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1. Introdução 

As variações na produção de fluidos de reservatórios de petróleo ao longo do 

tempo promovem a depleção da pressão natural dos mesmos, tendo como 

consequência, a alteração do estado de tensões in situ. Em reservatórios 

pouco deformáveis, as variações nos estados de tensão modificam 

ligeiramente suas propriedades macroscópicas, tais como porosidade e 

permeabilidade. Contudo, em reservatórios altamente deformáveis, sendo 

estes arenitos pouco cimentados, reservatórios com alta presença de falhas e 

fraturas, e reservatórios fraturados do tipo chalk, as variações no estado de 

tensão podem gerar compactação significativa da rocha, ocorrendo 

subsequente contração do volume poroso, e, assim, perdas substanciais de 

porosidade e permeabilidade. Estas perdas de capacidade produtiva do 

reservatório estão diretamente relacionadas ao fim prematuro da produção. 

Por outro lado, as alterações nos estados de tensão in situ também 

propagam deformações ao longo do meio, onde estas podem ser calculadas 

através da relação constitutiva do material. No contexto de reservatórios de 

petróleo, as tensões geradas através da depleção da pressão interna do 

reservatório podem ser observadas na forma de subsidência da superfície 

terrestre, ou também na forma de elevação, em regiões próximas à poços 

injetores de água. Estas deformações da superfície terrestre podem ser 

mapeadas ao longo do tempo, com o uso de técnicas de sensoriamento 

remoto, para que possam ser utilizadas em modelos inversos, com o objetivo 

de estimar parâmetros em subsuperfície. 

Diversos autores publicaram trabalhos na literatura relacionando as 

deformações da superfície com problemas associados a migração de fluidos no 

interior da Terra. Em alguns casos, as deformações da superfície foram tão 

acentuadas que culminaram em desastres catastróficos (Chilingarian et al., 

1995), tais como no Campo de Ekofisk, no Mar do Norte, Campo de 

Wilmington, na Califórnia, e na Bacia do Orinoco, na Venezuela. Estas 

deformações da superfície também foram utilizadas para monitorar mudanças 

de volume associadas à vulcanismos (Vasco et al., 1988); subsidência devido à 
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retirada de fluidos em poços profundos (Segall, 1985); e monitoramento de 

fraturamento hidráulico (Bruno e Bilak, 1994). 

A correlação entre as deformações da superfície e as variações de 

volume de reservatórios e consequentes variações em suas porosidades e 

permeabilidades é uma abordagem relativamente nova. Além disso, existem 

algumas razões para explicar o uso limitado destas técnicas as quais utilizam 

dados de deformação da superfície terrestre. Primeiramente, no passado, os 

instrumentos de medição eram relativamente caros e restritos a pequenas 

áreas. Por exemplo, a instalação de tiltmeters ou inclinômetros só era 

realizada, caso o campo em estudo estivesse nas proximidades de alguma 

cidade, como no caso do Campo de Wilmington, localizado próximo à cidade 

de Long Beach (Strehle, 1996). Outro fator limitante estava relacionado com a 

precisão dos equipamentos, visto que as deformações geradas pela depleção 

dos reservatórios são relativamente pequenas, sendo necessário o uso de 

equipamentos de alta precisão. 

Neste contexto, o avanço tecnológico dos instrumentos de medição da 

superfície terrestre colaborou para o aumento no número de publicações 

relacionadas com a aplicação de modelos inversos. Em particular, o uso do 

método baseado em radar Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), 

permitiu a obtenção de dados de deformação na escala milimétrica e em alta 

resolução (20m x 20m pixels) (Zebker et al., 1994). Neste caso, as imagens 

são fornecidas para grande parte da superfície terrestre e fornecidas 

mensalmente. Com o acréscimo do número de radares, o tempo de retorno 

pode ser reduzido para semanas ou dias. Assim, a introdução da abordagem 

por permanent scatterers (PS), a qual utiliza alvos fixos da superfície terrestre, 

tais como árvores e construções, aperfeiçoou a qualidade das imagens obtidas 

(Ferretti et al., 2000). A aplicação do método InSAR é comumente restrita à 

campos onshore, entretanto, é possível utilizar posicionamento acústico ou 

interferometria por sonar, para que se possa obter os deslocamentos do leito 

marinho, possibilitando também a sua aplicação em campos offshore (Spiess et 

al., 1998; Chang et al., 2000). 
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Portanto, a proposta deste trabalho consiste na descrição e 

implementação de um modelo inverso, o qual utiliza dados de deformação da 

superfície terrestre obtidos através da tecnologia InSAR, para estimar as 

mudanças de volume do reservatório. Tais mudanças poderão servir como 

base para a quantificação dos valores de porosidade e permeabilidade da 

rocha-reservatório ao longo do tempo. 

O modelo foi aplicado ao campo de Wilmington, localizado na cidade de 

Long Beach, Califórnia. Os dados de deformação da superfície terrestre foram 

extraídos do trabalho de Vasco et al (2005), e os resultados para as variações 

do volume fracional da área de estudo e obtidos a partir do modelo inverso, 

foram comparados com aqueles previstos por Vasco et al (2005), para obter-se 

assim, a validação do modelo. 

1.1 Motivação 

A motivação do presente trabalho consiste na sugestão de aplicação de uma 

técnica não invasiva e menos custosa, para o monitoramento de reservatórios 

de petróleo, a partir de dados de deformação da superfície terrestre, dados 

estes, medidos através de tecnologias de sensoriamento remoto, tais como o 

usar da técnica InSAR. De posse do modelo inverso e  um conjunto de dados 

de deformação da superfície terrestre apropriado, se fará possível estimar a 

variação das propriedades macroscópicas de reservatórios de petróleo, de 

forma sustentável e econômica, e sem requerer o uso de métodos sísmicos. 

Tem-se como objetivo, portanto, a proposta de aplicação da técnica descrita 

neste trabalho, nos mais diversos reservatórios onshore, para fins de 

comparação com outras técnicas de monitoramento e correção dos desvios de 

produtividade, causados pela produção de fluidos do reservatório. 

Também é proposto como continuidade deste trabalho, o 

aperfeiçoamento do modelo, com o objetivo de ampliar sua aplicação à campos 

offshore e estendê-lo, para que se possa tratar casos mais complexos do que o 

modelo atual, que utiliza, de forma a simplificar o problema, as características 

de poroelasticidade e de fluido monofásico do reservatório, para a sua 

construção. 
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1.2 Objetivo 

O objetivo deste presente trabalho é o estudo e desenvolvimento de um 

algoritmo numérico para solucionar uma das duas etapas relacionadas as 

equações que regem o modelo inverso para determinação de características de 

reservatórios onshore e aplicado ao Campo de Wilmington, Califórnia. As duas 

etapas relacionadas com as deformações do reservatório são descritas a 

seguir: 

1. Deformações quasi-estáticas em um meio poroelástico; 

2. Escoamento monofásico em um reservatório deformável. 

A etapa 1 fornece um conjunto de soluções na forma de mudança de 

volume fracional do reservatório do Campo de Wilmington, ao longo de sua 

produção. Este conjunto de soluções será necessário para a execução da 

etapa 2, a qual fornecerá outro conjunto de soluções na forma de mudanças de 

permeabilidade deste reservatório ao longo da produção. De posse dos valores 

de mudanças de volume e de propriedades (permeabilidade e porosidade), 

será possível comparar com os valores reais fornecidos por Vasco et al. (2005). 

