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A arquitetura e geometria dos espaços vazios de um meio poroso e sua 

complementar matriz determinam vários parâmetros petrofísicos da rocha. Dessa 

forma, é importante estudar a estrutura microscópica dos poros do reservatório e 

entender o deslocamento físico dos fluidos presentes. Tradicionalmente, estimam-se 

os parâmetros petrofísicos através de testes de laboratório utilizando amostras 

oriundas de rochas reservatório. Contudo, os processos experimentais carregam um 

erro relativo ao tipo de teste utilizado, demandam tempo, possuem limitações 

econômicas e podem alterar a amostra. À vista disso, aborda-se o problema através 

de modelagem em escala de poro que requer um entendimento detalhado dos 

fenômenos físicos e métodos numéricos altamente sofisticados de forma a estabelecer 

uma sinergia entre a abordagem tradicional e técnicas computacionais. Assim, o 

presente trabalho simula computacionalmente o campo de velocidade de um óleo 

escoando em um micromodelo bidimensional utilizando como modelos físicos a 

Equação de Stokes e a Equação de Brinkman. Em uma segunda parte do trabalho, 

utiliza-se o Método do Conjunto Nível para simular as variações volumétricas em um 

micromodelo inteiramente preenchido por óleo quando microcanais injetam água no 

sistema. Finalmente, avaliam-se os métodos numéricos e características 

computacionais necessárias para garantir a convergência da solução do problema em 

estudo. 

Palavras-chave: Equação de Stokes, Equação de Brinkman, Método do Conjunto 

Nível, Simulação Computacional em Escala de Poro. 

 



viii 
 

Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of 

the requirements for the degree of Petroleum Engineer. 

STUDY OF SINGLE-PHASE OIL FLOW AND TWO-PHASE OIL-WATER  FLOW 

IN MICRO-MODELS THROUGH COMPUTATIONAL SIMULATION 

Claudio Alberto Salinas Tejerina 

February/2016 

Advisor: Santiago Gabriel Drexler, M. Sc. 

Co-advisor: Paulo Couto, Dr. Eng. 

Course: Petroleum Engineering 

 

The architecture and geometry of voids in a porous medium and its 

complementary grain matrix determine several petrophysical parameters of the rock. 

Thus, it is important to study the microscopic structure of the reservoir pores and 

understand the physical fluid displacements through them. Traditionally, the 

petrophysical parameters are estimated through laboratory tests using samples from 

reservoir rocks. However, the experimental procedures carry an error related to the 

type of test used, require time, have economic constraints and can alter the sample. In 

view of this, one approach to this problem is pore-scale modelling that requires a 

detailed understanding of physical phenomena and highly sophisticated numerical 

methods in order to establish a synergy between the traditional approach and 

computational techniques. Therefore, this study simulates computationally the velocity 

field of an oil flowing in a two-dimensional micro-model using the Stokes' Equation and 

the Brinkman's Equation. Furthermore, the Level Set Method is used for simulating the 

volumetric variations in a micro-model entirely filled with oil when micro-channels inject 

water in the system. Finally, the numerical methods and computational characteristics 

necessary to insure the convergence of the solution under study are evaluated. 

 

Keywords: Stokes’ Equation, Brinkman’s Equation, Level Set Method, 

Computational Simulation in Pore Scale. 
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1. Introdução 

O entendimento do escoamento de fluidos em escala de poros é de grande 

importância para a engenharia de reservatórios de petróleo. Propriedades 

macroscópicas como permeabilidade relativa, porosidade e pressão capilar são 

necessárias quando se modela o escoamento e transporte de fluidos em escala 

contínua como, por exemplo, na recuperação avançada de petróleo. Estas 

propriedades petrofísicas são, no entanto, difíceis de serem obtidas. Tradicionalmente, 

estimam-se tais parâmetros através de testes de laboratório utilizando amostras 

oriundas de rochas reservatório. Contudo, os processos experimentais recorrem a 

testes destrutivos e se limitam a certas condições. À vista disso, existe uma 

necessidade em desenvolver modelos físicos e métodos numéricos altamente 

sofisticados que permitam prever o escoamento de fluidos e propriedades de 

transporte. 

Sendo assim, uma forma de abordar tal problema consiste na modelagem e 

simulação computacional em escala de poros. Aplicando métodos computacionais que 

governem o transporte e arranjo dos fluidos no meio poroso, propriedades 

macroscópicas podem ser estimadas através de micromodelos que, tipicamente, 

consistem em milhares de poros que representam uma amostra de rocha reservatório.   

 

1.1. Motivação e Objetivos. 

 

No contexto exposto, a simulação do escoamento de fluidos em escala de poros 

em reservatórios de petróleo apresenta-se como um problema atual, complexo e de 

alto interesse econômico para uma indústria que depende de inovações tecnológicas 

constantemente, o que torna fundamental o seu estudo. 

Assim, o presente trabalho tem dois objetivos. O primeiro objetivo é simular 

computacionalmente o campo de velocidade de um óleo escoando em um 

micromodelo utilizando como modelos físicos a equação de Stokes e a equação de 

Brinkman. Uma vez simulado o campo de velocidade para cada modelo, faz-se uma 

comparação em função do esforço computacional e da convergência dos resultados 

obtidos por ambos os modelos. 



2 
 

O segundo objetivo é simular também computacionalmente a invasão de água 

em um micromodelo cujos poros estão preenchidos inteiramente por óleo. Em outras 

palavras, deseja-se simular a variação da fração volumétrica dos fluidos em função do 

tempo nos poros do micromodelo. 

 

1.2. Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi a simulação computacional do escoamento de fluidos 

em escala de poro utilizando como ferramenta o programa comercial COMSOL 

Multiphysics 4.4 ®. Na primeira parte do projeto trabalha-se com uma geometria 

porosa aleatória e dados fictícios para representar as condições de contorno do 

problema. Na segunda parte, utiliza-se uma geometria presente na biblioteca do 

programa e se adicionam microcanais de forma a representar a invasão de água nos 

poros inteiramente preenchidos por óleo. A partir das simulações, encontra-se o 

campo de velocidade para a simulação monofásica e a fração volumétrica dos fluidos 

na simulação bifásica.  

De forma a executar a simulação computacional dos estudos propostos no 

presente trabalho, optou-se pela utilização de um computador pessoal com as 

seguintes configurações: 

 Processador Intel ® CoreTM i5-4430/3.00 GHz; 

 32 GB de RAM (Rapid Access Memory); 

 Placa de vídeo Nvidia ® GForceTM GTX 750; 

 Sistema operacional Microsoft ® WindowsTM 7 Professional de 64 bits; 
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1.3. Estrutura do Trabalho 

 

Com o objetivo de elaborar um texto claro, conciso e que siga uma ordem natural 

de evolução, o projeto foi dividido em cinco capítulos, apresentados a seguir: 

Capítulo 2 – Escoamento em escala de poro: contém a dedução da Equação da 

Continuidade, Equação de Stokes e Equação de Brinkman em escala de poro. 

Também, discute-se brevemente a teoria do Método do conjunto nível para simular o 

escoamento bifásico. Tal fundamentação teórica é necessária para a elaboração e 

compreensão do trabalho. 

 Capítulo 3 – Modelagem no programa COMSOL: faz-se uma breve introdução 

ao programa COMSOL e se descrevem as principais interfaces do programa. 

Capítulo 4 – Simulação e resultados: após a compreensão de toda a teoria 

necessária junto à descrição das ferramentas do programa, têm-se finalmente a seção 

com a simulação e os resultados obtidos. Neste capítulo se simulam o campo de 

velocidade para o escoamento monofásico e a fração volumétrica dos fluidos do 

sistema água-óleo. 

Capítulo 5 – Conclusão: apresenta as conclusões deste estudo. 
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2. Escoamento de Fluidos em Escala de Poros 

 

2.1. Equações do Escoamento Monofásico em Escala de 

Poros 

 

Esta seção tem como objetivo definir os conceitos fundamentais para a 

modelagem do escoamento monofásico em escala de poros. São abordados os 

conceitos de Porosidade, Equação da Continuidade, Equação de Navier-Stokes e 

Equação de Brinkman. Tais conceitos serão utilizados de forma a construir o modelo 

físico-matemático no programa comercial como será explicado nos capítulos 

seguintes.  

 

2.1.1.   Porosidade  

 

Existem duas partes contínuas e sobrepostas no sistema poroso, a matriz e o 

fluido, as quais formam a rocha porosa reservatório. O volume de poros 

interconectados e fraturas que contribuem ao fluxo do fluido no sistema poroso é 

denominado volume poroso efetivo   . O volume sólido    é o volume dos grãos 

sólidos, omitindo o volume dos espaços vazios, como pode ser visto na Figura 1. O 

volume dos poros    e o volume das fraturas    compõem o volume poroso efetivo   . 

O volume Bulk    é a soma do    e    [1]:  

 

           (1) 

 

           (2) 

 

A porosidade é a fração ou espaço vazio na rocha podendo ser preenchido por 

água, óleo, gás ou outros fluidos presentes no reservatório. Em uma rocha 
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completamente saturada, o volume poroso efetivo define a porosidade efetiva 

adimensional   , por sua vez,    estabelece a fração da fase sólida em    [1]: 

 

    
  

  
    

  

  
      (3) 

 

            (4) 

   

 

Figura 1 - Esqueleto de uma rocha arenito com espaços de poro em 3D. Dimensões ~3
3
mm

3
 (Adaptado: 

PIRI, 2003 [2]) 

 

O fluido e a rocha em um reservatório de petróleo são assumidos como um meio 

contínuo. Ambos mudam tanto temporal como espacialmente. As mudanças da rocha 

são em geral pequenas quando comparadas às mudanças do fluido. Dessa forma, as 

mudanças da rocha serão negligenciadas neste trabalho. 
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2.1.2.   Dedução da Equação da Continuidade  

 

Nesta seção utiliza-se como principal fonte Glowinski (2003) [4] para a dedução 

da Equação da Continuidade na sua forma mais geral.  

