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Resumo

As atividades de exploração na indústria do petróleo têm registrado grandes avan-

ços tecnológicos. É imprescindı́vel obter informações geológicas da área exploratória

antes de iniciar a perfuração de um poço, já que esta tarefa requer altos investimen-

tos. O método sı́smico de reflexão é o método de caracterização de reservatórios

petrolı́feros mais utilizado por possuir menores custos, englobar maiores alvos de

investigações e obter melhores resoluções dos dados. Consiste na ativação de uma

fonte sı́smica capaz de gerar ondas elásticas na subsuperfı́cie, onde estas provocam

pequenas vibrações no meio que são capturadas através do registro de sinais em re-

ceptores estrategicamente posicionados. A modelagem matemática deste método é

formalizada por um conjunto de equações diferenciais parciais proposto pela Teoria

da Poroelasticidade. O objetivo deste projeto é criar um simulador numérico capaz de

obter as respostas desta teoria para um reservatório de petróleo. Para isto, apresenta-

se uma solução analı́tica e explı́cita para o problema proposto considerando-se, como

forma de simplificação, um caso unidimensional e um meio geológico homogêneo.

Através deste simulador são realizados alguns estudos. É feita uma análise da in-

fluência da posição do receptor e da variação dos parâmetros fı́sicos do meio geológico

na resposta obtida. Os resultados dos testes são satisfatórios e garantem a eficiência

do simulador proposto neste projeto.

Palavras-chave: meio poroelástico, Teoria da Poroelasticidade, solução explı́cita,

modelagem matemática e numérica.



Abstract

The exploration activities in the oil industry have shown big technological advan-

ces. It is essential to get geological information about the exploratory area before star-

ting a drilling of oil well because this activity requires high investments. The reflection

seismic method is the most popular method of reservoirs characterization because it

has lower costs, it can achieve a larger field of investigation and it has better data reso-

lutions. The method consists in the activation of a seismic source that generates elastic

waves in the subsurface and causes small vibrations in the medium. These vibrations

are registered in form of signals in strategically positioned receivers. The mathematical

modeling of this method is formalized by a set of partial differential equations proposed

by the Poroelasticity Theory. In this project, we desenvolve an analytical and expli-

cit solution for this system of equations where we consider the one-dimensional case.

Based in this solution, we create a numerical simulator to obtain the answers of the Po-

roelasticity Theory in a petroleum reservoir. Through this simulation, we have analysed

the influence of the receiver position and the influence of the variation of the physical

parameters of the geological medium in the response obtained. The results of these

tests are very satisfactory and can prove that the simulator proposed in this project is

efficient.

Keywords: Poroelastic medium, Poroelasticity Theory, explicit solution, mathema-

tical and numerical modeling.
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2.8 Modelagem Matemática da Teoria da Poroelasticidade . . . . . . . . . . 26
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Capı́tulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

A indústria do petróleo é uma das atividades mais fascinantes e complexas no

mundo dos negócios desde a descoberta das primeiras jazidas petrolı́feras até os

dias de hoje. Esta indústria requer a participação de profissionais de diversas áreas

tais como Geologia, Geografia, Matemática, Fı́sica, Quı́mica e Engenharias, dentre as

quais pode-se destacar a Engenharia de Produção.

Um Engenheiro de Produção deve ter a capacidade de utilizar ferramentas ma-

temáticas e computacionais para auxiliar na tomada de decisões dentro da indústria

de petróleo e gás buscando melhorar a estratégia empresarial.

De acordo com Gonçalves (2006), as atividades presentes na indústria de petróleo

podem ser classificadas em cinco segmentos básicos: exploração, explotação, trans-

porte, processamento (refino) e distribuição. O presente trabalho está ligado à etapa

de exploração de petróleo, onde esta é responsável por buscar informações à cerca

das propriedades fı́sicas de um reservatório de hidrocarbonetos além de verificar se

os depósitos naturais encontrados na área de interesse possuem valor econômico.

Identificar uma região onde o petróleo possa estar armazenado não é uma tarefa

simples pois envolve um estudo do comportamento das diversas camadas do subsolo

através de métodos geológicos e geofı́sicos. Além disso, os riscos associados aos

investimentos para empreender os projetos de exploração e de produção de petróleo

(E&P) são bastante altos na etapa de exploração devido às incertezas geológicas (PE-

REIRA, 2004). Desta forma, as atividades exploratórias são altamente arriscadas em

termos de retorno, pois nem sempre os esforços de exploração realizados conduzem

a uma descoberta comercial de petróleo.

De acordo com Lopes (2013), cada perfuração de um poço de petróleo pode atingir
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cerca de 85% do custo total da exploração. Sendo assim, é relevante saber como se

comporta toda a estrutura do reservatório numa região onde há suspeita da existência

de hidrocarbonetos antes de dar inı́cio ao processo de perfuração de um poço.

Uma exploração eficiente de campos de petróleo depende de importantes decisões

a longo prazo tomadas no inı́cio do desenvolvimento deste campo. A fim de reduzir

custos e incertezas, além de maximizar lucros, diversos métodos têm sido propostos

para a otimização da produção. De modo geral, os custos de exploração podem ser

minimizados com a realização de contı́nuos investimentos em levantamentos sı́smicos

e geológicos.

Os métodos de identificação dos reservatórios podem ser classificados em diretos

e indiretos. Os métodos diretos consistem na perfuração de poços exploratórios. For-

necem apenas dados pontuais e envolvem altos custos, o que se torna uma desvanta-

gem para a indústria petrolı́fera. No entanto, os métodos indiretos de investigação pos-

suem custos consideravelmente menores e abrangem alvos de investigação bem mai-

ores, com grandes profundidades e maior resolução dos dados. Dentre os métodos

indiretos, pode-se destacar: métodos geoelétricos (eletrorresistividade, sondagem

elétrica vertical, potencial espontâneo e polarização induzida, radar de penetração

no subsolo - GPR), métodos sı́smicos (sı́smica de refração e sı́smica de reflexão) e

métodos potenciais (magnetometria e gravimetria) (LOPES, 2013).

De acordo com Gonçalves (2006), a sı́smica de reflexão é o método indireto de

investigação do subsolo mais utilizado. Consiste em uma técnica baseada na medição

do tempo de trânsito e amplitudes de uma onda gerada por uma fonte conhecida na

direção das camadas mais profundas da terra, onde esta é refletida e captada por

um receptor em determinada posição. A questão mais relevante deste método é a

transformação do tempo de trânsito para a profundidade.

O método sı́smico de reflexão é modelado, matematicamente, através de um sis-

tema de equações diferenciais parciais proposto pela Teoria da Poroelasticidade, a

qual também ficou conhecida como Teoria de Biot devido aos trabalhos desenvolvidos

pelo engenheiro e pesquisador belga Maurice Biot (BIOT (1956a,b)). Isto acontece

porque o reservatório de petróleo é caracterizado como um meio poroelástico, já que,

ao sofrer a ação de uma força a fase sólida apresenta a propriedade de voltar ao seu
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estado inicial após sofrer deformação e os fluidos viscosos que preenchem os espaços

vazios apresentam resistência ao fluxo (propriedade conhecida como viscosidade).

Assim, a Teoria de Biot descreve o comportamento mecânico do meio poroelástico

quando este é submetido a um esforço externo causado por uma fonte sı́smica, por

exemplo. O acionamento de uma fonte irá gerar ondas elásticas na subsuperfı́cie cau-

sando pequenas deformações na rocha e impulsionando o fluxo de fluido.

O conhecimento dos fenômenos associados à propagação das ondas elásticas e

suas relações com as propriedades fı́sicas do reservatório é de grande importância

para a interpretação de dados sı́smicos realizada no estudo de reservatórios. Uma

forma de analisar os efeitos causados pelas propriedades fı́sicas das rochas nas

seções sı́smicas é através da modelagem numérica.

O sucesso na perfuração de poços de petróleo está associado à existência de um

sistema petrolı́fero, à confirmação das expectativas sobre o volume de óleo a ser des-

coberto e aos tamanhos individuais dos campos de óleo e gás, por isso depende das

ferramentas e tecnologias exploratórias utilizadas. Com o aumento do conhecimento

geológico das bacias sedimentares e dos avanços tecnológicos, especialmente em

sı́smicas e programas de modelagem numérica de bacias, esses riscos têm diminuı́do

(PEREIRA, 2004).

A simulação computacional permite aos gestores a experimentação da realidade

através de um modelo e assim avaliar como as variáveis irão se comportar no sistema

idealizado. Este projeto propõe um simulador para o método sı́smico de reflexão base-

ado em uma solução analı́tica-numérica para o sistema de Biot. Tal simulador poderá

ser utilizado como ferramenta para tomada de decisões nos nı́veis de planejamento

de exploração de reservatórios petrolı́feros com o intuito de reduzir custos na etapa de

exploração de petróleo e diminuir o grau de incerteza na etapa posterior de perfuração

de um poço de petróleo.

De um modo geral, o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na tomada de

decisões com relação à etapa de exploração de petróleo é de fundamental importância

para a estratégia empresarial.
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1.2 Objetivos

Nesta seção serão apresentados os objetivos deste projeto, separando-os em ob-

jetivo geral e objetivos especı́ficos.

1.2.1 Objetivo Geral

Este projeto tem como objetivo geral propor uma ferramenta computacional capaz

de auxiliar no processo de tomada de decisão na etapa de exploração de petróleo dimi-

nuindo os riscos associados ao grau de incerteza com relação ao reservatório e, con-

sequentemente, reduzindo custos excessivos na perfuração de um poço de petróleo.

1.2.2 Objetivos Especı́ficos

Para alcançar o objetivo geral, devem ser realizados os seguintes objetivos es-

pecı́ficos:

• Obter a solução analı́tica do sistema de equações diferenciais parciais da Teoria

de Biot encontrando uma solução explı́cita para o caso unidimensional;

• Elaborar um algoritmo numérico de acordo com a solução explı́cita obtida capaz

de simular a propagação de ondas sı́smicas em um meio homogêneo;

• Desenvolver um código computacional em ambiente MatLab baseado no algo-

ritmo proposto;

• Obter dados (parâmetros fı́sicos e petrofı́sicos do meio) a partir de referências

bibliográficas que servirão para testar a eficiência do código criado;

• Fazer simulações da propagação de ondas elásticas variando parâmetros pe-

trofı́sicos do meio;

• Analisar os resultados e verificar se o simulador proposto é eficiente.
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1.3 Justificativa

Na seleção dos projetos de E&P é requisito fundamental estimar a produtividade

dos reservatórios e do volume de reservas recuperáveis, pois qualquer mudança no

fluxo de caixa de um projeto desta natureza pode ser convertido em dezenas ou cen-

tenas de milhões de dólares, tanto para mais como para menos. Para tal, são efe-

tuados trabalhos de investigação que permitem a definição das estruturas geofı́sica

e geológica dos reservatórios existentes assim como a perfuração de poços explo-

ratórios e de extensão (PEREIRA, 2004).

Encontrar as acumulações de petróleo é o primeiro passo a ser dado na indústria

petrolı́fera. Uma vez constatada a viabilidade técnico-econômica de um campo, a ta-

refa então é explotar o óleo, seja em terra (onshore) ou em mar (offshore). Isto requer

investimentos elevados. Além disso, os riscos associados a estes investimentos são

também bastante altos, principalmente na etapa de exploração devido às incertezas

geológicas (LIMA, 2003).

Um poço exploratório em águas profundas tem custos da ordem de 10 milhões

de dólares, podendo atingir até valores bem superiores dependendo das condições

geológicas e meteoceanográficas da região. Mesmo sendo realizados extensos le-

vantamentos sı́smicos nos blocos, ainda assim a taxa de sucesso na perfuração é

relativamente baixa. A taxa média mundial de sucesso na perfuração de poços ex-

ploratórios é de aproximadamente 1 para 8, ou seja, para cada 8 poços perfurados

somente em um se encontram reservas de hidrocarbonetos, podendo estas ainda ser

tanto comerciais como sub-comerciais (PEREIRA, 2004).

Estes riscos podem ser minimizados com a realização de investimentos em pesqui-

sas baseadas em levantamentos sı́smicos e geológicos. É imprescindı́vel a realização

de um extenso programa exploratório visando identificar as possı́veis regiões produ-

toras, os diferentes tipos de óleo existentes nos reservatórios, as caracterı́sticas pe-

trofı́sicas dos reservatórios, as condições geotécnicas do solo marinho, entre outros.

Sendo assim, o propósito deste trabalho em atuar na busca de informações obtidas

pela sı́smica de reflexão através da modelagem computacional torna-se de grande

utilidade na área de exploração de petróleo e auxilia na tomada de decisões.
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O método que será desenvolvido neste projeto para resolver o sistema das equações

de Biot se destaca dos métodos convencionais existentes por se tratar de um método

analı́tico com soluções explı́citas para o problema. Além disso, trata-se de um método

matricial, o que facilita a implementação de um eficiente código computacional.

Outro aspecto relevante para a elaboração deste trabalho é que o algoritmo pro-

posto para resolver o problema em sua forma direta tem forte influência na elaboração

de um novo algoritmo funcional para o problema inverso, onde através deste é possı́vel

obter as propriedades petrofı́sicas do reservatório, como por exemplo, porosidade,

permeabilidade e viscosidade do fluido, permitindo conhecer-se o tipo de formação

rochosa e caracterizar o fluido saturante.

1.4 Metodologia

Inicialmente será feita uma pesquisa com relação aos trabalhos que apresentam

soluções analı́ticas e numéricas para as equações da poroelasticidade de Biot, de

forma que estes possam servir de orientação para este projeto e também como meio

de comparação entre os resultados. Esta pesquisa será feita através de leitura de

artigos acadêmicos, trabalhos de final de curso e demais materiais disponı́veis na

web.

O desenvolvimento do método analı́tico será feito de forma teórica baseada no

formalismo de Ursin (1983). O método de Ursin propõe uma resolução matricial das

equações diferenciais parciais da Teoria da Poroelasticidade transformando o sistema

original em um sistema de equações diferenciais ordinárias, o que facilita de forma

significativa a resolução e implementação computacional do método.

Após isto, será criado um algoritmo numérico que calcula a solução do sistema de

equações de Biot para um meio homogêneo com presença de fonte, o que simula, de

forma simplificada, a propagação de ondas sı́smicas que ocorre no método sı́smico

de reflexão. Este algoritmo será implementado no software MatLab com o intuito de

obter a validação do desenvolvimento analı́tico realizado.

Feito isto, diversos testes serão realizados baseados em dados experimentais
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variando-se os parâmetros petrofı́sicos do meio para que se possa validar o algoritmo

que foi desenvolvido.

Após a apresentação dos resultados obtidos, será feita uma análise destes de

acordo com a Teoria da Poroelasticidade.

1.4.1 Classificação do Projeto

A seguir, faz-se a classificação deste trabalho quanto ao fim, à área de estudo, à

subordinação do tema, quando ao tipo de modelagem e quanto ao tipo de análise.

• Quanto ao fim: Aplicada;

• Área de concentração: Estudo do Desenvolvimento e Aplicação da Pesquisa e

da Extensão em Engenharia de Produção. Estudo em Geociências;

• Subordinação do tema a áreas do conhecimento cientı́fico adquiridos no curso de

Engenharia de Produção: Algoritmos e Sistemas Computacionais; Modelagem

Matemática; Equações Diferenciais; Álgebra Linear; Engenharia de Petróleo;

Mecânica do Contı́nuo; Mecânica dos Fluidos; Fenômenos de Transporte; Simulação

Numérica como Apoio à Tomada de Decisão.