1.3 Metodologia 

O texto fornecido por este trabalho será estruturado da seguinte forma: 

- Introdução; 

- Geologia e geomecânica do Campo de Wilmington; 

- Produção do reservatório; 

- Compactação e deformação do reservatório; 

- Georreferenciamento e geoprocessamento dos dados de elevação da 

superfície terrestre do campo em questão; 
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- Discretização do reservatório e implementação do modelo 

computacional para a obtenção das mudanças de volume fracional do 

reservatório ao longo do tempo; 

- Visualização e análise dos resultados; 

- Comentários finais; 

- Referências bibliográficas. 

1.4 Organização do trabalho 

Apresenta-se neste trabalho, inicialmente, uma revisão bibliográfica acerca dos 

estudos e pesquisas realizadas ao longo dos últimos anos, referentes aos 

modelos de inversão e monitoramento de reservatórios utilizando dados de 

superfície, contidos no Capítulo 2. A seguir, no Capítulo 3, é apresentado o 

caso estudado, o Campo de Wilmington, Califórnia e o estado da arte, no que 

diz respeito às suas características geológicas e dados de produção, 

compactação, e deformação, ao longo de sua vida útil. 

Após a descrição física do campo em questão no Capítulo 3, inicia-se no 

Capítulo 4, a fundamentação teórica, descrevendo primeiramente a modelagem 

matemática dos fenômenos físicos que regem o problema, separados em duas 

partes, em função de sua natureza. Primeiramente, na etapa 1, descrevem-se 

as equações referentes as deformações quasi-estáticas em um meio 

poroelástico, onde se faz uso da equação constitutiva do meio e premissas 

para a simplificação do modelo matemático.  A seguir, é feita a descrição 

matemática das equações referentes ao escoamento matemático para um 

reservatório deformável, fazendo-se uso de equações de fluxo de fluidos 

incompressíveis em um meio poroso, isto é, a equação de Darcy, e uma 

equação geomecânica, que relaciona as mudanças de porosidade à pressão 

de poros. O Capítulo 4 continua no desenvolvimento computacional para a 

solução da primeira das duas etapas descritas anteriormente, com seus 

detalhamentos e desdobramentos subsequentes. O final deste capítulo faz uma 

breve explicação sobre os princípios do sensoriamento remoto e as 

características da tecnologia InSAR. 
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É realizado no Capítulo 5 a aplicação dos modelos matemáticos e 

computacionais descritos anteriormente no Campo de Wilmington, fazendo-se 

uma análise dos resultados. Por fim, no Capítulo 6, conclui-se o trabalho, com 

sugestões de trabalhos futuros. 
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2. Estado da arte 

O modelo matemático referente ao presente trabalho está fundamentado em 

duas teorias: 1) a teoria clássica da poroelasticidade, fundamentada por Biot 

(1941), e posteriormente aprimorada por Rice & Clearly (1976), e 2) a teoria de 

propagação de deformações geradas internamente em um corpo, ao longo de 

um semi-espaço e explicitada através da integral de Volterra (1907) e 

fundamentada por Maruyama (1964), sendo posteriormente aprimorada e 

generalizada por Aki & Richards (1980a;). 

Um dos primeiros trabalhos sobre uso das deformações da superfície 

terrestre para inferir deformações em subsuperfície foi publicado por Vasco et 

al. (1988). Neste, o autor utilizou a observação da deformação vertical da 

superfície, ou elevação, para monitorar intrusões magmáticas na região de 

Long Valley Caldera, na Califórnia, EUA. Os dados foram coletados em um 

intervalo de tempo de dez anos, entre 1975 e 1985, utilizando tiltmers, ou 

inclinômetros (Savage & Clark, 1982; Castle et al., 1969). Os autores 

concluíram que a resposta do modelo inverso proposto, ajustava-se à 

estimada, fornecendo pequeno valor de erro associado (Vasco et al., 1988).  

Posteriormente, foi publicado o trabalho de Bruno e Bilak (1994), o qual 

utilizou os dados de deformação da superfície para monitorar a injeção de 

vapor em reservatórios, sendo esta uma aplicação comum em métodos de 

recuperação terciária (Enhanced Oil Recovery). Dividiu-se, portanto, neste 

trabalho, as aplicações em dois casos de estudo: injeção de vapor cíclica e 

acíclica. Concluiu-se que para ambos os casos, a análise de deformação da 

superfície constituiu uma ferramenta efetiva e de baixo custo para o 

monitoramento de reservatórios. A avaliação das deformações da superfície 

terrestre pode ainda ser aplicada no monitoramento de fraturamento hidráulico, 

sendo esta uma aplicação comum pelas empresas de petróleo (Evans et al., 

1982; Palmer, 1990; Du et al., 1993; Castillo et al., 1997). 

O trabalho de Vasco (2000), foi um dos primeiros publicados, com a 

finalidade de se utilizar as deformações da superfície terrestre para o 

monitoramento de reservatórios. Neste, aplicaram-se os dados de elevação 
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medidos por inclinômetros, em duas situações distintas: 1) no experimento de 

Hijiori, no Japão, o qual consistia de 12 poços perfurados em uma caldeira 

vulcânica; 2) no Campo de Wilmington, Califórnia, sendo esta, a mesma 

aplicação desenvolvida no presente trabalho. Para este, obtiveram-se os dados 

de elevação da superfície para um intervalo de tempo de vinte anos, entre os 

anos de 1976 e 1996 (Colazas e Strehle, 1994). Neste estudo, autor concluiu 

que as técnicas de inversão para o monitoramento de reservatórios a partir da 

deformação de sua superfície são efetivas, porém somente em condições 

específicas: os reservatórios não podem ser muito profundos, senão a 

deformação da superfície ocorrerá em pequenas escalas, e os fluidos do 

reservatório precisam estar confinados em camadas ou em sequências de 

camadas. Isto promove singularidades associadas às mudanças de volume do 

reservatório, e limita possíveis trade-offs na profundidade. Assim, como no 

Campo de Wilmington, estas camadas podem estar deformadas em uma 

configuração complexa e altamente falhada. Nestas situações, inclinômetros de 

poços profundos precisam ser instalados para aprimorar a resolução da 

imagem com a profundidade (Wright, 1998).  