Seja   um conjunto aberto e conexo [3], isto é, um domínio de   preenchido por 

um fluido. Um ponto genérico de    será denotado por          
  e    denota o 

volume elementar          . Denota-se ainda por   a borda    do domínio  .  

Seja   um subdomínio de  . Denota-se    a borda de  . A massa de   é dada 

por     
 

 onde   denota a massa específica do fluido;   depende de   e do tempo  . 

A diminuição de massa por unidade de tempo é dada por  
 

  
    
 

, por outro lado, a 

massa total saindo do subdomínio   através de    por unidade de tempo é dada por 

           
  

; então pelo balanço de massa obtemos: 

 

 
 

 

  
    
 

            
  

 (5) 

 

onde            
   denota o vetor velocidade que é função de   e   e     denota o vetor 

normal em    exterior a  . 

Considerando que a função massa específica é uma função uniformemente 

contínua[3], tem-se que: 

 

  
 

  
    
 

   
  

  
  

 

 (6) 

 

Assim, aplicando o Teorema da Divergência na Eq. (5) e considerando a Eq. (6): 

   
  

  
         

 

   (7) 

 



7 
 

Como   é arbitrário, a Eq. (7) implica a chamada Equação da Continuidade: 

 

 
  

  
         (8) 

 

Nas Equações (7) e (8) se utiliza a notação       para o operador divergente 

 
   

   

 
    da função vetor             

 . Além disso, para obter a equação da continuidade 

se utiliza um balanço de massa por unidade de tempo com um volume   fixo 

preenchido por fluido. Tal abordagem é conhecida como Euleriana. 

 

2.1.3.   Dedução da Equação de Stokes 

 

Nesta seção utiliza-se também como principal fonte Glowinski (2003) [4] para a 

dedução da equação de Navier-Stokes na sua forma mais geral e fazem-se as 

simplificações para um número de Reynolds menor à unidade para encontrar a 

Equação de Stokes. 

Considere-se um elemento do fluido ocupando o domínio   em um tempo 

qualquer  . Este elemento do fluido movimenta-se com o fluxo e ocupará o subdomínio 

   em um tempo        . Aplicando a Lei de Newton sobre o elemento do fluido é 

possível obter: 

 

 
 

  
                    

    

 (9) 

 

Onde    expressa as forças volumétricas por unidade de massa e    as forças 

superficiais por unidade de superfície. Avalia-se primeiramente o lado esquerdo da Eq. 

(9). Toma-se          e pela definição de derivada tem-se: 
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  (10) 

 

Supondo    pequeno; pode-se aplicar uma expansão em séries de Taylor de 

primeira ordem, isto é: 

 

                       (11) 

 

Como    é pequeno, os termos de ordem superior à unidade são 

negligenciáveis. Portanto, a Eq. (11) pode ser simplificada:  

 

                (12) 

 

Utilizando o conceito de mudança de variáveis em integrais múltiplas, encontra-

se para o primeiro termo do lado direito da Eq. (10): 

 

                 

  
                        

   

  
   

 

 (13) 

 

onde  
   

  
 caracteriza a Matriz Jacobiana com respeito a   da transformação definida 

na Eq. (12). Utilizando a definição de Matriz Jacobiana (matriz de todas as derivadas 

parciais de primeira ordem de uma função vetorial, [3]) se encontra: 

 

 
   

  
            (14) 

 

onde   representa a matriz identidade. Considerando um    pequeno e negligenciando 

os termos de grau superior à unidade, o determinante da Eq. (14) é dado por: 
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           (15) 

 

Assim, pode-se escrever a Eq. (13) na forma: 

 

                 

  
                                

 

 (16) 

 

Combinando as Equações (13) e (15) e utilizando uma expansão de séries de 

Taylor de primeira ordem em                    se obtém: 

 

 
 

  
      
 

   
 

  
                            

 

 (17) 

 

       
 

  
      
 

   
 

  
                   

 

 (18) 

 

onde   simboliza o operador rotacional. Utilizando a Equação da Continuidade (8), 

podemos reduzir a Eq. (17) para a seguinte expressão: 

 

 
 

  
      
 

    
   

  
             

      

 (19) 

 

onde                 
   

   

 
    

   

 

           
           

  arbitrários. 
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Segue de Guyon (2005) [5] que a força    em (9) verifica: 

 

         (20) 

 

Onde   é um tensor simétrico 3x3 conhecido como o tensor tensão;    é portanto 

o resultado da ação do tensor tensão no vetor normal unitário exterior    . Como      

é limitado pela superfície regular   , orientada pelo vetor normal unitário exterior     e 

como   é um aberto contendo  , pode-se aplicar o Teorema de Gauss da seguinte 

forma: 

 

    
 

           
  

 (21) 

 

Daí, combinando as Equações (9), (18), (19) e (21) chegar-se-á: 

 

   
 

  
                          

 

     (22) 

 

    
   

  
                    

 

     (23) 

 

O que implica, uma vez que o subdomínio   é arbitrário, as seguintes equações 

de momento: 

 

 
 

  
                           (24) 
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                     (25) 

 

 As Equações (24) e (25) são conhecidas como as formas conservativa e não 

conservativa da Equação do Momento, respectivamente. Note que os termos 

conservativo e não conservativo se referem simplesmente ao comportamento da 

derivada em relação a sua aproximação numérica. Por definição, para que uma 

derivada seja conservativa, esta deve formar uma série telescópica. Em outras 

palavras, quando se somam os termos sobre uma malha, os termos interiores são 

simplificados e somente os termos fronteira permanecem. 

Neste trabalho, utilizam-se fluidos Newtonianos, viscosos e incompressíveis. 

Logo, devem-se fazer as respectivas simplificações às Equações de Momento. 

Segundo Guyon (2005) [5], o tensor tensão para um fluido é dado pela seguinte 

expressão: 

 

         (26) 

 

onde   é a pressão termodinâmica,    é o tensor simétrico 3x3 conhecido como tensor 

das tensões viscosas. Tal tensor depende do tensor também simétrico       conhecido 

como tensor taxa de deformação que é definido por: 

 

                   (27) 

 

Segundo Sonin (2001) [6], para um fluido Newtoniano, o tensor de tensões 

viscosas é dado por: 

 

             
 

 
              (28) 

onde               . 
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O primeiro termo do lado direito da Eq. (28) modela os efeitos viscosos 

associados às deformações invariantes de volume (por exemplo, cisalhamento), já o 

segundo termo modela os efeitos viscosos associados à dilatação do volume. Os 

coeficientes   e   são ambos positivos;   é conhecido como viscosidade dinâmica e   

viscosidade volumétrica, secundária ou bulk. Ambos os coeficientes viscosos 

dependem da temperatura. Como se considera o reservatório de petróleo como 

isotérmico, isto é, a temperatura permanece constante na região  , substituem-se as 

Equações (26) e (28) nas Equações de Momento (24) e (25): 

 

 
 

  
                         

 

 
                (29) 

 

   
   

  
                   

 

 
                (30) 

 

onde       
  

   
 

 
    representa o operador Laplaciano. 

Define-se então a equação de Navier-Stokes para um fluido Newtoniano e 

isotérmico pelo seguinte sistema: 

 

 Equação da Continuidade (8); 

 Equações de Momento (29) ou (30); 

 Equação de Estado que relaciona   com  ; 

 

Pode-se simplificar a equação de momento considerando o fluido 

incompressível, ou seja, a massa específica permanece invariável e o divergente da 

velocidade é consequentemente igual a zero. Assim, encontramos o seguinte sistema: 

 

  
  

   

  
                      

      

  (31) 
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É importante destacar que para deduzir as Equações de Momento (24) e (25), 

considerou-se o movimento de um dado elemento do fluido, entre os tempos   e   

  . Tal abordagem é conhecida como Lagrangiana, em contraste com a abordagem 

Euleriana utlizada para deduzir a Equação da Continuidade. 

Com o sistema definido, procede-se a adimensionalizar a Eq. (31). Sejam   e   

o comprimento característico e a velocidade escalar característica, respectivamente. 

Note que   corresponde à norma euclidiana em    da velocidade em um ponto 

suficientemente longe    . Introduzem-se então as variáveis adimensionais: 

 

    
 

 
        

 

 
          

  

 
       

  

  
           

 

  
  (32) 

 

Substituem-se as variáveis adimensionais na Eq. (31), utilizando a regra da 

cadeia (por exemplo, 
    

  
 

 

    
   

  
   ) e dividindo-se por   obtém-se a forma 

adimensional da Equação de Navier-Stokes: 

 

    
    

  
                      (33) 

 

onde      
  

 
  é o número de Reynolds. 

Neste trabalho, as forças volumétricas    foram negligenciadas, pois são 

desprezíveis quando comparadas às forças viscosas no meio poroso. Logo, na Eq. 

(33), as forças volumétricas podem ser desconsideradas.  

A Equação (33) acima é utilizada como base para a modelagem e simulação nos 

próximos capítulos. Fazem-se modificações para um escoamento com número de 

Reynolds muito menor que a unidade, ou seja, o escoamento é governado por forças 

viscosas. 
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De fato, no meio poroso a velocidade do escoamento para fluidos 

incompressíveis é da ordem de        . Consequentemente, trabalha-se com      

e dessa forma simplifica-se a parte não linear da equação diferencial parcial (33): 

 

            (34) 

 

A Eq. (34) pode ser escrita na forma dimensional: 

 

 
 
                     

      
  

(35) 

 

Tal resultado é conhecido como a Equação de Stokes (ou Creeping Flow na 

língua inglesa) e será utilizado para simular o escoamento de óleo em escala de poros 

no programa COMSOL. 

