os quais apresentaremos a seguir.

5.2.1 Modelo de lei de potência

O comportamento de alguns fluidos não-Newtonianos pode ser descrito pelo modelo

de lei de potência2 representado pelas seguintes equações:

τxy = m(γ̇xy)n , (5.1)

µ = τxy/γ̇xy = m(γ̇xy)n−1 , (5.2)

onde m é o coeficiente de consistência do fluido e n é o índice de comportamento do escoa-

mento, que podem ser obtidos através da análise da curva experimental. Para 0 < n < 1,

o fluido se comporta como um pseudoplástico, sendo que quanto menor o valor de n,

maior o grau de plasticidade do fluido. Para n > 1, o fluido exibe o comportamento de

dilatante. Para n = 1, a equação se torna equivalente à Eq. 2.1, apresentando assim um

comportamento de fluido Newtoniano [82]. Estes comportamentos podem ser representados

pelo gráfico da Fig. 22.
1 Característica também observada nos fluidos Newtonianos.
2 Do inglês power law
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Figura 22 – Representação gráfica do modelo lei de potência (power-law) para o compor-
tamento de um fluido pseudoplástico (n < 1), dilatante (n > 1) e Newtoniano
(n = 1). Eixos na escala linear.

5.2.2 Modelo Herschel-Bulkley

O modelo Herschel-Bulkley é empregado quando tratamos de fluidos viscoplásticos.

Neste caso é necessária uma tensão de cisalhamento inicial diferente de zero para que o

fluido comece a escoar. Este comportamento pode ser descrito pela seguinte equação:

τyx = τH

0
+ m(γ̇yx)n, para |τxy| > |τH

0
|;

γ̇yx = 0, para |τxy| < |τH

0
|,

(5.3)

em que τH

0
é a tensão de cisalhamento crítica para que o escoamento inicie. Os índices m e

n são equivalentes aos da Eq. 5.2, exceto para n = 1 onde o fluido tem um comportamento

típico de fluido de Bingham3.

O modelo matemático usado nas simulações para este tipo de fluido, são descritos

pela seguinte equação:

µ =
τ0

γ̇
+ k

(

γ̇

γ̇0

)n−1

, para γ̇ > γ̇0;

µ = τ0

(2 − γ̇/γ̇0)
γ̇0

+ k

[

(2 − n) + (n − 1)
γ̇

γ̇0

]

, para γ̇ < γ̇0,

(5.4)

em que k é o índice de consistência e n segue o comportamento da Eq. 5.3. O comportamento

seguido por esta equação pode ser retratado na Fig. 23.

Observe que quando γ̇ = γ̇0 as duas expressões da Eq. 5.4 são iguais. Para n = 1

(fluido de Bingham) pode-se observar que as viscosidades máxima e mínima são:

µ∞ = k, para γ̇ ≫ γ̇0;

µ0 = 2
τ0

γ̇0

+ k, para γ̇ ≪ γ̇0.
(5.5)

3 Também conhecido por plástico de Bingham
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Figura 23 – Comportamento característico de fluidos viscoplásticos utilizando o modelo
Hershel-Bulkley. Para n = 1 temos os fluidos de Bingham.

5.3 Modelagem do problema

A solução para o escoamento de um fluido não-Newtoniano é obtida no interior de

uma meio poroso bidimensional (2D), construído artificialmente, representado na Fig. 24.

A porosidade é definida como:

ǫ =
Vv

VT

=
VT − Vs

VT

, (5.6)

onde Vv é o volume do espaço vazio, Vs é o volume do material sólido que compõe o meio

poroso, e VT é o volume total da amostra. Como nosso estudo foi realizado em 2D, estes

volumes devem ser interpretados com dimensão de área.

A estrutura total do meio é formada por 4 zonas: uma zona auxiliar de entrada,

uma zona porosa, uma zona de transição, e uma zona auxiliar de saída (Fig. 25). As zonas

auxiliares de entrada e saída são constituídas por uma malha quadrada estruturada, cuja

largura da célula é 1.0 na saída é 0.5 na entrada (Fig. 26). A região porosa é definida

dentro de uma área retangular de dimensões (Lx = 100, Ly = 30). Diferente das zonas

auxiliares, nesta região é criada uma malha triangular não estruturada com células de

tamanho médio fixo l = 0.2. As outras zonas apresentam as seguintes dimensões: entrada

(50, 30); transição (30, 30); saída (70, 30). Maiores detalhes são apresentados na tabela 1.

Figura 24 – Amostra S01 de um meio poroso com porosidade ǫ = 0.7.
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Figura 25 – Regiões da malha computacional usada para à criação do meio poroso. As
respectivas condições de contorno são: velocidade de entrada uniforme; pressão
de saída nula; condição de não-deslizamento em toda a interface sólido/líquido
no interior do meio poroso e condição de contorno periódica na direção y. O
escoamento acontece na direção +x. Proporções da malha: D = 30, LE = 50,
L = 100, LT = 30 e LS = 70. As regiões auxiliares indicadas são necessárias
para uma melhor estabilidade e convergência da solução numérica.

Figura 26 – Geometria da malha computacional para diferentes regiões: Esquerda: entre
entrada e meio poroso; Meio: entre meio poroso e transição; Direita: entre
transição e saída.

Região Lx Ly Comprimento da célula Formato Número de células
Entrada 50 30 0.5 Quadrada 17 538

Meio Poroso 100 30 0.2 Triangular 116 196
Transição 30 30 0.5 Triangular 18 001

Saída 70 30 1 Quadrada 2 100
TOTAL 250 30 - - 153 835

Tabela 1 – Descrição da malha usada e as respectivas zonas (quantidade de células da
amostra S01, Fig. 24). Dimensões, geometria e número de células para cada
região.

Meio poroso com superposição

Para construir a região do meio com superposição (overlapping), foi usado um

código computacional escrito em C++. Basicamente o meio poroso é gerado por meio da

alocação de obstáculos circulares aleatoriamente em uma área retangular, sendo permitido

que um obstáculo circular seja posicionado em uma região onde já exista outro obstáculo,
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havendo assim a possibilidade de uma superposição. Para determinar o valor de Vs (ver

Eq. 5.6), usamos um algoritmo baseado no método de integração de Monte Carlo [83].

Com base neste procedimento é possível determinar com uma boa precisão o valor da

porosidade. Uma característica interessante deste método consiste na possibilidade de

formação de agregados no interior do meio poroso, diferente dos métodos que não permitem

superposição de obstáculos.

Uma vez definida a caixa de simulação (zonas auxiliares e meio poroso), iniciamos

a solução das equações que descrevem o escoamento no interior da estrutura porosa. Para

isto, utilizamos o software comercial Fluent que resolve por meio da técnica numérica de

volumes finitos as equações de Navier-Stokes e continuidade no interior da matriz porosa

considerando um fluido não-Newtoniano e incompressível no regime de fluxo laminar. O

regime de escoamento é caracterizado pelo número de Reynolds, definido como:

Re =
ρV D

µ̄
, (5.7)

onde ρ é a densidade do fluido, V é a velocidade medida no início da zona auxiliar

de entrada (ver Fig. 25), e µ̄ é a viscosidade média do fluido. Com base nas soluções

numéricas do escoamento através de meios porosos construídos com porosidade definida,

fazemos algumas análises utilizando propriedades tanto macroscópicas, como locais. Estas

propriedades são caracterizadas na escala do meio poroso (tamanho da amostra) e também

a nível de poros (células de simulação), respectivamente.

Comparando o presente trabalho com outros que empregam meios porosos sem

superposição [66], podemos observar algumas semelhanças nas características básicas

do escoamento. Qualitativamente, observa-se que os campos de pressão (Fig. 27) e de

velocidade (Fig. 28) seguem um padrão semelhante ao de fluidos Newtonianos. O propósito

do presente trabalho é investigar o comportamento do escoamento de um fluido não-

Newtoniano tendo em vistas suas propriedades complexas, assim como os efeitos provocados

por uma estrutura irregular de um meio poroso tipo queijo-suíço [84].

Figura 27 – Distribuição da pressão para um escoamento com Re = 3.0 × 10−3. Cores
variando do vermelho (altas pressões) até azul (baixas pressões). Amostra
S01.
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Figura 28 – Campo de velocidade para um escoamento com Re = 3.0 × 10−3. As cores
indicam a magnitude da velocidade no interior do escoamento, variando do
vermelho (altas velocidades) até azul (baixas velocidades). Fluido escoando
da esquerda para a direita.

5.4 Resultados e Discussões

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos no estudo do escoamento de flui-

dos não-Newtonianos em meios porosos. O fluido empregado aqui segue o comportamento

de um fluido de Bingham, que pode ser descrito através do modelo de Herschel-Bulkley

conforme discutido anteriormente (ver Sec. 5.2.2).

Fluido de Bingham

Os Fluidos de Bingham possuem um comportamento típico de sólidos quando se

aplica uma tensão de deformação (cisalhamento) abaixo de um valor crítico. Quando este

valor é excedido, o material passa a ter um comportamento típico de um fluido Newtoniano,

escoando continuamente enquanto a tensão estiver atuando [1]. Um comportamento típico

de fluido de Bingham, utilizando dados experimentais, é mostrado na Fig. 29.

Figura 29 – Viscosidade em relação à Tensão de Cisalhamento para uma suspensão à 6%
(do volume) de óxido de ferro disperso em óleo mineral [1]. Pode ser visto na
área sombreada uma grande variação do valor da viscosidade, em um pequeno
intervalo da tensão de cisalhamento.
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Os parâmetros do fluido usado podem ser vistos na tabela 2. Esse tipo de fluido

tem como característica principal uma grande variação de viscosidade para uma pequena

variação na tensão de cisalhamento. Neste trabalho, a relação entre a viscosidade máxima

(baixas velocidades) e a viscosidade mínima (altas velocidades4) é dada por µmáx/µmin =

1000. Esse modelo consegue incorporar os principais aspectos observados nos fluidos de

Bingham [85]. Para caracterizar a viscosidade “macroscópica” do fluido utilizamos a

viscosidade média (ver Eq. 5.7 e Fig. 31) considerando os valores limite para a viscosidade.

Parâmetros Valores

Índice de Consistência, k 1
Índice da Lei de Potência, n 1

Tensão de cisalhamento crítica (pascal) 0, 01
Taxa de deformação crítica (1/s) 2 × 10−05

Tabela 2 – Parâmetros usados no Fluent para o modelo de Herschel-Bulkley, de forma que
o fluido possui viscosidade variando dentro do intervalo (1 ≤ µ ≤ 1000).