• Quanto ao tipo de modelagem: Embora possam ser utilizados modelos numérico-

computacionais e o desenvolvimento de algoritmos e programas, a essência do

problema cientı́fico é tratada através do modelo fı́sico-matemático para o desen-

volvimento de equações diferenciais que modelam o problema proposto.

• Quanto ao tipo de análise: Pode-se classificar o resultado deste projeto como

uma análise analı́tica-numérica.

1.4.2 Ferramenta Utilizada

De acordo com Silva (2004), as atividades de pesquisa e desenvolvimento na

área de processamento e imageamento de dados geofisı́cos, em particular, na sı́smica

voltada para a exploração e monitoramento de reservatórios de petróleo, demandam
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de forma cada vez mais acentuada o apoio de pacotes computacionais capazes de

executar um grande número de tarefas, possibilitando um melhor gerenciamento e

utilização de uma vasta gama de informações e metodologias disponı́veis. Um dos

pacotes computacionais capazes de atender às exigências acima é o MatLab.

O pacote computacional MatLab é uma ferramenta de uso generalizado no meio

acadêmico pelas suas vantagens de programação simples e direta e uso fácil de

gráficos e visualizações. Isto permite que algoritmos e procedimentos em uma série

de aplicações sejam rapidamente implementados e testados. Embora os progra-

mas MatLab não possuam a eficiência computacional exigida das linguagens tı́picas

de programação (por exemplo, Fortran e C), as boas propriedades acima fazem do

MatLab uma ótima opção para a obtenção de protótipos, dedicadas a testes em

aplicações de pequeno porte. Tal caracterı́stica explica porque o MatLab seja tão

utilizado na academia, em particular no ensino e elaboração de dissertações e teses

(SILVA, 2004).

Desta forma, o software utilizado para a elaboração do código computacional deste

projeto será o MatLab.

1.5 Delimitações

Considera-se que o meio geológico em questão é aproximado por um semi-espaço

homogêneo (ver Figura 1.1) e que as equações que modelam a propagação das ondas

elásticas no meio representam a sı́smica de reflexão em apenas uma dimensão, ou

seja, as variáveis do sistema dependem apenas da profundidade (eixo z).

Figura 1.1: Representação do modelo geológico proposto para estudo com fonte posicionada em zs.
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Embora tais condições sejam simplificadoras, não extinguem ou diminuem a im-

portância e aplicabilidade deste projeto como ferramenta para a minimização de cus-

tos e diminuição do grau de incerteza quanto ao reservatório alvo de investigação

na etapa de exploração de petróleo. Isto porque, embora um reservatório real não

seja exatamente homogêneo, sua representação pode ser aproximada por um meio

estratificado composto por camadas homogêneas.

Desta forma, o método de solução analı́tica e o algoritmo desenvolvido neste pro-

jeto colaboram de forma primordial na elaboração de um simulador computacional

para a sı́smica de reflexão em um reservatório real além de proporcionarem uma base

teórica para a modelagem matemática e computacional do método sı́smico em três

dimensões (3D).

Uma outra delimitação do presente trabalho é a utilização de dados sintéticos nos

testes de simulação, os quais são obtidos a partir de artigos cientı́ficos altamente

qualificados na área de estudos geofı́sicos de reservatórios exploratórios.

1.6 Estrutura do Projeto

Neste capı́tulo foi apresentado um pouco do conteúdo deste projeto, a área em

que ele se enquadra, seus objetivos (geral e especı́ficos), a justificativa e delimitações

deste trabalho.

No Capı́tulo 2 serão apresentados alguns conceitos considerados essenciais para

o entendimento deste projeto. Inicialmente, será descrita a etapa de exploração de

petróleo, onde daremos maior ênfase ao método sı́smico de reflexão que é o princi-

pal método utilizado na exploração e é o método que está intimamente relacionado

ao objetivo geral deste trabalho. Em seguida, será feita uma revisão bibliográfica dos

artigos técnicos e cientı́ficos relacionados ao desenvolvimento histórico da Teoria da

Poroelasticidade, assim como dos trabalhos que se dedicaram à resolução analı́tica

e numérica para as equações que descrevem o fenômeno de propagação das ondas

em meios puramente elásticos e em meios poroelásticos. Finalmente, neste capı́tulo

será apresentado o sistema das equações de Biot para um meio poroso 3D (tridimen-

sional) em baixas frequências o qual servirá como base para o equacionamento do
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sistema de equações para o caso 1D (unidimensional), que é o foco do nosso traba-

lho. Juntamente com a descrição do problema matemático abordado neste projeto,

iremos mostrar as condições de fronteira a serem consideradas.

O Capı́tulo 3 irá apresentar o método analı́tico proposto neste projeto para soluci-

onar o sistema das equações da poroelasticidade de Biot. Para isto, utiliza-se como

base a metodologia apresentada por Ursin (1983), a qual sugere alterar o sistema

de equações diferenciais parciais que modela a Teoria da Poroelasticidade em um

sistema de equações diferenciais ordinárias.

Dando continuidade, mostra-se no Capı́tulo 4 alguns resultados obtidos após a

implementação do código computacional. Será avaliada a influência da variação de

alguns parâmetros do meio poroelástico na resposta sı́smica e será feita uma análise

crı́tica dos resultados encontrados.

Enfim, no Capı́tulo 5, iremos expor as conclusões obtidas com o desenvolvimento

deste projeto e as perspectivas para trabalhos futuros.

O algoritmo criado e os códigos computacionais implementados em MatLab são

apresentados nos apêndices A, B e C deste projeto.



Capı́tulo 2

Referencial Teórico

Neste capı́tulo serão apresentados os principais conceitos que fundamentam este

trabalho.

2.1 Considerações Iniciais

Diante dos segmentos básicos da indústria do petróleo que foram citados no inı́cio

do Capı́tulo 1, pode-se dizer que este projeto está centrado na etapa de exploração,

mais especificamente, no método sı́smico de reflexão. Sendo assim, esses serão

alguns dos assuntos abordados neste capı́tulo.

A propagação da onda sı́smica no meio poroso pode ser modelada através da Teo-

ria da Poroelasticidade, também conhecida como Teoria de Biot. Portanto, apresenta-

se também neste capı́tulo o sistema das equações de Biot para um meio poroelástico

3D, onde, a partir deste, iremos desenvolver o sistema de equações poroelásticas para

o caso 1D, o qual é alvo principal de detalhamento deste trabalho.

Não é nosso objetivo estabelecer todos os conceitos em suas formas mais defini-

das e detalhadas, trataremos apenas de esclarecer de forma suncinta e eficiente os

conceitos mais importantes para que este projeto possa ser devidamente compreen-

dido. Maiores detalhes poderão ser encontrados nas bibliografias citadas.

A Figura 2.1 mostra um esquema gráfico dos assuntos que serão abordados neste

projeto dentro da grande área da indústria do petróleo.
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Figura 2.1: Área de interesse do projeto dentro da grande área de engenharia de petróleo.

2.2 A Exploração de Petróleo

A descoberta de uma jazida de petróleo em uma nova área é uma tarefa que en-

volve um longo e dispendioso estudo e análise de dados geofı́sicos e geológicos das

bacias sedimentares. Somente após exaustivo prognóstico do comportamento das

diversas camadas do subsolo, os geólogos e geofı́sicos decidem propor a perfuração

de um poço, que é a etapa que mais investimentos exige em todo o processo do setor

de petróleo (THOMAS, 2001).

A etapa de exploração de petróleo pretende localizar, dentro de uma bacia sedi-

mentar, as situações geológicas que tenham condição para a acumulação de petróleo

e verificar qual dessas situações possui maior chance de conter petróleo.

De acordo com Thomas (2001), a exploração de petróleo, tanto em terra como

em mar, compreende basicamente três fases interdependentes e inter-relacionadas:

a prospeção, a perfuração e a avaliação.

A prospecção é a fase dos estudos preliminares para a localização de uma área

favorável à acumulação de petróleo. Esta identificação é realizada através de métodos

geológicos e geofı́sicos, que, atuando em conjunto, conseguem indicar o local mais

propı́cio para a perfuração.
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Todo o programa desenvolvido durante a fase de prospecção fornece uma quanti-

dade muito grande de informações técnicas, com um investimento relativamente pe-

queno quando comparado ao custo de perfuração de um poço exploratório.

Dentre os métodos mais utilizados, podemos citar os métodos potenciais (a gravi-

metria e a magnetometria) e os métodos sı́smicos (sı́smica de refração e sı́smica de

reflexão).

O método sı́smico de reflexão corresponde à técnica mais utilizada na prospecção

sı́smica. O principal objetivo da exploração sı́smica é deduzir informações sobre o

comportamento das rochas e como estas estão dispostas na subsuperfı́cie a partir

da observação dos tempos de viagem das ondas sı́smicas, além das variações na

amplitude, frequência e forma de onda (SHERRIF e GELDART, 1995).

A perfuração é a fase onde realmente se confirmam ou não as suspeitas de existência

de petróleo. Caso não se confirme a existência de petróleo, os testemunhos obtidos

são analisados em laboratório, fornecendo dados sobre a história e a natureza do

perfil geológico. Desta análise muitas vezes depende a decisão de se perfurar novos

poços exploratórios.

Segundo Pereira (2004), pode-se afirmar que a perfuração do poço de petróleo é

a etapa que mais exige investimentos na fase de exploração, atingindo cerca de 10 a

30 milhões de dólares a depender da estrutura geológica da região. Isto indica que a

fase preliminar de aquisição de dados a repeito da área a ser explorada deve ser reali-

zada cuidadosamente para reduzir custos relativamente altos na etapa de perfuração.

Além disso, tal fato justifica o acréscimo em pesquisas cientı́ficas relacionadas aos

métodos sı́smicos de reflexão. Desta forma, o presente trabalho se enquadra natural-

mente à redução de custos na exploração de petróleo auxiliando na caracterização de

reservatórios.

A etapa de avaliação é onde se verifica a atratividade comercial do poço explo-

ratório caso seja encontrado petróleo na etapa de perfuração. Entre os procedimen-

tos utilizados destacam-se a análise de perfis elétricos e os testes de formação e

produção.

Se o poço exploratório produz petróleo dentro das caracterı́sticas comerciais, o
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próximo passo é delimitar a descoberta e estimar com maior precisão o volume das

reservas. Isto é realizado perfurando-se poços de delimitação ao redor da primeira

perfuração de acordo com os mapas sı́smicos. Caso as reservas sejam comerciais

então seguem as fases de desenvolvimento da produção.

2.3 O Método Sı́smico de Reflexão

O método sı́smico de reflexão é o método de exploração de subsuperfı́cie mais

utilizado atualmente na indústria do petróleo. Classificado como um método indi-

reto, destaca-se pelo alto grau de eficiência a um custo relativamente baixo. Mais

de 90% dos investimentos em prospecção são aplicados em sı́smica de reflexão

(GONÇALVES, 2006).

Dentre os modelos de prospecção existentes, o método sı́smico de reflexão possui

várias vantagens tais como sua capacidade de produzir como resultado final imagens

sı́smicas que forneçam alta definição das feições geológicas, além de permitir a cober-

tura de grandes áreas de aquisição quando comparado com um método de aquisição

direto, como a perfuração de poços (DALLYSON, 2007).

Como foi mencionado no Capı́tulo 1, a reflexão sı́smica é uma técnica baseada na

medição do tempo de trânsito e amplitudes de uma onda gerada por uma fonte conhe-

cida na direção das camadas mais profundas da terra, onde esta é refletida e captada

por um receptor em determinada posição. Seu objetivo principal é a formação de mo-

delos de dados que, depois de processados e organizados, retenham informações

relevantes a respeito da geologia da região onde foram adquiridos, onde o problema

mais importante é a transformação do tempo de trânsito para a profundidade, o que

está diretamente relacionado à velocidade do meio.

De acordo com Robinson e Treitel (1980), a exploração de hidrocarbonetos base-

ada em sı́smica pode ser dividida em três etapas principais: aquisição, processamento

e interpretação.

Para a aquisição dos dados são geradas ondas elásticas artificiais (impulsos) de

duração relativamente pequena (em torno de 200 milisegundos) em pontos especı́ficos



15

na superfı́cie da área a ser mapeada. Essas perturbações mecânicas são geradas

através da utilização de uma fonte como, por exemplo, fonte explosiva ou pontual

(martelo) quando em terra, ou fonte do tipo canhões de ar comprimido no caso de

regiões marı́tmas.

Uma vez gerada, a onda sı́smica se propaga através da terra gerando ondas re-

fletidas e refratadas. A porção de energia refletida é proporcional à diferença de im-

pedância acústica entre os dois meios. Os receptores que captam a porção refletida

das ondas ficam situados em pontos especı́ficos na superfı́cie, e podem ser de dois

tipos: eletromagnéticos para captação em terra (sendo comumente denominados ge-

ofones) ou de pressão (chamados de hidrofones) para aquisição de dados em regiões

oceânicas.

As informações captadas pelos sensores são gravadas em sismógrafos, onde es-

tes armazenam as amplitudes das ondas em intervalos de tempo regulares informando

o instante de tempo da chegada da informação e a intensidade (amplitude) da onda

medida nesse momento.

A Figura 2.2 ilustra os processos de aquisição de dados terrestre e marı́tima.

Figura 2.2: Modelo representando a aquisição sı́smica. Adaptada de Gerhardt (1998).

Depois de realizada a coleta dos dados sı́smicos, os mesmos são levados para o

chamado processamento, que consiste numa aplicação de conjunto de técnicas aos

dados adquiridos com intuito de obter uma imagem representativa do subsolo. Essas

técnicas têm por objetivo melhorar a qualidade do sinal e reduzir o ruı́do, corrigindo os

erros inerentes pelo processo de aquisição.
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Uma das transformações realizadas nos dados durante o processamento faz com

que as posições da fonte e do receptor sejam a mesma. Também graças a esta

transformação, podemos considerar que a terceira dimensão do conjunto de dados é

a temporal e que a propagação da onda é feita apenas na direção vertical. Assim,

como a fonte e o receptor estão na mesma posição na superfı́cie, o tempo de cada

amostra corresponde ao tempo que a onda leva para viajar até uma interface mais o

tempo de volta à superfı́cie.

A imagem sı́smica obtida em cada ponto receptor da superfı́cie é composta por

um respectivo conjunto de valores verticais de amplitudes, formando uma coluna.

Essa coluna de amostras com as mesmas coordenadas espaciais, variando apenas

o tempo, é denominada de traço sı́smico. A Figura 2.3 mostra um exemplo de traço

sı́smico.

Figura 2.3: Traço sı́smico. Adptada de Tingdahl e de Rooij (2005).

Na etapa de interpretação, o intérprete, em geral um geólogo ou geofı́sico, analisa

os dados sı́smicos e tenta criar um modelo que represente a geologia contida na área

do levantamento.

A interpretação pode ser classificada, de acordo com o foco, em dois tipos: estru-

tural e estratigráfica. A interpretação estrutural basicamente tenta identificar as cama-

das geológicas ou, de forma equivalente, as interfaces entre as camadas, bem como

as falhas geológicas que ”recortam” as camadas. Já na interpretação estratigráfica,
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o objetivo está em entender a maneira como as camadas foram se depositando ao

longo do tempo.

A Figura 2.4 mostra um modelo geológico que poderia ser resultante de uma

interpretação sı́smica.

Figura 2.4: Modelo geológico resultante de uma interpretação sı́smica. Adaptada de Robison e Treitel
(1980).

2.4 Propagação das Ondas Sı́smicas

Para entender um pouco sobre o método sı́smico de reflexão, é necessário obter

algumas informações a respeito da propagação de ondas.