 

2.1.4.   Equação de Brinkman 

 

Nesta seção utiliza-se como fonte Guta et al. (2010) [7]. O fluxo saturado de um 

fluido incompressível no meio poroso é descrito pelo modelo de Darcy e expresso pela 

seguinte sistema: 

 

            
        

      
  (36) 

 

onde o tensor de permeabilidade, característica da geometria do meio poroso, é 

simbolizado por K. Ademais,    
      representa a força volumétrica no modelo de Darcy. A 

Eq. (36) negligencia a resistência viscosa e os termos de aceleração convectiva. Isto, 

em efeito, impõe limitações à validação da Lei de Darcy. É importante destacar que a 

Lei de Darcy é válida quando se modelam escoamentos macroscópicos e o 
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escoamento é laminar. Dessa forma, quando o escoamento é em escala de poros, 

devem-se fazer algumas modificações à Lei de Darcy para que seja válida. 

Na medida em que a velocidade de escoamento ou o tamanho das partículas 

aumenta, a relação entre a velocidade de descarga e o gradiente de pressão deixa de 

ser linear. Para levar em consideração velocidades e porosidades significativamente 

altas, Brinkman (1947) [8] propôs a seguinte extensão da Lei de Darcy: 

  
 
   

  
          

 

 
                          

      

      

  (37) 

 

onde      
 

  
 é a viscosidade efetiva,                 é o coeficiente inercial, 

   é o coeficiente de massa adicional e    é a porosidade da estrutura. O lado 

esquerdo da Eq. (37) representa as forças inerciais por unidade de volume, já o lado 

direito representa a força total atuante no fluido por unidade de volume. O primeiro 

termo do lado direito da igualdade representa as forças viscosas, o segundo termo 

representa a força de resistência causada pela estrutura sólida fixa do meio poroso; o 

terceiro termo representa a força de pressão e o último termo representa a força 

volumétrica. 

Pode-se adimensionalizar a Eq. (37) de forma semelhante à seção anterior. 

Assim, utilizando a adimensionalização da Eq. (32), negligenciando as forças 

volumétricas e voltando à sua forma dimensional se encontra a seguinte forma da Eq. 

(37): 

 

     
   

  
             

 

  
                

 

 
   (38) 

 

onde   representa a permeabilidade intrínseca do meio. Assumindo      e 

considerando o regime permanente, pode-se negligenciar o lado esquerdo da Eq. (38): 
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  (39) 

 

A Eq. (39) é conhecida como o sistema Navier-Stokes-Brinkman e será utilizada 

para simular o escoamento de óleo em escala de poros no programa COMSOL. 

 

2.2. Modelagem do Escoamento Bifásico pelo Método do 

Conjunto Nível 

 

No programa existe uma interface dedicada exclusivamente ao rastreamento da 

posição da interface entre dois fluidos imiscíveis [9]. Os métodos disponíveis na 

interface são: 

 Método do Conjunto Nível. 

 Método do Campo de Fase. 

 Método da Malha Móvel. 

 

Os três métodos consideram a diferença de massa específica e viscosidade dos 

fluidos, assim como os efeitos gravitacionais e de tensão superficial.  

O Método da Malha Móvel é sensível às mudanças topológicas, logo não pode 

ser utilizado no estudo, pois existe uma variação topológica excessiva na frente de 

avanço do sistema óleo-água. 

  O Método do Campo Fase requer duas Equações de Transporte, uma Equação 

de Navier-Stokes para cada fluido e uma Equação da Continuidade para cada fluido. 

 Por outro lado, o Método do Conjunto Nível requer somente de uma Equação de 

Transporte, uma Equação de Navier-Stokes para cada fluido e uma Equação da 

Continuidade para cada fluido. Assim, escolhe-se o Método do Conjunto Nível para ser 

implementado no programa por ser o método com o menor número de equações 

necessárias para sua modelagem. 

Esta seção então tem como objetivo fazer uma introdução teórica do Método do 

Conjunto Nível, tal método é utilizado neste trabalho para simular a invasão da água 
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em poros completamente preenchidos por óleo. Utiliza-se Barnkob et al. (2007) [10] 

para a fundamentação teórica nesta seção. 

 

2.2.1.   Efeitos Capilares 

 

Na medida em que os objetos ficam menores, a relação entre a superfície e o 

volume aumenta e, a um determinado comprimento, as forças de superfície dominam 

o sistema e os efeitos capilares aparecem. 

Um importante conceito, quando se considera os efeitos capilares, é a tensão 

superficial  . Como há utilização de energia para criar uma superfície, define-se a 

tensão superficial como a energia livre de Gibbs por unidade de área. Quando houver 

a presença da tensão superficial a interface sofre uma curvatura e, 

consequentemente, tem-se uma queda de pressão através da interface curvada. Tal 

queda de pressão é expressa pela relação de Young-Laplace (a dedução da relação 

de Young-Laplace pode ser encontrada em Rosa et al. (2006) [11]: 

 

     
 

  
 

 

  
   (40) 

 

onde   e    são os raios de curvatura. Outro importante parâmetro é o ângulo de 

contato,   , o qual aparece na linha de contato entre três diferentes fases, geralmente 

dois fluidos imiscíveis e uma parede sólida. O ângulo de contato é um parâmetro 

importante, pois está diretamente relacionado com o raio de curvatura e a tensão 

superficial entre as diferentes fases. O ângulo de contato é descrito pela Equação de 

Young (      
       

   
 onde s,g e l se referem ao sólido, gás e líquido das fases, 

respectivamente). A Fig.2 representa graficamente o ângulo de contato entre uma gota 

de líquido e uma superfície sólida: 
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Figura 2 – Representação gráfica do ângulo de contato, θc. A figura mostra uma gota de líquido em um 
substrato. Há três interfaces presentes denotadas por suas tensões superficiais γsl, γlg e γsl (Fonte: 

BARNKOB e BÆKBO,2007[10]). 

 

 

2.2.2.   Método Conservativo do Conjunto Nível para o 

Escoamento de Duas Fases 

 

O Método do Conjunto Nível foi introduzido pela primeira vez por Osher et al. 

(1988) [12]. É uma classe de técnicas numéricas focadas em modelar o movimento da 

interface dos fluidos. A interface é representada implicitamente e a Equação de 

Movimento é aproximada numericamente usando esquemas construídos a partir de 

leis de conservação hiperbólica.  

Primeiramente, considera-se uma curva de Jordan      se movimentando em 

duas dimensões, isto é, a curva      é simples (a aplicação       é injetiva) e fechada 

(imagens dos pontos inicial e final coincidem) [13]. Ademais, considera-se o campo de 

velocidade             transportando a interface. Define-se a função Conjunto Nível 

da seguinte forma: 

 

               (41) 

 

onde o conjunto nível zero      corresponde à frente evoluindo     . Isto define a 

frente implicitamente. A função Conjunto Nível está restrita a um domínio: 
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                  (42) 

 

onde    é o vetor deslocamento e   é o domínio de interesse, definido pelo problema 

físico. A Equação da Evolução de   correspondente ao deslocamento da interface e é 

descrita pela Equação de Conservação: 

 

             (43) 

  

Neste trabalho, considera-se o escoamento incompressível, isto é,       . 

Logo, pode-se escrever a Eq. (43) da seguinte forma: 

 

               (44) 

 

A Eq. (44) corresponde à equação da Continuidade para a função Conjunto 

Nível. A abordagem numérica aproxima a solução para o problema de valor inicial 

dependente do tempo para acompanhar a evolução da função Conjunto Nível 

associada, cujo conjunto nível zero sempre dá a localização da interface. A Fig. 3 é 

aqui apresentada para fins exemplificativos do Método Conjunto Nível: 
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Figura 3 – Ilustração do Método Conjunto Nível (Fonte: BARNKOB e BÆKBO,2007[10]). 

 

Pode-se definir a função Conjunto Nível como a função que representa a menor 

distância entre um ponto no domínio   e a interface: 

 

                  
     

          (45) 

 

A função Conjunto Nível é positiva em um dos lados da interface,         e 

negativa no outro lado,        . Para representar a massa específica e a viscosidade 

nas duas fases presentes, deve-se usar a função de Heaviside: 

 

       
         
        

  (46) 

 

Em simulações numéricas, o salto abrupto nos campos devido à Eq. (46) causa 

instabilidade no Método dos Elementos Finitos (Método utilizado no programa 

COMSOL). Portanto, uma função de Heaviside espalhada pode ser utilizada. Assim, 

por exemplo, o seguinte espalhamento da função de Heaviside é utilizado: 
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  (47) 

 

onde   corresponde à metade da espessura da interface. A espessura da interface 

dependerá do tamanho da grade na malha de tal forma que o problema seja 

suficientemente resolvido. Dessa forma, pode-se definir a função Conjunto Nível da 

seguinte forma: 

 

                    (48) 

 

A função Conjunto Nível definida pela Eq. (48) tem a vantagem de representar 

de forma simples a massa específica e a viscosidade das duas fases diferentes. 

Definem-se os campos escalares que utilizam a função Conjunto Nível para diferenciar 

as distintas fases da seguinte forma: 

 

                               (49) 

                        (50) 

 

onde    e    são a massa específica e a viscosidade das fases      . A interface 

nesse caso é dada pela Eq. (48). Por conveniência o sinal gráfico (til) da função 

Conjunto Nível é descartado e a função Conjunto Nível será expressa pela Eq. (48) no 

restante do trabalho.  