Finalmente, a tecnologia de mapeamento por radar InSAR teve no 

trabalho de Vasco (2002), uma de suas primeiras aplicações para 

monitoramento em subsuperfície. Neste trabalho, o autor utilizou a tecnologia 

InSAR para monitorar as mudanças internas de volume associadas a um 

campo geotermal, denominado Coso, na Califórnia, EUA, sendo este o maior 

campo geotermal desenvolvido na época. Os dados de mapeamento foram 

obtidos para o satélite ERS-1, em um período de cinco anos, entre 1992 e 

1997.  O autor concluiu que a utilização da tecnologia InSAR contribuiu 

significativamente com a capacidade de cobrir maiores áreas de observação, 

por um baixo custo. Alguns anos após, a tecnologia InSAR teve sua primeira 

contribuição para o monitoramento de reservatórios de petróleo (Vasco et al., 

2005), tendo sido aplicada no Campo de Wilmington, Califórnia, EUA. Para 

este estudo, os dados foram obtidos em um intervalo de tempo de oito anos, 

entre 1992 e 2000. Os autores compararam os dados de InSAR, fornecidos 

neste trabalho, com os dados de inclinômetros, fornecidos em Vasco (2002). 

Os resultados foram encorajadores: ambos os dados obtidos por inclinômetros 
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e derivadas de satélite por InSAR foram compatíveis com as mudanças de 

volume geradas pela produção e injeção no reservatório. Estes dados de 

produção e/ou injeção foram utilizados para regularizar o problema inverso 

associado à mudança de volume no reservatório, visto os possíveis trade-offs 

entre as três camadas produtoras (Tar, Ranger, e Upper Terminal). Isto é, 

utilizou-se um modelo de mudança de volume do reservatório e de mudança de 

permeabilidade compatível com os dados de injeção e produção. Os autores 

também sugeriram algumas melhorias que poderiam contribuir para o modelo, 

sendo uma delas, a alteração da permeabilidade para que se pudesse 

depender também, da pressão do reservatório. Este conceito foi aplicado em 

seguida, no trabalho de Vasco et al. (2008), inserindo-se no modelo, os 

“tempos de chegada” (arrival time), fazendo com que a permeabilidade 

variasse também com a pressão do reservatório. Este trabalho também utilizou 

a tecnologia InSAR para a obtenção dos dados de deformação da superfície 

terrestre no Campo de Krechba, Argélia, sendo este um campo de injeção de 

gás carbônico CO2, técnica conhecida como “sequestro de carbono”. Neste 

trabalho, os autores concluíram que a introdução dos “tempos de chegada” 

trouxe a vantagem do modelo não ser sensível às variações das propriedades 

mecânicas do reservatório. Em outras palavras, o reservatório comportou-se 

elasticamente em cada intervalo de tempo e assim, os “tempos de chegada” 

puderam ser derivados à partir das mudanças de volume, não tendo sido 

necessário mapear diretamente tais mudanças, para se obter as variações de 

permeabilidade, reduzindo assim, o esforço computacional. Diversos outros 

trabalhos foram publicados posteriormente com aplicação no Campo de 

Krechba, Argélia, com maiores sofisticações do modelo (Vasco et al., 2009, 

Rucci et al., 2010). 
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3. Caracterização da região de estudo 

O campo de Wilmington, localizado na Bacia de Los Angeles (Fig. 1), é o 

campo mais extenso da Califórnia e o terceiro maior dos Estados Unidos (Otott 

e Clarke, 1996), perdendo apenas para os campos de Prudhoe Bay e Kuparuk 

River, ambos no Alaska. O campo de Wilmington foi descoberto em 1932, e, 

por volta de 1936, as suas maiores zonas de óleo já estavam em produção, 

sendo estas as zonas Ranger, Tar, Upper Terminal, e Lower Terminal (Colazas 

e Strehle, 1994), compostas por arenitos, siltitos e folhelhos. Estas quatro 

zonas, de um total de sete, são de grande importância econômica para o 

Campo de Wilmington, não somente por produzirem a maior quantidade de 

óleo da região, mas também pela sua alta contribuição para a subsidência 

(Colazas, 1971). A tabela 1 ilustra estas zonas produtoras, com suas 

profundidades aproximadas na crista do anticlinal, espessura total do 

reservatório e espessura porosa do reservatório. 

O campo, originariamente, possuía reservas no valor aproximado de 3 

bilhões de barris. Por volta de 2002, aproximadamente 90% das suas reservas 

já haviam sido exploradas, restando aproximadamente 300 milhões de barris. A 

porção offshore do campo foi desenvolvida através de poços direcionais, 

perfurados sobre quatro ilhas artificiais (Fig. 2), nomeadas em função de quatro 

astronautas (Grissom, White, Chafee e Freeman), que, em 1964, perderam 

suas vidas durante o início da exploração interplanetária. O campo é 

administrado por um consórcio de empresas, denominado THUMS, devido as 

iniciais das empresas (Texaco, Humble, Union Oil, Mobil e Shell). 
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Figura 3.1: Localização geográfica do Campo de Wimington 

 

 

Figura 3.2: Ilha Grissom, uma das quatro ilhas do grupo THUMS. 
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Zonas 

produtoras 

Range de 

profundidades 

(pés) 

Espessura 

gross (pés) 

Espessura net 

(pés) 

Tar 2050-2350 200-400 50-95 

Ranger 2350-2850 400-750 220-420 

Upper Terminal 3350-3850 600-750 400-500 

Lower Terminal 3350-3850 700-800 450 

Union Pacific 3850-4500 900-950 230-285 

Ford 4500-5400 950-1200 500-600 

237 5400-5600 2650 75 

Embasamento 5600 - - 

Tabela 3.1: Profundidades e espessuras das zonas de óleo (Colazas, 1971) 

 

3.1 Geologia e geomecânica do campo de Wilmington 

Em relação à sua caracterização geológica, o campo é composto de turbiditos 

heterogêneos os quais foram, subsequentemente, dobrados e soerguidos, 

formando um anticlinal assimétrico de 5.3 km de largura e 19 km de 

comprimento (Fig. 3). O topo do anticlinal é delimitado por uma não 

conformidade gerada pelo soerguimento. O anticlinal Wilmington é interceptado 

por diversas falhas normais, dividindo a sua estrutura em centenas de blocos 

de falha e reservatórios individuais (Colazas e Strehle, 1994). Os maiores 

blocos de falha I-V estão mostrados na Fig. 3. Conforme concluído por Colazas 

e Strehle (1994), o reservatório de Wilmington é complexo, com diversos 

caminhos de fluxo em direção à periferia do campo. Logo, não é possível 

afirmar que os fluidos injetados não irão migrar para a fronteira do reservatório. 

Os sedimentos que compreendem o reservatório são pouco consolidados 

e, assim, sujeitos à deformação interna, conforme a pressão de poro se altera. 