Fator de participação

Para melhorar nosso entendimento sobre os efeitos macroscópicos observados

durante o escoamento, faremos inicialmente um estudo detalhado levando em consideração

alguns fatores observados na escala das células da malha de simulação. Iniciaremos pelo

cálculo do fator de participação π, definido da seguinte forma em um espaço discretizado:

π =

(

n
n
∑

i=1

q2

i

)

−1 ( 1
n

≤ π ≤ 1
)

, (5.8)

onde n é o número total de elementos que cobre todo o espaço de poros, qi = ei/
∑n

j=1
ej e

ei = 1

2
ρi∆Vi(u2

i + v2

i ) é a energia cinética associada a cada elemento (célula), onde ui e vi

são as componentes da velocidade do elemento i nas respectivas direções, x e y. O fator

de participação π pode ser usado como parâmetro para analisar como a energia de um

sistema encontra-se distribuída no seu interior [73, 86].

No gráfico superior da Fig. 30 mostramos o comportamento do fator de participação

em função do número de Reynolds. Observa-se claramente a partir da figura, que o fator de

participação possui um valor mínimo para o número de Reynolds da ordem de 9, 60 × 10−4.

Já para o gráfico inferior da Fig. 30 mostramos como a viscosidade se distribui no interior

do volume da região do meio poroso considerando três valores diferentes para o número de

Reynolds. Os símbolos na figura inferior fazem referência aos pontos marcados, com os

respectivos símbolos no gráfico da participação, indicando os valores para o número de

Reynolds. Neste gráfico, a curva indica como a viscosidade está distribuída no volume total,
4 Velocidade em relação à velocidade mínima, mas lembrando que ainda possui um valor de Reynolds

baixo.
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ou seja, na região (domínio) de escoamento do fluido. Para um valor de Re = 9, 00 × 10−06,

indicado pelo símbolo quadrado em azul, tem-se uma predominância de viscosidade com

valores elevados na maior porção do volume, enquanto que para Re = 3, 00 × 10−02 tem-se

uma predominância de regiões que apresentam baixos valores de viscosidade. Para a

região compreendida entre estes dois pontos (Re = 9, 60 × 10−04), aqui caracterizada como

uma zona de transição, a distribuição dos valores para a viscosidade é mais uniforme

(homogênea), ou seja, os valores para a viscosidade aparecem bem distribuídos entre os

dois valores limites impostos inicialmente. Interessante observar que este comportamento

da viscosidade do fluido, coincide com o valor para o Reynolds onde o mínimo no fator

de participação é observado. Trata-se, portanto, de um medida indireta para o mesmo

fenômeno.

Agora olhando o efeito do número de Reynolds sobre a viscosidade, calculamos os

valores para a viscosidade máxima, mínima e média em função do Re. Na Fig. 31 em escala

log-linear, podemos observar o valor da viscosidade média do fluido para vários valores

de Re. A viscosidade mínima (quadrado preto), viscosidade máxima (círculo vermelho),

e o desvio padrão da média (triângulo azul) também são mostradas na mesma figura.

As três curvas exibem comportamento similar, mostrando uma transição bem acentuada

para os valores da viscosidade em função do número de Reynolds. A diferença evidente

está nos valores do Reynolds onde ocorre a transição. Vale ressaltar aqui que em todas

as equações que necessitam do valor da viscosidade do fluido, utilizamos o valor obtido

para a viscosidade média. Outro aspecto importante referente aos resultados, é que foram

realizadas simulações em um total de dez amostras considerando o mesmo valor para

a porosidade do meio poroso. Uma vez calculada as propriedades do escoamento tais

como, velocidade, pressão e distribuição de viscosidade, observou-se que estas grandezas

apresentavam um desvio padrão considerado desprezível quando calculado levando em

consideração as diferentes amostras utilizadas. Logo, conclui-se que os dados poderiam

ser explorados considerando apenas uma única amostra do meio poroso para o valor

de porosidade estudado. Portanto, os dados apresentados aqui são referentes somente a

amostra S01.

Sabemos que para fluidos não-Newtonianos, o parâmetro que denominamos viscosi-

dade pode variar como função da taxa de deformação do fluido. Portanto, no caso de um

escoamento em um meio poroso desordenado a estrutura de poros impõe um aspecto não

homogêneo ao escoamento, criando canais que apresentam altos valores da velocidade e

outros com valores bastante reduzidos da velocidade através do meio poroso. Certamente

este efeito deve influenciar na forma como o fluido se deforma durante o seu escoamento

através do meio poroso. Para evidenciar isto, calculamos a viscosidade considerando uma

realização do escoamento para um valor fixo do número de Reynolds (Re = 9, 6 × 10−4).

Podemos ver na Fig. 32, em escala de cores, como o campo de viscosidade se comporta para

o fluido de Bingham. Quando comparamos este campo de viscosidade com o de velocidade
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Figura 30 – (Figura superior) Fator de Participação π para um fluido não-Newtoniano
de Bingham (Herschel-Bulkley). Pontos de referência escolhidos de forma que
o fluido seja composto na maior parte por µmax = 1000 (quadrado) e µmin = 1
(triângulo), e região de transição (asterisco). (Figura inferior) Volume do
fluido V (número de células) em função do valor da viscosidade µ, para três
valores diferentes Re, sendo estes valores correspondentes às três regiões em
destaque (símbolos) da figura superior.
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Figura 31 – Fluido de Bingham. As curvas exibem valores para a viscosidade mínima
(Min), máxima (Max), média (Med) e o desvio padrão da média (Des), em
função do número de Reynolds, para a uma amostra (S01).

(Fig. 28), observamos que as as regiões de baixas viscosidades coincidem exatamente com

as de altas velocidades, e vice-versa, confirmando assim o comportamento da viscosidade

para o tipo de fluido considerado.

Figura 32 – Campo de viscosidade para o fluido de Bingham, em um escoamento com
Re = 9, 60 × 10−4 (região correspondente ao regime crítico). Cores variando
do azul (valores baixo para a viscosidade), até vermelho (valores altos para a
viscosidade). Fluido escoando da esquerda para a direita.

Com o objetivo de caracterizar este efeito de forma quantitativa, mostramos na

Fig. 33 em escala log-log, os valores da viscosidade µ em relação à taxa de deformação do

meio γ̇. Neste caso, pode-se observar como a viscosidade se comporta em função da taxa de

deformação para vários valores de Re. Nos limites de baixos valores de γ̇ (quadrado vermelho

maior) e de altos valores de γ̇ (quadrado preto menor) o fluido, durante o escoamento,

apresenta um comportamento que é dominado por um único valor de viscosidade. Nesses

limites, o fluido exibe um comportamento típico de um fluido Newtoniano, apresentando



78 Capítulo 5. Escoamento de um fluido não-Newtoniano

uma viscosidade constante. As curvas para valores intermediários do número de Reynolds

caracterizam um fluido não-Newtoniano, onde a viscosidade apresenta valores diferenciados

dentro de um intervalo, dependendo do valor da taxa de deformação γ̇ atuando sobre o

fluido.

Figura 33 – Gráfico em escala log-log para o valor da viscosidade em função da taxa de
deformação para um fluido de Bingham. As cores estão relacionadas com os
diferentes valores considerados para o número de Reynolds. Para efeito de
cálculo do número de Reynolds é utilizado o valor médio da viscosidade.

Entender o efeito do número de Reynolds sobre o escoamento de um fluido não-

Newtoniano parece ser um aspecto relevante, uma vez que a viscosidade do fluido depende da

velocidade local do escoamento. Os três painéis da Fig. 34, exibem o campo de velocidades

calculados para diferentes valores do número de Reynolds (do painel superior para o inferior

temos: Re = 9, 00 × 10−6, Re = 9, 60 × 10−4 e Re = 3, 00 × 10−2). Os valores da magnitude

da velocidade apresentam-se em escala de cinza, onde esta magnitude varia da escala

cinza escuro até o cinza claro. O número de Reynolds foram escolhidos em conformidade

com os pontos em destaque mostrado no gráfico da participação (Fig. 30). Conforme

aumentamos o número de Reynolds, o escoamento se torna cada vez mais heterogêneo,

com a magnitude da velocidade sendo maior em regiões cada vez mais definidas. Podemos

classificar este fenômeno como uma espécie de canalização do escoamento, onde o fluxo é

mais localizado. No caso de um fluido não-Newtoniano, este efeito altera consideravelmente

o comportamento da viscosidade do fluido nas diferentes regiões no interior do meio poroso
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e, consequentemente, as propriedades macroscópicas relacionadas ao escoamento. Para um

número de Reynolds ainda maior, este efeito perde intensidade e o escoamento volta a se

distribuir mais uniformemente, embora ainda apresente alguns canais preferenciais que

são característicos da geometria do meio poroso.

Figura 34 – Campo de velocidade para um fluido não-Newtoniano escoando no interior de
um meio poroso com porosidade ǫ = 0.7. Os valores do número de Reynolds
correspondem aos pontos destacados na Fig. 30 por um quadrado, asterisco e
triângulo. No gráfico superior: Re = 9, 00 × 10−6 (quadrado); gráfico do meio:
Re = 9, 60 × 10−4 (asterisco); gráfico inferior: Re = 3, 00 × 10−2 (triângulo).
Magnitude da velocidade variando do branco (máxima velocidade), até preto
(mínima velocidade).

Comparação com fluidos Newtonianos

Para analisar as características próprias dos fluidos de Bingham no interior do meio

poroso, é necessária uma comparação com outros fluidos. No modelo usado, o fluido se

comporta como não-Newtoniano, porém possui um comportamento de fluido Newtoniano

nos limites inferior e superior de τ . Desta maneira, foram usados dois fluidos Newtonianos

para representar esses limites, e assim possibilitar uma comparação no que diz respeito às

mudanças de comportamento devido a transição de regime Newtoniano → não-Newtoniano

→ Newtoniano que ocorre em virtude da heterogeneidade imposta ao escoamento devido

a estrutura desordenada do meio poroso.
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Energia dissipada

Inicialmente investigamos a energia dissipada por unidade de tempo para o escoa-

mento no interior do meio poroso. Para calcularmos este parâmetro, utilizamos a seguinte

expressão:

Ėd =
∑

i

∆Vi

1
2

µi

(

∂vi

∂x
+

∂ui

∂y

)2

, (5.9)

que envolve a soma sobre todos os elementos do espaço discretizado [87, 88]. A dissipação

de energia está intrinsecamente relacionada com a taxa de deformação do fluido pois esta

depende do gradiente da velocidade assim como a tensão de cisalhamento.

Inicialmente investigamos o comportamento de um parâmetro calculado em escala

microscópica (nível de célula). A energia dissipada por unidade de tempo para o escoamento

do fluido de Bingham no interior do meio poroso. Para o cálculo da energia dissipada Ėd

por unidade de tempo, utilizamos a seguinte expressão:

Ėd =
∑

i

∆Vi

1
2

µi

(

∂vi

∂x
+

∂ui

∂y

)2

, (5.10)

que envolve a soma sobre todos os elementos do espaço discretizado [87, 88]. A dissipação

de energia está intrinsecamente relacionada com à taxa de deformação do fluido pois esta

depende do gradiente da velocidade assim como a tensão de cisalhamento.