Quando se opera com interfaces é necessário trabalhar com o vetor normal      à 

interface e a curvatura   da interface. Estas duas grandezas são obtidas do gradiente 

da função Conjunto Nível e do gradiente do divergente [13]: 
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 (51) 

 

              
  

    
 (52) 

 

Nota-se que estas duas grandezas estão definidas em todo o domínio,  , e não 

somente na interface e na borda do domínio,   . De forma a manter a espessura da 

interface, um passo intermediário tem que ser realizado na simulação numérica. Essa 

etapa adiciona uma compressão artificial e é implementada através da resolução da 

Lei da Conservação: 

 

                (53) 

 

onde   é um tempo artificial e     um fluxo artificial. Como a Eq. (53) deve ser satisfeita 

na região onde       e na direção normal da interface, o fluxo artificial é escolhido 

da seguinte forma: 

 

                         
  

    
 (54) 

 

De forma a evitar descontinuidades na interface, um termo viscoso/difusivo é 

adicionado à Eq. (53): 

 

                   (55) 

 

Ao implementar as Equações (44) e (55) no COMSOL é possível combiná-las 

definindo o tempo artificial igual ao tempo real de tal forma que a equação resultante 

para a função Conjunto Nível é da forma: 
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                           (56) 

 

Observa-se que a Eq. (56) se assemelha à Equação da Continuidade para  . O 

termo Laplaciano da Eq. (56) pode ser considerado como uma espécie de termo 

difusivo tentando aumentar a largura da interface. Por outro lado, o divergente do fluxo 

trabalha de forma a contrariar o termo Laplaciano. Estes dois termos estão em 

equilíbrio quando a espessura da interface é  . Mantendo-se a espessura constante, 

obtem-se a forma conservativa da Eq. (56):  

 

                  
  

    
        (57) 

 

A Eq. (57) é a forma que o programa COMSOL representa a Equação de 

Transporte no Modelo do Conjunto Nível e será utilizada nos capítulos seguintes deste 

trabalho. A Eq. (57) é acoplada com a Equação de Navier-Stokes por meio da função 

Conjunto Nível e do campo de velocidade. Sabe-se das seções anteriores que a 

equação de Navier-Stokes é da forma: 

 

                                     (58) 

 

Sabe-se ainda que o tensor tensão,  , para um fluido incompressível é na 

notação de índices da forma: 

 

                        (59) 

 

onde     é o delta de Kronecker dado por: 
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  (60) 

 

Pode-se aproximar a função delta de Dirac como o valor absoluto do gradiente 

da função Conjunto Nível. De fato, observe-se a Figura 4: 

 

 

Figura 4 – Gráfico da função Conjunto Nível e do valor absoluto do seu gradiente (Fonte: BARNKOB e 
BÆKBO,2007[10]). 

 

De fato, observa-se do lado esquerdo da Figura 4 a transição de zero à unidade 

do gráfico da função Conjunto Nível. O lado direito mostra que o valor absoluto do 

gradiente da função Conjunto Nível é uma boa aproximação para a função delta de 

Dirac: 

 

                               (61) 

 

Note que o valor absoluto do gradiente da função Conjunto Nível é zero para 

pontos fora da interface, pois a função é constante. Na medida em que se avança em 

direção à interface, o valor absoluto do gradiente aumenta e encontra-se o máximo na 

metade do contorno da função Conjunto Nível, que começa a decrescer 

imediatamente. Tais observações se assemelham a função delta de Dirac.  
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Assim, o sistema introduzido para modelar o escoamento bifásico no programa 

COMSOL tem a seguinte forma: 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

   

  
                              

      

      

  

  
                     

  

    
 

  (62) 

 

onde   é o parâmetro de reiniciação implementado para a simulação numérica, sendo 

que este parâmetro representa a máxima velocidade de escoamento obtida no modelo 

físico. Ademais,    
              

  

    
    

 
       e    é a força da gravidade. 
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3. Modelagem no Programa COMSOL 
 

Uma vez discutida a teoria por trás das Equações de Stokes (35), Brinkman (39) 

e o Modelo Conjunto Nível (62) que regem o fenômeno físico do escoamento 

monofásico e bifásico, respectivamente, em escala de poros em reservatórios de 

petróleo, o próximo passo é introduzir tais equações no programa COMSOL. Nesta 

seção, faz-se uma breve introdução ao programa e suas principais interfaces são 

discutidas. Toda a informação utilizada nesta seção se encontra no site oficial do 

programa [9]. 

 

3.1. Introdução ao Programa 

 

O COMSOL Multiphysics® é uma plataforma de programa multipropósito com 

base em métodos numéricos avançados para modelar e simular problemas físicos. 

Com o COMSOL Multiphysics, pode-se levar em conta fenômenos acoplados ou 

multifísicos e expandir a plataforma de simulação com interfaces físicas dedicadas e 

ferramentas para aplicações elétricas, mecânicas, de escoamento, químicas etc. 

A Árvore de Modelos no Model Builder oferece um panorama geral do modelo e 

acesso a todas as funcionalidades como geometria, definições de física, condições de 

contorno, estudos, métodos de resolução, pós-processamento e visualizações. 

De forma a ilustrar a explicação, a Fig. 5 mostra a interface gráfica do programa: 
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Figura 5 - Exemplo da interface do usuário (Fonte: COMSOL, 2016 [9]). 

 

3.2. Interfaces de Modelagem Com Base na Física e 

Equações 

 

O COMSOL inclui um conjunto de interfaces centrais para áreas de aplicação de 

físicas comuns como análise estrutural, escoamento laminar, acústica de pressão, 

transporte de espécies diluídas, eletroestática, correntes elétricas, transferência de 

calor e aquecimento por efeito Joule, dentre outras.  

Para simulações de matemática ou física arbitrárias, onde não há uma opção de 

física predefinida à disposição, um conjunto de interfaces é incluído para definir 

simulações especificando as equações necessárias. Vários modelos de equações 

diferencias parciais (EDP) facilitam a modelagem de sistemas de equação lineares de 

segunda ordem ou não lineares. Acoplando várias equações entre si, podem-se 

modelar equações diferenciais de ordens mais altas. Essas ferramentas à base de 

equações podem ser adicionalmente combinadas às físicas predefinidas do COMSOL 

ou a qualquer um dos módulos complementares, permitindo assim análises totalmente 

acopladas e personalizadas. Isso diminui drasticamente a necessidade de escrever 

sub-rotinas a fim de personalizar equações, propriedades materiais, condições de 

contorno ou termos de fonte. Também há à disposição um conjunto de modelos para 

EDPs clássicas: Equação de Laplace, Equação de Poisson, Equação da Onda, 

Equação de Helmholtz, Equação do Calor e a Equação da Convecção-Difusão. A Fig. 

6 ilustra uma equação presente no programa: 
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Figura 6 - Exemplo de equação presente no Programa (Fonte: COMSOL, 2016 [9]). 

 

3.3. Sistema de Coordenadas 

 

O usuário usufrui da possibilidade de definir qualquer número de sistemas de 

coordenadas locais. Há atalhos para sistemas de coordenadas comuns como de base 

cilíndrica, esférica e Euler-ângulo, e um método para criação de sistemas de 

coordenadas automáticas facilita a definição de propriedades materiais anisotrópicas 

que seguem formas geométricas curvas. 

 

3.4. Modelagem de Geometrias 

 

O COMSOL oferece ferramentas para a modelagem de geometrias 1D, 2D e 3D 

com um núcleo de geometria nativo COMSOL. Vários objetos primitivos estão à 

disposição. Ademais, é possível girar ou varrer os objetos 2D ao longo de curvas 

paramétricas. Operações booleanas como união, diferença e interseção são usadas 

para criar formatos mais complicados envolvendo combinações de sólidos, superfícies, 

curvas e pontos. Recursos de modelagem de forma livre incluem superfícies 

paramétricas, curvas paramétricas e curvas de interpolação. Todas as operações 

geométricas são organizadas em uma sequência paramétrica de operações na Árvore 

de Modelos. A Fig. 7 exemplifica a geometria de um corpo no programa: 
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Figura 7 - Exemplo de Geometria 3D (Fonte: COMSOL, 2016 [9]) 

 

 

3.5. Criação de Malhas e Tipos de Elementos Finitos 

 

Ferramentas de criação de malhas automáticas, semiautomáticas e 

customizadas estão disponíveis no COMSOL. O algoritmo padrão é a criação de 

malha tetraédrica automática para físicas definidas em sólidos e uma combinação de 

criação de malha tetraédrica e de camadas limite para fluidos. Pode-se assumir total 

controle sobre a sequência de operações usada para criar a malha definindo a 

chamada sequência de malhas. A sequência de malhas permite uma mistura de 

elementos tetraédricos, prismáticos ou hexaédricos e pode ser parametricamente 

orientada.  

A abordagem exclusiva do COMSOL para multifísica separa o formato 

geométrico dos elementos finitos (em 3D: tetraedro, prisma, hexaedro, pirâmide) das 

"funções de forma dos elementos finitos". Isso oferece flexibilidade máxima, e cada 

formato geométrico suporta funções de forma de primeira ordem, segunda, terceira e, 

em alguns casos, de ordens maiores correspondentes a elementos finitos tradicionais 

lineares, quadráticos ou cúbicos, respectivamente. Para CFD, elementos 

especializados e esquemas de estabilização numérica também são usados. A Fig. 8 

exemplifica a geração de malhas no programa: 
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Figura 8 – Exemplo de malha gerada (Fonte: COMSOL, 2016 [9]). 

 

 

3.6. Métodos Numéricos 

 

O programa resolve modelos usando métodos de análise numérica. Vários 

métodos diferentes são usados nos módulos complementares, incluindo análise de 

elementos finitos, método de volume finito, método de elementos de contorno e 

métodos de rastreamento de partículas, mas a ênfase do COMSOL está no método de 

elementos finitos. Muitos tipos de elementos finitos estão disponíveis, e elementos 

totalmente acoplados são gerados automaticamente pelo programa no momento da 

resolução.  