Devido à notável subsidência relacionada à produção do reservatório, diversos 

ensaios de laboratório foram conduzidos para determinar a compressibilidade 

dos sedimentos (Colazas, 1971). Um conjunto de curvas porosidade-pressão 

foram apresentadas em Colazas e Strehle (1994). Os resultados de laboratório 
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ilustraram a irreversibilidade da deformação da rocha, e as diferenças entre as 

curvas de compactação primária e de expansão causada por a perda de 

pressão de poro, realçando a histerese relacionada com estas curvas. A 

mudança de porosidade causada por uma mudança de pressão secundária é 

mínima. Colazas (1971) estimou que a compressibilidade total da rocha em 

função da pressão é similar para a maioria das zonas produtoras (Tar, Ranger, 

e as zonas Terminal). Além disso, a mudança de porosidade secundária é 

aproximadamente constante para cada litologia em cada zona produtora. 

 

Figura 3.3: Profundidades das três zonas produtoras referentes ao Campo de Wilmington. 

  

3.2 Compactação e deformação do reservatório 

As pesquisas conduzidas durante a década de 1940 na região revelaram uma 

subsidência significativa e deslocamentos horizontais. Em 1951, a subsidência, 

a qual assumiu um formato de arco elíptico na região central do campo, atingiu 

a taxa máxima de 0.5 m/ano (Colazas e Strehle, 1994). A subsidência 

acumulada para o período de 1936 e 1967 totalizou aproximadamente 9 

metros, causando danos às estruturas na superfície. Por volta da década de 

1960, aceitou-se, de acordo com a literatura, que a causa da deformação 

ocorreu devido à produção de óleo e gás do reservatório em subsuperfície. Em 

1961, um projeto de injeção de água em larga-escala nas quatro zonas 

produtoras foi iniciado. Durante os dois primeiros anos de injeção de água, a 

taxa de subsidência decresceu e cessou. 
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4. Fundamentação teórica 

4.1 Modelo matemático  

4.1.1 Deformações quase-estáticas em um meio poroelástico 

Estimar mudanças de volume em subsuperfície através de observações de 

deslocamentos ou inclinação da superfície é um clássico problema inverso 

(Menke, 1984). 

Neste estudo de deformação em um meio poroelástico, adotou-se a 

formulação proposta por Rice & Cleary [1976]. A abordagem utilizada considera 

deformações quasi-estáticas, isto é, assume-se que os termos inerciais podem 

ser negligenciados do equilíbrio ou, de outra forma, os termos transientes são 

desprezados para cada incremento de deformação. 

Em um meio poroelástico, os parâmetros importantes são as deformações 

do sólido, εij, as tensões atuantes no sólido, σij, e a poro-pressão, p. As 

equações constitutivas contêm cinco constantes: o módulo de cisalhamento do 

sólido, μ; o coeficiente de Poisson do sólido, ν; o coeficiente de Poisson em 

condições undrained, νu; a massa específica do fluido em um estado de 

referência, ρ; e o coeficiente de poropressão de Skempton, Β. Para fluidos 

relativamente incompressíveis como água e óleo, B é a razão da mudança de 

volume do sólido e a mudança de volume do poro (Segall 1985). B varia entre 0 

e 1; para solos saturados com água Β tem valores próximos de 1; para a 

maioria das rochas, B varia entre 0,5 e 0,9 (Rice & Cleary 1976). As equações 

que relacionam as variáveis e parâmetros descritos serão apresentadas a 

seguir (Rice & Clearly, 1976): 
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onde δij é a função delta de Kronecker. 

A equação constitutiva resultante para o meio poroelástico é a 

combinação destas duas equações anteriores: 

 
    

   

  
 

  

  (    )
       

 

   
      

(4.3) 

Esta equação pode ser invertida e as tensões escritas em termos das 

deformações: 

 
                   

   

  
      

(4.4) 

onde Ku significa o undrained bulk modulus; 

 
   

  (    )

 (     )
 

(4.5) 

e λu representa a primeira constante de Lamé undrained: 

 
   

    

(     )
 

(4.6) 

Sabendo-se a relação entre as deformações e os deslocamentos (Lewis & 

Schrefler, 1987): 

 
    

 

 
(
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(4.7) 
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As tensões atuantes foram então escritas em termos dos deslocamentos 

e mudanças do volume de poro (Segall, 1985; Vasco et al., 2000): 

 
     (

   

   
 

   

   
)    

   

   
    

   

  
      

(4.8) 

Devido a esta abordagem, de se considerar as deformações quasi-

estáticas, a equação de equilíbrio pode então ser escrita em termos da tensão 

total atuante: 

     

   
   

(4.9) 

Substituindo (4.8) na equação do equilíbrio (4.9), obteve-se uma equação 

diferencial parcial para os deslocamentos: 
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(4.10) 

onde fi(x) representa o termo fonte 

 
  ( )  

 

   
(
   

  
  )    

(4.11) 

Existem diversos métodos para resolver o problema representado através 

da equação (4.10). Por exemplo, podem-se assumir modelos matemáticos para 

modelar a Terra de forma simplificada. Neste trabalho, utilizou-se um modelo 

de semiespaço, onde foram calculadas funções de Green para se obter uma 

solução analítica da equação (4.10). Outra forma é utilizar uma solução 

puramente numérica obtida através do método das diferenças finitas para o 

cálculo destas funções. 
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O deslocamento da superfície ocorre devido à propagação de tensões 

através da matriz elástica, indo do semiespaço que contém a fonte de mudança 

de volume, até a superfície livre. Para uma fonte pontual s, o deslocamento de 

um ponto da superfície é proporcional à resposta elástica do meio que contém 

a fonte pontual, (Segall 1985; Vasco et al. 1988) 

   ( )     (   ) (4.12) 

onde C = constante de proporcionalidade e Gm(x,s) é a função de Green que 

representa a resposta elástica do meio (Aki & Richards, 1980).  

A constante C é obtida através da tensão transformacional multiplicada 

por a mudança de volume infinitesimal (Segall 1985) 

 
     

    
   

  
   

(4.13) 

O deslocamento total de um ponto da superfície é obtido através do 

somatório ou integral da distribuição de fontes pontuais  υ(s), sobre todos os 

elementos de mudança de volume ao longo do volume V: 

 
  ( )  

Β

  
∫  ( )  (   )  

 

 
(4.14) 

Na próxima seção são mostradas as funções de Green de forma 

generalizada e como calculá-las para o modelo de semiespaço, utilizado neste 

trabalho. 

4.1.2 Funções de Green 

Na teoria da elasticidade, a função de Green é uma função resposta do meio, 

utilizada para relacionar o campo de deslocamentos, para cada ponto genérico 

no espaço e tempo, e as forças que originaram este movimento, as quais 



18 

podem ser forças de corpo ou forças de tração sobre a superfície do corpo 

elástico em discussão (Aki & Richards, 1980). 

O cálculo da função de Green é, em geral, um problema complexo. Por 

definição, estas funções são escritas como as derivadas parciais do campo de 

deslocamentos um(x) em relação às coordenadas da fonte s (Maruyama, 1964), 

   
  (   )         

    (  
  

   
  
) (4.15) 

onde umij pode ser interpretado como a componente do deslocamento na 

direção m, gerada através de duas forças opostas na direção i de mesma 

magnitude  / xj, distantes por  xj, agindo sobre a fonte pontual. Devido à 

injeção ou retirada de fluidos, o termo fonte abordado neste trabalho possui 

característica de dilatação do volume, ij = 11, 22, 33.  