Os resultados obtidos para a energia dissipada por unidade de tempo em função

do número de Reynolds são mostrados em um gráfico log-log na Fig. 35. As três curvas

foram obtidas considerando um fluido não-Newtoniano (Bingham) e outros dois fluidos

Newtonianos com valores para a viscosidade iguais aos valores limites da viscosidade

para o fluido de Bingham. Podemos observar que a curva relacionada com a energia

dissipada por unidade de tempo para o fluido não-Newtoniano inicia seu comportamento

como um fluido Newtoniano com viscosidade alta (µ = 1000) para baixíssimo número de

Reynolds. Em seguida a curva passa por uma região de transição, onde o fluido apresenta

regiões de valores de viscosidade variados dentro dos limites estabelecidos. Nesta região a

curva apresenta uma inclinação intermediária entre os dois valores limites encontrados

para os fluidos Newtonianos. Com o aumento do Reynolds, a curva da energia muda

seu comportamento lentamente até atingir a outra região limite, fluido Newtoniano com

viscosidade (µ = 1). A partir de Re ≈ 1, a curva de energia dissipada, apresenta a mesma

inclinação encontrada para um fluido Newtoniano com viscosidade µ = 1. Estes resultados

atestam que um fluido de Bingham comporta-se como uma combinação de fluidos com

diferentes valores para a viscosidade.

Para efeito de comparação, também calculamos a participação π em função do

número de Reynolds, considerando os mesmos fluidos utilizados para o cálculo da energia

dissipada. Os resultados são mostrados na Fig. 36 em um gráfico em escala log-linear.

Pode-se observar no comportamento da participação em função do número de Reynolds,
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Figura 35 – Energia dissipada Ėd, por unidade de tempo, em função do número de Reynolds

Re para o fluido de Bingham (círculo) e os fluidos Newtonianos com µ = 1000
(triângulo) e µ = 1 (quadrado). O meio poroso de porosidade ǫ = 0.7.

que existe uma zona em que o valor da participação decresce, alcança um mínimo, e depois

volta ao patamar constante anterior. Uma diminuição da participação pode configurar uma

canalização mais acentuada do fluido no meio poroso. Perceba que a participação nos dois

patamares, inicial e final, coincide perfeitamente com o comportamento observado para os

fluidos considerados Newtonianos. Depois, pode-se verificar um aumento da participação

devido a fatores inerciais [73]. Este comportamento vem reforçar a idéia de que os fatores

inerciais passam a ser relevantes apenas para valores de Re > 1.

Agora, observando o fluido em uma escala macroscópica, calculamos a permea-

bilidade do meio poroso considerando um fluido não-Newtoniano (Bingham) e outros

dois fluidos Newtonianos. Os dois fluidos Newtonianos usados aqui possuem viscosidades

compatíveis com os limites máximo e mínimo de viscosidade do fluido de Bingham. Pode-se

ver na Fig. 37 em um gráfico com escala log-linear o comportamento da permeabilidade

κ em função do número de Reynolds. Vale ressaltar que a viscosidade para o fluido de

Bingham usada em ambas as equações é o valor médio das viscosidades existentes no meio

poroso. Observa-se uma região onde o valor da permeabilidade apresenta um aumento, até

alcançar um valor máximo, depois decai para o patamar onde a permeabilidade possui

valor igual ao valor para baixas velocidades. Logo depois, apresenta mais uma queda,

sendo esta relacionada aos efeitos inerciais [74]. As curvas para os três fluidos empregados

estão em concordância nas regiões onde os mesmos possuem propriedades iguais.

O aumento da permeabilidade pode ser relacionado à distribuição de viscosidades

no interior do meio poroso, tendo em vista que na região 10−8 < Re < 1 a viscosidade

pode apresentar diferentes valores dentro dos limites estabelecidos. A estrutura do meio
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poroso possibilita a criação de regiões onde os valores para a tensão de cisalhamento se

distribuem de uma forma bastante heterogênea, resultando em um amplo espectro de

valores possíveis para a viscosidade do fluido não-Newtoniano (ver Fig. 31).

O surgimento deste efeito sobre a viscosidade faz com que a permeabilidade

apresente este máximo como função do número de Reynolds. Uma explicação para este

efeito em termos quantitativo não é muito simples, uma vez que não podemos recorrer

à Lei de Darcy para explicar o comportamento da permeabilidade para fluidos que não

exibem um comportamento trivial na sua viscosidade.

O escoamento de um fluido de Bingham no interior de um meio poroso desordenado

pode ser entendido como uma combinação de fluidos com valores de viscosidade diferentes

dentro de um limite previamente estabelecido. Esta análise fica mais evidente quando

analisamos quadro a quadro (diferentes valores do número de Reynolds), o comportamento

dos valores para a viscosidade no interior do meio poroso em função da taxa de deformação

local no interior da estrutura de poros. Para isto, analisamos simultaneamente a distribuição

de valores para a viscosidade em função da taxa de deformação e o volume de ocupação

(proporcional ao número de células) com um determinado valor da taxa de deformação

γ̇, conforme mostrado na Fig. 38 em escala log-log e log-linear, respectivamente. Cada

conjunto de gráficos (pares) está associado a um valor de número de Reynolds, sendo estes

valores correspondentes aos destacados na figura da participação Fig. 30.

A linha fina sólida estabelece todo o limite de valores para a viscosidade considerando
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o intervalo completo de número de Reynolds calculado. A medida que variamos o número

de Reynolds (cada gráfico) a linha mais larga sólida desloca-se indicando quais valores da

viscosidade são encontrados no interior do escoamento. Inicialmente, para baixos valores

do número de Reynolds, as várias regiões do fluido apresentam valores elevados para a

viscosidade e a maior parte das células exibem baixos valores para o γ̇, sendo o volume de

células com valores de γ̇ localizado. Este volume (número de células) apresenta-se como

uma uni-modal. Olhando agora para os dois gráficos do meio, podemos perceber que a

faixa de valores para a viscosidade está agora bastante abrangente e o volume de células

que possuem um determinado valor de γ̇ está bem mais espalhada cobrindo várias ordem

de grandeza. Aqui fica claro a existência de uma variedade de valores para a viscosidade

no interior do escoamento, resultado corroborado pela forma bi-modal exibida pelo volume

de células. Aumentando mais o número de Reynolds chegamos no último conjunto par de

gráficos. Os possíveis valores para a viscosidade apresenta-se mais abrangente, atingindo

inclusive o limite inferior para o valor da viscosidade estabelecido para o fluido de Bingham.

O volume de células volta ser do tipo uni-modal, mas agora deslocada para a região de

altos valores para a taxa de deformação.

A análise estabelecida por meio dos resultados mostrados nos gráficos da Fig. 38,

deixa claro a idéia de que o comportamento do escoamento de um fluido do tipo Bingham

através de um meio poroso desordenado, pode ser compreendido como uma combinação

de escoamentos de vários fluidos que apresentam viscosidade diferentes. Isto se deve

essencialmente, pelo fato da estrutura do meio poroso proporcionar a existência de canais
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com velocidades de escoamento diferenciadas. Esta diversidade no escoamento, acaba

estabelecendo um espectro bastante variado nos valores para a taxa de deformação do

fluido durante o escoamento através da estrutura de canais. Como a viscosidade é função

desta taxa de deformação, esta também apresenta-se muito variada dentro das diversas

regiões do meio poroso.
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6 Conclusão

Estrutura ramificada

No Cap. 3 um nova espécie de dispositivo de separação foi apresentado, o qual

pode ser usado a fim de separar partículas de diferentes números de Stokes sem necessitar

de campos externos. O separador consiste de uma geometria ramificada, que se assemelha

a estrutura de um pulmão, através da qual partículas suspensas são transportadas por um

escoamento laminar. As partículas são separadas nas bifurcações da estrutura ramificada

de acordo com suas inércias. Este tipo de separador oferece, assim, uma enorme vantagem

visto que as trajetórias das partículas são escolhidas de uma maneira determinística.

Investigamos, por meio de simulações tridimensionais, como a eficiência da separação é

controlada pelos principais parâmetros da geometria: a razão entre os diâmetros dos tubos

filho e pai (o fator de homotesia h), bem como os ângulos de ramificação e azimutal, α e

φ, respectivamente. Com a ajuda dos resultados apresentados nas Figuras 11, 13 e 14, é

possível ajustar os parâmetros da geometria a fim de controlar o número de Stokes Stmax

da máxima segregação bem como a eficiência da separação. Nossos cálculos mostram que

a maior influência sobre o valor de Stmax é exercida pelo valor do fator de homotesia h.

Estes resultados sugerem que em aplicações práticas, o fator de homotesia deveria ser o

primeiro parâmetro geométrico a ser ajustado, enquanto que α e φ podem ser, depois,

de ajuste fino a fim de controlar a eficiência da segregação. Seria interessante realizar

experimentos usando uma estrutura ramificada como a proposta aqui no presente trabalho

a fim de confirmar os resultados obtidos a partir de nossas simulações numéricas.

Canal catraca

No Cap. 4 apresentamos um novo tipo de dispositivo hidrodinâmico, o qual exibe

efeito catraca e pode ser empregado para direcionar o movimento de partículas dentro de

um certo intervalo de propriedades inerciais em um escoamento laminar dirigido, sem a

necessidade de difusão ou campos externos. Após numericamente resolver as equações da

continuidade e de Navier-Stokes para o escoamento do fluido e a equação do transporte de

partícula em baixos Reynolds, encontramos que este efeito “catraca” em um canal dente de

serra surge quando o perfil das paredes do canal é assimétrico. Se os escoamento é do lado

dos elementos rígidos periódicos que faz o menor ângulo com a vertical, então colisões com

as paredes podem redirecionar as trajetórias das partículas de número de Stokes em um

intervalo intermediário em movimento lento dentro das zonas de estagnação próximas as

bordas das linhas de corrente de altas velocidades no centro do canal. O tempo médio de

trânsito é, então, diminuído – quando o escoamento é na outra direção, tempos de trânsito
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são tipicamente uma ordem de magnitude maior. Nossos cálculos fornecem uma indicação

teórica para um efeito tipo catraca para partículas em escoamento através do canal com

perfil dente de serra assimétrico. Encontramos também que os valores do número de Stokes

das partículas alvos podem ser escolhidos para ajustar a amplitude do perfil anisotrópico

das paredes do canal.

Os resultados das Figuras 19–21 indicam que um canal assimétrico pode ser

experimentalmente usado como um dispositivo para separar partículas por propriedades

inerciais. Se o escoamento longitudinal for na direção apropriada, partículas com número

de Stokes em torno de Stc movendo-se perto das bordas dente de serra precisam de uma

ordem de magnitude a mais no tempo para alcançar o fim do canal quando comparadas a

partículas com diferentes Stokes (veja Fig. 19). O valor do Stokes alvo (Stc) não depende

de σ, o grau de assimetria (veja Fig. 20). Stc é melhor controlado pela amplitude H

do perfil dente de serra (veja Fig. 21). Desta maneira, o dispositivo apresentado aqui

difere fundamentalmente de catracas térmicas, como todas as partículas experimentam

um movimento resultante na mesma direção, ou seja, elas são induzidas por um gradiente

externo de pressão. Realmente, o mecanismo catraca no canal assimétrico dente de serra

explora diferenças nas velocidades relativas entre partículas de diferentes Stokes, em vez

de efeitos difusivos.