A descrição da propagação de ondas sı́smicas através de meios heterogêneos é

extremamente complexa. Por isso, para formular as equações que descrevam essa

propagação adequadamente, é necessário admitir condições simplificadoras. Uma

delas consiste em assumir que o meio heterogêneo pode ser convenientemente mo-

delado por uma sucessão de camadas paralelas (também denominadas formações),

no interior das quais se podem assumir condições de homogeneidade (MARGRAVE,

2003; CHAPMAN, 2004). Os contatos entre essas camadas são conhecidos como

interfaces.

Segundo Lopes (2013), nos meios isotrópicos e homogêneos podem se propagar

dois tipos de ondas: a onda primária (onda P) e a onda secundária (onda S). Tais

ondas são de fundamental importância no estudo da sı́smica.

A onda P, também conhecida como compressional ou longitudinal, geralmente tem

maior velocidade de propagação do que a onda S e se propaga em qualquer tipo de
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material. As partı́culas do solo são alternadamente comprimidas e dilatas paralela-

mente à direção de propagação da onda sı́smica. Já a onda S é conhecida como

transversal, rotacional ou cisalhante por deslocar as partı́culas perpendicularmente à

direção de propagação da onda, provocando alterações morfológicas sem alterações

de volume da rocha (ver Figura 2.5). Essa onda não se propaga em meio lı́quido e

normalmente tem velocidade mais baixa que a onda P (Cherrif & Geldart, 1995).

Figura 2.5: Movimento das partı́culas durante a passagem de uma onda. (a) onda P; (b) onda S. Fonte:
Cherrif & Geldart (1995).

A Figura 2.6 mostra a propagação de uma onda. Quando uma frente de onda

sı́smica atinge a interface entre dois materiais distintos, parte da energia é refletida

para o meio no qual a onda estava se propagando, e parte é transmitida para o outro

meio. Isto se dá devido à diferença de propriedades fı́sicas entre os dois meios, o que

faz com que a velocidade de propagação da onda em cada meio seja diferente. Esse

processo de partição de energia se repete a cada nova transição entre rochas, até que

a energia da onda propagada se disperse e não mais retorne à superfı́cie.

Durante a transição de um meio para o outro, a energia da onda P refletida e da
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onda P transmitida pode gerar uma onda S, também conhecida como onda convertida

P-S.

Figura 2.6: Incidência da onda sı́smica em uma interface. Fonte: Cherrif & Geldart (1995).

2.5 Caracterı́sticas do Meio Poroso

Para compreender melhor o comportamento mecânico do meio poroso quando

este é submetido à ação de uma força externa, precisamos estabelecer algumas ca-

racterı́sticas importantes.

O meio poroso natural é composto de uma fase sólida granular com espaços va-

zios entre os grãos, onde estes podem ou não estar preenchidos por lı́quido ou gás.

De acordo com essa descrição, são exemplos de meios porosos: leitos, rochas poro-

sas, agregados fibrosos como tecidos e filtros, além de partı́culas catalı́ticas contendo

micro-poros extremamente pequenos. A rocha-reservatório é um meio poroso natu-

ral, e podemos citar o arenito como a rocha-reservatório mais encontrada no mundo

(BOURBIÉ et al., 1987).

Quando o meio poroso sofre ação de alguma força, a fase sólida pode apresentar

a caracterı́stica de se deformar e, após a retirada da força, voltar ao seu estado inicial.

Um material com essa propriedade é chamado de elástico. Além disso, considerando
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que existe fluido nos poros do meio, esta fase fluida pode resistir ao fluxo, proprie-

dade esta denominada de viscosidade. Um meio poroso que apresenta estas duas

propriedades é chamado de meio poroelástico (BOURBIÉ et al., 1987).

A interação fı́sica e quı́mica no meio poroso é mais complexa do que em um meio

monofásico. Em condições ambientais diversas, cada processo fı́sico ou quı́mico do

sistema poroso pode ser visto como um sistema acoplado, exigindo assim, para sua

quantificação, uma ferramenta teórica e computacional mais avançada.

Desta forma, é comum o tratamento de um meio poroso como um meio contı́nuo

fictı́cio pois isto facilita a modelagem matemática. Neste caso, para cada ponto do

meio é possı́vel calcular qualquer propriedade fı́sica de nosso interesse. Trata-se de

uma abordagem clássica da mecânica do contı́nuo, de onde obtém-se uma ferramenta

teórica matemática capaz de gerar resultados compatı́veis com medições feitas em

laboratórios. Sendo assim, a hipótese do meio ser contı́nuo implica na existência de

um volume elementar infinitesimal que será representativo para todas as propriedades

fı́sicas do meio (ANDRÉ, 2005).

O volume elementar pode ser visto como a superposição no tempo e no espaço de

dois meios contı́nuos, ou duas fases. O primeiro é definido por um material granular

no estado sólido com composição quı́mica e estrutura cristalina diferente, formando o

que chamamos de ”esqueleto sólido”ou ”matriz porosa”, e o segundo por uma região

vazia entre o esqueleto sólido preenchida por fluidos (CARCIONE, 2007).

Na Figura 2.7 pode-se observar a representação macroscópica da sobreposição

da fase sólida e fluida do material poroso.

Figura 2.7: Sobreposição da fase sólida e da fase fluida de um material poroso.
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Quando falamos de propriedades fı́sicas de um meio poroso, estamos nos referindo

às propriedades fı́sicas da fase fluida, propriedades fı́sicas da fase sólida e proprieda-

des fı́sicas inerentes do sistema contendo as duas fases.

Dentre as propriedades fı́sicas básicas do meio poroso saturado e que contri-

buem para a análise da estrutura da rocha com relação à sua viabilidade econômica

de produção, podemos destacar a porosidade, a permeabilidade e a viscosidade.

Não é de nosso interesse nos aprofundarmos nestes conceitos, mas falaremos de

forma breve sobre estas propriedades seguindo as ideias apresentadas em Gonçalves

(2006).

A porosidade da rocha corresponde à razão entre o volume de poros contidos no

meio poroso e o volume total do meio. Neste caso, considera-se todos os poros, es-

tando eles interconectados ou não. Como em nosso estudo estamos tratando apenas

de poros interconectados, é importante, para o fluxo de fluidos em meios porosos, con-

siderar a razão entre o volume de poros interconectados contidos no meio e o volume

total do meio. Esta propriedade é chamada porosidade efetiva.

A permeabilidade do meio poroso é afetada pelo tamanho, forma, arranjo e se-

letividade dos grãos. Indica a capacidade de permitir a movimentação de fluido en-

tre os espaços porosos devido à interconectividade dos poros, sem que haja uma

deformação do esqueleto.

A viscosidade, já mencionada anteriormente, é a medida da resistência interna de

um fluido (gás ou lı́quido) ao fluxo. A viscosidade é a conseqüência do atrito interno

de um fluido e resulta da resistência que um fluido oferece ao movimento.

2.6 Comportamento Mecânico do Meio Poroso

Seguindo a descrição de Biot, quando cargas são aplicadas nas fronteiras do meio

poroelástico, podemos expressar o comportamento destes meios considerando cada

uma das fases que o compõem, da seguinte forma:

• Fase fluida: Devido à transferência de parte ou totalidade da carga ao fluido

existente nos poros, haverá um excesso de pressão nos poros que irá provocar
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a expulsão de parte do fluido, resultando assim numa dissipação do excesso de

pressão dos poros.

• Fase sólida: Parte da descarga que está associada à pressão de poro que foi

dissipada durante a expulsão do fluido, irá se transferir para o esqueleto sólido

na forma de tensões, as quais são denominadas tensões efetivas. Estas tensões

promovem as deformações do meio.

Sendo assim, o fluxo de fluido decorre do excesso de pressão de poro e a deformação

do esqueleto sólido resulta da transferência gradativa deste excesso de pressão à

tensão efetiva.

2.7 A Teoria da Poroelasticidade

Nesta seção serão apresentados os principais trabalhos que favoreceram o equaci-

onamento e entendimento dos sistemas porosos assim como as suas influências nas

pesquisas atuais. A revisão é apresentada dentro de uma perspectiva histórica e das

aplicações numéricas na área de engenharia.

A teoria da poroelasticidade foi iniciada através de observações experimentais fei-

tas pelo engenheiro francês Henry Darcy em seu trabalho Darcy (1856), o qual publi-

cou resultados de experimentos realizados sobre o fluxo de água em leitos de areia, fi-

cando conhecido como Lei de Darcy. A unidade da permeabilidade de fluidos, ”darcy”,

é nomeada em honra de seu trabalho.

De acordo com André (2005), o conceito de meio poroso surgiu a partir dos traba-

lhos de Karl von Terzaghi, engenheiro austrı́aco reconhecido como o pai da mecânica

dos solos e da engenharia geotécnica. Terzaghi (1923) desenvolveu um trabalho na

área de mecânica dos solos, onde a noção de pressão efetiva foi introduzida para

descrever a influência do fluido que satura o material poroso na deformação quase-

estática dos solos.

O pesquisador belga naturalizado americano, Maurice Biot, apresentou uma teo-

ria mais geral da poroelasticidade em seu trabalho Biot (1935). Alguns anos depois,

Kosten e Zwikker (1941) propuseram duas equações acopladas da conservação do
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momento para a fase fluida e fase sólida de um material poroso, prevendo a existência

de dois modos compressionais, porém esta teoria não previa um modo de cisalha-

mento, assim o módulo de compressibilidade em termos de experimentos drenados e

não-drenados não poderia ser determinado.

Frenkel, em 1944, tornou-se o primeiro autor a desenvolver um conjunto completo

de equações dinâmicas que governam a acústica de meios porosos isotrópicos, onde

duas ondas compressionais e uma cisalhante se propagam (FRENKEL, 1944).

Em 1956, Biot expandiu sua própria teoria da poroelasticidade dinâmica, descre-

vendo completamente o comportamento mecânico de um meio poroelástico. Nos seus

famosos artigos Biot (1956a,b), foi estabelecida a teoria da poro-viscoelasticidade,

onde esta descreve teoricamente a propagação de ondas em um sólido elástico po-

roso que contém um fluido viscoso compressı́vel. O trabalho de Biot (1956a) descreve

a propagação de ondas elásticas em um meio poroso saturado para freqüências bai-

xas, enquanto que em Biot (1956b) assume-se o problema para altas freqüências.

De acordo com Biot (1956a,b), a Teoria da Poroelasticidade assume que os efeitos

anelásticos surgem a partir de uma interação viscosa entre o fluido e o sólido e prevê

a existência de duas ondas compressionais e uma cisalhante. A onda compressional

rápida corresponde ao movimento no qual o deslocamento do sólido e do fluido estão

em fase, enquanto que a onda compressional lenta, também conhecida como onda

lenta de Biot, é uma onda difusiva que corresponde ao movimento no qual os des-

locamentos das fases sólida e fluida não estão em fase. Para baixas frequências, o

meio não suporta onda lenta. Esta torna-se difusiva pois os efeitos da viscosidade do

fluido dominam os efeitos inerciais. Já para altas frequências, os efeitos inerciais são

predominantes e o modo lento é ativado.

Devido ao sucesso de seu trabalho, a Teoria da Poroelasticidade ficou também

conhecida como Teoria de Biot.

A previsão da onda compressional lenta de Biot foi motivo de controvérsia no meio

cientı́fico durante alguns anos até que, em 1980, Plona observou experimentalmente

este tipo de onda (PLONA, 1980).

Em Rice e Cleary (1976) a teoria de Biot foi reformulada, onde os dois comporta-
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mentos de um meio poroso saturado por fluido puderam ser interpretados, os modos

drenado e não-drenado.

A Teoria de Biot, apesar de ter sido desenvolvida há alguns anos, é extrema-

mente poderosa e consistente. Os estudos e análises que atualmente se baseiam

nesta teoria resultam em boas respostas, podendo-se verificar tal fato através de uma

comparação com resultados experimentais.

Após a leitura da alguns trabalhos relacionados à Teoria da Poroelasticidade, foi

possı́vel observar que alguns autores analisaram a teoria de Biot e fizeram algumas

modificações, principalmente com relação às constantes poroelásticas. Porém, trata-

se de mudanças realizadas apenas para facilitar a obtenção destas constantes expe-

rimentalmente, o que não muda a essência do modelo fı́sico-matemático de Biot.

Como exemplo, temos o trabalho de Pride et al. (1992), onde neste encontra-se

uma abordagem mais moderna para o desenvolvimento das equações constitutivas

do meio poroelástico no domı́nio da frequência.

Existem vários trabalhos dedicados ao desenvolvimento e aplicação de métodos

numéricos e analı́ticos para análise de propagação de ondas em meio considerado pu-

ramente elástico (monofásico) e poroelástico (fases sólida e fluida acopladas). Porém,

neste último, a modelagem da propagação de ondas possui peculiaridades que difi-

cultam a sua resolução.

Isto acontece pois a maior diferença entre os campos de ondas em um meio po-

roelástico e puramente elástico é a existência da onda compressional lenta em adição

às ondas compressional e cisalhante convencionais, conforme foi incicialmente veri-

ficado em Biot(1956a,b). Como consequência disto, a amplitude do campo de onda

sofre atenuação devido às perdas da energia na presença de fluido viscoso. Além

disso, a interação fı́sica e quı́mica no meio poroso é mais complexa do que em um

meio monofásico, onde cada processo fı́sico ou quı́mico do sistema poroso pode ser

visto como um sistema acoplado, exigindo então para sua análise uma ferramenta

teórica e computacional bem mais elaborada (PREVOST, 1981).

Segundo Molotkov (2002) as soluções existentes para problemas relacionados à

análise de propagação de ondas em meios puramente elásticos e meios poroelásticos
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são realizadas, na maioria das vazes, através de alguns métodos numéricos. Dentre

outros, podemos citar o Método de Elementos de Contorno, Método Pseudo-Espectral

e Método de Elementos Finitos.

A utilização do Método de Elementos Finitos na área de poroelasticidade teve inı́cio

no trabalho de Sandhu e Wilson (1969). Eles consideraram o meio poroelástico su-

jeito a pequenas deformações, mas apenas para as fases (grãos de solo e água) tidas

como incompressı́veis. Gaboussi e Wilson (1973) introduziram o conceito de com-

pressibilidade na fase lı́quida. O estudo onde foram incluı́das as deformações finitas

foi elaborado por Carter et al. (1977), que consideraram a não-linearidade geométrica.

No mesmo trabalho de Carter et al. (1977) foi introduzida a não-linearidade fı́sica, a

qual foi analisada também por Prevost (1981 e 1982) e Zienkiewicz e Schiomi (1984).

A plasticidade no processo de adensamento foi estudada por Small et al. (1976), entre

outros.

Os trabalhos iniciais em poroelasticidade usando o Método dos Elementos de Con-

torno devem-se a Banerjee e Butterfield (1981), Cleary (1977), Cheng e Ligget (1984),

Chopra e Dargush (1995), Manolis e Beskos (1989), Bonnet (1987), Dominguez (1991

e 1992), Norris (1985), entre vários outros autores.

Além dos métodos numéricos citados, podemos destacar alguns métodos analı́ticos

que foram desenvolvidos para análise de propagação de ondas. Para o caso de

meios considerados puramente elásticos, tem-se os trabalhos realizados em Thom-

son (1950), Haskell (1953), Brekhovskih (1960), Kunetz e d’Erceville (1962), Ursin

(1983), Molotkov (1984), Akkuratov e Dmitriev (1984) e Fat’yanov (1990). Dentre es-

tes, daremos destaque ao método desenvolvido por Ursin (1983), já que este servirá

como base para o desenvolvimento deste projeto.