Definindo: 

   (   )    
  (   )    

  (   )    
  (   ) (4.16) 

a expressão para Gm(x,s) utilizada na integral (Eq. 4.14) é: 
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(4.17) 

onde S é a distância entre o ponto de observação da superfície, x = (x1, x2, x3), 

e a fonte pontual, s = (s1, s2, s3) 

    (     )
  (     )

  (     )
 ) /  (4.18) 

As expressões para Gmij(x,s) são fornecidas para um modelo de semi-

espaço com um coeficiente de Poisson de 0.25 em Maruyama [1964]. Estas 
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expressões utilizadas para obter Gm(x,s) estão no Apêndice A, para um semi-

espaço com coeficiente de Poisson arbitrário. [Dieterich & Decker, 1975]. 

4.1.3 Discretização do modelo 

A discretização do reservatório é necessária para resolver o problema inverso 

representado através da equação (4.14) utilizando métodos numéricos. Para 

obtê-la, são introduzidas um conjunto de N bases ortonormais βn(s), n = 1, ..., N. 

A ortogonalidade destas bases é importante para que a estimativa dos termos 

de mudança de volume  υ seja independente entre si. O modelo de mudança 

de volume  υ(s) pode ser portanto, escrito como um somatório linear das N 

bases ortonormais βl(s), 

 
  ( )  ∑     ( )

 

   

 
(4.19) 

onde as bases ortonormais são definidas da forma, 

   ( ) {
             

   
 (4.20) 

e Rn representa o volume ocupado pelo n-ésimo bloco. Para estas bases, os 

coeficientes bn representam a média da mudança de volume associado ao 

bloco Rn. Reescrevendo a integral dada pela Eq. 4.14, utilizando a expansão 

em séries (4.19): 

 
  ( )  

Β

  
∫ ∑     ( )

 

   

  (   )  

 

 
(4.21) 

Definindo, 
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(4.22) 

Como o volume de cada bloco do reservatório   é constante para cada 

camada, onde estas possuem suas espessuras descritas pela Tab. 3.1, o 

problema inverso resulta-se em: 

 
  ( )  ∑      

  ( )

 

   

 
(4.23) 

ou na forma matricial, 

      (4.24) 

um conjunto de M equações lineares, onde M é a quantidade de dados de 

elevação da superfície, para os N parâmetros bn, onde N é o número de blocos 

discretizados no domínio do reservatório.  

O sistema linear de Eq. 4.24 é quase singular, e a sua solução está 

sujeita a erros de diversas naturezas (dados, aproximação numérica, etc.). Na 

seção em que se descreve o modelo numérico, será apresentado o método 

utilizado para se obter esta solução - a decomposição em valor singular (SVD).  

4.1.4 Escoamento monofásico em um reservatório deformável  

O fluxo de fluidos incompressíveis em um reservatório deformável é governado 

pela equação da continuidade (de Marsily, 1986, p. 85): 

 
    

  

  
      

(4.25) 



21 

onde U é a velocidade do fluido, ϕ representa a porosidade da rocha, e q é o 

termo fonte. De posse da equação de Darcy, a qual relaciona a velocidade do 

fluido em meio poroso ao gradiente de pressão da rocha, 

 
   

 

 
(      )  

(4.26) 

onde k é a permeabilidade , μ é a viscosidade dinâmica do fluido, p é a pressão 

do poro, ρ é a massa específica do fluido, g é a aceleração da gravidade, e z é 

um vetor cuja direção aponta para o campo gravitacional local. Substituindo a 

Eq. 4.26 na Eq. 4.25: 
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(      )]       

(4.27) 

O comportamento reológico do fluido no reservatório está implícito na 

equação anterior (4.27). Outra relação entre a porosidade ϕ e a pressão de 

poro p é obtida através do comportamento mecânico do reservatório. Por 

exemplo, para um reservatório poroelástico, esta relação é linear (Biot, 1941; 

Audet & Fowler, 1992): 

 
     

 

 
  

  (    )

  (   )
(    )  

(4.28) 

a qual envolve a porosidade inicial ϕ0, a pressão de sobrecarga P (overburden 

pressure), e as quatro constantes elásticas: o módulo de cisalhamento G, o 

coeficiente de Poisson ν, a constante de Biot α, e uma constante do material Q. 

A relação entre a pressão bulk e a pressão de fluido é a pressão efetiva 

pe, 
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         ( ) (4.29) 

onde F(ϕ) é uma relação obtida através de medições em laboratório feitas 

sobre um testemunho (Chen & Mizuno, 1990; Audet & Fowler, 1992). Esta 

relação depende da litologia e das propriedades do fluido, entre outros fatores. 

Devido a tal, assume-se a litologia e as propriedades do fluido fixas. 

Reformulando a equação (4.29) e substituindo na Eq. 4.27: 
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(4.30) 

A Eq. 4.30 representa uma equação de difusão não linear descrevendo a 

mudança da porosidade devido à injeção ou retirada de fluidos do reservatório. 

Considerando o modelo poroelástico de reservatório, a relação F(ϕ) é uma 

função linear, 

  ( )          (4.31) 

onde Cl e Dl são constantes. Reescrevendo a equação (4.30) 
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(           )]       

(4.32) 

Considera-se importante comentar sobre a irreversibilidade do 

comportamento poroplástico, a qual está relacionada à máxima pressão efetiva 

p* em que a rocha reservatório está sujeita (Chen & Mizuno, 1990; Audet & 

Fowler, 1992). No caso de aumento da pressão efetiva pe para valores acima 

da máxima pressão efetiva p*, a rocha se deforma conforme uma determinada 

curva de pressão-porosidade. Entretanto, com a redução da pressão efetiva, a 

rocha estará sujeita a outra curva de pressão-porosidade. A representação 

matemática deste fenômeno envolve duas famílias de curvas com derivadas 
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distintas (Barenblatt et al., 1990). Deste modo, F(ϕ) depende do valor de pe em 

relação a p*: 

   

  
 {

         

          
(4.33) 

onde K1 é a derivada da curva quando a pressão efetiva é menor que a máxima 

pressão efetiva p*, e K2 é a derivada da curva para rochas sobre a linha de 

consolidação normal (Barenblatt et al., 1990). Assim sendo, se a pressão 

efetiva é sempre menor que p*, o reservatório se deformará linearmente. A 

abordagem numérica deste trabalho é feita sobre a situação descrita 

anteriormente. 

Considerando a linearidade da equação (4.32) e a mudança finita de 

porosidade δϕ durante o intervalo de tempo t0 para t1, obtém-se: 
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   δ ]        

(4.34) 

onde assumiu-se tanto a pressão de sobrecarga, quanto a massa específica do 

fluido constantes ao longo do tempo e δq representa a mudança de fluxo do 

reservatório. 