A dependência do tempo médio de trânsito das partículas sobre a direção do

escoamento no canal é consequência da quebra da simetria espacial no perfil das paredes.

É interessante comparar o dispositivo catraca proposto aqui com uma matriz de cilindros

triangulares microscópicos apresentados por [67]. Em ambos os dispositivos, o catraque-

amento está conectado com o movimento das partículas através das linhas de corrente

em uma distribuição de campo de escoamento assimétrica. Porém, nos experimentos de

Loutherback et al. [67] a separação de partículas é realizada através de deslocamentos

laterais que dependem do espaço entre os obstáculos triangulares, de tal maneira que o

movimento das partículas alvo é na direção ortogonal ao do escoamento oscilante. Em

contraste, o canal tipo catraca demonstrado aqui induz um movimento direcionado de

partículas longitudinalmente ao escoamento, como um resultado das colisões entre as

partículas alvo e os elementos rígidos anisotrópicos das paredes do canal. Além disso, o

mecanismo fundamental do sistema tipo catraca apresentado aqui aplica-se a partículas

rígidas, cujo tamanho é muito menor que a amplitude dos elementos circulares do perfil

da parede. Portanto, nossos cálculos diferem também do modelo computacional anterior

[89], no qual o canal com perfil dente de serra assimétrico serve como um simples sistema

catraca para direcionar, ao longo da direção de escoamento, as partículas de tamanho

compatíveis comparáveis ao tamanho dos elementos rígidos das paredes.

Visto que processos físicos envolvidos no efeito tipo catraca são independentes da

natureza do fluido e das partículas, o canal microfluídico apresentado aqui poderia ser
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empregado em experimentos para movimentos direcionados e selecionado de diferentes

espécies de partículas, tais como células, drogas, géis e moléculas biológicas [29, 28].

Por ajustar apropriadamente as dimensões da geometria do canal, deveria-se também

ser possível obter transporte tipo catraca de partículas dentro de um dado intervalo de

propriedades inerciais em um escoamento laminar [67]. Este novo tipo de dispositivo

hidrodinâmico poderia ser, portanto, útil para tecnologias de separação de partículas.

Meio poroso

De acordo com os resultados observados no Cap. 5, podemos constatar:

• Foi observado um regime de escoamento peculiar para os fluidos não-Newtonianos

nas regiões onde ocorrem uma distribuição de viscosidade. Este regime pode ser visto

nas figuras do campo de velocidade, assim como nas figuras do campo de viscosidade.

• Existe um regime de queda de permeabilidade relacionada a fatores inerciais do

fluido. Porém, alguns indícios apontam para um outro comportamento, semelhante

a este, mas que não estão relacionado a fatores inerciais, e sim devido a distribuição

de viscosidades no meio poroso;

Um novo comportamento (permeabilidade ótima) pode estar associado à distribuição de

viscosidades no meio poroso. Distribuição esta que depende de vários fatores, como, por

exemplo, a geometria do meio poroso, as características reológicas do fluido, e o regime

de escoamento (número de Reynolds). Este comportamento pode sugerir um regime de

competição envolvendo as diferentes viscosidades exibidas.

Como perspectiva:

• Estudar o comportamento dos fluidos não-Newtonianos tanto para fluidos que dimi-

nuem a viscosidade (pseudoplásticos), quanto para os que aumentam a viscosidade

(dilatantes);

• Quantificar a permeabilidade “crítica” em relação aos parâmetros do fluido, ao

escoamento e a porosidade do meio;

• Estudar a influência da distribuição de viscosidade no meio poroso, e qual sua

importância para o aumento da canalização do fluido, como sugerido nos resultados

obtidos;
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a b s t r a c t

A new type of particle separator is proposed, namely a lung-like branched structure. The separation

takes place as a consequence of the interplay between the flow characteristics in the branched geometry

and the distinct inertial properties of the dragged particles. From the solution of the three-dimensional

continuity and Navier–Stokes equations for the flow and transport equations for the particles, we can

investigate how the resolution of the separation depends on the main geometrical parameters of the

ramified structure, namely the angle and the homothety factor of the branchings, and the azimuthal

angle between successive planes of bifurcation. Remarkably, our numerical results indicate that such a

simple ramified geometry can be used as a flow device that is capable to separate particles with

increased efficiency and over a broad range of Stokes numbers.

& 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Size separation of particles is an important problem encoun-

tered in several areas of industrial, biological and environmental

research (Gimbert et al., 2003; Fraunhofer and Winter, 2004).

Many different complex techniques as hydrodynamic chromato-

graphy and split-flow thin fractionation have been developed for

filtrating or selecting the most diverse kinds of particles ranging

from microbes to drugs and pharmaceutical emulsions (Di Marzio

and Guttman, 1970; Giddings, 1985, 1993; Sahimi, 1995; Edwards

et al., 2002; Chmela and Tijssen, 2002; Ookawara et al., 2004;

Watarai et al., 2004; Vastamäki et al., 2005; Aldaeus et al., 2006;

Hawkins et al., 2007; Kersaudy-Kerhoas et al., 2007; Wu et al.,

2007; Chang and Cho, 2008; Weiss et al., 2008; Kang et al., 2009;

Lin et al., 2009). In spite of their accuracy, most of such traditional

methods suffer from a crucial disadvantage: the need of generat-

ing outer fields (e.g. thermal, electrical or centrifugal), which

significantly increase the complexity, cost and processing time.

Indeed, as shown recently, separation of different sized

particles can be also achieved by exploiting solely the profile of

an advected laminar flow (Wickramasinghe et al., 2001; Yamada

et al., 2004; Huang et al., 2004; Takagi et al., 2005; Di Carlo et al.,

2008). At advection, particles that are small enough follow the

streamlines of the flow, whereas large particles can cross the

streamlines due to their large inertia. Thus, particles of similar

size have the same trajectories, which are chosen in a determi-

nistic way, giving therefore a theoretical indication for a high

resolution process (Huang et al., 2004). Although some insight

could be gained from recent experiments using flow advection

around obstacles (Huang et al., 2004) or pinched flow fractiona-

tion (Yamada et al., 2004), it is not clear how the geometric details

of the device employed could affect the efficiency of the

separation. Furthermore, there is no computational study of

inertial particle segregation in three-dimensional branched

structures.

Previous research studies have been focused on the develop-

ment of new technological devices inspired by the behaviour and

geometry of natural systems (Coppens and van Ommen, 2003;

Kleijn van Willigen et al., 2005). In the present work, we

demonstrate a new kind of inertial particle separator consisting

on a lung-like ramified structure. Particles suspended in the liquid

injected into the separator, which is shown in Fig. 1, follow

different paths according to their inertia owing to the flow

asymmetry induced by the bifurcations within the branched

structure. The aim of the present study is to investigate which are

the relevant parameters of the branched geometry for the

efficiency of the separation under a given flow condition and

particle properties.

The paper is organized as follows. In the next section, the

geometry of the separator, the calculation of the laminar flow into

the branched structure and the model of particle transport in the

flow are demonstrated. In Section 3 we present and discuss the

results of the calculations. Conclusions are presented in Section 4.
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2. The model

The device used in the calculations consists of a cascade of

cylinders forming a three-dimensional lung-like branched struc-

ture as shown in Fig. 1. At each bifurcation, the radii of the

cylinders decrease by a factor of ð1=2Þ1=3 and the branching angle

is set to a¼ 603. Both daughter branches and the parent cylinder

are on the same plane, whereas the azimuthal angle between two

successive planes of branching is set to f¼ 903. The bifurcation

geometry has been modelled in order to avoid discontinuities

(Mauroy et al., 2003). The diameter of the first tube is equal to

2 cm, which corresponds approximately to the diameter of the

human trachea, whereas the branched structure is constructed up

to the fourth generation. The ratio length L over diameter D of the

cylinders at each generation is set to L=D¼ 3:0.

The mathematical description for the fluid mechanics is based

on the assumptions that we have a continuum, Newtonian and

incompressible fluid of viscosity Z and density r flowing under

steady state conditions. Thus, the Navier–Stokes and continuity

equations reduce to

r � u¼ 0; ð1Þ

ru �ru¼ �rpþZr2
u; ð2Þ

where u and p are the local velocity and pressure fields,

respectively. We use nonslip boundary conditions (Dirichlet

condition u¼ 0) at the tube walls and impose a stationary

uniform flow profile with velocity u0 at the entrance of the first

tube. The outlets of the branched structure are free with the same

reference pressure p¼ 0 and @u=@n¼ 0. The parameters control-

ling the flow are the aspect ratio L=D (length to diameter ratio of

the tubes), the azimuthal angle f between successive bifurca-

tions, and the Reynolds number

Re� ru0D0=Z; ð3Þ

where D0 and u0 are the diameter and the mean velocity of the

flow at the entrance, respectively. We restrict our simulations to

viscous laminar conditions of flow, Re � 50. The flow behaviour of

the system for moderately large Reynolds (nonviscous) has been

investigated previously (Andrade et al., 1998; Almeida et al., 1999;

Mauroy et al., 2003).

The numerical solution of Eqs. (1) and (2) for the velocity and

pressure fields in the structure is obtained through discretization

by means of the control volume finite-difference technique

(Patankar, 1980). The governing differential equations are dis-

cretized in a computational mesh and numerically solved here

using FLUENT 6 (Fluent Inc., 2003, 2005). The degree up to which

the mass and momentum conservation equations are satisfied

throughout the flow field is defined in terms of residuals. In all our

simulations, convergence is considered to be achieved only when

each of the residuals falls below 10�6.