O programa executa a análise junto com a criação de malha adaptativa (se 

selecionada) e o controle de erros usando uma variedade de métodos numéricos de 

resolução: métodos diretos e iterativos de resolução em matriz esparsa, métodos de 

multigrade algébrica e geométrica, além de uma gama de pré-condicionadores. As 

configurações padrão dos métodos de resolução dependem da combinação física 

usada. Podem-se visualizar as configurações dos métodos de resolução e também 

alterar manualmente parâmetros avançados.  
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3.7. Modelos Paramétricos e Associativos 

 

O COMSOL gera sequências para registrar todas as etapas que criam as 

definições de geometria, malha, estudos e métodos de resolução, visualização e 

apresentação de resultados. Pode-se, portanto, parametrizar facilmente qualquer parte 

do modelo simplesmente mudando um nó na Árvore de Modelos e executando 

novamente as sequências. O programa reaplica e lembra-se de todas as outras 

informações e dados no modelo. Além disso, a conexão entre a geometria e as 

definições de simulação é totalmente associativa, isto é, uma mudança na geometria 

propagará automaticamente mudanças por todo o modelo. A Fig. 9 exemplifica a 

definição de parâmetros no programa: 

 

 

Figura 9 – Exemplo de definição de parâmetros (Fonte: COMSOL, 2016 [9]). 
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3.8. Visualização de Resultados e Pós-Processamento 

 

Recursos de visualização incluem representações de superfície, fatia, 

isossuperfície, plano de corte, setas e linhas de escoamento, além de muitos outros 

tipos de representações gráficas. As visualizações não se limitam às quantidades pré-

definidas, mas podem ser expandidas com quantidades físicas compostas entrando 

com as suas próprias expressões matemáticas, bem como suas derivadas. Como 

resultado, é possível visualizar praticamente qualquer variável relacionada aos 

resultados da simulação. Uma gama de ferramentas de pós-processamento está à 

disposição para avaliação e integração. Pode-se computar os valores máximo, mínimo 

e médio, e também integrar qualquer variável ou variável composta, ao longo de 

volumes, superfícies, arestas e mesmo em pontos. A Fig. 10 exemplifica a 

visualização de resultados no programa: 

 

 

Figura 10 – Exemplo de visualização de resultados (Fonte: COMSOL, 2016 [9]). 
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3.9. Exportação de Resultados e Geração de Relatórios 

 

Os resultados podem ser exportados em arquivos de texto nos formatos: .txt, 

.dat e .csv. Com o LiveLink™ for Excel®. Os resultados podem ser exportados para o 

formato Microsoft® Excel® (xlsx). As imagens podem ser exportadas para vários 

formatos de imagem comuns, ao passo que animações podem ser exportadas para 

GIF animado, Adobe® Flash ou AVI. 

Relatórios resumindo todo o projeto de simulação podem ser exportados para o 

formato HTML (.htm,.html) ou Microsoft® Word® (.doc). Três opções de relatório 

padrão estão disponíveis: Breve, Intermediário ou Completo. No entanto, também se 

pode optar por criar relatórios personalizados com diferentes partes da Árvore de 

Modelos. A Fig. 11 ilustra um dos relatórios possíveis de serem gerados: 

 

 

Figura 11 – Exemplo de relatório gerado no Microsoft
®
 Word

®
 (Fonte: COMSOL, 2016 [9]). 

 

 

. 

 

https://br.comsol.com/livelink-for-excel
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4. Simulação e Resultados 
 

Uma vez desenvolvidas completamente as equações que regem o escoamento 

monofásico e bifásico em reservatórios de petróleo em escala de poros, a próxima 

etapa envolve a simulação numérica no programa COMSOL Multiphysics 4.4® para a 

predição do campo de velocidade no caso monofásico e o fator volumétrico no caso 

bifásico em um micromodelo bidimensional. 

Para tal, utilizam-se as Equações (35) e (39) para o escoamento monofásico e a 

Eq. (62) para o escoamento bifásico, bem como propriedades físicas que são 

estabelecidas nesta seção. 

 

4.1. Simulação do Modelo Através da Equação de Stokes 

 

Nesta seção utiliza-se a Eq. (35) para gerar o campo de velocidade de um óleo 

incompressível que escoa em um micromodelo em regime permanente. Utilizou-se 

como fonte Keller et al. (2003) [14]. 

 

4.1.1.    Definição da Dimensão do Espaço, do Modelo Físico e 

do Regime de Escoamento  

 

Em primeiro lugar, a dimensão do espaço deve ser definida. Como no presente 

trabalho estuda-se o escoamento em duas dimensões, o espaço bidimensional é 

escolhido como pode ser observado na Fig. 12: 
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Figura 12 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Seleção da dimensão do espaço. 

 

A seguir, escolhe-se o escoamento de Stokes (ou na língua inglesa, Creeping 

Flow) como se observa na Figura 13: 

 

 

Figura 13 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Seleção do modelo físico. 
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Finalmente, escolhe-se o regime de escoamento. Nesta primeira parte da 

simulação trabalha-se em regime permanente ou estacionário. A Figura 14 mostra tal 

configuração: 

 

 

Figura 14 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Seleção do regime de 
escoamento. 

 

4.1.2.    Definição das Propriedades do Óleo e Configuração do 

Material 

 

Para os valores das propriedades do óleo e da água, utilizou-se como fonte o 

artigo de Keller et al. (2003) [14] . As propriedades físicas do óleo que são utilizadas 

na configuração do programa se encontram na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Propriedades do óleo e diferencial de pressão. 

Grandeza Física Valor Descrição 

             Massa Específica do Óleo 

                 Viscosidade Dinâmica do Óleo 

            Diferencial de Pressão 

 



37 
 

Definem-se então os valores da Tabela 1 no módulo parâmetros na árvore de 

modelos do Model Builder como pode ser visto na Figura 15: 

 

 

Figura 15 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Definição dos parâmetros. 

 

O passo seguinte trata da configuração do material. O material no simulador 

representa o óleo e suas propriedades. Definir o óleo como material tem a vantagem 

de poder associar facilmente tal material a domínios presentes no sistema de estudo. 

Utilizam-se como valores de entrada no módulo material os parâmetros definidos na 

Fig. 15 como pode ser visto na Fig. 16: 
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Figura 16 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Configuração do material. 

 

4.1.3.    Geração e Importação do Micromodelo 2D 

 

O primeiro passo é construir a geometria do micromodelo. Utiliza-se o programa 

AutoCAD para construir um micromodelo aleatório 2D de dimensões          , onde 

o óleo escoa da direita  para a esquerda como pode ser visto na Figura 17: 

 

Figura 17 – Geometria do micromodelo. 
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 Uma vez construído o micromodelo 2D, gera-se um arquivo de formato AutoCad 

Drawing (.dwg) e se utiliza o programa SOLIDWORKS para gerar um arquivo de 

dados binários (.mphbin) que é o formato de arquivo importado no programa 

COMSOL. Para importar o modelo, utiliza-se o módulo Geometria presente na árvore 

de modelos no Model Builder e escolhe-se a ferramenta de importação. 

Uma vez importada a geometria faz-se a separação do volume de poro onde o 

óleo escoa da parte sólida do micromodelo, pois como se definiu na Seção 2, o 

domínio do fluido deve ser um conjunto aberto e conexo [3]. Para fazer a separação 

deve-se trabalhar com as ferramentas geométricas disponíveis no programa. 

Resumidamente, utilizam-se as seguintes ferramentas para definir os domínios: 

 

1. Cria-se um retângulo com as mesmas dimensões do micromodelo. 

2. Utiliza-se a diferenciação booleana para separar fluido de sólido. 

3. Converte-se a geometria para polígonos utilizando a ferramenta de 

conversão. 

4. Eliminam-se as linhas adicionais da borda que foram geradas com a 

criação do retângulo usando a ferramenta de corte. 

5. Converte-se a geometria novamente para sólido com a ferramenta 

booleana de união. 

 

Após a utilização das ferramentas geométricas, define-se a unidade de 

comprimento como    e gera-se a geometria final onde a parte em cinza representa o 

domínio 1 cujo interior está preenchido por óleo como pode ser visto na Fig. 18: 
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Figura 18 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Geometria do micromodelo no 
programa. 

 

4.1.4.    Configuração do Modelo Físico 

 

Utiliza-se a Eq. (35) para configurar o modelo físico. Ademais, deve-se definir 

que o óleo é representado pelo domínio 1 e que se trata de um escoamento 

incompressível cujos termos inerciais podem ser negligenciados. Tais considerações 

devem ser registradas no módulo modelo físico na árvore de modelos do Model 

Builder como pode ser visto na Figura 19: 
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Figura 19 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Considerações do modelo físico. 

 

O seguinte passo trata da definição das condições de contorno do sistema de 

forma a resolver a equação diferencial parcial que governa o escoamento. Tais 

condições se encontram definidas na Tabela 2: 
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Tabela 2 – Condições de contorno do sistema. 

Tipo de Contorno Condição de Contorno Valor 

Entrada (Inlet) Pressão      

Saída (Outlet) Pressão     

Paredes do Grão Não Escorregamento      

Lados Simétricos Simetria 

         

                     

               

 

Utilizando a Tabela 2, configuram-se os valores das condições de contorno do 

sistema de forma a resolver a equação diferencial parcial que governa o problema e, 

simultaneamente, satisfazer as condições de contorno. Assim, valendo-se das 

ferramentas do modelo físico, define-se a condição de contorno de entrada no lado 

direito do micromodelo como está ilustrado na Figura 20: 
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Figura 20 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Condição de contorno de entrada. 

 

De forma análoga, define-se a condição de contorno de saída no lado esquerdo 

do micromodelo usando o valor definido na Tabela 2 como pode ser visto na Figura 

21: 

 

Figura 21 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Condição de contorno de saída. 
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A condição de simetria é definida no topo e na base do micromodelo como pode 

ser observado na Fig. 22: 

 

Figura 22 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Condição de simetria. 