A equação anterior pode ser reescrita como uma equação diferencial 

linear de primeira ordem para a permeabilidade k: 

              (4.35) 

onde  
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 δ   

(4.36) 

e 

 
  

   

  
 

   

  
     

(4.37) 

A equação (4.35) pode ser resolvida numericamente para as mudanças 

de permeabilidade no reservatório, a partir das estimativas encontradas para   

e condições de contorno apropriadas para o termo fonte  . 

Deste modo, a equação (4.35) pode ser escrita na forma discretizada:  

 
∑      

 

   

                
(4.38) 

onde     e as versões discretas dos coeficientes    na eq.(4.38) são 

equivalentes à forma discretizada dos termos-fonte e   é o número de blocos 

no modelo do reservatório. 

A eq.(4.38) pode ser resolvida para obterem-se as mudanças de 

permeabilidade no reservatório    utilizando um solver de matrizes esparsas 

(George & Liu, 1981). 

4.2 Método numérico 

Os sistemas lineares referentes às equações (4.24) e (4.38), descritas na 

seção anterior, poderiam ser resolvidos através de diversos métodos 

numéricos. Uma forma comum de resolvê-los seria obter a solução através do 

método dos mínimos quadrados, o qual minimiza a soma dos quadrados entre 

as diferenças dos dados observados e modelados. Entretanto, devido à 

significativa instabilidade encontrada nas matrizes inversas, as quais ocorrem 
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por possuírem autovalores muito próximos de zero, faz-se necessário, então, a 

aplicação de um método numérico alternativo. 

Deste modo, fora escolhido o método da generalizada inversa, o qual 

consiste em uma técnica bastante aplicada em geofísica para a solução de 

sistemas lineares descritos como na equação (4.24) (Wiggings, 1972; Aki e 

Richards, 1980b). Este método decorre da decomposição em valor singular da 

matriz das funções de Green, o qual pode ser melhor explicado, como sendo 

um método para transformar um conjunto de variáveis correlacionáveis em um 

conjunto de variáveis não-correlacionáveis, o qual expõe melhor as diversas 

relações entre os dados originais. Este método pode, então, encontrar a melhor 

aproximação para o conjunto de dados originais utilizando um número menor 

de dimensões, por isto é visto como um método de redução de dados (Baker, 

2005). 

4.2.1 O método SVD 

O método SVD é baseado em um teorema da álgebra linear, o qual afirma que 

uma matriz retangular K pode ser escrita como um produto entre três matrizes 

– uma matriz ortogonal U, uma matriz diagonal S, e a transposta da matriz 

ortogonal V. Este teorema é usualmente apresentado da seguinte forma: 

              
  (4.39) 

onde UTU = I, VTV = I; as colunas de U são autovetores ortonormais de KKT, as 

colunas de V são autovetores ortonormais de KTK, e S é uma matriz diagonal a 

qual contém as raízes quadradas dos autovalores de U e V em ordem 

decrescente. 

A aplicação do método da generalizada inversa em termos da 

decomposição em valor singular (SVD) para o problema representado na 

equação (4.24) fornece: 
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        (4.40) 

onde a equação acima pode ser reescrita como: 

            (4.41) 

e a solução estimada para o problema referente as mudanças de volume dada 

por: 

           (4.42) 

4.3 Sensoriamento remoto 

O monitoramento da deformação em superfície fornece uma ferramenta única 

para a performance de reservatórios de petróleo. Para isto, diversas técnicas 

de sensoriamento remoto têm sido aplicadas, em especial a Interferometria por 

Radar de Abertura Sintética (InSAR). As medições através deste tipo de 

técnica tornam possível examinar o padrão espacial e temporal da resposta do 

reservatório à extração ou injeção de fluidos, enfocando possíveis regiões de 

compactação ao redor do reservatório e zonas de subsidência. 

O mapeamento dos efeitos em superfície relativos à variações de pressão 

nas camadas do reservatório devido à extração ou produção de fluidos requer 

a disponibilidade de centenas de medições por quilômetro quadrado e em 

escala milimétrica, o que torna inviável a aplicação de técnicas mais 

tradicionais de monitoramento, porém pode ser facilmente observado utilizando 

os dados de InSAR. Nesta seção serão discutidos os principais básicos da 

aquisição destes dados. (Ferretti et al., 2007; Curlander & McDonough, 1992).  

Um sistema de aquisição por radar de abertura sintética (SAR) consiste 

de uma antena móvel, fixada em um satélite, a qual envia um sinal em direção 

à um alvo e registra o sinal refletido, ou em outras palavras, o seu eco. A haste 

da antena localiza-se lateralmente à direção de voo. Os sinais de pulso são 
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enviados e registrados em uma frequência denominada pulse repetition 

frequency (PRF), a qual caracterizada a taxa de envio de sinal na direção do 

voo, ou azimute. Este sinal é modulado em uma frequência de rádio para a 

transmissão e demodulado no receptor, para este ser interpretado como um 

par de sinais reais ou um único sinal complexo. Os ecos recebidos são 

registrados em um grid regular, de acordo com o azimute do satélite e as 

distâncias entre os alvos e o sensor, isto é, as mudanças de distância (range 

change), de acordo com a figura (4.1). 

 

Figura 4.1: Imagem esquemática de uma aquisição SAR. (Advanced InSAR, 2013) 

O princípio fundamental para a tecnologia SAR consiste em um 

mecanismo de coerência citado como síntese de abertura, o qual garante o 

foco nos dados de radar, visto que o mesmo alvo em uma superfície tem sua 

posição variada para diferentes azimutes. Este mecanismo é semelhante à 

migração sísmica (Monti Guarnieri et al., 1990), com algumas diferenças em 

relação ao comprimento de onda, à natureza das ondas, e à penetração no 

terreno, entre outros. 
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5. Aplicação 

Neste capítulo será apresentado o desenvolvimento modelo computacional 

referente à solução do sistema linear de equações (4.24) para o campo de 

Wilmington, Califórnia, o qual fornece as mudanças de volume totais de cada 

camada deste reservatório.  

O modelo foi construído utilizando-se dados de deslocamento da 

superfície terrestre, obtidos através da tecnologia InSAR, conforme a figura 

(5.1) (Vasco et al., 2005).  Para a obtenção desta figura, foram examinados 

aproximadamente 262.000 pontos em superfície, durante um intervalo de 

tempo de 1992 à 2000, totalizando 8 anos de medições. Os valores 

apresentados na Fig. 5.1 consistem em uma média aritmética dos valores 

obtidos durante estes 8 anos. 