Once the equations for the fluid flow have been solved, the

calculation of the particle motion is performed. Particles are

injected at the inlet boundary with initial velocity v0 ¼ u0 and

with uniform distribution at the entrance. For simplicity, in the

calculations of the present work, we study the transport of

particles with density rp � r, in such a manner that the buoyancy

force exerted on the particle equals the particle weight. Therefore,

drag is the only relevant force and the equation of motion for the

particles can be written as

dvp
dt

¼
18Z

d2prp

" #

ðu� vpÞzD; ð4Þ

where vp and dp are the particle velocity and diameter,

respectively, g is gravity, and r and Z are the density and viscosity

of the fluid, respectively. The term of the right-hand-side of Eq. (4)

is the drag force exerted by the fluid on the particle, whereas all

other external forces have been neglected. The quantity zD which

appears in Eq. (4) is a correction to Stokes’ drag force and is

defined as zD ¼ CDRep=24, where Rep ¼ rdpju� vpj=Z is the

particle Reynolds number and the drag coefficient CD is obtained

from empirical relations (Morsi and Alexander, 1972). Since the

drag is considered to be the dominant force, at low values of

Reynolds numbers, the relevant parameter is the Stokes number,

defined as

St�
rpd

2
pu0

18ZD0
; ð5Þ

where u0 is the velocity at the entrance of the first tube, which has

diameter D0. The Stokes number gives the ratio St¼ tR=tF, where

tR � rd2p=18Z is the time of response of the particle to the action of

the fluid and tF �D0=u0 is the flow time. Indeed, the Stokes

number is the most important parameter of the simulations. In

the limit of very low Stokes number values (St-0), particles have

ample time to respond to changes in the flow velocity, following,

thus, the streamlines of the flow. However, in the opposite limit

(St-1), particle velocities are not affected by variations in the

flow velocity and therefore particles follow ballistic trajectories.

In order to approximately model the collision of the particles

with the walls of the tubes, we introduce a restitution coefficient,

k� vrebp =vimp
p ; ð6Þ

where vrebp and vimp
p are the particle velocities immediately after

and before the collision, respectively. In the simulations of the

present work, the collisions of the particles with the tube walls are

considered to be elastic, i.e. k¼ 1. Let us also point out again that

although our Stokes numbers [Eq. (5)] imply that the particles

have finite diameter, the simulations treat the particles as

pointlike. We assume that the particles do not interact with each

other, but only with the fluid through the drag force, and with the

Fig. 1. The particle separator consists of a cascade of cylinders forming a three-

dimensional ramified structure. A dichotomic and homothetic tree structure with

four generations (G0–G3) is shown (left). Both the branching angle, a, and the

azimuthal angle between successive planes of bifurcation, f, are the same at all

bifurcations. The arrow on top indicates the direction of the fluid flow, which has

velocity u0, at the entrance. The inset (right) shows the detail of the bifurcation

geometry with the mesh used in the calculation of the fluid flow and particle

transport.

T.F. Vasconcelos et al. / Chemical Engineering Science 65 (2010) 1400–1406 1401
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tube walls where collisions can take place. Finally, we also

consider that the particles are not captured by the structure, and

that the movement of the particles does not transfer momentum

to the flow field (Imdakm and Sahimi, 1987; Comer et al. 2001a, b).

3. Results and discussion

The geometry of the ramified structure with four generations is

shown in Fig. 2a. For each value of Stokes number, we release

10,000 particles from the entrance of the ramified structure with

an initial velocity magnitude that is set to be same and equal to

the flow at the inlet (juj � jvpj ¼ 0). The trajectories of the particles

in the flow are obtained by numerical integration of their

equations of motion, Eq. (4). In Fig. 2 b, we see the percentual

number ni of particles leaving the structure through each one of

the exit branches (i¼ 128 in Fig. 2 a) as function of the Stokes

number, St.

As can be seen in Fig. 2 b, the values of ni for each branch

depend on the particle Stokes number, St. In the limit of very low

St, ni-
1
8 8i since particles follow the flow streamlines and an

uniform concentration of particles is expected over the exit

branches if the flow distribution is symmetric. As the Stokes

number St increases, however, the relative concentration of

particles leaving the structure through the central exit branches

of the structure, i.e. branches 3–6 in Fig. 2 a, increases

gradually—for St¼ 0:24, almost 70% of the particles leave the

structure through the central branches. This behaviour is

illustrated in Fig. 2 c, which shows the dependence of ni on the

Stokes number for one central exit branch (the number 3), and a

peripheric one (the number 1).

Indeed, particle segregation reaches a maximum at a Stokes

number Stmax � 0:4, as we can see in Fig. 2 c: the percentual

number ni of particles leaving the structure through the central

branches starts to decrease for increasing values of St40:4. This

behaviour can be explained through the collisions of the particles

with the walls of the cylinders, which exert a major influence on

the trajectories of particles with large Stokes number (Fig. 3). As a

result of the collisions, the probability that particles of high

enough value of Stokes number, i.e. for St\1 (Fig. 2 c), leave the

structure through each one of the exit branches is found to be

essentially uniform, independent of the exit branch position.

We also tested a more complex model for particle–wall

collisions which considers a probability distribution for the

rebound angle yreb, namely the angle between the tube wall and

the particle trajectory immediately after the collision. In other

words, while in the case of specular collisions Eq. (6) yreb is equal

to the impact angle yimp, in the stochastic rebound model yreb
fluctuates according to the local roughness angle g of the wall

interface (Sommerfeld and Huber, 1999), which in turn follows a

normal distribution with average equal to zero and a given

standard deviation Dg. Interestingly, the behaviour illustrated in

Figs. 2 and 3 is observed regardless of the specific law of collisions

as well as of the specific value of the standard deviation Dgwithin

the range of realistic values 2:53
oDgo203 (Sommerfeld and

Huber, 1999). Only marginal quantitative changes (of about 5–

10%) in the values of concentrations ni are found, indeed the

characteristic Stokes for maximum segregation appears robust

with respect to the law of particle–wall collisions.

The results of Figs. 2b and c suggest that the branched

structure considered in the present work can be employed as an

efficient particle separator. Particles which have Stokes number

around a value Stmax are mainly captured at the central exit

branches, whereas the number of particles with StbStmax or

St5Stmax leaving the structure through any of the peripheric or

central branches is approximately the same. However, which are

the relevant parameters responsible for a maximum in St?

Moreover, is it possible to increase the resolution of the separation

by changing the geometry of the structure (Huang et al., 2004)?

Here we address these questions by studying how the results of

Figs. 2b and c depend on the values of the parameters of the

branched structure (Fig. 1): the azimuthal angle between planes of

bifurcations, f, the branching angle, a, and the homothety factor,
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Fig. 2. (a) Branched structure with four generations and eight possible outlets.

(b) Histogram of the percentage of particles, ni , leaving the structure through each

one of the branches (i¼ 128), for different values of the Stokes number St.

(c) Distribution of particles leaving the branched structure through a peripheric

exit branch (the branch number 1, cf. a) and through a central one (the branch

number 3) as function of the Stokes number, for a¼ 903 and Re¼ 50.
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h, which defines the ratio between the diameters of daughter and

parent branches at each bifurcation.

Azimuthal angle, f, between successive planes of bifurcation—

Particle segregation appears to be more efficient when flow

asymmetry is induced in the system, e.g. by changing the

azimuthal angle f between successive bifurcation planes to a value

different from 903. Fig. 4a shows the percentual number, nc, of

particles leaving the structure through the central branches as

function of the Stokes number, for different values of f. As we can

see in the main plot of Fig. 4 b, the maximum value of nc decreases

monotonically with f, achieving the minimum value at f¼ 903.

This behaviour can be understood by noting that the larger the

azimuthal angle f, the closer the central exit branches get to

the peripheric ones (cf. Fig. 5), and the more uniform, thus, the

distribution of particles leaving the structure through the exit

branches. The highest efficiency of the separator is obtained when

f¼ 03, i.e. all branches are disposed on the same plane. Again, as a

result of the collisions with the tube walls, particle segregation

appears to be lost for particles with St\1 (Fig. 4 a).

We see in the inset of Fig. 4 b that the Stokes Stmax at which

segregation achieves a maximum is essentially independent of the

azimuthal angle between the planes of bifurcation for fo303.

However, as f increases, Stmax is shifted to lower values. This

happens because as the azimuthal angle becomes larger, the

inclination of the peripheric exit branches relative to the first tube

(first generation) decreases (cf. Fig. 5). It becomes, thus, easier for

particles with decreasingly low values of Stokes numbers to leave

Fig. 3. Typical particle trajectories for different Stokes numbers St¼ 5:9� 10�6 (a),

St¼ 0:24 (b) and St¼ 3:78 (c) in a ramified structure with a¼ 603 and f¼ 03 . In

each case, the trajectories of 10 particle streams released from initial positions

equally spaced along the entrance diameter of the first tube are shown. The

particles with smallest Stokes (a) behave as tracer, whereas the particles with

intermediate Stokes (b) leave the structure preferentially through the central

branches. For large enough Stokes (c), collisions affect particle trajectories in such a

way that particle concentration is, again, more uniformly distributed over

peripheric and central exit branches.
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Fig. 4. (a) Percentual number, nc , of particles leaving the structure through the

four central branches, as function of the Stokes number, for different values of f,

the azimuthal angle between successive planes of bifurcation. In the calculations,

the nominal values for the branching angle, a¼ 603 , and for the homothety factor,

h� 0:79, were taken. (b) Main plot: the maximum value of nc for each curve in (a)

is shown as function of f. The inset shows the dependence of the Stokes number

Stmax , for which nc is maximum, on f.

Fig. 5. Branched geometry with four generations obtained with (a) f¼ 03 and (b)

f¼ 903 , whereas a¼ 603 and h¼ 0:79 in both cases. The four central branches 3–6

are identified for each case in the figure.
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the structure through the peripheric branches, since particle–wall

collisions compete to deviate particle trajectories from the path

determined by inertia alone. At f¼ 903, the number of particles

leaving through the peripheric branches is maximum (around 25%

as seen from Fig. 4 b), but also the minimum value of Stmax is

achieved.

Branching angle, aFFig. 6a shows the percentual number, nc, of

particles that leave the ramified structure through the four central

exit branches, as function of the Stokes number, for different

values of the branching angle a. For each curve nc vs St, a

maximum value of nc is achieved at a Stokes number Stmax, as can

be seen in the figure. In the inset and in the main plot of Fig. 6 b

we see the dependence of Stmax, respectively, of the maximum

value of nc, on a. For low values of a (around 603 or less) the

efficiency of the segregation increases rapidly with a since an

increasing number of particles with higher inertia flow into the

central branches as the inclination of the peripheric exit branches

with relation to the first generation cylinder becomes larger.