O trabalho de Ursin (1983) descreve a propagação de ondas elásticas e eletro-

magnéticas num meio estratificado, onde neste os parâmetros que aparecem nas

equações diferenciais parciais são funções contı́nuas por partes que dependem ape-

nas da profundidade. Através do uso de uma combinação das transformadas de Fou-

rier, Laplace e Bessel nestas equações diferenciais, foi possı́vel obter dois sistemas de

quações diferenciais lineares ordinárias contribuindo para uma solução mais simples

do problema.
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André (2005) utilizou o sistema de Biot para a modelagem numérica de propagação

das ondas elásticas em meios 2D porosos e heterogêneos propondo uma solução

baseada em um esquema de diferenças finitas.

Zhou e White (2006) simplificou o formalismo de Ursin considerando uma grande

quantidade de camadas homogêneas em um meio poroelástico. O objetivo deste tra-

balho era obter fórmulas explı́citas que pudessem servir de base para um eficiente

código computacional. O formalismo de Ursin foi utilizado para resolver as equações

obtidas em Pride (1994) que governam o fenômeno eletrosı́smico. Estas equações

são formadas pelo acoplamento das equações de Biot da poroelasticidade com as

equações de Maxwell do eletromagnetismo. De forma geral, o método desenvolvido

em Zhou e White (2006) aplica-se a qualquer sistema de equações diferenciais parci-

ais que possa ser colocado na forma sugerida por Ursin.

Allard et al. (1989), Baird et al. (1996) e Molotkov (2002) também apresentam

alguns métodos analı́ticos e semi-analı́ticos para resolver as equações da Teoria da

Poroelasticidade porém considerando apenas modelos geológicos simplificados.

Nos últimos anos, uma linha de pesquisa tem sido desenvolvida para o estudo do

modelo de Biot aplicando-se o formalismo de Ursin como método de resolução, tanto

para baixas quanto para altas frequências. Azeredo (2013) e Azeredo e Priimenko

(2015) desenvolveram um algoritmo e um código computacional capaz de obter a

solução analı́tica-numérica do problema 3D no regime de baixas frequências. Oliveira

(2015) utilizou o mesmo método para o modelo de Biot-JKD unidimensional no regime

de altas frequências, e com isso, construiu um código para um meio homogêneo.

Lorenzi e Priimenko (2014) e Priimenko e Vishnevskii (2015) realizaram uma análise

teórica de alguns problemas diretos e inversos para os sistemas de Biot e Biot-JKD.

2.8 Modelagem Matemática da Teoria da Poroelasticidade

A teoria da poroelasticidade de Biot descreve o comportamento acoplado entre o

fluido e sólido em um meio poroso saturado durante sua consolidação, deformação ou

propagação de ondas elásticas.
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Quando uma rocha sofre ação de uma força, ela está sujeita a se deformar de

acordo com os fundamentos da teoria da elasticidade. A consolidação é o processo

no qual a rocha sofre uma diminuição do seu volume inicial devido à sua compactação.

Dessa forma, Biot estabelece relações existentes entre força, deformação e proprie-

dades do meio, descrevendo assim a propagação de ondas para rochas saturadas.

2.8.1 Hipóteses da Teoria de Biot

De acordo com Carcione (2007), a teoria de Biot tem como principais pressupostos:

1. Os deslocamentos, deformações e velocidades das partı́culas são pequenos, de

modo que podem ser linearizados. Assim, considera-se que as transformações

são infinitesimais. Se esta hipótese não fosse considerada, terı́amos equações

matemáticas não-lineares com soluções muito trabalhosas.

2. Os princı́pios da mecânica do contı́nuo podem ser aplicados para medir valores

macroscópicos. As quantidades macroscópicas usadas na teoria de Biot são

médias volumétricas das correspondentes quantidades microscópicas dos cons-

tituintes.

3. O comprimento de onda é grande se comparado com as dimensões lineares de

um volume elementar macroscópico, porém estas dimensões lineares devem ser

maiores do que uma dimensão caracterı́stica de qualquer uma das fases dentro

do composto (ver Figura 2.8). Assim, o volume tem propriedades bem definidas,

como porosidade, permeabilidade e módulos elásticos. Os efeitos de dispersão

são, portanto, negligenciados.
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Figura 2.8: Relações das escalas do comprimento de onda de um pulso acústico e a dimensão de um
volume elementar. Fonte: Pride and Berryman (2003).

4. As condições são isotérmicas. Assim, os efeitos termo elásticos não são consi-

derados, além disso, pouco se conhece sobre os efeitos da variação de tempe-

ratura nas propriedades do meio poroso.

5. A distribuição de tensão no fluido é hidrostática.

6. A fase lı́quida é contı́nua. Os poros não interconectados não interferem no fluxo

de fluido através do meio poroso. Eles são vistos como parte da estrutura sólida

do meio poroso.

7. Cada estrato do meio poroso é isotrópico e homogêneo 1.

As hipóteses propostas por Biot aproximam de maneira satisfatória os resultados

em relação a um solo real (CARCIONE, 2007).

2.8.2 Sistema das Equações de Biot para Baixas Frequências

As equações que governam a teoria da poroelasticidade provêm da teoria da elasti-

cidade considerando o equilı́brio das forças e da lei de Darcy para o fluxo de fluido em

um meio poroso. Biot (1956a,b) ignora o nı́vel microscópico e assume que a mecânica

contı́nua pode ser aplicada para medir quantidades macroscópicas.
1Um meio homogêneo tem a mesma velocidade de propagação da onda na mesma direção e um meio isotrópico

considera que as propriedades fı́sicas do meio são iguais em qualquer direção em que forem medidas.
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A seguir, apresenta-se o sistema de Biot para baixas frequências considerando

um meio tridimensional (3D). Tal sistema é dado no domı́nio do tempo e para efeito de

simplificação utilizamos a notação vetorial. Para cada ponto do espaço x = (x1, x2, x3) ∈

R3, tem-se

ρ∂2ttu + ρf∂
2
ttw = ∇ · τ + F, (2.1)

ρf∂
2
ttu + ρe∂

2
ttw +

η

κ
∂tw = −∇p+ f, (2.2)

τ = (λ∇ · u + C∇ ·w) I +G(∇u +∇uT ), (2.3)

−p = C∇ · u +M∇ ·w. (2.4)

A influência da fonte no meio material é definida nas equações de Biot por F =

(F1, F2, F3) e f = (f1, f2, f3), onde estes representam o campo de força imposto na

matriz sólida e na fase fluida, respectivamente.

As variáveis do sistema são: u = (u1, u2, u3), o campo de deslocamentos da fase

sólida; w = (w1, w2, w3), o campo de deslocamentos relativos do fluido; τ , o tensor de

tensões ”bulk”do meio e p a função escalar da pressão de fluido.

Os parâmetros materiais que aparecem nas equações de Biot são: λ e G, os

parâmetros de Lamé; C e M , os módulos de Biot; ρ, a densidade bulk do meio; ρf ,

a densidade do fluido; ρe , a densidade efetiva do fluido; κ, a permeabilidade; e η, a

viscosidade do fluido. Além disso, I é a matriz identidade 3× 3.

As duas primeiras equações representam as equações do movimento dadas a par-

tir da segunda Lei de Newton para cada fase separadamente (sólida e fluida). Desta

forma, estas equações representam os deslocamentos da fase sólida e da fase fluida

do meio poroso quando neste é aplicada uma força externa.

As duas últimas equações representam as equações constitutivas do meio que

relacionam parâmetros poroelásticos do meio com as grandezas de interesse consi-

deradas (tensão, deslocamentos e pressão) e são obtidas a partir da relação tensão-

deformação (Lei de Hooke).

De modo geral, as equações (2.1)-(2.4) representam o comportamento mecânico
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do meio que foi descrito na Seção 2.6.

A partir do sistema das equações de Biot para o caso 3D, pode-se reduzir este

sistema para o caso 1D, levando-se em consideração apenas a variável relativa à pro-

fundidade z. Assim, temos o seguinte sistema de equações que modela a propagação

de ondas elásticas em meios porosos unidimensionais preenchidos por fluido.

ρ∂2ttu+ ρf∂
2
ttw =

∂τ

∂z
+ F, (2.5)

ρf∂
2
ttu+ ρe∂

2
ttw +

η

κ
∂tw = −∂p

∂z
+ f, (2.6)

τ = (λ+ 2G)
∂u

∂z
+ C

∂w

∂z
, (2.7)

−p = C
∂u

∂z
+M

∂w

∂z
. (2.8)

As variáveis do nosso problema são u, w, τ e p, onde estas representam, res-

pectivamente, o deslocamento absoluto da fase sólida, deslocamento relativo da fase

fluida, tensão total e pressão de poro.

2.8.3 Condições de Fronteira

De acordo com Zhou e White (2006), para simplificação da modelagem matemática,

os meios poroelásticos são normalmente considerados estratificados e formados por

camadas homogêneas, onde cada camada possui propriedades fı́sicas constantes

em seu interior, ou seja, tais parâmetros são funções constantes por partes, variando

somente de acordo com a profundidade z.

Devido a estratificação dos meios poroelásticos, existe a presença de descontinu-

idades, ou seja, fronteiras de camadas com propriedades distintas. O fenômeno que

descreve a difração, refração e reflexão das ondas está diretamente relacionado com

a presença destas interfaces.

De acordo com Carcione (2007), na interface de descontinuidade entre dois meios

porosos homogêneos tem-se a continuidade das variáveis u, w, τ e p. Enquanto que

na superfı́cie livre de um meio poroso não existem restrições para o deslocamento,
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desde que o meio esteja livre para se mover. Por esta razão, a tensão e a pressão no

fluido desaparecem, logo τ = p = 0.



Capı́tulo 3

Solução Analı́tica do sistema de Biot: Caso Unidimensional

Neste capı́tulo será apresentada a metodologia utilizada para obter a solução analı́tica

do sistema de equações de Biot (2.5)-(2.8) apresentado no Capı́tulo 2. Para isto,

utiliza-se como base o formalismo desenvolvido em Ursin (1983), o qual denomina-

mos Método de Ursin, onde este representa um método matricial de solução.

3.1 Sistema de Biot no Domı́nio da Frequência Temporal

Embora as equações que modelam o fenômeno da propagação de ondas elásticas

em um meio poroso completamente saturado foram desenvolvidas no domı́nio do

tempo, o método analı́tico utilizado neste projeto para solução das equações de Biot

é desenvolvido no domı́nio da frequência temporal. O uso do domı́nio da frequência

para a análise de problemas elásticos e dinâmicos está aumentando cada vez mais,

principalmente quando propriedades fı́sicas da rocha dependem da frequência para

serem determindas.

Para transformar as equações no domı́nio da frequência temporal ω, utilizamos a

Transformada de Fourier com base eiωt,

F (ω) = F [f(t)] =
1√
2π

∫ +∞

−∞
f(t)eiωtdt. (3.1)

Desta forma, derivar com relação ao tempo no domı́nio da frequência temporal é

equivalente a multiplicar por −iω. Assim, ao aplicar a Transformada de Fourier às

equações do sistema de Biot (2.5)-(2.8) que estamos interessados em resolver, pode-
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remos obtê-lo no domı́nio da frequência:

−ω2(ρu+ ρfw) =
∂τ

∂z
+ F̃ (3.2)

−iωw =
κ

η
(−∂p
∂z

+ ω2ρfu+ ω2ρew + f̃) (3.3)

τ = (λ+ 2G)
∂u

∂z
+ C

∂w

∂z
(3.4)

−p = C
∂u

∂z
+M

∂w

∂z
. (3.5)

No sistema de Biot (2.5)-(2.8) dado no domı́nio do tempo, as variáveis p (pressão

de poro) e τ (tensão total) não apresentam derivadas temporais. Desta forma, ao

obter o sistema de Biot no domı́nio da frequência (3.2)-(3.5) simplesmente devemos

considerar que estas variáveis são agora dadas no domı́nio da frequência temporal.

3.2 Sistema de Biot no Formato de Ursin

A ideia ao utilizar o formato de Ursin proposto em Ursin (1983) no sistema de Biot

(3.2)-(3.5) é transformar este sistema de equações diferenciais parciais em um sistema

de equações diferenciais ordinárias (EDO’s), o que irá simplificar, consideravelmente,

a solução do problema. Sendo assim, o sistema de equações de Biot (3.2)-(3.5) pode

ser rearranjado da seguinte forma

dΦ

dz
= −iωMΦ + S, (3.6)

onde

Φ = [u̇ − ẇ τ p]T , (3.7)

é o vetor formado pelas variáveis do sistema,

M =

 0 M1

M2 0

 , (3.8)
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é uma matriz em blocos dividida em quatro submatrizes 2 × 2, onde as submatrizes

M1 e M2 são simétricas, e, além disso, S é um vetor 4×1 que representa a fonte (este

será abordado mais adiante).

Observe que estamos utilizando as variáveis u̇ e ẇ. Neste caso, u̇ = −iωu e ẇ =

−iωw são as velocidades do deslocamento absoluto da fase sólida e do deslocamento

relativo do fluido, respectivamente, ambas dadas no domı́nio da frequência. É fácil

verificar que
du̇

dz
= −iωdu

dz
e
dẇ

dz
= −iωdw

dz
.

Para transformar o sistema (3.2)-(3.5) no formato Ursin (3.6), deverão ser realiza-

dos alguns cálculos para determinar as matrizes M1, M2 e o vetor S. Logo, é preciso

encontrar expressões para
du̇

dz
,
d(−ẇ)

dz
,
dτ

dz
e
dp

dz
.

Ao multiplicar a equação (3.4) por M , a equação (3.5) por C e, em seguida, somar

estes resultados, é possı́vel obter a seguinte expressão

du̇

dz
= −iω(−βMτ − βCp), (3.9)

onde, por questão de simplificação, define-se

β = [C2 −M(λ+ 2G)]−1. (3.10)

Análogamente, ao multiplicar (3.4) por C e (3.5) por λ, chegaremos à seguinte

igualdade

τC − 2GC
du

dz
+ λp = (C2 − λM)

dw

dz
, (3.11)

a qual pode ser reescrita da seguinte forma

d(−w)

dz
(C2 − λM) = −(2GC2β + λ)p− C(1 + 2GMβ)τ. (3.12)

É possı́vel verificar que

2GC2β + λ = (1 + 2GMβ)(λ+ 2G) = β(C2 − λM)(λ+ 2G), (3.13)



35

e com estes cálculos chega-se à seguinte expressão

d(−ẇ)

dz
= −iω(−β(λ+ 2G)p− Cβτ). (3.14)

De acordo com (3.2), tem-se que

dτ

dz
= −iω(ρu̇+ ρf ẇ)− F̃ . (3.15)

E, por último, através de um algebrismo efetuado na equação (3.3), pode-se en-

contrar
dp

dz
= −iω

[
−ρf u̇−

(
−η + iωκρe

iωκ

)
ẇ

]
+ f̃ . (3.16)

Desta forma, observando o formato do sistema de EDO’s (3.6) proposto por Ur-

sin, é possı́vel obter as submatrizes M1 e M2 (ambas simétricas) e também o vetor

representativo da fonte S, onde

M1 =

 −βM −βC

−βC −β(λ+ 2G)

 , (3.17)

M2 =

 ρ −ρf
−ρf Q(ω)

 , (3.18)

e

S =
[

0 0 −F̃ f̃
]T
, (3.19)

onde, por questão de simplificação, foi utilizada a seguinte notação

Q(ω) =
−η + iωκρe

iωκ
. (3.20)

3.3 Diagonalização de Ursin

Em Ursin (1983) foi desenvolvido um método de diagonalização capaz de decom-

por a solução analı́tica do sistema (3.6) em duas partes: ondas ascendentes e ondas

descendentes.
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Assim, para que estas ondas possam ser observadas e, ao mesmo tempo, auxi-

liarem na interpretação fı́sica da solução do problema proposto neste projeto, iremos

aplicar o método de diagonalização de Ursin à matriz M do sistema (3.6).