As medições obtidas através da tecnologia InSAR têm a natureza  de ser 

mudanças de distância (range changes), conforme explicado no capítulo 

anterior. A escala de cores denota a movimentação ao longo do vetor que 

conecta cada pixel com o satélite. Os valores tendendo ao azul indicam 

movimentação no sentido do satélite, caracterizando soerguimento da 

superfície. Os valores tendendo ao vermelho indicam movimentação contrária 

ao sentido do satélite, caracterizando subsidência da superfície. As regiões 

brancas indicam áreas onde as medições não puderam ser obtidas utilizando a 

tecnologia InSAR. Isto acontece porque a precisão dos dados de InSAR está 

sujeita à correlações temporais e heterogeneidades da atmosfera terrestre. A 

correlação temporal restringe as aplicações de medições de InSAR para 

regiões da Terra onde as características de reflexão não alteram-se 

significativamente com o tempo. Por exemplo, regiões onde a vegetação está 

em constante alteração não podem ser utilizadas para a obtenção deste tipo de 

dados. Além disto, as heterogeneidades da atmosfera terrestre podem induzir 

perturbações no tempo de trânsito da propagação de ondas de radar do satélite 

até a superfície, introduzindo erros futuros.  
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Figura 5.1: Deslocamentos da superfície terrestre para o campo de Wilmington, Califórnia, obtidos por 
meio da tecnologia InSAR. 
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5.1 – Implementação do modelo computacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da área total de 512 x 512 observações da elevação através do InSAR 

para o campo de Wilmington (correspondente a aproximadamente 23600 m²), 

conforme figura (5.1), foram extraídos pontos no intervalo 3 ≤ x ≤ 10 e 2 ≤ y ≤ 7.  

Para que se pudesse converter a escala de cores de cada pixel para 

valores numéricos, a imagem dada pela figura (5.1) foi geoprocessada em um 

software comercial chamado Surfer, tendo seus pontos nulos interpolados por 

kigragem, conforme figura (5.3). 

 

Figura 5.2: Área utilizada para a aplicação do modelo. 
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Figura 5.3: Figura com dados da área total da Fig. 5.1 interpolados para transformação em grid com 
valores numéricos 

 

 

Figura 5.4: Dados interpolados no intervalo no intervalo 3 ≤ x ≤ 10 e 2 ≤ y ≤ 7, conforme indicado na Fig. 
5.2. 

Para a solução do sistema linear de equações (4.24), a região dada pelas 

figuras (5.2) e (5.4), respectivamente, foi subdividida em um grid de 167 x 233 

células retangulares, tendo cada célula as dimensões de 30 x 30 metros 

(correspondente a resolução do InSAR para estas observações), 

representando, portanto, uma área total de 5 x 7 quilômetros nas direções 

norte-sul e leste-oeste do campo de Wilmington, respectivamente. 

Analogamente, o modelo do reservatório foi construído utilizando-se um 

grid de 25 x 35 pontos, tendo cada célula o tamanho de 200 x 200 metros. Este 
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modelo foi aplicado para cada uma das três camadas produtoras do 

reservatório (Tar, Ranger, e Upper Terminal), tendo as suas espessuras e 

profundidades especificadas de acordo com a Tab. 3.1. 

Para o cálculo computacional, foi implementado um código em Fortran90, 

para a determinação da correlação dos dados de superfície com aqueles de 

cada camada do reservatório através das funções de Green, decomposição da 

matriz gerada em valores singulares e cálculo das mudanças de volume. Desta 

forma, foi calculada a matriz K, utilizando-se as funções de Green (equações 

(4.17) e (4.18)). Feito isto, a matriz K foi decomposta em valores singulares 

utilizando-se a rotina svdcmp.f90 (Numerical Recipes, 1992), adaptada para 

resolução do problema atual. 

Como resultado, obteve-se a matriz decomposta, de acordo com as 

equações (4.39) e (4.40). A seguir, o volume total foi calculado de acordo com 

a equações (4.42), que por sua vez foi dividido pelo volume de cada célula 

volumétrica do reservatório, resultando no volume fracional calculado, dado 

pelas figuras (5.5), (5.6) e (5.7). 

A metodologia foi aplicada para as três regiões do reservatório, com 

profundidades e espessuras dadas pela tabela (3.1). 

5.2 - Resultados: 

 

Figura 5.5: Mudanças de volume para a região Tar do reservatório. 
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Figura 5.6: Mudanças de volume para a região RANGER do reservatório. 

 

 

Figura 5.7: Mudanças de volume para a região UPPER TERMINAL do reservatório. 
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Figura 5.8: Mudanças de volume calculadas para as três camadas do campo Wilmington utilizando: a) 
observações de nivelamento do reservatório (Vasco, 2005); b) observações InSAR (Vasco, 2005); c) 
geoprocessamento da imagem InSAR (Figs. 5.2 e 5.4) e aplicação do modelo de inversão proposto. 
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6. Discussão e conclusões 

Observa-se pelos resultados, que foram obtidas tendências de acúmulo de 

fluidos em determinadas áreas do reservatório, similares aos resultados 

mostrados em Vasco (2005). Os dados não foram suavizados ou interpolados, 

porém, as áreas com perdas de volume são visíveis e em localizações 

similares aos valores da referência.  De toda forma, testes futuros com maior 

refinamento do reservatório, o aperfeiçoamento do modelo de inversão para 

cálculo das mudanças de volume e a interpolação dos resultados finais, 

poderão promover maior calibração com os valores dados pela figura (5.4). 

Como continuidade deste trabalho, é sugerido o desenvolvimento dos 

seguintes temas: 

 Determinação da variação das propriedades do reservatório 

(porosidade e permeabilidade); 

 Desenvolvimento da formulação e implementação de algoritmo 

para tratar problemas mais complexos, considerando-se fluidos 

multifásicos e reservatórios com deformação poroplástica; 

 Quantificação de regiões com diferentes valores de volume de 

injeção; 

 Aplicação à campos offshore através do uso de tecnologia Sonar. 
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Apêndice A: Funções de Green 

Maruyama [1964] calculou as funções de Green que relacionam os seis tipos 

de deformação no núcleo   aos deslocamentos no corpo  . Esse método só é 

útil para um corpo com coeficiente de Poisson    . Para generalizar esse 

método a um corpo com um coeficiente de Poisson arbitrário é preciso mais 

desenvolvimento algébrico. Estão dados abaixo os kernals para um corpo 

quando as medidas são feitas na superfície (    ). 

Definindo o ponto na fonte como   (      ) e: 
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Apêndice B: Código Computacional 

 

PROGRAM VOLUME_RESERVOIR 
     
REAL                :: POISSON = 0.25 
REAL (KIND=8), PARAMETER     :: PI = 3.1415 
 
INTEGER    :: M, N, MP, NP 
REAL                :: tempo1, tempo2 
 
REAL (KIND=8)       :: SOMA_COMPONENTES 
 
REAL (KIND=8)       :: S3, EPSON_1, EPSON_2, EPSON_3, X1, X2, X3 
 
!REAL (KIND=8)  :: MATRIZ_PONTOS(167,233) 
!REAL (KIND=8)  :: MATRIZ_AUXILIAR(400) 
!REAL (KIND=8)      :: MATRIZ_RESERVATORIO(25,35) 
!REAL (KIND=8)  :: MATRIZ_K(38911,875) 
 
!REAL (KIND=8)  :: V(875,875), W(875) 
 