When a reaches a value of � 603, however, the maximum of nc

achieves a saturation value of around 75%. Large branching angles

imply particle motion into the peripheric branches be so adverse

that, in spite of the collisions with the tube walls, which occur for

Stokes numbers larger than Stmax, the most segregated particles

(Stmax) leave the structure through the central branches,

independently of a.
The onset for particle–wall collisions within the ramified

structure is anticipated by increasing the branching angle a. For
very low a values, only particles with high inertia collide with the

walls of the daughter branches after having crossed the flow

streamlines at the first bifurcation. However, as a increases,

collisions affect the trajectories of particles with decreasingly

lower values of St, which explains the decrease of Stmax with a
seen in the inset of Fig. 6 b. When a becomes large enough, Stmax

reaches a constant value around 0.34 independent of a.
Homothety factor, h—Fig. 7a shows the behaviour of nc as

function of the Stokes number for different values of the

homothety factor h, i.e. the ratio between the diameters of the

daughter and parent branches. Fig. 7 b shows that both the
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Fig. 6. (a) Percentual number, nc , of particles leaving the structure through the

four central branches, as function of the Stokes number, for different values of a,
the branching angle. In the calculations, the nominal values for the azimuthal

angle between successive planes of bifurcation, f¼ 903 , and for the homothety

factor, h� 0:79, were taken. (b) Main plot: the maximum value of nc for each curve

in (a) is shown as function of a. The inset shows the dependence of the Stokes

number Stmax, for which nc is maximum, on a.
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four central branches, as function of the Stokes number, for different values of h,
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angle, a¼ 603 , and for the azimuthal angle between successive planes of

bifurcation, f¼ 903 , were taken. (b) Main plot: the maximum value of nc for each

curve in (a) is shown as function of h. The inset shows the dependence of the

Stokes number Stmax, for which nc is maximum, on h.
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maximum value of nc and the Stokes number Stmax for which

segregation is maximum increase monotonically with h. In fact,

the longer the daughter branches, the more time particles have to,

after having colliding with the walls, adjust their path to the flow

streamlines. In this manner, as the length of the daughter

branches increases, particle–wall collisions affect only the

trajectories of particles with larger Stokes numbers, and Stmax,

thus, increases. Further, the maximum of nc also increases with

the length of the daughter branches, since particles with low or

moderate inertia have more time to cross the flow streamlines

within a daughter cylinder and reach, at each subsequent

bifurcation, the respective central branch.

The homothety factor appears to be the geometrical parameter

of the ramified structure which is most relevant for controlling the

Stokes number corresponding to the maximum segregation. As

can be seen in the inset of Fig. 7 b, changing h from 0.5 to 1.0 leads

to a variation of Stmax by a factor of 10. In comparison, by

changing f and a, Stmax can be varied only by a factor smaller than

2 (Figs. 4b and 6b). A recipe for segregating particles using the

device presented in this work appears, therefore, from the

results of the calculations: the first thing to do is to adjust h in

order to determine the Stokes number Stmax of the particles for

which maximum segregation is achieved (cf., inset of Fig. 7 b);

next, a and f can be fine tuned in order to enhance the efficiency

of the segregation (maximum of nc, cf. main plots of Figs. 4b and

6b). Finally, Fig. 4 b shows that fine adjustments in the

segregation efficiency with practically no change in Stmax can be

achieved by changing the azimuthal angle f within a range of

low values.

In relation to other size particle separation techniques which

employ diverse kinds of external fields (Pamme, 2007), the

separator proposed in the present work has one important

advantage, since the separation is accomplished by exploring

only the inertial characteristics of particles with different Stokes

within an advected flow. In fact, the experimental feasibility of

such type of conceptual approach for particle separation purely

based on hydrodynamic effects has been demonstrated recently

by means of successful experiments using diverse kinds of

geometries (Huang et al., 2004; Yamada et al., 2004; Takagi

et al., 2005). Because the physical processes involved in the

separation technique do not depend on the nature of fluid and

particles, such kind of technique can be applied both for the size

analysis and for the size separation of different kinds of particles,

such as cells, drugs, gels or biological molecules, as demonstrated

experimentally (Huang et al., 2004; Yamada et al., 2004; Takagi et

al., 2005).

Indeed, the validity of the results presented here is constrained

to the range of small particle sizes compared to the diameters of

the tubes composing the ramified structure. The model for

particle transport adopts the assumption that the presence of

the particles does not alter the local flow profile, a condition

valid in the limit of small particles. In the future the model should

be improved by also accounting for the modification of the

flow velocity due to the exchange of momentum between

particles and fluid, such as, for example, in the transport

model by Almeida et al. (2008). Under this framework it

would be interesting to consider a mixture of particles with a

particle size distribution in order to model practical situations

where the particle size is polydisperse. In the range of large

particle sizes, the effects of particle–particle collisions play an

important role for particle trajectories and must be, thus,

incorporated into the model. Moreover, a further relevant

mechanism for transport within biological branched systems is

the capture of particles at the walls, which decreases the

effective diameter of the branches modifying the flow profile

locally (Comer et al., 2001a, b; Imdakm and Sahimi, 1987; Zhang

et al., 2002). Hereby, a more complex model would be required,

which iteratively updates the flow profile within the separation

device.

4. Conclusions

A new kind of inertial particle separator has been presented,

which can be used in order to separate particles of different Stokes

numbers without requiring outer fields. The separator consists of

a branched geometry, which resembles the structure of the lung,

through which particles in suspension are transported by a

laminar flow. Particles are separated at the bifurcations of the

ramified structure according to their inertia. This kind of separator

offers, thus, a huge advantage since particle trajectories are

chosen in a deterministic manner. We investigated, by means of

three-dimensional simulations, how the efficiency of the separa-

tion is controlled by the main parameters of the geometry: the

ratio between the diameters of the daughter and parent tubes (the

homothety factor h), as well as the branching and the azimuthal

angles, a and f, respectively. With the help of the results

presented in Figs. 4, 6 and 7, it is possible to adjust the parameters

of the geometry in order to control the Stokes number Stmax of the

maximum segregation as well as the efficiency of the separation.

Our calculations show that the major influence on the value of

Stmax is exerted by the value of the homothety factor h. This

finding suggests that in practical applications, the homothety

factor should be the first geometric parameter to be adjusted,

whereas a and f can be, next, fine tuned in order to control the

efficiency of the segregation. It would be interesting to perform

experiments using a branched structure as the one proposed in

the present work in order to confirm the findings of our numerical

simulations.
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Abstract We present a fluidic device that shows ratchet-

like characteristics for particle transport at low Reynolds.

The ratchet consists of a two-dimensional saw-tooth

channel, within which a laminar flow is generated by

imposing a longitudinal pressure gradient. Particle trajec-

tories are calculated by solving the continuity and Navier–

Stokes equations for the fluid flow and the equations for

particle transport in both flow directions. The ratchet-like

effect is connected with a large asymmetry in the mean

transit time, with regard to flow direction, due to particle

motion within zones of low flow velocity near the asym-

metric wall profile. We show how to obtain ratchet of

particles with select Stokes under given flow conditions by

adjusting the geometry of the ratchet channel.

Keywords Particles in fluids � Particle transport �
Channel flow � Ratchet effect

1 Introduction

Numerous devices demonstrated for particle separation in

the microscale employ a ratchet mechanism: currents of

particles in Brownian motion are created from diffusive

processes without the need for concentration gradients.

Particle trajectories are chosen by a combination of diffu-

sion, which depends on particle size and deterministic

motion dictated by a spatially asymmetric periodic poten-

tial, which may be generated by time-dependent, externally

applied electric fields, optical tweezers or physical barriers

(Magnasco 1993; Effenhauser et al. 1995; Faucheux et al.

1995; Dean Astumian 1997; Gorre-Talini et al. 1997;

Derényi and Dean Astumian 1998; Ertaş 1998; van

Oudenaarden and Boxer 1999; Bader et al. 1999; Kettner

et al. 2000; Adjari 2002; Austin et al. 2002; Buguin et al.

2002; Huang et al. 2002; Keller et al. 2002; Reimann

2002; Matthias and Müller 2003; Kralj et al. 2006; Grimm

et al. 2009). One noticeable disadvantage of such Brown-

ian (or thermal) ratchets is that operation rates are typically

limited by the slow fluctuating particle velocities, since

diffusion is required. Diffusion also constrains resolution,

because the diffusion constant depends only weakly on

particle size (Dean Astumian 1997). Ratchets that operate

without the need for diffusion, allowing for higher trans-

port rates and improved resolution could be extremely

useful in technological applications.

In fact, recent experiments showed that efficient particle

separation by inertial properties in the microscale can be

also realized when particles are driven through an asym-

metric velocity field distribution at low Reynolds (Wick-

ramasinghe et al. 2001; Huang et al. 2004; Yamada et al.

2004; Takagi et al. 2005; DiCarlo et al. 2008; Vasconcelos

et al. 2010). While particles of sufficiently low inertia

behave as tracers, particles with high inertia may cross the
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flow streamlines at places where the flow is advected

(Araújo et al. 2006; Herrmann et al. 2006), e.g., around

physical obstacles or at bifurcations in a ramified structure.

The separation mechanism of such devices relies on the

appropriate design of the geometry, in such a manner that

particles within a range of inertial properties follow

selected paths through deterministic displacements

orthogonal to the fluid flow.

This phenomenon of particle motion accross flow

streamlines has been employed as the underlying mecha-

nism for a new class of nonthermal, deterministic micro-

fluidic ratchet (Loutherback et al. 2009). As demonstrated

experimentally, the main ingredient for microfluidic rat-

cheting is the breaking of spatial symmetry at low Rey-

nolds. Directed motion of particles within a certain size

range can be achieved, for example, if the laminar flow is

periodically reversed through an asymmetric array of tri-

angular posts, in such a manner to induce net motion of the

target particles perpendicularly to the flow (Loutherback

et al. 2009). It is also possible to scale up the parameters of

such a ratchet device to larger dimensions and higher

laminar flow rates, an important feature for technologies of

separation (Loutherback et al. 2009).

One essential feature of fluidic ratchets is their application

for separating particles by inertial properties through using

only hydrodynamic forces in the absence of diffusional

effects (Loutherback et al. 2009). Here, we present a new

kind of fluidic device that displays ratcheting characteristics

for particles in flow at low Reynolds, i.e. the device induces

biased motion for particles within a range of inertial prop-

erties and can be, therefore, used for particle separation. The

ratchet-like device consists of a two-dimensional channel

with an asymmetric saw-tooth profile (Fig. 1), within which

a laminar flow is generated through a pressure difference

between the ends of the channel. The effect of particle ratchet

in the channel emerges as particles within an intermediate

range of inertial propertiesmove in the stagnation zones near

the wall, whereby particle mean transit time—the average

time needed for the particles to cross the channel from one

end to the other—is largely dependent on the flow direction

when the profile is non-symmetric. In this manner, differ-

ently from thermal ratchets, a current is induced, and the

ratchet mechanism of the present device is not dependent

upon diffusive effects. Indeed, while all particles are drifted

into the same direction, those within a range of inertial

properties transit muchmore slowly through the channel and

can be, thus, separated.

This article is organized as follows. In the next section,

we describe the model and show the details of the calcu-

lations. Next, we present and discuss the results in Sect. 3.

Conclusions are presented in Sect. 4.

2 The model

The two-dimensional channel considered in the calcula-

tions of this work is sketched in Fig. 1. Both top and bot-

tom walls of the channel have a saw-tooth profile of spatial

period l, amplitude H and symmetry parameter

r ¼ 1� b=a; ð1Þ

where a = l/2 and 0 B b B a. If b = 0, then the channel is

said to be symmetric (r = 1), whereas b = a yields the

maximum asymmetry (r = 0). The saw-tooth profile

extends over a length L within the central region of the

channel and has width between 2h (at the constrictions) and

2(h ? H) (at the dilations). The first and last segments of

the channel, each one of length l, are smooth and have

width D = 2h, as shown in Fig. 1.