Supomos que M1M2 possui 2 autovalores não nulos e distintos designados por λ21

e λ22 onde estes estão associados aos autovetores b1 e b2, respectivamente. Desta

forma, tem-se que

M1M2bm = λ2mbm, m = 1, 2. (3.21)

Define-se

ym =
1

λm
M2bm, m = 1, 2. (3.22)

Sendo assim, podemos dizer que

M2M1ym =
1

λm
M2M1M2bm, m = 1, 2. (3.23)

Logo, substituindo (3.21) e (3.22) em (3.23), obtém-se

M2M1ym = λ2mym, m = 1, 2. (3.24)

Dessa forma, percebe-se que ym é autovetor de M2M1 associado ao autovalor λ2m.

Da equação (3.22) tem-se que

M2bm = λmym, m = 1, 2, (3.25)

onde λm =
√
λ2m. O valor da raiz quadrada é escolhido de forma que: Im(λm) ≥ 0 e

λm > 0, se λm for real (ZHOU & WHITE, 2006).

Além disso, multiplicando (3.22) por M1 e utilizando a relação (3.21), chega-se à

M1ym = λmbm, m = 1, 2. (3.26)
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Observando as relações (3.25) e (3.26), pode-se dizer que 0 M1

M2 0

 bm

ym

 = λm

 bm

ym

 , m = 1, 2. (3.27)

Isto significa que que λm é autovalor da matriz M associado ao autovetor [bm ym]T .

O mais importante de toda essa exposição é compreender que, quando λ2m é um

autovalor de M1M2 associado ao autovetor bm, teremos que λ2m também será auto-

valor de M2M1 associado ao autovetor ym, e, além disso, λm será um autovalor de

M associado ao autovetor [bm ym]T . Certamente isto irá trazer uma considerável

redução no tempo de execução do algoritmo numérico, já que para resolver o sistema

de equações (3.6) não será necessário trabalhar com autovalores e autovetores de

uma matriz de ordem 4 (M), e sim de ordem 2 (M1M2 e M2M1).

Para fim de simplificação do algorı́tmo numérico que, neste trabalho, é dado em

forma matricial, trataremos de definir as seguintes matrizes:

L1 =

 b11 b12

b21 b22

 , (3.28)

L2 =

 y11 y12

y21 y22

 (3.29)

e

Λ =

 λ1 0

0 λ2

 , (3.30)

onde a m-ésima coluna da matriz L1 é formada pelo autovetor bm de M1M2, a m-

ésima coluna da matriz L2 é formada pelo autovetor ym de M2M1 e a matriz Λ é uma

matriz diagonal cujas entradas são os autovalores da matriz M designados por λm,

sabendo-se que λm =
√
λ2m, para m = 1, 2.

Segundo Zhou e White (2006), é possı́vel verificar que

L−11 = (L2)
T . (3.31)
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Através das relações (3.22) e (3.31), tem-se que

M2 = L2ΛLT
2 . (3.32)

Além disso, de (3.26) e (3.31), pode-se verificar que

M1 = L1ΛLT
1 . (3.33)

Seja L a matriz 4× 4 definida em blocos da forma

L =
1√
2

 L1 L1

L2 −L2

 , (3.34)

e seja Λ̃ a matriz diagonal

Λ̃ =

 Λ 0

0 −Λ

 . (3.35)

Utilizando as relações que aparecem em (3.31) podemos verificar que

L−1 =
1√
2

 LT
2 LT

1

LT
2 −LT

1

 , (3.36)

Sendo assim, de acordo com (3.32) e (3.33), concluimos que a matriz M pode ser

diagonalizada da seguinte forma

M = LΛ̃L−1. (3.37)
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3.3.1 Autovalores e Autovetores para o Sistema de Biot no Formato Ursin

Após um exaustivo cálculo efetuado, obtemos expressões para os autovalores λ2m

do produto matricial M1M2 (ou M2M1). Assim, temos

λ2m =
β

2
[2Cρf −Mρ−Q(ω)(λ+ 2G)] (3.38)

± β

2

[√
(Q(ω)(λ+ 2G)−Mρ)2 − 4(Mρ− CQ(ω))(Cρ− (λ+ 2G)ρf )

]
, m = 1, 2.

Quando m = 1, considera-se a presença da onda compressional rápida (sinal po-

sitivo) e quando m = 2 há a presença da onda compressional lenta (sinal negativo).

Os autovetores correspondentes de M1M2 (vetores-coluna da matriz L1) são

bm = ām

 −1

ξm

 , m = 1, 2, (3.39)

e os autovetores correspondentes de M2M1 (vetores-coluna da matriz L2) são

ym =
ā1
λm

 −ρ− ρfξm
ρf +Q(ω)ξm

 , m = 1, 2, (3.40)

onde

ξm =

Cρf −Mρ− λ2m
β

Mρf − CQ(ω)
, m = 1, 2, (3.41)

e

ām =

√√√√√√ M2ρ2f − 2MρfCQ(ω) + C2Q(ω)2

M2(ρ2f + ρ2) + C2(ρ2f +Q(ω)2)− 2MρfC(ρ+Q(ω))− 2(ρfC −Mρ)
λ2m
β

+

(
λ2m
β

)2 , m = 1, 2.

(3.42)
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3.4 Solução em um Meio Homogêneo sem a Presença de Fonte

Conforme foi mencionado na Seção 2.8 do Capı́tulo 2, para o desenvolvimento do

simulador proposto neste projeto é preciso encontrar a solução das equações de Biot

considerando uma fonte sı́smica artificial aterrada bem próxima à superfı́cie, por isso

consideramos zs = 0, onde zs é a profundidade onde está localizada a fonte. Além

disso, considera-se um meio totalmente homogêneo, conforme mostra a Figura 1.1,

embora um reservatório real possa ser aproximado por um meio estratificado formado

por diversas camadas homogênas.

Com o intuito de melhorar a interpretação da solução, consideramos inicialmente

um meio homogêneo sem a presença de fonte sı́smica. Sendo assim, o vetor utilizado

para representar a fonte será nulo, ou seja, S = 0. Logo, o sistema no formato Ursin

(3.6) pode ser reescrito da seguinte forma

d

dz
Φ = −iωMΦ. (3.43)

Seja

Φ = LΨ. (3.44)

Substituindo (3.44) em (3.43) e utilizando a relação da diagonalização da matriz M

(3.37), tem-se que
d

dz
Ψ = −iωΛ̃Ψ. (3.45)

Observe que os sistemas (3.45) e (3.43) são similares, porém, em (3.45), a matriz

de coeficientes do sistema é diagonal. A solução de um sistema de EDO’s deste tipo

com condição inicial Ψ(z0) é dada, num ponto z, da seguinte forma:

Ψ(z) = e−iωΛ̃(z−z0)Ψ(z0). (3.46)

Como pretende-se também analisar geométricamente a solução do sistema (3.45),
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considera-se

Ψ =

 U

D

 , (3.47)

onde U e D são vetores de dimensão 2×1 representando, respectivamente, as ondas

ascendentes e as ondas descendentes na profundidade z onde espera-se determinar

a solução (ver a Figura 3.1).

Figura 3.1: Representação das ondas descendentes e ascendentes.

Logo, utilizando a matriz de autovalores (3.35) e a expressão (3.47), a solução

(3.46) para um meio homogêneo sem fontes é dada na seguinte forma

Ψ(z) =

 e−iωΛ(z−z0)U(z0)

eiωΛ(z−z0)D(z0)

 , (3.48)

onde z0 é um ponto fixo no interior do meio homogêneo e e±iωΛ(z−z0) são matrizes

diagonais com o m-ésimo elemento da diagonal igual a e±iωΛm(z−z0) (ZHOU & WHITE,

2006).

3.5 Condição de Salto

Neste trabalho estamos considerando que o meio é homogêneo, assim não existem

superfı́cies de descontinuidade. Por outro lado, este conceito será utilizado algumas

vezes para a elaboração da solução do problema apresentado neste projeto.
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Considerando uma superfı́cie de descontinuidade em zk (isto é, os parâmetros

materiais do meio variam descontinuamente através desta superfı́cie), denotamos com

o sobrescrito (+) as quantidades avaliadas em z+k , isto é, na posição imediatamente

abaixo da interface , enquanto que (−) denota as quantidades avaliadas em z−k , ou

seja, exatamente acima da interface (ver Figura 3.2). Esta convenção é adotada pois

nos problemas de caracterização de reservatórios o eixo z é considerado crescente

para baixo.

Figura 3.2: Superfı́cie de descontinuidade.

De acordo com as condições de fronteira, sabe-se que Φ é contı́nua através da

interface zk. Isto quer dizer que o seu salto é nulo, ou seja,

Φ+ = Φ−. (3.49)

Da relação (3.60), obtém-se

L+Ψ+ = L−Ψ−, (3.50)

o que resulta na seguinte condição de salto

Ψ+ = JΨ−, (3.51)

onde J é denominada matriz de salto e é dada por

J = (L+)−1L−. (3.52)
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Substituindo (3.34) e (3.36) em (3.52), chega-se à

J =
1

2

 (L+
2 )TL−1 + (L+

1 )TL−2 (L+
2 )TL−1 − (L+

1 )TL−2

(L+
2 )TL−1 − (L+

1 )TL−2 (L+
2 )TL−1 − (L+

1 )TL−2

 . (3.53)

Para fins computacionais pode-se dizer que

J =

 JA JB

JB JA

 , (3.54)

onde

JA =
1

2

[
(L+

2 )TL−1 + (L+
1 )TL−2

]
, (3.55)

JB =
1

2

[
(L+

2 )TL−1 − (L+
1 )TL−2

]
.

A matriz de salto J fornece uma relação entre a solução abaixo da interface com a

solução acima da interface. De forma análoga, poderı́amos determinar a condição de

salto em função de J−1 (ZHOU & WHITE, 2006).

3.6 Representação da Fonte Sı́smica

Nos experimentos para aquisição de dados de subsuperfı́cie, o mecanismo de

propagação da onda sı́smica no interior da terra ocorre quando o meio em questão

sofre uma perturbação causada por uma fonte sı́smica artificial.

Em relação à modelagem numérica, o termo ”fonte”utilizado é caraterizado por

uma função matemática. De acordo com Zhou e White (2006), assumimos que a fonte

a uma profundidade zs é representada da seguinte forma

S = S0δ(z − zs) + S1δ
′(z − zs), (3.56)

onde S0 e S1 são independentes de z e δ representa o Delta de Dirac2.
2Em matemática, a função Delta de Dirac, também conhecida como função δ, é uma distribuição na reta real,

a qual vale infinito no ponto zero e é nula no restante da reta. A integral da função Delta de Dirac em toda reta é
definida como tendo valor 1. Foi introduzida pelo fı́sico teórico Paul Dirac em 1930.
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Geralmente, fontes que são distribuı́das ao longo da profundidade podem ser sin-

tetizadas por superposição de fontes do tipo S0 e S1 (ZHOU & WHITE, 2006).

Considere a seguinte função limitada

Φ0 = Φ− S1δ(z − zs). (3.57)

Utilizando (3.6) e (3.56) em (3.57), podemos dizer que

d

dz
Φ0 = −iωMΦ0 + (S0 − iωMS1)δ(z − zs). (3.58)

A partir daı́ podemos observar que Φ0 satisfaz o sistema (3.6), porém, neste caso,

a fonte S seria escrita no formato (S0 − iωMS1)δ(z − zs).

Assim como foi elaborada a condição de salto para uma possı́vel interface zk qual-

quer, precisamos determinar a condição de salto através da fonte. Para isto, considere

uma interface fictı́cia na posição vertical da fonte zs.

Para fins da modelagem computacional, definimos os vetores SA e SB relacionados

à fonte da seguinte maneira  SA

SB

 = iωMS1 − S0. (3.59)

Assim, integrando a equação (3.58) com valores bem próximos de zs, ou seja,

z = z+s e z = z−s , obtemos a seguinte condição de salto através da fonte

Φ(z−s ) = Φ(z+s ) +

 SA

SB

 . (3.60)

Neste projeto consideramos a presença de uma fonte sı́smica pontual vertical. Se-

gundo Pereira (2014), esta fonte é utilizada em aquisições terrestres e corresponde à

queda de um peso com aceleração na direção vertical. Como trata-se de uma fonte

não explosiva, tem como principal virtude sua empregabilidade em áreas ambiental-

mente sensı́veis, ocasionando pouco ou nenhum impacto ao meio ambiente, porém,
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tem menor energia que a fonte explosiva. A Figura 3.3 mostra a imagem de um ca-

minhão com uma fonte sı́smica pontual vertical.

Figura 3.3: Caminhão com uma fonte pontual vertical. Fonte: Pereira (2014).

A amplitude da onda sı́smica ocasionada por este tipo de fonte decresce conforme

a onda se afasta da posição da fonte sı́smica para o interior da Terra (SHERRIF &

GELDART, 1995).

De acordo com Zhou e White (2006), a fonte pontual vertical irá provocar uma força

na fase sólida e fluida dada pela seguinte expressão

F̃ (z) = f̃(z) = h(ω)δ(z − zs), (3.61)

onde zs corresponde à posição vertical da fonte e h(ω) é o espectro do momento

sı́smico H(t), o qual representa a função matemática da fonte.

Substituindo (3.61) na expressão do vetor fonte do sistema do tipo Ursin (3.19),

tem-se

S =
[

0 0 − h(ω) h(ω)
]T
δ(z − zs). (3.62)

Por outro lado, comparando es expressões para a fonte (3.56) e (3.62), pode-se
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afirmar que

S0 =
[

0 0 − h(ω) h(ω)
]T

(3.63)

e

S1 =
[

0 0 0 0
]T
. (3.64)

Logo, para uma fonte pontual vertical tem-se que

SA =
[

0 0
]T

(3.65)

e

SB =
[
h(ω) − h(ω)

]T
. (3.66)

3.7 Solução Explı́cita em um Meio Homogêneo com Presença de Fonte

Como mencionado anteriormente, para obter a solução do problema a uma pro-

fundidade z é necessário conhecer, à priori, a solução a uma profundidade z0. Para

isto, iremos considerar que a solução inicial é dada imediatamente abaixo da fonte, ou

seja, em z+s .

Supomos a existência de uma superfı́cie de descontinuidade fictı́cia na posição z+s .

Como esta interface é fictı́cia, as propriedades acima e abaixo da mesma serão iguais.

Assim, teremos L+
2 = L−2 e L+

1 = L−1 . Logo, considerando as relações (3.31) e (3.55),

teremos

JA = I, (3.67)

e

JB = 0. (3.68)

Considerando a notação U(z+s ) ≡ Us e D(z+s ) ≡ Ds, a solução em Ψ(z+s ), de

acordo com (3.47), é dada por

Ψ(z+s ) =

 Us

Ds

 . (3.69)
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Porém, como a interface z+s é fictı́cia e não há nenhuma superfı́cie de descontinui-

dade no meio em estudo considerado, pode-se afirmar que não haverá onda refletida

em z+s (ou ondas ascendentes), havendo, portanto, apenas ondas descendentes, que

correspondem às ondas diretas emitidas pela fonte sı́smica. Logo, teremos

Ψ(z+s ) =

 0

Ds

 . (3.70)

As duas condições de fronteira para a superfı́cie livre do meio geológico vistas em

(??) podem ser usadas para determinar Ds. Porém, para que este procedimento seja

realizado, é preciso analisar a solução do problema logo abaixo da interface terra-ar,

isto é, em z+0 .