 

Finalmente, a condição de não escorregamento é definida no restante do 

modelo, isto é, na borda dos grãos como ilustrado na Fig. 23: 
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Figura 23 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Condição de não 
escorregamento. 

 

4.1.5.    Geração da Malha 

 

Escolhe-se a malha de forma a garantir a convergência da solução da equação 

diferencial parcial por meio do Método dos Elementos Finitos e simultaneamente usar 

o menor esforço computacional possível. Como se descreveu na seção 3.5, o 

programa COMSOL, através das suas ferramentas, cria malhas automáticas ou 

customizadas.  

Em uma primeira abordagem, tentou-se gerar uma malha automática fina com 

formato geométrico 2D triangular (outro formato geométrico como o quadrilátero falha 

em gerar a malha devido às irregularidades do micromodelo), mas devido a 

sensibilidade do método numérico em encontrar derivadas em regiões onde a 

geometria do micromodelo tem pontas acentuadas,  falha-se em gerar a malha e 

encontrar uma solução do problema em estudo.  

As seguintes características da malha foram modificadas de forma a permitir sua 

geração: 

 Tamanho máximo do elemento: Limita o máximo tamanho de cada elemento 

da malha. 
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 Tamanho mínimo do elemento: Limita o mínimo tamanho de cada elemento da 

malha 

 Máxima taxa de crescimento do elemento: Limita a diferença de tamanho de 

dois elementos adjacentes da malha (quanto menor seja este valor, mais fina a 

malha). 

 Resolução de regiões estreitas: Controla o número de camadas de elementos 

da malha em regiões estreitas (quanto maior seja este valor, mais fina a 

malha). 

 

Os valores estabelecidos para os parâmetros descritos acima se 

fundamentam na simulação feita por [14]. Tal simulação e as características da 

malha estão disponíveis na biblioteca do programa COMSOL Multiphysics 4.2.®. 

Assim, modificam-se os parâmetros de forma a encontrar a malha mais grossa 

possível (menor esforço computacional) e que, simultaneamente, seja possível sua 

geração como pode ser observado na Fig. 24: 

 

 

Figura 24 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Valores dos parâmetros da 
malha. 



47 
 

 

Com os parâmetros definidos na Figura 24, gerou-se uma malha com 1.363.062 

elementos do domínio e 24.618 elementos de fronteira como ilustrado na Figura 25: 

 

 

Figura 25 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Malha customizada. 
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4.1.6.    Configuração do Solver 

 

Existem dois tipos de abordagens para resolver a equação diferencial parcial que 

governa o sistema em estudo no programa COMSOL. A primeira abordagem trata da 

utilização dos Métodos Diretos que resolvem o problema em um grande passo 

computacional. Caracterizam-se por ser robustos e exigem uma grande quantidade de 

memória. Os solucionadores diretos disponíveis são o MUMPS, PARDISO e 

SPOOLES. Tais solucionadores utilizam a decomposição LU que fatora uma matriz 

não singular (injetiva) como o produto de uma matriz triangular inferior (lower) e uma 

matriz triangular superior (upper) de forma a simplificar a solução do problema em 

estudo. 

.    A segunda abordagem trata dos Métodos Iterativos que utilizam o Método do 

Gradiente Conjugado, Método do Resíduo Mínimo Generalizado ou o Método do 

Gradiente Biconjugado Estabilizado. Ao contrário dos solucionadores diretos que 

abordam a solução em um grande passo computacional, os métodos iterativos 

abordam a solução de forma gradual. Portanto, quando se utilizam os métodos 

iterativos, pode-se observar que a estimativa do erro na solução diminui com o número 

de iterações. 

De forma a estudar os dois métodos presentes no programa, utiliza-se nesta 

primeira simulação o Método Iterativo, nas próximas seções se utilizará o Método 

Direto. Os parâmetros de entrada do Método Iterativo são os seguintes:  

 Solver: Escolhe-se um solver iterativo para o sistema. 

 Número de Iterações antes de reiniciar: Número de iterações que o solver 

executa antes de reiniciar (o valor padrão é 50). 

 Pré-condicionamento da matriz do sistema linear: Escolhe-se direita ou 

esquerda. 

 Fator na estimação do erro: Serve como um fator de segurança para 

evitar o encerramento prematuro das iterações devido ao mal- 

condicionamento da matriz por exemplo. 

 Máximo Número de Iterações. 

 

Prefere-se como solver o Método do Resíduo Mínimo Generalizado por ser o 

menos robusto e de menor utilização de memória (baseia-se nos métodos de projeção 

ortogonal sobre um subespaço de Krylov, a teoria de tal método pode ser encontrada 
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no livro [15]). Escolhem-se os seguintes parâmetros de entrada no solver como pode 

ser observado na Fig. 26: 

 

 

 

Figura 26 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Parâmetros do solver iterativo. 

 

Agora, deve-se eleger entre o nó de atributos totalmente acoplados ou o nó de 

atributos segregados. A principal diferencia entre os nós é que o nó de atributos 

segregados torna possível dividir o processo de solução em subpassos e geralmente é 

utilizado quando se trabalha com vários modelos físicos. Consequentemente, prefere-

se o nó de atributos acoplados cujos parâmetros de entrada são os seguintes:  

 

 Método Não Linear: Escolhe-se um método não linear para controlar qual 

fator de amortecimento é utilizado nas iterações de Newton amortecidas. 

 Fator de Amortecimento Inicial: Especifica-se o fator de amortecimento 

para a primeira iteração de Newton. 

 Mínimo Fator de Amortecimento: Especifica-se o menor fator de 

amortecimento permitido (o valor padrão no programa é     ). 

  Restrição para a atualização do Fator de Amortecimento: Especifica-se 

um fator que limita o quanto o fator de amortecimento pode mudar numa 

iteração de Newton (o valor padrão no programa é   ). 
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 Fator de Amortecimento de Recuperação: Quando se trabalha em regime 

estacionário é aconselhável manter este valor selecionado. Caso seja 

selecionado, o solver dá um passo utilizando este valor constante. 

 Técnica de Finalização da Iteração: Define-se uma técnica para controlar 

como a iteração de Newton é finalizada. Ademais, deve-se especificar o 

máximo número de iterações, o fator de tolerância e o critério de 

finalização. 

 

Os métodos não lineares disponíveis no programa são os seguintes: 

 Newton (Automático): O solver determina automaticamente o fator de 

amortecimento para cada iteração do Método de Newton. 

 Newton (Constante): O fator de amortecimento deve ser inserido 

manualmente para a resolução das equações; 

 Automático altamente não linear: Semelhante aos métodos 

anteriores deve ser utilizado caso não haja convergência e os 

problemas que se desejam resolver são altamente não lineares. 

 Double Dogleg: Método híbrido que combina o método do gradiente 

descendente, assegurando assim uma progressão até um mínimo 

local garantindo uma convergência mais rápida. 

  

Opta-se como método não linear o Método de Newton Automático de tal forma 

que o solver determine automaticamente o fator de amortecimento para cada iteração 

do Método de Newton. Por outro lado, escolhe-se como critério de finalização o critério 

que considera o erro relativo tanto na solução como no resíduo.  

Sendo assim, escolheram-se os seguintes parâmetros de entrada no solver de 

forma a encontrar a melhor solução no menor tempo possível como pode ser visto na 

Fig. 27: 
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Figura 27 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Parâmetros de entrada no nó de 
atributos totalmente acoplados. 

 

Após a configuração do solver, inicia-se o procedimento computacional e um 

registro é gerado com o número de graus de liberdade, o tempo de solução e a 

utilização das memórias física e virtual como ilustrado na Figura 28: 

 

 

Figura 28 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Registro do solver. 
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4.1.7.    Resultados 

 

Após a configuração da malha e do solver, obtém-se a solução prevista com a 

análise do escoamento de Stokes para o campo de velocidade do óleo nos poros do 

micromodelo como pode ser observado na Figura 29: 

 

 

Figura 29 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Gráfico da magnitude de 
velocidade do óleo e do caminho preferencial nos poros do micromodelo calculado pela equação de 

Stokes. 

 

 A magnitude da velocidade é mais elevada nos poros estreitos do que na 

entrada, tendendo a diminuir em trechos onde a área transversal dos canais aumenta. 

Ademais, como era de se esperar, a magnitude da velocidade está na escala de 

        sendo que a magnitude máxima da velocidade é de                . 
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4.2. Simulação do Modelo Através da Equação de 

Brinkman 

 

A modelagem do escoamento de Brinkman tem uma abordagem completamente 

diferente da modelagem do escoamento de Stokes. Nesta modelagem, importa-se 

diretamente a imagem criada no programa AutoCAD e as propriedades são obtidas 

por meio da escala de cores (RGB). Utiliza-se a Eq. (39) para a modelagem física que 

foi deduzida na Seção 2.1.4. e as propriedades do óleo definidas na seção anterior. 

 

4.2.1.    Definição da Dimensão do Espaço, do Modelo Físico e 

do Regime de Escoamento  

 

A definição da dimensão do espaço e do regime de escoamento é idêntica à 

modelagem do escoamento de Stokes, conforme mostrado na seção 4.1.1. Escolhe-se 

como modelo físico as Equações de Brinkman como pode ser observado na Fig. 30: 

 

 

Figura 30 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Seleção do modelo físico. 
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4.2.2.    Definição dos Parâmetros e Configuração do Material 

 

Os parâmetros utilizados para modelar a Equação de Brinkman se encontram na 

Tabela 3 a seguir: 

 

Tabela 3 – Parâmetros para modelar a equação de Brinkman. 