In the calculations, the fluid flow is calculated, first,

without particles. The mathematical description of the fluid

mechanics is based on the assumption of a continuum,

Newtonian and incompressible fluid, flowing under steady-

state conditions. In this manner, the Navier–Stokes and

continuity equations may be written as

r � u ¼ 0; ð2Þ

qfu � ru ¼ �rpþ lr2
u; ð3Þ

where u and p are the local velocity and pressure fields,

respectively, qf is the fluid density, and l is the dynamic

viscosity of the fluid. The flow is generated by imposing a

pressure difference between both extremities of the channel.

Whereas the outlet of the channel is free with the same ref-

erence pressure p = 0, the y dependence of the pressure drop

at the entrance is chosen in such a way to ensure a parabolic

flow profile at the upwind of the saw-tooth region.1 Nonslip

x
y

L

a=l/2

l

b
h
Hθi

Fig. 1 Sketch showing the geometrical parameters of the saw-tooth

channel with spatial periodicity l considered in this work. Whereas a

channel with three cycles (teeth) is shown in the figure, a longer

channel with 30 cycles is used in the calculations. At the entrance of

the tube (on the left) x = 0, whereas y = 0 corresponds to the dotted

line in the center. The first spatial cycle of the channel is smooth and

has length l. Particles are launched from (x = l, y = 0), at the

entrance of the first cyclic element of the saw-tooth profile. For

illustration, the arrow in the inset, indicates the ith particle stream

injected at an angle hi with the horizontal

1 A parabolic profile is achieved within the first segment of the

channel at a distance of &l=5 from the entrance of the smooth

segment, i.e. prior to the launch position of the particles. Thus, we
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boundary conditions ðu ¼ 0Þ are used at the channelwalls. In

the calculations, the Reynolds number, Re : qfu0D/l, is set

to Re = 1. Thus, the simulations are restricted to viscous

laminar conditions of flow. Equations 2 and 3 are numeri-

cally solved2 for the velocity and pressure fields in the

channel through discretization by means of the control vol-

ume finite-difference technique (Patankar 1980). The

numerical convergence of the conservation equations

throughout the flow field is defined in terms of residuals,

being considered as accomplished when all residuals fall

below 10-6.

Once the steady-state flow profile within the channel has

been achieved, N = 103 particle streams are injected in the

form of a ‘‘spray’’ from the position (l, 0) at the entrance of

the first cyclic element of the saw-tooth profile as shown in

Fig. 1. Each stream (i = 1, 2, …N) is launched forming an

angle hi = [(i - 1)/(N - 1)]p/2 relative to the central axis

of the channel, where the index i refers to particle number

i. In the calculations, we consider, for simplicity, that the

particles have density qp � qf ; in such a manner that the

particle weight is compensated by the buoyancy force

exerted on the particle. Drag is considered to be the rele-

vant force, whereas all other external forces are neglected.

Thus, the equation of motion for the particles reduces to:

dvp=dt ¼ 18l=d2pqp

h i

ðu� vpÞfD; ð4Þ

where dp and vp are the particle diameter and velocity,

respectively, and fD is a correction to the Stokes’ drag

force calculated empirically (Morsi and Alexander 1972).

Since the drag is assumed to be the dominant force, the

relevant parameter at low values of Reynolds numbers is

the Stokes number,

St �
qpd

2
pu0

18lD½ �
; ð5Þ

which gives the ratio tR/tF between the time of response of

the particle to the action of the fluid, tR : qdp
2/18l, and the

characteristic flow time, tF : u0/D. Indeed, particle tra-

jectories have a crucial dependence on the Stokes number.

In the limit St ? 0, particles respond quickly to flow

changes, and behave, thus, as ‘‘tracers’’, following the

streamlines of the flow. In the opposite limit (St ? ?),

however, particle motion is essentially ballistic, since

particle trajectories are practically not affected by changes

in the flow velocity.

The collisions of the particles with the walls of the

channel are modelled by introducing a restitution

coefficient,

k � vrebp =vimp
p ; ð6Þ

where vp
imp and vp

reb are the particle velocities immediately

before and after the collision, respectively, and k may have

value between 0 and 1. Let us also emphasize again that

although the Stokes numbers considered in Eq. 5 imply the

particles to have finite diameter, the simulations treat the

particles as pointlike. In the calculations, the interactions

between the particles are neglected. Particles interact only

with the fluid through the drag force, and with the channel

walls through collisions. Finally, the movement of the

particles is considered to transfer no momentum to the flow

field (Imdakm and Sahimi 1987; Sahimi 1995; Comer et al.

2009a, b).

3 Results and discussion

The study is performed for three different channels, each

one with periodicity amplitude H = 2h and with a different

value of r, namely r = 1 (symmetric channel), r = 0.5

and r = 0 (asymmetric channel).

Figures 2a–c show the flow profile within one segment

of the saw-tooth region of each one of the aforementioned

channel types. Figure 3 shows, for each value of the

asymmetry parameter r, the channel’s permeability j,

which is defined as

j ¼ u0lL=DP; ð7Þ

where DP is the pressure gradient between both ends of the

channel, L is the length of the channel, u0 is the flow

velocity and l is the dynamic viscosity of the fluid. In

Fig. 3, the permeability appears rescaled with the perme-

ability j0, which has been calculated for a smooth channel

with the same cross section 2h (c.f. Fig. 1) and Reynolds

number Re = 1. The results of Fig. 3 show that the flow

permeability within the channel is the same regardless of

the flow direction, i.e. be the latter from the left to the right

or from the right to the left, provided the Reynolds number

is low (Re � 1:0).

3.1 Symmetric channel

The trajectories of the particles within the saw-tooth

channel depend on the particle Stokes and also on the angle

of injection hi. We consider first the symmetric channel.

Figures 4a–c show the trajectories of particles with Stokes

numbers St = 0.1, 1.12 and 4.57, respectively, for three

different values of the injection angle: hi = 0� (dotted

line), hi = 25� (full line) and hi = 50� (dashed line).

Footnote 1 continued

perform the simulations of this work by taking, for simplicity, a

parabolic flow profile at the inlet boundary.
2 The governing differential equations are discretized in a compu-

tational mesh and numerically solved here using FLUENT 6 [Fluent

Inc., FLUENT 6.1, 6.2 User’s Guide (2003, 2005)].
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Particles with sufficiently low Stokes (Fig. 4a), i.e. with

response time tR much smaller than the characteristic time

tF of the flow, behave as tracers, adapting their paths to the

flow streamlines within the zone of high flow speed in the

center of the channel and crossing the channel within a

minimum transit time, Tmin. This behaviour corresponds to

region I in Fig. 4d, in which the mean transit time hDT(St)i,

averaged over all injection angles hi and rescaled with Tmin,

is shown as a function of the Stokes number.

As the Stokes number increases, particles may cross the

streamlines of the flow and eventually reach low velocity

streamlines near the wall. Once within such low velocity

regions, particles take a longer time to leave the channel, if

compared to particles moving near y = 0. Because the

amount of lateral displacement increases with particle

inertia, the higher the Stokes number, the closer to the wall

the particle moves along, and the more time the particle

needs to reach the end of the channel. An increase in the

mean transit time with particle Stokes is, then, observed for

an intermediate range of inertial properties (region II in

Fig. 4d). Particles with Stokes numbers within region II

have enough inertia to enter the dilation zone of the first

cyclic element of the periodic saw-tooth profile when

launched at high enough angles. Once within the first tooth,

a particle may eventually collide with the wall. For particle

where Stokes larger than St � 0:78; collisions redirect

particles to the center of the channel (c.f. Fig. 4b, dashed

line) where flow velocities are higher. A decrease in the

mean transit time for larger Stokes numbers is, therefore,

observed, leading to the peak around St � 0:78 within

region II of Fig. 4d.

However, the mean transit time increases further with

particle Stokes within region II due to particles launched at

intermediate angles 20�\ hi\ 30�. Those particles do not

Fig. 2 Flow field within saw-tooth channels with periodicity ampli-

tude H = h and symmetry factors r = 1 (symmetric channel, a),

r = 0.5 (b) and r = 0 (asymmetric channel, c). The Reynolds

number has value Re � 1: Flow velocity increases, in each case,

from blue (near the wall) to red (at the spots in the center of the

channel)
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Fig. 3 The flow permeability j (Eq. 7), which appears rescaled with

the permeability j0 of the smooth channel, is the same for both flow

directions, i.e. from left to right (stars) or from right to left (circles) in

the saw-tooth channel. The figure shows the permeability j calculated

for saw-tooth channels of different symmetry factors r and H = h
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Fig. 4 Particle transport in the symmetric channel. a, b and c show

trajectories obtained for Stokes numbers St = 0.1, 1.12 and 4.57,

respectively. Each figure shows three trajectories, which correspond

to respective injection angles hi = 0� (dotted line), hi = 25� (full

line), and hi = 50� (dashed line). The arrow on top of each channel

indicates the flow direction. d Transit time hDTi, averaged over the

entire range of injection angles 0\ hi\ 90�, and rescaled with Tmin

(transit time for tracer particles), as function of St. Vertical dashed

lines separate different ranges of particle Stokes: in region I, particles

behave as tracers; as the Stokes number increases, particles may cross

streamlines and reach slow velocity zones near the border. The mean

transit time hDTi increases, thus, with St (region II); for St [

1.12, hDTi decreases, again, with particle inertia (region III) as a

result of particle–wall collisions, which drift particles to the center of

the channel; as the Stokes increases further, trajectories become

increasingly ballistic in nature (region IV)
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enter the first tooth, instead they displace laterally to reach

the slow streamlines at the dilation of the second tooth (c.f.

Fig. 4d). The higher the inertia, the more the particle moves

into the stagnation zone at the second dilation, and in this

manner hDT(St)i increases with particle Stokes. Once

particles achieve the low velocity streamlines near the wall,

they cross the whole channel moving along close to the

wall. Those particles give the largest contributions to the

mean transit time. When Stc � 1:12, the increase

in hDT(St)i due to the slow trajectories near the wall is

maximum. However, the transit time decreases again for

increasing Stokes (region III in Fig. 4d) because particles

with higher inertia collide with the wall at the second

cyclic element, being, next, drifted to zones of higher flow

velocities closer to the center of the channel. For even

higher St numbers, collisions with the walls dominate

particle trajectories, particle motion becomes essentially

ballistic and the mean transit time increases again

(region IV).

3.2 Non-symmetric channel

The results of Fig. 4 do not depend on the direction of

transport, since the flow is symmetric with respect to each

cycle of the periodic profile along the channel. However,

the situation is different when an asymmetry is introduced

in the system. As an example, we show in Fig. 5a and b,

the trajectories of a particle with St � 1:15 and h = 23�

moving to left, respectively to the right within an asym-

metric channel with r = 0. In Fig. 5b, where the motion is

to the left, the particle remains within the low velocity

streamlines near the border. This behaviour leads to a

maximum in the transient time as explained previously (c.f.

the peak in the curve hDTi/Tmin vs. St [circles] in Fig. 5c).