Consideremos a condição de salto através da fonte vista em (3.60). Multiplicando

ambos os lados desta relação por L−1 e sabendo que L−1Φ = Ψ, obtemos

Ψ(z−s ) = Ψ(z+s ) + L−1

 SA

SB

 . (3.71)

A partir de (3.65), sabemos que SA = 0. Substituindo a expressão (3.36) e a

solução abaixo da fonte (3.70) em (3.71) , tem-se que

Ψ(z−s ) =


1√
2
LT

1 SB

Ds −
1√
2
LT

1 SB

 . (3.72)

Uma das simplificações deste projeto é que a fonte encontra-se localizada bem

próxima à superfı́cie, isto é, zs = 0. Logo, podemos afirmar que

Ψ(0+) = Ψ(z−s ) (3.73)

onde consideramos o fato que z−s = zs − 0.

De acordo com as condições de fronteira na superfı́cie livre do meio poroso (??),
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podemos dizer que

Φ(0+) = [u̇,−ẇ, 0, 0]T . (3.74)

Para fins computacionais, denotamos por Φg o vetor formado pelas incógnitas na

superfı́cie livre (z = 0+), onde

Φg = [u̇,−ẇ]Tz=0+ , (3.75)

enquanto que chamaremos de GA e GB as matrizes dadas por

GA =

 1 0

0 1

 , GB =

 0 0

0 0

 , (3.76)

de forma que seja possı́vel verificar que

Φ(0+) =

 GAΦg

GBΦg

 . (3.77)

De (3.60) pode-se afirmar que

Φ(0+) = LΨ(0+). (3.78)

Assim, substituindo (3.34), (3.72) e (3.77) em (3.78), obtemos o seguinte resultado

GAΦg =

√
2

2
L1Ds, (3.79)

e

GBΦg = SB −
√

2

2
L2Ds. (3.80)

De acordo com as definições de GA e GB dadas em (3.76) e a partir da relação

(3.31), conclui-se que

Ds =
√

2LT
1 SB. (3.81)

Logo, podemos então encontrar a solução explı́cita para uma profundidade z qual-

quer, tomando como solução inicial a solução dada imediatamente abaixo da fonte, ou
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seja, em z+s . Assim, de acordo com (3.48), temos

Ψ(z) =

 0
√

2eiωΛzLT
1 SB

 . (3.82)

Substituindo (3.28), (3.30) e (3.66) em (3.82), temos que

Ψ(z) =
√

2h(ω)


0

0

eiωλ1z(b11 − b21)

eiωλ2z(b12 − b22)

 . (3.83)

De (3.44) sabemos que Φ = LΨ, logo, utilizando a expressão da matriz L de

autovetores dada em (3.34), podemos, enfim, obter expressões explı́citas para todas

as variáveis do sistema das equações de Biot que estão formalizadas no vetor Φ dado

em (3.7). Logo, a solução do problema dada no domı́nio da frequência temporal a uma

profundidade z é

u̇(ω, z) = h(ω)
[
b11(b11 − b21)eiωλ1z + b12(b12 − b22)eiωλ2z

]
, (3.84)

ẇ(ω, z) = −h(ω)
[
b21(b11 − b21)eiωλ1z + b22(b12 − b22)eiωλ2z

]
, (3.85)

τ(ω, z) = h(ω)
[
−y11(b11 − b21)eiωλ1z − y12(b12 − b22)eiωλ2z

]
, (3.86)

p(ω, z) = h(ω)
[
−y21(b11 − b21)eiωλ1z − y22(b12 − b22)eiωλ2z

]
. (3.87)

3.8 Solução no Domı́nio do Tempo

O domı́nio da frequência temporal vem sendo cada vez mais utilizado com o ob-

jetivo de observar a influência de fenômenos fı́sicos ao problema em questão. Esta

aplicação se dá em grande escala na área de estudos relacionados à prospecção de

petróleo.

O método de solução aplicado neste projeto é baseado no formalismo de Ursin, o

qual foi desenvolvido em Ursin (1983) para analisar a propagação de ondas elásticas



50

e/ou eletromagnéticas num meio estratificado onde o modelo matemático é dado no

domı́nio da frequência.

No inı́cio deste trabalho, as equações de Biot foram escritas no domı́nio do tempo,

como pode-se observar em (2.5)-(2.8), sendo este, portanto, o espaço original do

nosso problema. Porém, ao iniciar todo o processo de resolução das equações de

Biot, foi necessário aplicar a transformada de Fourier direta simples nas equações,

passando-as do domı́nio do tempo para o da frequência.

Sendo assim, após obtida a solução do nosso problema no domı́nio da frequência

temporal, para que seja possı́vel obter a solução do sistema de equações no domı́nio

original, precisa-se ”desfazer” esta transformação. Para isto utiliza-se a Transformada

Inversa de Fourier, a qual é dada por

f(t) = F−1[F (ω)] =
1√
2π

∫ +∞

−∞
F (w)eiωtdω. (3.88)



Capı́tulo 4

Modelagem Computacional do Sistema de Biot:

Resultados e Análises

O conhecimento sobre os fenômenos associados à propagação das ondas sı́smicas

em um reservatório saturado por óleo e/ou gás possui grande importância e aplicação

na área de exploração de petróleo. Uma forma de obter este conhecimento é através

da simulação computacional.

A simulação se destaca como uma poderosa ferramenta no desenvolvimento de

sistemas mais eficientes e no apoio à tomada de decisão. Pode se dizer que a

simulação consiste no processo de experimentação, através do desenvolvimento de

um modelo que replica o funcionamento de um sistema real ou idealizado, para de-

terminar como o sistema responderá a mudanças em sua estrutura, ambiente ou

condições de contorno (HARRELL et al., 2002).

A simulação de reservatório na indústria do petróleo tornou-se o padrão para a

solução de problemas de engenharia de reservatórios. Consiste na arte de combinar

fı́sica, matemática, engenharia de reservatório, e programação de computadores para

desenvolver uma ferramenta que permite prever o desempenho de hidrocarbonetos

em reservatórios sob várias operações estratégias (MARQUES, 2011).

Para validar as ideias e o desenvolvimento matemático que foram apresentados

nos capı́tulos anteriores, foi implementado um código computacional utilizando como

plataforma o ambiente MatLab. O objetivo deste código é simular a passagem da onda

sı́smica em um reservatório devolvendo como resposta o valor obtido para as variáveis

apresentadas no sistema de Biot.

A simulação pode ser realizada para meios porosos com diferentes propriedades

fı́sicas. Além disso, o resultado é obtido através da plotagem de um gráfico da variável

de interesse em função do tempo. A escolha desta variável irá depender do tipo de
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análise desejada pelo usuário, sendo possı́vel graficar qualquer uma delas (velocidade

da fase sólida, velocidade relativa do fluido, pressão de poro e tensão).

Através do código computacional que foi implementado neste projeto, foi realizada

uma simulação computacional do comportamento da velocidade da fase sólida da

rocha em função do tempo. Sendo assim, apresentaremos inicialmente os dados uti-

lizados na simulação e também a função matemática que modela o efeito da fonte

sı́smica. Em seguida, mostraremos os resultados obtidos e faremos uma análise des-

tes variando-se a distância entre a fonte e o receptor e alguns parâmetros do meio,

tais como porosidade, permeabilidade e viscosidade.

O algoritmo numérico criado para o desenvolvimento do código computacional está

disponı́vel no Apêndice A deste projeto, enquanto que o código que foi implementado

encontra-se no Apêndice B.

4.1 Dados da simulação numérica

4.1.1 Modelo Geológico com a Posição da Fonte e Receptor

Consideramos para a simulação numérica um meio geológico homogêneo com a

fonte sı́smica localizada na superfı́cie (zs = 0 m) enquanto que o receptor pode estar

posicionado em qualquer profundidade. A Figura 4.1 ilustra a representação do meio

onde este é direcionado positivamente para baixo e a posição do receptor é denotada

por z.

Figura 4.1: Representação do modelo geológico utilizado na simulação.
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De acordo com Bourbié et al. (1987), para altas frequências (em torno de 105 Hz)

os efeitos inerciais dominam os efeitos viscosos do fluido fazendo com que a fase

sólida se movimente enquanto a fase fluida permaneça estática. A onda P lenta está

relacionada a este movimento relativo entre as fases sólida e fluida e possui carac-

terı́sticas intrı́nsecas do fluido. Segundo Zhu e McMechan (1991), para que a onda

lenta possa ser observada em baixas frequências, a viscosidade dos fluidos nos poros

deve ser muito pequena, já que para baixas frequências os efeitos viscosos dominam

os efeitos inerciais fazendo com que o fluido e sólido se movimentem como um único

corpo. Sendo assim, escolhemos para a simulação computacional deste projeto um

modelo geológico homogêneo onde o fluido possui viscosidade pequena, sendo então

comparado a um fluido perfeito (viscosidade nula). Os dados do modelo estão dispos-

tos na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Propriedades poroelásticas do meio homogêneo. Fonte: Zhu e McMechan (1991).

Propriedades Sı́mbolos Unidades Valores
Velocidade da onda P no sólido VP−s m/s 2700

Velocidade da onda S VS m/s 1500

Velocidade da onda P no fluido VP−f m/s 1500

Densidade da fase sólida ρs Kg/m3 2400

Densidade da fase fluida ρf Kg/m3 1000

Porosidade φ - 0.2

Permeabilidade κ m2 0.4× 10−12

Viscosidade η Pa.s 1.0× 10−12

Porém, para obter os parâmetros poroelásticos na forma como aparecem nas

equações de Biot (2.5)-(2.8), as quais constituem o nosso problema, utilizamos as

seguintes relações apresentadas em Bourbié et al. (1987):

• Densidade média do meio poroso: ρ = (1− φ)ρs + φρf ;

• Tortuosidade do meio (considerando grãos esféricos): T = 1− 0.5

(
1− 1

φ

)
;

• Densidade efetiva do fluido: ρe =
T

φ
;

• Módulo de incompressibilidade do meio sólido: Ks = ρsV
2
P−s −

4

3
ρsV

2
S ;



54

• Módulo de incompressibilidade no meio fluido: Kf = ρfV
2
P−f ;

• Módulo de incompressibilidade no meio saturado: Kc = (1− φ)Ks + φKf ;

• Módulo de cisalhamento: G = ρV 2
S ;

• Parâmetro de Lamé: λ = Kc −
2

3
G;

• Módulo de incompressibilidade da matriz porosa: Km = (1− φ)Ks;

• Coeficiente de tensão efetiva de Biot: α = 1− Km

Ks

;

• Módulo de Biot: M =

[
φ

Kf

+
(α− φ)

Ks

]−1
;

• Módulo de Biot: C = αM ;

Assim, obtemos como resultado os seguintes parâmetros que serão utilizados nas

simulações computacionais:

Tabela 4.2: Propriedades poroelásticas do meio homogêneo calculadas em função dos
parâmetros da Teoria de Biot.

Propriedades Sı́mbolos Unidades Valores
Densidade do meio saturado ρ Kg/m3 2120

Densidade absoluta do fluido ρf Kg/m3 1000

Densidade efetiva do fluido ρe Kg/m3 15000

Permeabilidade κ m2 4× 10−13

Viscosidade η Pa.s 0

Parâmetro de Lamé λ GPa 5, 51

Módulo de cisalhamento G GPa 4, 77

Módulo de Biot C GPa 2, 25

Módulo de Biot M GPa 11, 25

4.1.2 Função da Fonte Sı́smica

Na Seção 3.6 foi definida a fonte pontual vertical na modelagem matemática da

solução do problema e a expressão (3.61) que aperece nesta seção representa a

força imposta pela fonte nas fases sólida e fluida do meio poroso. Por outro lado, o
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termo H(t) que aparece em (3.61), o qual representa a função matemática da fonte,

não foi ainda definido.

Assim, para realizar a simulação numérica do modelo considera-se que a fonte

excita pulsos com a variação temporal de um pulso de Ricker, o qual possui a forma

da segunda derivada da função Gaussiana (RICKER, 1943).

O pulso de Ricker foi escolhido neste projeto pois possui a vantagem de decair

rapidamente em frequência e no tempo, reduzindo o esforço de cálculo e permitindo

uma interpretação mais fácil das respostas no tempo, dada a sequência de pulsos

relativamente estreitos (RICKER, 1943).

A função do pulso de Ricker, no domı́nio do tempo, é descrita da seguinte forma

H(t) =

(
1− ω2

d

2
t2
)
e−

ω2
d
4
t2 , (4.1)

onde ωd é a frequência dominante 3 da fonte. Para realizar a simulação numérica,

consideramos uma frequência dominante de 15 Hz.

Observe o gráfico do pulso de Ricker no domı́nio do tempo através da Figura 4.2.

Figura 4.2: Pulso de Ricker no domı́nio do tempo com frequência dominante de 15 Hz.

Já no domı́nio da frequência, o pulso de Ricker é representado pela seguinte ex-

pressão:

h(ω) = 4
√
π

(
ω2

ω2
d

)
e
−ω2

ω2
d . (4.2)

A forma do pulso de Ricker no domı́nio da frequência pode ser observada na Figura
3A frequência dominante ωd é a frequência angular da fonte em rad/s, porém, podemos também trabalhar com

a frequência linear dominante da fonte em Hz (hertz), sendo esta denotada por fd, onde ωd = 2πfd.
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4.3.

Figura 4.3: Pulso de Ricker no domı́nio da frequência com frequência dominante de 15 Hz.

O código criado para gerar os gráficos (4.2) e (4.3) está disponı́vel no Apêndice C

deste projeto.

4.2 Resultados e Análises

Nesta seção mostraremos os resultados obtidos através da simulação computaci-

onal da propagação da onda sı́smica em um meio poroelástico, processo análogo ao

que ocorre em experimentos realizados na etapa de exploração de petróleo na busca

de informações a respeito de um resevatório.

Como visto no Capı́tulo 2, segundo (BIOT, 1956b), para a propagação de ondas

elásticas em um meio poroso saturado surgem duas ondas compressionais (rápida

e lenta) e uma cisalhante. A onda P rápida corresponde ao movimento no qual o

deslocamento da fase sólida e da fase fluida estão em fase, enquanto que a onda P

lenta é uma onda difusiva que corresponde ao movimento no qual os deslocamentos

das fases sólida e fluida não estão em fase. Como o meio considerado na simulação é

unidimensional (1D), não há a presença da onda cisalhante, sendo possı́vel visualizar

apenas as ondas compressionais rápida e lenta que correspondem, respectivamente,

ao primeiro e ao segundo pulso de onda presentes nas figuras apresentadas nos

estudos seguintes.

Uma forma de verificar a se os resultados obtidos são satisfatórios é dada através
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da equação da velocidade média

VP =
z − zs
tP

, (4.3)

onde tP é o tempo de chegada da onda ompressional (rápida ou lenta) ao receptor,

z−zs é a distância entre a fonte e o receptor e Vp é um valor estimado para a velocidade

de propagação da onda compressional (rápida ou lenta) no meio poroso.

Como estamos considerando que a fonte está posicionada na superfı́cie (zs = 0 m),

temos que

VP =
z

tP
. (4.4)

Segundo Zhu e Mcmechan (1991), a velocidade da onda P rápida (VP (rapida)) é igual

à velocidade da onda P no meio sólido (VP−s), enquanto que a velocidade da onda P

lenta (VP (lenta)) é dada pela fórmula

VP (lenta) =
VP−f√
T
. (4.5)

Desta forma, de acordo com os dados da Tabela 4.1 e a equação (4.5), tem-se que

VP (rapida) = 2700 m/s e VP (lenta) = 866 m/s.

Dentre as principais caracterı́sticas poroelásticas que são capazes de caracteri-

zar um reservatório, podemos destacar a porosidade, permeabilidade e viscosidade.