 

Grandeza Física Valor Descrição 

             Massa Específica do Óleo 

                 Viscosidade Dinâmica do Óleo 

            Diferencial de Pressão 

                          Escala de Permeabilidade 

L        Comprimento do Domínio 

H       Altura do Domínio 

 

As propriedades do óleo são idênticas às propriedades definidas na seção 4.1.2 

e sua configuração no programa é também idêntica. O valor da permeabilidade é 

arbitrário e fixo e serve para definir os valores da permeabilidade do micromodelo em 

função da posição. Os comprimentos do domínio são exatamente as dimensões do 

micromodelo. 

A seguir, definem-se as propriedades do material. Neste caso utiliza-se a função 

imagem (im1(x,y), onde x e y são as coordenadas de cada pixel da imagem importada) 

presente na biblioteca do programa para estabelecer valores de permeabilidade ( ) e 

porosidade (  ) em função da posição do pixel da imagem. Cada elemento do domínio 

da função imagem é representado pela média aritmética dos valores das cores 

vermelho, verde e azul na escala de cores (RGB) de cada pixel. Já a imagem da 

função imagem varia entre 0 e 1, onde 0 representa o volume de poro e 1 representa a 

matriz. As seguintes equações são sugeridas por [14] para estabelecer os valores de 

permeabilidade e porosidade que não são conhecidos a priori:  
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 (63) 

 

                   (64) 

 

As Equações (63) e (64) são formuladas por meio de funções de correlação 

espacial de imagens para estimar propriedades de rochas porosas, exemplos de tais 

correlações se encontram nos artigos [16] e [17]. A Figura 31 ilustra a configuração do 

material: 

 

 

Figura 31 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Configuração do material. 

. 
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4.2.3.    Importação do Micromodelo 2D 

 

Utiliza-se o mesmo micromodelo da Figura 17, porém deve-se alterar a imagem 

de tal forma que os poros sejam representados pela cor preta e a parte sólida pela cor 

branca de forma que ao importar a imagem no COMSOL, a representação em escala 

RGB da imagem do micromodelo seja a mais nítida possível. A Figura 32 ilustra o 

micromodelo da Figura 17 em escala de cinza: 

 

 

Figura 32 – Micromodelo em escala de cinza. 

 

Nota-se que nas regiões de fronteira entre o domínio sólido e poro existe uma 

escala de cinza. Tal escala deve ser removida de forma a representar a fronteira da 

melhor forma possível. Gera-se então um código no programa MATLAB para excluir a 

escala de cinza na fronteira. Resumidamente o programa faz a leitura da imagem e 

cria uma matriz cujos elementos representam cada pixel da imagem. Corrigem-se os 

valores dos pixels cinzas na fronteira através do estabelecimento de valores tanto para 

a cor preta como para a cor branca. Logo, valores intermediários podem ser 

representados como preto ou branco dependendo quão próximo estejam dos valores 

extremos. A Figura 33 mostra o estabelecimento de tais valores e as funções 

utilizadas no programa MATLAB. Já a Figura 34 mostra a imagem que é importada no 

COMSOL: 
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Figura 33 – Interface gráfica do programa MATLAB: Algoritmo computacional para remover a escala de 
cinza na fronteira do micromodelo. 

 

 

 

Figura 34 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Micromodelo sem escala de cinza 
na fronteira. 

 

 

O seguinte passo é a importação da Figura 34 no programa COMSOL. No 

módulo definições globais, seleciona-se a ferramenta funções e escolhe-se a função 

imagem. Ainda, deve-se definir a dimensão da figura (L para o comprimento e H para 

a altura). A Figura 35 ilustra a diferença entre as importações das Figuras 32 e 34 

comparadas ao micromodelo original. Nota-se que o micromodelo sem a remoção da 

escala de cinza perde elementos do domínio sólido o que não acontece quando a 

escala de cinza é removida.  
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Figura 35 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Comparação da Importação dos 
micromodelos. 

 

Finalmente, cria-se um retângulo de dimensões           que representa a 

geometria do modelo. A imagem da Figura 35 será sobreposta na Figura 36 

representada por um retângulo quando for computada a simulação: 
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Figura 36 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Geometria do modelo.  

 

4.2.4.    Configuração do Modelo Físico 

 

Emprega-se a Eq. (39) para configurar o modelo físico da simulação. De forma 

análoga à seção 4.1.4, considera-se o escoamento de um fluido incompressível e se 

negligenciam os termos inerciais.  

As condições de contorno são definidas a partir da Tabela 2 e de forma análoga 

à seção 4.1.4, definem-se as condições de contorno como pode ser observado na 

Figura 37:  

 



60 
 

 

Figura 37 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Condições de contorno. 

 

4.2.5.    Geração da Mala e Configuração do Solver 

 

Por se tratar de uma geometria simples (retângulo), gera-se automaticamente 

uma malha de tamanho extrafino cujo formato geométrico 2D é triangular como pode 

ser observado nas Figuras 38 e 39: 
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Figura 38 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Valores dos parâmetros da 
malha. 

 

 

 

Figura 39 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Malha gerada automaticamente. 

 

Com os parâmetros definidos gera-se uma malha com 4.818 elementos do 

domínio e 176 elementos de fronteira. 
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Já para a configuração do solver, elege-se analogamente à seção 4.1.6 o nó de 

atributos completamente acoplados com as mesmas características. Por outro lado, 

utiliza-se o solver direto de forma a resolver o sistema em um grande passo 

computacional. 

Os solucionadores diretos diferem principalmente em sua velocidade relativa. Os 

solveres MUMPS, PARDISO e SPOOLES tiram proveito de todos os núcleos de 

processamento de um único computador, mas o solver PARDISO tende a ser o mais 

rápido e SPOOLES o mais lento. O solver SPOOLES tende a utilizar a menor 

quantidade de memória entre todos os solveres. Todos os solveres diretos exigem 

uma grande quantidade de RAM, mas MUMPS e PARDISO podem armazenar a 

solução fora do núcleo o que significa que podem descarregar alguns dos problemas 

no disco rígido.  

Assim, opta-se pelo solver PARDISO por ser rápido e por sua capacidade de 

armazenar a solução fora do núcleo. O solver PARDISO utiliza o método de dissecção 

aninhada em análise numérica para resolver o sistema (a teoria de tal método pode 

ser encontrada em George (1978) [18]). 

Finalmente, insere-se uma malha de refinamento adaptativo cuja função é de 

modificar os parâmetros da malha em função do número máximo de refinamentos 

estabelecidos. A utilização da malha de refinamento adaptativo melhora 

consideravelmente a solução da equação diferencial parcial, pois diminui o tamanho 

dos elementos da malha onde o erro estimado é maior.  É importante destacar que no 

Modelo de Stokes devido ao refinamento excessivo da malha não é atrativo, em 

termos do tempo de simulação, a utilização de uma malha de refinamento adaptativo. 

A configuração da malha pode ser observada na Figura 40: 
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Figura 40 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Configuração da malha de 
refinamento adaptativo. 

 

Após a configuração do solver, roda-se o mesmo e um registro é gerado com o 

número de graus de liberdade, o tempo de solução e as memórias física e virtual 

utilizadas como ilustrado na Figura 41: 

 

 

Figura 41 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Registro do solver da simulação.  
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4.2.6.    Resultados 

 

Após a configuração da malha e do solver, obtém-se a solução prevista com a 

análise do escoamento de Brinkman para o campo de velocidade do óleo nos poros do 

micromodelo como pode ser observado na Fig. 42: 

 

 

Figura 42 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Gráfico da magnitude de 
velocidade do óleo e do caminho preferencial nos poros do micromodelo calculado pela equação de 

Brinkman. 

 

A magnitude da velocidade é mais elevada nos poros estreitos do que na 

entrada, tendendo a diminuir em trechos onde a área transversal dos canais aumenta. 

Ademais, como era de se esperar, a magnitude da velocidade está na escala de 

        sendo que a magnitude máxima da velocidade é de                . 

. É evidente que o emprego da malha de refinamento adaptativo melhora a 

solução consideravelmente especialmente nas regiões onde máximos locais que 

previamente não foram simulados agora fazem parte da solução como pode ser 

observado na Figura 43:  
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Figura 43 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Comparação de soluções a partir 
da equação de Brinkman em função da malha de refinamento adaptativo. 

 

4.3. Comparação do Escoamento de Stokes e de 

Brinkman 

 

Com os resultados gerados pelo programa COMSOL, procede-se à comparação 

dos dois modelos através dos elementos da malha, número de graus de liberdade, 

memória utilizada e a velocidade máxima obtida como pode ser observado na Tabela 

4: 
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Tabela 4 – Comparação dos modelos de escoamento de Stokes e Brinkman. 

Característica Escoamento de Stokes 
Escoamento de 

Brinkman 

Elementos do Domínio da 

Malha 
                 

Elementos da Fronteira da 

Malha 
               

Número de Graus de 

Liberdade 
                   

Tempo de Solução                                            

Memória Virtual                 

Memória Física                

Velocidade Máxima                .                 

 

Da Tabela 4 nota-se que a simulação obtida através do modelo de Stokes tem 

um maior esforço computacional visto que requer uma quantidade maior de memória 

física e virtual. Ademais, existe uma maior dificuldade na definição dos domínios 

geométricos, pois, quanto maior a complexidade da geometria do micromodelo mais 

refinada é a malha e, consequentemente, mais demorada é a simulação. Por outro 

lado, o Modelo de Brinkman é sensível à forma de definir o cálculo da permeabilidade 

e porosidade, já que tais valores não estão definidos a priori. A vantagem deste 

modelo reside na facilidade de importar uma imagem e gerar uma malha facilmente 

sem ter que passar por uma customização prévia como é o caso do Modelo de Stokes, 

embora exista uma dependência com os valores definidos a cada pixel da imagem. 
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Mesmo que cada modelo tenha suas vantagens e desvantagens, encontraram-

se resultados semelhantes para o campo de velocidade, embora os modelos 

deduzidos tenham suas próprias características. A Fig.44 compara os dois modelos 

estudados:  

 

 

Figura 44 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Comparação da magnitude de 
velocidade dos modelos de escoamento de Stokes e Brinkman. 