However, when the transport is to the right (Fig. 5a), a

particle in the stagnation zone near the wall eventually

collides with the vertical ridge elements of the saw-tooth

profile. After such a collision, the particle acquires a neg-

ative velocity and is dragged, next, towards the zones of

higher flow velocities in the central region of the channel.

The particle in Fig. 5a crosses the channel within a shorter

time hDTi/Tmin if compared to the case in Fig. 5b. The

peak in the curve observed when the transport is to the left

is drastically reduced when the transport is to the right (c.f.

Fig. 5c) because of collisions with the asymmetric ridge

elements. The asymmetric channel of Fig. 5 exhibits, thus,

‘‘ratcheting’’ effect for intermediate range of Stokes num-

ber around 1.2. This effect in the asymmetric channel is

connected with the large asymmetry in particle transit time

with respect to the direction of flow (c.f. Fig. 5c).

3.3 Ratcheting of particles with select Stokes

One important question for applications is how to adjust

the geometric parameters of the asymmetric channel in

order to ratchet only particles within a given range of

Stokes number. We find that a change in the asymmetry

factor, r, of the saw-tooth profile does not alter the value of

Stc. Let us define hDTi R, the mean transit time, averaged

over the range 0\ hi\ 90�, when the flow incides onto

the walls of the saw-tooth profile that form the smaller

angle with the vertical (i.e., the flow is to the right in

Fig. 5a). The corresponding quantity for the opposite

direction (c.f. Fig. 5b) is defined as hDTiL. Figure 6 shows

the ratio g between the mean transit times for both flow

directions as a function of the Stokes number, i.e.

g � DTh iL= DTh iR
� �

; ð8Þ

calculated for the channel profile with amplitude

H = 2h and for different values of the asymmetry factor r.

As we can see from Fig. 6, the target Stokes, i.e. the Stokes

for which g is maximum, does not depend on r. An average

value g = 1.2 ± 0.1 is obtained for all values of r in the

range 0\ r\ 1. This result can be understood by noting

that, in spite of the longitudinal asymmetry in the flow field

within the channel, the average magnitudes of the flow

velocity in the direction perpendicular to the flow depend

only weakly on r. Therefore, the Stokes number of the

particles that reach the stagnation zones near the wall,
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Fig. 5 Particle transport in the asymmetric ratchet channel. a and

b show the trajectory of a particle with Stokes number St � 1:15
moving near the border, when the flow in the asymmetric channel is

to the right and to left, respectively. The dashed arrow indicates the

flow direction. In the first case (a), the collision with the saw-tooth

walls deviates the trajectory from the border to the center of the

channel, where the flow velocity is higher. c The average transit

time hDTi /Tmin (c.f. Fig. 4) is shown for both directions of the flow.

The peak near St = 1.2 disappears when the flow is to the right as a

result of the particle–wall collisions, as illustrated in a
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contributing, thus, to the largest values of transit time, is

essentially the same for all values of r.

However, the position of the peak in the curve DT is

horizontally shifted when the amplitude H of the cyclic

wall profile is varied. The main plot of Fig. 7 shows the

target Stokes Stc, for which hDTiL/hDTiR is maximum, as a

function of H, as obtained from calculations with a con-

stant value of the periodicity l = 2h (c.f. Fig. 1). The inset

of Fig. 7 shows the relative transit time g as a function of

the Stokes number for three different values of H/h. As we

can see from Fig. 7, Stc increases with H up to a saturation

value that is reached when H is approximately twice as

large as the width h of the channel. In fact, the larger H the

lower the streamline velocities and the more inertia is

needed, thus for the particles to cross streamlines within

stagnation zones near the wall. Indeed, Stc(H) reaches a

saturation value since changes in the flow profile within the

channel become negligibly small as H gets asymptotically

large. The results of Fig. 7 suggest that, under conditions of

laminar flow, the Stokes number Stc of the target particles

can be chosen by appropriately adjusting the amplitude of

the asymmetric ridge elements on the wall of the ratchet

channel.

The average transit time also depends on the restitution

coefficient, k (Eq. 6), of the particle–wall collisions. If,

after a collision, the particle loses a large fraction of its

kinetic energy, then the particle may not escape the zone of

low flow velocity near the walls, remaining there until

exiting the channel. Since those particles travelling near the

walls give the largest contributions to the average transit

time hDTi, it follows that the smaller the value of k used in

the calculations, the larger the maximum value of hDTi. By

decreasing k from 1.0 to 0.2, for example, the intensity of

the peak in the curve hDTiL versus St for the asymmetric

channel increases by a factor f * 102. Indeed, when the

transport is in the other direction, then the increase is

smaller (f * 3) because particles are drifted towards

streamlines of higher flow velocities after collisions with

the vertical barriers of the asymmetric profile. The

dependence of the target Stokes, Stc, on the restitution

coefficient k is found to be negligible.

It is important to remark that the validity of the results

presented here is constrained to the range of small particle

sizes compared to the diameter of the saw-tooth channel.

The model assumes that the particles do not alter the local

flow profile, a condition valid only when particles are

sufficiently small. In the future, the model should be

improved through accounting for modifications in the local

flow profile due to momentum exchange between fluid and

particles, such as, for example, in previous models of

particle transport in fluid flow (Imdakm and Sahimi, 1987;

Comer et al. 2009a, b; Almeida et al. 2006, 2008). Hereby,

a more complex model is required, which iteratively

updates the flow profile within the saw-tooth channel.

Under this framework, it would be interesting to consider a

mixture of particles with a distribution of inertial properties

in order to model practical situations where particle size is

polydisperse. Indeed, in the range of large particle sizes,

the effects of particle–particle collisions play an important

role for particle trajectories and must be, thus, also incor-

porated into the model. Moreover, the problem of particle

adhesion upon collision with the saw-tooth walls could be

of interest in many practical situations and needs to be

considered in future modelling.

4 Conclusions

In conclusion, we presented a new type of hydrodynamic

device, which exhibits ratcheting effect and can be

employed for directed motion of particles within a certain

range of inertial properties in driven laminar flow, without

the need of diffusion or external fields. By numerically

solving the continuity and Navier–Stokes equations for

10
-1

10
0

10
1

St

0

10

20

30

40

η

σ = 0.0

σ = 0.1

σ = 0.4

σ = 0.7

σ = 0.9

Fig. 6 The quantity g : [hDTiL/hDTiR], defined in Eq. 8 is shown as

function of the Stokes number for different values of the asymmetry

factor r [c.f. Eq. 1]. hDTiL is the mean transit time, averaged over 0�

\ hi\ 90�, obtained when the flow direction is, within each spatial

cycle, from the longer to the shorter wall of the saw-tooth profile

(c.f. Fig. 1), whereas hDTiR corresponds to the flow in the opposite

direction. The amplitude of the saw-tooth profile is H = 2h
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Fig. 7 The target Stokes, Stc, is the Stokes number for which ratchet

efficiency is maximum. Stc increases from 0.5 to &1.3 as the

amplitude H of the saw-tooth wall profile increases from 0 to twice

the width h of the channel. The inset shows the quantity g defined in

Eq. 8 as a function of the Stokes number for different values of

H/h calculated for the asymmetric channel
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fluid flow and the equations for particle transport at low

Reynolds, we found that this ‘‘ratcheting’’ effect in the

saw-tooth channel emerges when the profile of the channel

walls is asymmetric. If the flow is onto the side of the

cyclic ridge elements that makes the smaller angle with the

vertical, then collisions with the wall may redirect the

trajectories of particles of intermediate range of inertial

properties in slow motion within stagnation zones near the

border to streamlines of higher velocities in the center of

the channel. The mean transit time is, then, shortened—

when the flow is from the other direction, transit times are

typically one order of magnitude larger. Our calculations

provide a theoretical indication for ratchet-like effect for

particles in flow through the channel with asymmetric saw-

tooth profile. We also found that the value of the Stokes

number of the target particles can be chosen by adjusting

the amplitude of the anisotropic profile of the channel

walls.

The results of Figs. 5, 6, 7 indicate that an asymmetric

channel can be experimentally used as a device for sepa-

rating particles by inertial properties. If the longitudinal

flow is in the appropriate direction, particles with Stokes

number around Stc moving close to the saw-tooth border

need an order of magnitude longer time to reach the end of

the channel as compared to particles with different Stokes

(c.f. Fig. 5). The value of the target Stokes (Stc) does not

depend on r, the degree of asymmetry (c.f. Fig. 6). Stc is

rather controlled by the amplitude H of the saw-tooth

profile (c.f. Fig. 7). In this manner, the device presented

here fundamentally differs from thermal ratchets, as all

particles experience net motion in the same direction, i.e.

the one induced by the external pressure gradient. Indeed,

the ratchet mechanism in the asymmetric saw-tooth chan-

nel exploits differences in the relative velocities between

particles of different Stokes, rather than diffusive effects.

The dependence of the particle mean transit time on the

direction of the flow in the channel is consequence of the

breaking of spatial symmetry in the wall profile. It is

interesting to compare the ratchet device proposed here

with the array of microscopic triangular posts presented by

Loutherback et al. (2009). In both the devices, ratcheting is

connected with motion of particles accross streamlines in

an asymmetric velocity field distribution. However, in the

experiments by Loutherback et al. (2009) separation of

particles is accomplished through size dependent lateral

displacements in the gaps between triangular posts, in such

a manner that the biased motion of the target particles is in

a direction orthogonal to that of the oscillating flow. In

contrast, the ratchet-like channel demonstrated here indu-

ces directed motion of particles longitudinally to the flow,

as a result of collisions between the target particles and the

anisotropic ridge elements of the channel walls. Further,

the underlying mechanism of the ratchet-like system

presented here applies to rigid particles, the size of which is

considered to be much smaller than the amplitude of the

cycle elements of the wall profile. Therefore, our calcula-

tions differ also from previous computational modeling

(Smith et al. 2006), in which a channel with asymmetric

saw-tooth profile serves as a simple ratcheting system for

directed, longitudinal motion of fluid-filled, compliant

particles of size comparable to the size of the ridge

elements of the wall.

Since the physical processes involved in the ratchet-like

effect are independent upon the nature of fluid and parti-

cles, the microfluidic channel presented here could be

employed in experiments for directed motion and sorting of

different kinds of particles, such as cells, drugs, gels and

biological molecules (Huang et al. 2004; Yamada et al.

2004). By appropriately tuning the dimensions of the

channel geometry, it should be also possible to achieve

ratchet-like transport of particles within given range of

inertial properties at the desired laminar flow rate (Lou-

therback et al. 2009). This new type of hydrodynamic

device could be, therefore, useful for technologies of

particle separation.
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