Assim, utilizaremos o simulador para verificar a influência da variação de cada uma

destas caracterı́sticas na velocidade da fase sólida e iremos verificar também como

esta responde a diferentes posições do receptor em subsuperfı́cie.

Com relação à caracterização do reservatório a partir das variações de amplitudes

dos gráficos gerados, pode-se afirmar que esta etapa requer uma série de ativida-

des de investigações realizadas por profissionais altamente qualificados (normalmente

geofı́sicos) para executarem a interpretação e inversão de dados sı́smicos.
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4.2.1 Estudo do Variação da Distância entre Fonte e Receptor

Para podermos analisar o que acontece com o sinal inicial provocado pela fonte

sı́smica quando aumentamos a distância vertical entre fonte e receptor, considera-

mos alguns casos de diferentes posições do receptor em subsuperfı́cie. A Figura 4.4

apresenta os gráficos da velocidade da fase sólida em função do tempo para as pro-

fundidades consideradas.

Figura 4.4: Efeito da distância entre fonte e receptor. As distâncias consideradas são: (a) z = 1000 m,
(b) z = 2500 m , (c) z = 3500 m e (d) z = 5000 m.

Na Figura 4.4, a primeira variação de amplitude representa a chegada da onda P

rápida, enquanto que a segunda variação de amplitude, representa a chegada da onda

P lenta. Ao comparar os resultados (a)-(d) percebe-se que, à medida que a distância

fonte-receptor aumenta, o tempo de chegada da onda sı́smica também aumenta de

forma proporcional, indicando que, como esperado, a onda sı́smica se propaga com

velocidade constante no meio homogêneo.

Além disso, como dito anteriormente, as velocidades das ondas P rápida e P lenta

no meio geológico em estudo, são, respectivamente 2700 m/s e 866 m/s. Assim, utili-

zando a ferramenta Data Cursor do MatLab para verificar o tempo de chegada das on-

das e calculando os valores estimados para as velocidades através da equação (4.4),

pode-se observar, através da Tabela 4.3, que os valores encontrados pela simulação

comprovam a eficiência do algoritmo criado, uma vez que os resultados se aproximam
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das velocidades teóricas do meio considerado.

Tabela 4.3: Valores estimados para as velocidades das ondas compressionais obtidos através
das simulações.

Tipo de onda Distância entre fonte e receptor
z = 1000 m z = 2500 m z = 3500 m z = 5000 m

Onda P rápida 2.757 m/s 2706 m/s 2722 m/s 2697 m/s
Onda P lenta 865 m/s 862 m/s 858 m/s 860 m/s

4.2.2 Estudo do Efeito da Porosidade

A porosidade é a medida do armazenamento nos espaços vazios numa rocha,

onde neste projeto considera-se que estes espaços estão interconectados e comple-

tamente saturados por um tipo de fluido.

Sendo assim, pode-se afirmar que quanto maior for a porosidade da rocha reser-

vatório, maior a probabilidade de haver fluido armazenado nos poros da mesma.

Iremos variar a porosidade do meio para verificar os efeitos na velocidade da fase

sólida. Os outros parâmetros do modelo seguem conforme a Tabela 4.1. Para isso,

consideramos que o receptor está localizado a uma profundidade de 1000 m. O resul-

tado obtido pode ser verificado na Figura 4.5.

Figura 4.5: Efeito da porosidade na velocidade da fase sólida. Os valores da porosidade considerados
são: (a) φ = 2%, (b) φ = 10%, (c) φ = 18% e (d) φ = 25%.
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Da Figura 4.5 conclui-se uma forte dependência da velocidade da onda P lenta com

a porosidade. À medida que se aumenta porosidade nas simulações, a velocidade

da onda P lenta aumenta, e, consequentemente, o tempo de chegada desta onda

ao receptor torna-se menor. Isto acontece porque com o aumento na porosidade a

mobilidade do fluido também aumenta, já que este terá mais espaço para se mover.

Além disso, sabe-se que a onda P lenta está intimamente relacionada ao movimento

do fluido.

4.2.3 Estudo do Efeito da Permeabilidade

A permeabilidade está relacionada à capacidade da rocha em permitir o escoa-

mento de fluidos através dos poros interconectados. Sendo assim, ao aumentar a

permeabilidade da rocha, espera-se que o fluxo de fluido também aumente.

Variamos os valores da permeabilidade enquanto os outros parâmetros do meio

correspondem aos da Tabela 4.2. A distância vertical entre fonte e receptor conside-

rada é de 1000 m. A influência da variação da permeabilidade na velocidade da fase

sólida pode ser verificada na Figura 4.6.

Figura 4.6: Efeito da permeabilidade na velocidade da fase sólida. Os valores da permeabilidade consi-
derados são: (a) κ = 4×10−12 m2, (b) κ = 4×10−13 m2, (c) κ = 4×10−17 m2 e (d)κ = 4×10−18 m2.
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Nota-se, na Figura 4.6, que à medida que os valores de permeabilidade são redu-

zidos nas simulações, a amplitude da onda P lenta também diminui. Isso indica que

o movimento relativo do fluido diminui conforme a permeabilidade também diminui, o

que representa um resultado esperado sabendo-se que reduzindo a permeabilidade o

fluido terá menor capacidade para se mover.

4.2.4 Estudo do Efeito da Viscosidade

A Viscosidade está relacionada à resistência interna de um fluido ao fluxo. Deste

forma, quanto mais viscoso for o fluido, mais dificuldade este terá em se mover entre

os poros interconectados da rocha.

Iremos analisar o efeito da viscosidade do fluido na velocidade do deslocamento

absoluto da fase sólida do meio poroso. Para isto, variamos a viscosidade conside-

rando uma distância entre fonte e receptor igual a 1000 m enquanto que os outros

parâmetros poroelásticos do meio são os mesmos que estão dispostos na Tabela 4.2.

O resultado pode ser verificado na Figura 4.7.

Figura 4.7: Efeito da viscosidade na velocidade da fase sólida. Os valores da viscosidade considerados
são: (a) η = 10−12 Pa.s, (b) η = 10−8 Pa.s, (c) η = 10−7 Pa.s e (d) η = 10−5 Pa.s.
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Da Figura 4.7 pode-se concluir que a viscosidade do fluido é um mecanismo funda-

mental de atenuação da onda P lenta. A permeabilidade do meio poroso é fixada em

4 × 10−13m2 (Tabela 4.1). Nota-se que a onda P lenta é visı́vel para viscosidades de

ordens de grandeza menores ou iguais a 10−8 Pa.s, aproximadamente. À viscosidade

do gás, da ordem de 10−5 Pa.s, a amplitude da onda P lenta não foi alta o suficiente

para que ela fosse observada (traço (d)) sob as condições apresentadas (frequência

sı́smica de 15 Hz e parâmetros da Tabela 4.1).

Este resultado é completamente esperado pois uma rocha que contém um fluido

muito viscoso, ao sofrer a ação de uma força externa, este fluido contido no interior

do poro terá dificuldade para se mover em relação à fase sólida (material granular) e

com isso o material (fluido mais sólido) se movimentará como um todo. Sabendo que

a onda P rápida corresponde ao movimento relativo do fluido, ela irá se dissipar e não

poderemos verificar a variação de sua amplitude nos gráficos (c) e (d) da Figura 4.7,

os quais correspondem a viscosidades mais elevadas do fluido.

4.3 Discussão dos Resultados na Visão da Engenharia de Produção

Um Engenheiro de Produção deve ter a capacidade de utilizar ferramentas ma-

temáticas e computacionais para auxiliar na tomada de decisões dentro da indústria

de petróleo e gás buscando melhorar a estratégia empresarial.

Normalmente o grau de incerteza ou o nı́vel de desconhecimento com relação

ao reservatório de petróleo e às suas propriedades está relacionado à probabilidade

de perdas associadas à exploração. Assim, o estudo de reservatórios deve reunir

o máximo de informações para que possa ser tomada a melhor decisão em menor

tempo possı́vel.

Sabe-se que a perfuração de um poço de petróleo pode atingir cerca de 10 à

30 milhões de dólares. Além deste elevado custo, o risco de perfurar um poço que

não seja economicamente viável ainda é muito grande. Desta forma, quanto maior

a quantidade de informações pertinentes ao reservatório investigado menor será a

probabilidade de perdas associadas à exploração de petróleo.
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A ferramenta proposta neste projeto é extremamente importante para auxiliar um

Engenheiro de Produção responsável por analisar a viabilidade técnica e econômica

de perfuração de um poço petrolı́fero desde que esta fornece dados que, após pas-

sarem por um rigoroso processo de interpretação, poderão auxiliar na caracterização

do reservatório, como por exemplo, na porosidade, viscosidade do fluido e permeabi-

lidade.

Embora o simulador proposto neste projeto possua algumas limitações, como por

exemplo, representação da modelagem matemática para o método sı́smico de reflexão

em apenas uma dimensão (profundidade z) e formação geológica livre de descontinu-

idades, pode-se afirmar que ele é primordial para avanços futuros na elaboração de

algoritmos capazes de formular modelos geológicos de maiores complexidades e que

aproximem melhor a realidade de reservatórios de petróleo.

Além disto, o código elaborado foi testado e apresentou bons resultados, garan-

tindo a confiabilidade da ferramenta proposta neste projeto. Desta forma, a aplicação

do método de solução analı́tica do sistema de Biot e o algoritmo numérico estabelecido

são eficientes e apresentam, assim, uma solução analı́tica-numérica para o problema

de propagação de ondas elásticas modelado pela Teoria de Biot em uma dimensão.

O conhecimento das velocidades das ondas compressionais juntamente a poro-

sidade e densidade da rocha é extremamente importante para a determinação dos

parâmetros poroelásticos de meios isotrópicos. Assim, a construção de um modelo de

computador de um reservatório de petróleo auxilia na melhoria da estimativa das re-

servas e tomada de decisões sobre o desenvolvimento do campo (MARQUES, 2011).

Através das imagens obtidas nas simulações realizadas neste projeto, geólogos e

geofı́sicos, na fase de interpretação de dados sı́smicos, conseguem extrair informações

precisas da permeabilidade do campo, da porosidade e da quantidade de óleo exis-

tente. Estas propriedades permitirão prever o comportamento do fluxo no reservatório.

Estes resultados traduzem não só o conhecimento das caracterı́sticas internas do re-

servatório mas também a incerteza a elas associada.

Deste forma, o estudo de reservatórios permite fazer a gestão do campo petrolı́fero

e obter maior confiança quanto ao número e tipo de poços a perfurar, além de auxiliar
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nas decisões relacionadas a construção de unidades de superfı́cie, com o objetivo de

tratar, processar e exportar o petróleo e o gás.

De um modo geral, um bom conhecimento do reservatório a explorar permite que

sejam evitados gastos desnecessários em regiões ou zonas do campo em que a

relação custo benefı́cio pode não ser favorável.



Capı́tulo 5

Conclusões e Perspectivas

Os altos custos que envolvem os métodos diretos de identificação de reservatórios

de petróleo fazem com que engenheiros e pesquisadores de empresas responsáveis

por esta etapa busquem alternativas mais baratas que possam trazer o maior número

de informações possı́veis antes de se iniciar a perfuração de um poço. Assim, torna-se

extremamente importante buscar métodos indiretos que possam identificar a estrutura

do reservatório.

A base teórica principal deste projeto está no método indireto da sı́smica de re-

flexão, o qual é o método mais utilizado ultimimamente na identificação e caracterização

de reservatórios. Através deste método são realizados experimentos capazes de

trazer informações da subsuperfı́cie. De forma simplificada, o método consiste na

emissão de um pulso sı́smico, através de uma fonte sı́smica artificial, o qual irá se

propagar em forma de ondas elásticas em subsuperfı́cie onde, ao encontrar uma zona

de descontinuidade provocada pela diferença entre os parâmetros fı́sicos do meio,

serão geradas ondas refletidas que retornarão para a superfı́cie e ondas transmitidas

que serão direcionadas para o interior da Terra. As ondas refletidas serão capaptura-

das através de receptores localizados em posições estratégicas. O sinal capturado é

convertido para um formato de onda escolhido previamente e, em seguida, passa por

um processo de interpretação buscando-se extrair caracterı́sticas do reservatório que

está sendo investigado, como por exemplo, o tipo de rocha e o grau de saturação para

verificar a presença de hidrocarbonetos.

Neste projeto foi proposto um simulador computacional para as respostas obti-

das em um método sı́smico de reflexão convencional. Para isto, desenvolveu-se

uma solução analı́tica para o sistema de equações diferencias parciais que modela

a propagação da onda sı́smica em um meio poroelástico. Este sistema foi inicialmente

proposto por Biot em meados do século XX e possui complexidade na obtenção de

sua solução, sendo então resolvido, na maioria dos trabalhos acadêmicos, através de



66

algum método de aproximação numérica.

A solução analı́tica para o sistema de Biot desenvolvida neste projeto é baseada

no formalismo de Ursin (1983). Este método é considerado diferenciado dos demais

métodos de aproximação numérica convencionais e mais simples do ponto de vista da

implementação computacional devido ao fato de se tratar de um método matricial.

Com base na solução analı́tica apresentada foi desenvolvido um algoritmo com

posterior implementação de um código computacional em ambiente MatLab, capaz de

validar tal solução através da realização de simulações. A formulação matemática foi

realizada em uma única dimensão, onde as variáveis do sistema dependem apenas

da direção z de propagação, e, além disso, a solução analı́tica-numérica do sistema

de equações diferenciais parciais foi obtida para um semi-espaço homogêneo, não

sendo, portanto, consideradas superfı́cies de descontinuidades no interior da Terra.

O desenvolvimento particularizou o uso de apenas um tipo de fonte sı́smica, a fonte

pontual vertical, localizada na superfı́cie livre.

Através dos resultados obtidos nas simulações realizadas ficou clara a existência

das ondas compressionais preditas pela Teoria da Poroelasticidade de Biot: a onda

P rápida, semelhante ao caso de propagação da onda em um meio sólido não po-

roso (onde as partes sólidas e fluidas se deslocam em fase), e a onda P lenta que

ocorre exclusivamente devido à defasagem de deslocamentos entre as fases fluidas

e sólidas durante a propagação da onda em um meio poroso saturado. Foi possı́vel

observar que, sob uma determinada freqüência, a porosidade, a viscosidade e a per-

meabilidade afetam, de forma significativa, a propagação da onda num meio elástico

poroso e saturado. Além disso, verificou-se que a porosidade tem elevada influência

na velocidade da onda lenta, e a razão entre viscosidade e permeabilidade representa

a principal influência na atenuação dessa onda.

Embora o simulador proposto neste projeto seja limitado devido às simplificações

impostas ao modelo, pode-se dizer que este trabalho representa um passo inicial ex-

tremamente importante para a elaboração da solução e implementação computacional

de um modelo mais complexo e generalizado, como por exemplo, um meio tridimen-

sional e aproximado por camadas homogêneas e isotrópicas. Além disso, o algoritmo

desenvolvido aqui serve como base para a criação de métodos de resolução de vários
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problemas diretos e inversos associados com a caracterização dos parâmetros pe-

trofı́sicos de reservatórios.

Através das simulações que foram realizadas neste projeto, pode-se concluir que

a solução analı́tica-numérica para o problema proposto é extremamente eficiente, já

que as respostas obtidas estão de acordo com o esperado se considerarmos as pro-

priedades fı́sicas de um reservatório de petróleo qualquer.

A grande contribuição deste projeto para a Engenharia de Produção é a proposta

de uma ferramenta capaz de auxiliar no processo de tomada de decisões nos nı́veis

de planejamento de exploração de reservatórios petrolı́feros com o intuito de reduzir

custos na etapa de exploração e diminuir o grau de incerteza na etapa posterior de

perfuração de um poço de petróleo.

