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RESUMO: Modelos físicos, experimentais, ou de escala reduzida, são amplamente aplicados a 
várias áreas das engenharias civil, hidráulica, naval, aeronáutica, aeroespacial, entre muitas 
outras. De forma semelhante, acompanhando a evolução da capacidade de processamento 
computacional, modelos numéricos, principalmente os de dinâmica dos fluidos computacional, 
têm progredido em larga escala. As aplicações desses métodos são múltiplas, e nas últimas 
duas décadas vêm auxiliando cada vez mais na compreensão de problemas geológicos. 
Devido à complexidade dos reservatórios petrolíferos associados a fluxos gravitacionais 
sedimentares, a indústria de energia aumenta gradualmente o investimento nesses métodos 
em busca de um melhor entendimento dos processos e mecanismos que controlam depósitos 
associados. A simulação de fluxos particulados, com variações de concentração e reologia, 
explorando a interação entre grãos e considerando turbulência no escoamento, é um enorme 
desafio matemático e físico. No entanto, vem se tornando cada vez mais fundamental no intuito 
de aprofundar o conhecimento de sedimentólogos em relação ao registro geológico que 
estudam. A integração entre técnicas de modelagem física e numérica se complementam, leis 
empíricas podem ser extraídas dos modelos experimentais e ajudam na elaboração de 
algoritmos e códigos numéricos mais robustos, que por sua vez podem, potencialmente, ser 
validados a partir da replicação de simulações físicas. Ainda que o desenvolvimento destes 
métodos, e sua integração efetiva encontrem-se na sua mais tenra infância. Todavia, 
resultados preliminares têm apontado a possibilidade de refutação de alguns modelos 
conceituais geológicos tidos como “clássicos”, com grande aplicabilidade na academia, 
indústria e/ou governo. Porém deve-se frisar que ainda precisamos explorar um melhor 
entendimento dos limites e as equivalências em relação aos sistemas naturais, pois somente 
assim alguns paradigmas geológicos poderão ser devidamente analisados. Neste trabalho 
discutimos algumas implicações potencialmente significativas e consideramos os benefícios 
latentes que devem ser trazidos para as geociências. Estamos finalmente desenvolvendo um 
ferramental adequado para testar a falseabilidade de alguns de nossos modelos mentais? A 
grande vantagem que nasce desses esforços é a possibilidade de realmente testarmos 
hipóteses geológicas, colocando-as efetivamente à prova diante dos processos que as 
governam, investigando o que é e o que não é razoável fisicamente. Outra implicação salutar e 
imediata é que a utilização desses métodos impacta diretamente na forma com que 
geocientistas aprendem a respeito dos complexos sistemas naturais com os quais trabalham. E 
na maneira com que apreendem a dinâmica destes sistemas. Assim sendo, esses modelos 
apresentam ainda um grande potencial para uso pedagógico em geociências. 
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