 

4.4. Simulação do Escoamento Bifásico pelo Método do 

Conjunto Nível 

 

Nesta seção se emprega a Eq. (62) para gerar a fração volumétrica (    do 

escoamento bifásico, incompressível e transiente de um sistema água-óleo em escala 

de poros. Usa-se o micromodelo criado por Keller et al. (2003) [14] e se adicionam 

microcanais de forma a representar a invasão da água nos poros inteiramente 

preenchidos por óleo. 
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4.4.1. Definição da Dimensão do espaço, Modelo Físico e do 

Regime de Escoamento  

 

A definição da dimensão do espaço é idêntica à do escoamento de Stokes, 

conforme seção 4.1.1. Emprega-se como modelo físico o escoamento laminar bifásico 

modelado pelo Método do Conjunto Nível como ilustrado na Fig. 45 : 

 

 

Figura 45 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Seleção do modelo físico. 

 

A seguir, define-se o regime de escoamento. Nesta simulação o escoamento tem 

dependência temporal. Dessa forma, o regime transiente é escolhido como mostra a 

Fig. 46: 
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Figura 46 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Seleção do regime de 
escoamento. 

 

4.4.2.    Definição das Propriedades dos Fluidos, e Configuração 

dos Materiais 

 

Como nas seções anteriores, as propriedades dos fluidos foram escolhidas 

arbitrariamente de forma a utilizar os valores como entrada no programa. As seguintes 

propriedades dos fluidos e valor do diferencial de pressão são adotados na simulação 

(Tabela 5): 
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Tabela 5 – Propriedades dos fluidos e valor do diferencial de pressão. 

Grandeza Física Valor Descrição 

             Massa Específica do Óleo 

                 
Viscosidade Dinâmica do 

Óleo 

              Massa Específica da Água 

                  
Viscosidade Dinâmica da 

Água 

           Diferencial de Pressão 

           Tensão Interfacial 

 

A Tabela 5 é inserida no módulo de definições globais (parâmetros) na árvore de 

módulos do programa de forma semelhante à seção 4.1.2. A seguir, criam-se os 

materiais 1 e 2 que representam o óleo e a água, respectivamente. Configuram-se 

suas propriedades utilizando os parâmetros definidos previamente e se inserem tais 

valores de forma análoga à seção 4.1.2. 

 

4.4.3.    Geração do micromodelo 2D 

 

Utiliza-se o micromodelo criado por Keller et al. (2003) [14] presente na biblioteca 

do programa de dimensões           , pois o micromodelo utilizado nas seções 

anteriores tem regiões onde a geometria da matriz sólida termina em pontas 

acentuadas o que pode gerar instabilidades no Método dos Elementos Finitos caso a 

malha utilizada não seja exageradamente refinada. Assim, por se tratar de um 
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escoamento bifásico que requer esforços computacionais elevados, prefere-se 

trabalhar com o micromodelo presente no programa cuja curvatura é mais suave.    

Ao micromodelo adicionam-se canais de dimensões           e            

como ilustrado na Figura 47:  

 

 

 

Figura 47 – Geometria do micromodelo. 

 

Abre-se o micromodelo criado por [14] no programa e se utiliza a ferramenta de 

criação de retângulos para gerar os microcanais. A visualização da geometria no 

programa pode ser observada na seguinte Figura 48: 
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Figura 48 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Geometria do micromodelo no 
programa. 

 

4.4.4. Configuração do Modelo Físico 

 

Opera-se com a Eq. (62) para configurar o modelo físico da simulação. Ademais, 

deve-se definir que os poros estão inteiramente preenchidos por óleo e os microcanais 

por água. Também, deve-se definir que o escoamento é incompressível e que os 

termos inerciais são desprezíveis. Tais considerações devem ser registradas no 

módulo de modelo físico na árvore de módulos do programa. 

Além das propriedades dos fluidos que foram definidas na seção 4.4.2, dois 

parâmetros devem ser especificados no Método do Conjunto Nível de forma a 

encontrar a solução da equação diferencial parcial. O primeiro parâmetro corresponde 

à metade da espessura da interface entre os dois fluidos (   e será representada pela 

metade do tamanho do elemento máximo da malha gerada. O segundo parâmetro 

definido como o parâmetro de reinicialização (   corresponde a uma aproximação para 

a máxima velocidade do escoamento. Como a velocidade do escoamento nem sempre 

é conhecida antecipadamente, um cálculo inicial pode ser necessário para encontrar 

um valor adequado para  . O valor aproximado foi definido neste trabalho como a 

máxima velocidade encontrada na simulação do escoamento de Stokes (        

       .), pois tal velocidade é maior que a velocidade encontrada no escoamento 

de Brinkman                  . Uma vez definidos os parâmetros do Método do 

Conjunto Nível, procede-se a configurar as condições iniciais e de contorno de forma 

análoga às seções anteriores como pode ser observado na Tabela 6: 
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Tabela 6 – Condições de contorno e iniciais do sistema. 

Tipo de Condição Condição  Valor 

Inicial do Óleo Velocidade       

Inicial da Água Velocidade       

Paredes dos Grãos Não Escorregamento 

      

      

Paredes dos Canais Não Escorregamento 

      

      

Entrada (Inlet) 
Pressão e Fração 

Volumétrica 

     

     

Saída (Outlet) Pressão 

     

     

 

Lados Simétricos Simetria 
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4.4.5.    Geração da Malha e Configuração do Solver 

 

Devido ao esforço computacional elevado das simulações bifásicas em 

geometria complexa, emprega-se uma malha automática extremamente grosseira cujo 

formato geométrico 2D é triangular com as seguintes características como pode ser 

observado na Fig. 49: 

 

 

Figura 49 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Valores dos parâmetros da 
malha. 

 

Com os parâmetros definidos gera-se uma malha com 13.149 elementos do 

domínio e 2.477 elementos de fronteira como pode ser observado na seguinte Fig. 50: 

 

Figura 50 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Malha automática extremamente 
grosseira. 
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Já para a configuração do solver, escolhem-se os mesmos atributos 

estabelecidos na seção 4.2.5 com a diferença que nesta simulação o solver resolve 

espacial e temporalmente. O solver utiliza o Método de Diferenciação Regressiva onde 

se define como default os seguintes parâmetros de entrada como ilustrado na Fig. 51. 

 Número de passos de tempo permitidos. 

 Passo inicial de tempo. 

 Número máximo de passos de tempo. 

 Grau máximo permitido do polinômio de interpolação do método BDF.  

 Grau mínimo permitido do polinômio de interpolação do método BDF.  

 Tolerância Relativa. 

 Tolerância Absoluta. 

 

 

Figura 51 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Configuração do solver 
dependente do tempo. 
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4.4.6.    Resultados 

 

O principal limitador do escoamento bifásico dependente do tempo em escala de 

poros é o tempo de solução e o esforço computacional. Fez-se uma simulação cujo 

intervalo de tempo é                     . Outros intervalos com passo de tempo 

maior que            não convergem. Por outro lado, tempos finais maiores que       

demandam um tempo de solução superior a dois dias. O tempo de solução para o 

intervalo de tempo   foi de                                   utilizando         de 

memória física (RAM) e         de memória virtual.  

A Figura 52 mostra a invasão da água nos poros preenchidos inteiramente por 

óleo em função do tempo. A cor vermelha nas Figuras 52 a 56 representa o volume de 

poro preenchido completamente por óleo. Já a cor azul representa o volume de poro 

preenchido inteiramente por água. 

 

 

Figura 52 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Fração Volumétrica no Tempo 
      . 
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Figura 53 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Fração Volumétrica no Tempo 
          . 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Fração Volumétrica no Tempo 
         . 
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Figura 55 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Fração Volumétrica no Tempo 
          . 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Interface gráfica do programa COMSOL Multiphysics 4.4 ®: Fração Volumétrica no Tempo 

        . 
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5. Conclusões 
 

Com base no estudo apresentado, pode-se afirmar, numa primeira instância, que 

a previsão do campo de velocidade de um óleo escoando em um micromodelo foi 

satisfatória no sentido que a simulação foi convergente em ambos os modelos 

propostos e mostraram as mesmas características na escala de velocidade, nas 

regiões de máximos locais e também na tendência de escoamento do óleo. 

Sobre os modelos propostos para o escoamento monofásico, as principais 

vantagens da modelagem por meio da equação de Brinkman são a simplicidade 

geométrica e o menor esforço computacional. Por outro lado, a principal vantagem da 

modelagem a partir da equação de Stokes é sua independência perante os valores de 

porosidade e permeabilidade que nem sempre são conhecidos. 

Numa segunda instância, conclui-se que a simulação bifásica teve uma grande 

restrição computacional mesmo utilizando como modelo o Método do Conjunto Nível 

que é caracterizado por ser o de menor esforço computacional entre os três modelos 

discutidos. Mesmo assim, foi possível simular a evolução temporal da fração 

volumétrica dos fluidos até 0.1 s e observou-se a invasão da água nos poros 

preenchidos por óleo. De forma que seja possível uma simulação completa do 

escoamento bifásico, deve-se fazer uma análise numérica dos métodos disponíveis no 

programa e trabalhar com uma característica computacional mais robusta à utilizada 

no presente trabalho.  

Finalmente, verificou-se o grande esforço computacional e a sofisticação 

matemática requerida em simular o escoamento em micromodelos bidimensionais. 

Reforça-se, então, que é necessário um estudo mais aprofundado dos métodos 

numéricos e desenvolvimento de características computacionais que permitam 

encontrar soluções de uma forma mais rápida, econômica e com o menor erro 

possível. 
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