Como propostas para trabalhos futuros, podemos citar:

• Expansão da solução analı́tica para o caso unidimensional num meio estratifi-

cado aproximado por camadas homogêneas e isotrópicas, considerando assim,

superfı́cies de descontinuidades;

• Elaboração da solução para o caso unidimensional com uso de uma fonte sı́smica

explosiva;

• Criação de um método efetivo para encontrar a solução de problemas inversos

associados com a caracterização de parâmetros petrofı́sicos de reservatórios;

• Expansão da solução analı́tica para os casos em duas e três dimensões.
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produção de petróleo no brasil: uma abordagem utilizando conjuntos nebulosos.

2003. Dissertação (Mestrado em Planejamento Energético) - Universidade
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Apêndice A

Algoritmo: Solução Analı́tica do Sistema de Biot para um

Meio Homogêneo com a Presença de Fonte na Superfı́cie

Apresenta-se neste apêndice o algoritmo desenvolvido, previamente à criação do

código computacional, com o objetivo de definir o passo a passo de como é encontrada

a solução do sistema de Biot para o meio homogêneo com a presença de fonte.

Passo 1. Determinar os dados de entrada.

1.1 Propriedades da camada: ρs, ρf , VP−s, VP−f , VS, φ, κ e η;

1.2 Frequência dominante da fonte: fd;

1.3 Número de pontos de discretização: N ;

1.4 Tempo máximo: T ;

1.5 Passo de discretização do tempo: dt = T/(N − 1);

1.6 Vetor de tempo t variando de 0 a T com N pontos;

1.7 Passo de discretização da frequência: df = (N − 1)/(N ∗ T );

1.8 Vetor de frequências lineares f variando de 0.001 a 1/dt com N pontos;

1.9 Vetor de frequências angulares ω = [ω1, . . . , ωN ], tal que ω = 2πf ;

Passo 2. Determinar qual parâmetro deseja-se variar, podendo este ser a posição

do receptor, a porosidade, a permeabilidade ou a viscosidade.

Passo 3. Criar um vetor com n posições para armazenar as possı́veis variações do

parâmetro escolhido.

Passo 4. Para cada um dos outros três parâmetros (que não foram escolhidos para

sofrerem variação) criar um vetor com n posições para armazenar o valor inicial

destes n vezes.
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Passo 5. Calcular os demais parâmetros das equações de Biot.

• Para a = 1 . . . n, fazer:

5.1 Calcular ρ(a), ρe(a), G, λ(a), M(a) e C(a);

5.2 Calcular o termo β(a) simplificador das equações.

Passo 6. Calcular a solução no domı́nio da frequência temporal.

• Para a = 1 . . . n, fazer:

• Para ω = ω1 . . . ωN , fazer:

6.1 Construir as matrizes M1 e M2;

6.2 Construir o termo simplificador Q;

6.3 Calcular os autovalores de M1M2 que são os mesmos deM2M1;

6.4 Calcular os autovetores correspondentes de M1M2 para descobrir os termos

da matriz L1;

6.5 Calcular os autovetores correspondentes de M2M1 para descobrir os termos

da matriz L2;

6.6 Calcular a solução analı́tica explı́cita no domı́nio da frequência obtendo o

resultado para as variáveis u̇, ẇ, τ e p.

Passo 7. Cálcular da solução no domı́nio do tempo.

• Para a = 1 . . . n, fazer:

7.1 Aplicar a transformada inversa de Fourier à cada variável.

Passo 8. Plotar o gráfico da componente desejada em função do tempo.

Fim.



Apêndice B

Código Computacional para as Simulações em MatLab

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Simulação da Propagação da Onda Sı́smica em um Meio 1D com Variação de Parâmetros %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Marcia Miranda Azeredo Junho/2017 %

clear all

close all

clc

format long

%Escolhendo o parâmetro que deseja-se variar:

var=input(’Digite 0 para variar apenas a profundidade do receptor, 1 para variar a porosidade

,2 para variar a permeabilidade ou 3 para variar a viscosidade:’);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Dados de entrada %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%Algumas das propriedades do meio geológico:

Rhos=2400; %densidade da fase sólida

Rhof=1000; %densidade da fase fluida

Vps=2700; %velocidade da onda P no meio sólido

Vpf=1500; %velocidade da onda P no meio fluido

Vs=1500; %velocidade da onda S

fd=15; %frequência dominante da fonte [Hz]

wd=2*pi*fd; %frequência dominante da fonte [rad/s]

N=1024; %Número de pontos

if (var==0)

T=7; %T=intervalo de tempo

else

T=4;

end

dt=T/(N-1); %passo de tempo

t=linspace(0,T,N); %Definição do vetor de tempo

df=(N-1)/(N*T); %Passo de discretização da frequência

fNyq=1/(2*dt); %Frequência de Nyquist

f=linspace(0.001,2*fNyq,N); %vetor de frequências em Hz

w=2*pi*f; %vetor de frequências em rad/s
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%Escolhendo qual parâmetro desejamos variar:

if (var==0);

z=[1000 2500 3500 5000];

Phi=[0.2 0.2 0.2 0.2];

kappa=[0.4e-12 0.4e-12 0.4e-12 0.4e-12];

eta=[1e-12 1e-12 1e-12 1e-12];

n=length(z);

else

if (var==1);

z=[1000 1000 1000 1000];

Phi=[0.02 0.1 0.18 0.25];

kappa=[0.4e-12 0.4e-12 0.4e-12 0.4e-12];

eta=[1e-12 1e-12 1e-12 1e-12];

n=length(Phi);

else

if (var==2);

z=[1000 1000 1000 1000];

kappa=[4e-12 4e-13 4e-17 4e-18];

Phi=[0.2 0.2 0.2 0.2];

eta=[1e-12 1e-12 1e-12 1e-12];

n=length(kappa);

else

if (var==3);

z=[1000 1000 1000 1000];

eta=[1e-12 1e-8 1e-7 1e-5];

Phi=[0.2 0.2 0.2 0.2];

kappa=[0.4e-12 0.4e-12 0.4e-12 0.4e-12];

n=length(eta);

end

end

end

end

%Cálculo das demais propriedades

for a=1:n;

Rho(a)=(1-Phi(a))*Rhos+Phi(a)*Rhof;

T(a)=1-0.5*(1-(1/Phi(a))); %tortuosidade para grãos esféricos

Rhoe(a)=(T(a)*Rhof)/Phi(a); %densidade efetiva

Ks(a)=(Rhos*Vpsˆ2)-(4/3)*(Rhos*Vsˆ2); %Módulo de incompressibilidade do meio sólido

Kf(a)=Rhof*Vpfˆ2; %Módulo de incompressibilidade no meio fluido

Kc(a)=(1-Phi(a))*Ks(a)+Phi(a)*Kf(a); %Módulo de incompressibilidade no meio saturado

G(a)=Rho(a)*(Vsˆ2); %Módulo de cisalhamento

lambda(a)=Kc(a)-(2/3)*G(a); %Parâmetro de Lamé

Km(a)=(1-Phi(a))*Ks(a); %Módulo de incompressibilidade da matriz porosa

alpha(a)=1-(Km(a)/Ks(a)); %Coeficiente de tensão efetiva de Biot

M(a)=1/((Phi(a)/Kf(a))+(alpha(a)-Phi(a))/Ks(a)); %Módulo de Biot

C(a)=alpha(a)*M(a); %Módulo de Biot

beta(a)=1./(C(a).ˆ(2)-M(a)*(lambda(a)+2*G(a))); %termo simplificador das equações

end
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Cálculo da solução %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

for a=1:n; %contador para o número de parãmetros variados

for i=1:length(w); %contador para a frequência

h(i)=10ˆ(-6)*(2.0/sqrt(pi))*(w(i)ˆ(2)/wdˆ(3))*exp(-w(i)ˆ(2)/wdˆ(2));%Pulso de Ricker no

domı́nio da frequência

%Matrizes M1 e M2

Q(a)=(-eta(a)+j*w(i)*kappa(a)*Rhoe(a))./(j*w(i)*kappa(a));

M1=[-beta(a)*M(a) -beta(a)*C(a);-beta(a)*C(a) -beta(a)*(lambda(a)+2*G(a))];

M2=[Rho(a) -Rhof;-Rhof Q(a)];

%Cálculo dos autovalores

q1quad(a)=(beta(a)./2)*((2*C(a)*Rhof-M(a)*Rho(a)-Q(a)*(lambda(a)+2*G(a)))+fraiz((Q(a)*(lambda(

a)+2*G(a))-M(a)*Rho(a)).ˆ2-4*((M(a)*Rhof-C(a)*Q(a))*(C(a)*Rho(a)-(lambda(a)+2*G(a))*Rhof))

));

q2quad(a)=(beta(a)./2)*((2*C(a)*Rhof-M(a)*Rho(a)-Q(a)*(lambda(a)+2*G(a)))-fraiz((Q(a)*(lambda(

a)+2*G(a))-M(a)*Rho(a)).ˆ2-4*((M(a)*Rhof-C(a)*Q(a))*(C(a)*Rho(a)-(lambda(a)+2*G(a))*Rhof))

));

q1(a)=fraiz(q1quad(a));%onda P rápida

q2(a)=fraiz(q2quad(a));%onda P lenta

%Cálculo dos autovetores

a1(a)=fraiz(((M(a)*Rhof).ˆ2-2*M(a)*Rhof*C(a)*Q(a)+(C(a)*Q(a)).ˆ2)./(M(a).ˆ2*(Rhof.ˆ2+Rho(a)

.ˆ2)+C(a).ˆ2*(Rhof.ˆ2+Q(a).ˆ2)-2*M(a)*Rhof*C(a)*(Rho(a)+Q(a))-2*(Rhof*C(a)-M(a)*Rho(a))*((

q1(a).ˆ2)./beta(a))+((q1(a).ˆ2)./beta(a)).ˆ2));

a2(a)=fraiz(((M(a)*Rhof).ˆ2-2*M(a)*Rhof*C(a)*Q(a)+(C(a)*Q(a)).ˆ2)./(M(a).ˆ2*(Rhof.ˆ2+Rho(a)

.ˆ2)+C(a).ˆ2*(Rhof.ˆ2+Q(a).ˆ2)-2*M(a)*Rhof*C(a)*(Rho(a)+Q(a))-2*(Rhof*C(a)-M(a)*Rho(a))*((

q2(a).ˆ2)./beta(a))+((q2(a).ˆ2)./beta(a)).ˆ2));

xi1(a)=(C(a)*Rhof-M(a)*Rho(a)-(q1(a).ˆ2)./beta(a))./(M(a)*Rhof-C(a)*Q(a));

xi2(a)=(C(a)*Rhof-M(a)*Rho(a)-(q2(a).ˆ2)./beta(a))./(M(a)*Rhof-C(a)*Q(a));

b11(a)=a1(a)*(-1.0);

b21(a)=a1(a)*xi1(a);

b12(a)=a2(a)*(-1.0);

b22(a)=a2(a)*xi2(a);

y11(a)=(a1(a)/q1(a))*(-Rho(a)-Rhof*xi1(a));

y21(a)=(a1(a)/q1(a))*(Rhof+Q(a)*xi1(a));

y12(a)=(a2(a)/q2(a))*(-Rho(a)-Rhof*xi2(a));

y22(a)=(a2(a)/q2(a))*(Rhof+Q(a)*xi2(a));

% Solução analı́tica explı́cita no domı́nio da frequência

% velocidade da fase sólida:

vfreq(i,a)=h(i)*(b11(a)*(b11(a)-b21(a))*(exp(j*w(i)*q1(a)*z(a)))+b12(a)*(b12(a)-b22(a))*(exp(j

*w(i)*q2(a)*z(a))));

% velocidade relativa do fluido:
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wfreq(i,a)=h(i)*(b21(a)*(b11(a)-b21(a))*(exp(j*w(i)*q1(a)*z(a)))+b22(a)*(b12(a)-b22(a))*(exp(j

*w(i)*q2(a)*z(a))));

% tensão total no meio poroso:

taufreq(i,a)=h(i)*(-y11(a)*(b11(a)-b21(a))*exp(j*w(i)*q1(a)*z(a))-y12(a)*(b12(a)-b22(a))*exp(j

*w(i)*q2(a)*z(a)));

% pressão de poro:

pfreq(i,a)=h(i)*(-y21(a)*(b11(a)-b21(a))*exp(j*w(i)*q1(a)*z(a))-y22(a)*(b12(a)-b22(a))*exp(j*w

(i)*q2(a)*z(a)));

end

end

% Solução analı́tica explı́cita no domı́nio do tempo

for a=1:n;

v1(:,a)=ifft(vfreq(:,a))*((4*pi)/dt);

v(:,a)=v1(end:-1:1,a)./max(v1(:,a)); % velocidade da fase sólida

w1(:,a)=ifft(wfreq(:,a))*((4*pi)/dt);

wt(:,a)=w1(end:-1:1,a)./max(w1(:,a)); % velocidade da fase fluida

tau1(:,a)=ifft(taufreq(:,a))*((4*pi)/dt);

tau(:,a)=tau1(end:-1:1,a)./max(tau1(:,a));% tensão total no meio poroso

p1(:,a)=ifft(pfreq(:,a))*((4*pi)/dt);

p(:,a)=p1(end:-1:1,a)./max(p1(:,a)); % pressão de poro

end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Plotagem dos gráficos %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

plot(t,real(v(:,1)),t,real(v(:,2))+1.5,t,real(v(:,3))+3,t,real(v(:,4))+4.5);

set(0,’DefaultAxesFontName’,’Arial’);set(0,’DefaultAxesFontSize’,12);

xlabel(’Tempo (s)’)

function x=fraiz(h)

x=sqrt(h);

if imag(x)˜=0.0;%x é um número complexo

if imag(x)<0;

x=-1*(x);

else

x=x;

end

if imag(x)==0.0;%x é um número real

if x<0;

x=-1*x;

else

x=x;

end

end

end



Apêndice C

Código Computacional para os Gráficos do Pulso de Ricker

em MatLab

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Plotagem do Pulso de Ricker no Domı́nio do Tempo e no Domı́nio da Frequência %

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Marcia Miranda Azeredo Junho/2017 %

fd=15; %frequência dominante da fonte [Hz]

wd=2*pi*fd; %frequência dominante da fonte [rad/s]

N=4*1024; %Número de pontos

T=2;

dt=T/(N-1); %passo de tempo=delta t

t=linspace(0,T,N); %Definição do vetor de tempo

df=(N-1)/(N*T); %Passo de discretização= delta f (f em Hz)

fNyq=1/(2*dt); %Frequência de Nyquist

f=linspace(0.001,2*fNyq,N);

w=2*pi*f;

%Pulso de Ricker no domı́nio da frequência

for i=1:length(w);

h(i)=10ˆ(-6)*(2.0/sqrt(pi))*(w(i)ˆ(2)/wdˆ(3))*exp(-w(i)ˆ(2)/wdˆ(2));

end

%Pulso de Ricker sem o tempo defasado

for n=1:length(t);

H(n)=(1-2*piˆ(2)*fdˆ(2)*(t(n)-T/4)ˆ(2))*exp(-piˆ(2)*fdˆ(2)*(t(n)-T/4)ˆ(2));

end

%Plotagem dos gráficos

plot(f,h);set(0,’DefaultAxesFontName’,’Arial’);set(0,’DefaultAxesFontSize’,12);ylabel(’

Amplitude’);xlabel(’Frequência (Hz)’);

plot(t,H);set(0,’DefaultAxesFontName’,’Arial’);set(0,’DefaultAxesFontSize’,12);ylabel(’

Amplitude’);xlabel(’Tempo (s)’);
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