! ----- PRIMEIRO QUADRANTE DOS DADOS INSAR --------------------------- 
 
REAL (KIND=8)  :: MATRIZ_PONTOS(84, 116) 
REAL (KIND=8)  :: MATRIZ_AUXILIAR(400) 
REAL (KIND=8)       :: MATRIZ_RESERVATORIO(12, 18) 
REAL (KIND=8)  :: MATRIZ_K(9744, 216) 
 
REAL (KIND=8)  :: V(216,216), W(216) 
 
REAL (KIND=8)       :: MATRIZ_AUX(12, 18) 
 
 
! ARRAYS PARA MATRIZ DE VOLUMES -------------------------------------- 
 
REAL (KIND=8)  :: VETOR_DADOS(9744), MATRIZ_DIAGONAL_W 
(216,216) 
REAL (KIND=8)  :: MATRIZ_TRANSPOSTA_V(216,216), 
VETOR_FINAL_VOLUMES(9744) 
REAL (KIND=8)  :: RESULTADO_PARCIAL_1(216,216), 
RESULTADO_PARCIAL_2(216,9744) 
REAL (KIND=8)  :: RESULTADO_PARCIAL_3(216), 
MATRIZ_TRANSPOSTA_K(216,INT9744) 
 
 
! ARQUIVOS DE DADOS E SAIDAS COM RESULTADOS -------------------------- 
 
OPEN (UNIT=10, FILE="DADOS/Fig9_Vasco_2005.txt") 
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OPEN (UNIT=85, 
FILE="SAIDAS/RESULTADOS_UPPER/MATRIZ_RESERVATORIO.txt") 
!OPEN (UNIT=86, FILE="SAIDAS/XYZ_TAR_MATRIZ_RESERVATORIO.txt") 
!OPEN (UNIT=86, 
FILE="SAIDAS/XYZ_RANGER_MATRIZ_RESERVATORIO.txt") 
OPEN (UNIT=86, FILE="SAIDAS/RESULTADOS_UPPER/XYZ_UPPER.txt") 
 
 
call cpu_time(tempo1) 
 
 
M  = 9744 
N  = 216 
MP = 9744 
NP = 216 
 
! OFFSET = 266 
DO I = 1, 266 
    READ(10,*)  
ENDDO 
 
DO I = 1, 84 
    READ(10,*) (MATRIZ_AUXILIAR(J), J=1, 400) 
    DO J=101,216 
        MATRIZ_PONTOS(I,J-100) = MATRIZ_AUXILIAR(J) 
    ENDDO 
ENDDO 
 
PRINT *, "1. LIDOS DADOS DO INSAR." 
 
7 K = 1 
 
DO I = 1, 84 
    DO J=1,116 
        VETOR_DADOS(K) = MATRIZ_PONTOS(I,J) 
        K = K+1 
    ENDDO 
ENDDO 
 
 
CLOSE(10) 
CLOSE(11) 
CLOSE(79) 
 
!============================================================
========================================================== 
!            DEFINIÇÃO DO ESPAÇAMENTO INICIAL ENTRE OS DADOS DO 
INSAR 
!============================================================
========================================================== 
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X1 = 15 ! EM METROS - ESPAÇAMENTO ENTRE OS PONTOS MEDIDOS NA 
DIRECAO X 
X2 = 15 ! EM METROS - ESPAÇAMENTO ENTRE OS PONTOS MEDIDOS NA 
DIRECAO Y 
 
!============================================================
========================================================== 
!            DEFINIÇÃO DAS PROFUNDIDADES DOS RESERVATÓRIOS EM 
RELAÇÃO A TOPOGRAFIA - DISTANCIA EM Z 
!============================================================
========================================================== 
 
!EPSON_3 = 670.-122.   !EM METROS - DISTANCIA DA BASE DO PONTO 
AO BLOCO  - PROFUNDIDADE (METROS) PARA A ZONA "TAR" 
!EPSON_3 = 572.   !EM METROS - DISTANCIA DA BASE DO PONTO AO 
BLOCO  - PROFUNDIDADE (METROS) PARA A ZONA "RANGER" 
EPSON_3 = 1097.-229.   !EM METROS - DISTANCIA DA BASE DO PONTO 
AO BLOCO  - PROFUNDIDADE (METROS) PARA A ZONA "UPPER 
TERMINAL" 
 
!============================================================
========================================================== 
!             DEFINIÇÃO DAS DISTANCIAS DOS PONTOS NOS BLOCOS DO 
RESERVATÓRIO (X E Y) 
!============================================================
========================================================== 
 
EPSON1 = 100    !   1. CENTROIDE (EM X), EM METROS 
EPSON2 = 100    !   2. CENTROIDE (EM Z), EM METROS 
 
!============================================================
========================================================== 
!             CALCULO DA FUNÇÃO DE GREEN - RELACAO ENTRE DADOS 
INSAR E BLOCOS DO RESERVATORIO 
!============================================================
========================================================== 
 
K = 1 
 
DO I = 1, 84 
    X2 = 15 
    EPSON_2 = 100 
    DO J = 1, 116 
         X3 = MATRIZ_PONTOS(I,J)/100.    ! VALORES DE INSAR MEDIDOS NA 
SUPERFICIE EM MTS. 
         L = 1 
         EPSON_1 = 100 
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         DO L1 = 1, 12 
            EPSON_2 = 100 
            DO L2=1, 18 
                S3 = DSQRT((X1-EPSON_1)**2 + (X2-EPSON_2)**2 + (X3-
EPSON_3)**2)  ! CALCULO DA DISTANCIA S3 
                SOMA_COMPONENTES =  (POISSON+1)/(3.*PI) * ((X1 - 
EPSON_1)/S3**3) + & 
        
 (POISSON+1)/(3.*PI) * ((X2 - EPSON_2)/S3**3) + & 
        
 (POISSON+1)/(3.*PI) * ((X3 - EPSON_3)/S3**3.) 
                MATRIZ_K(K,L) = SOMA_COMPONENTES 
                L = L + 1 
                EPSON_2 = EPSON_2 + 200 
            ENDDO 
            EPSON_1 = EPSON_1 + 200 
         ENDDO 
         K = K + 1 
         X2 = X2 + 30 
    ENDDO       
    X1 = X1 + 30 
ENDDO        
             
 
!============================================================
========================================================== 
!            INICIO DE CALCULO DA DECOMPOSIÇÃO DA MATRIZ_K - SVD 
!============================================================
========================================================== 
 
CALL SVDCMP(MATRIZ_K, M, N, MP, NP, W, V) 
 
!============================================================
========================================================== 
!                               CALCULO DA MATRIZ DE VOLUMES 
!============================================================
========================================================== 
 
MATRIZ_DIAGONAL_W = 0.D0 
DO I= 1, NP 
   MATRIZ_DIAGONAL_W (I,I) = 1.D0/W(I)          ! INVERSA DA MATRIZ 
DIAGONAL W   
ENDDO 
 
DO I= 1, NP 
    DO J=1, NP 
        MATRIZ_TRANSPOSTA_V(J,I) = V(I,J)  ! TRANSPOSTA DA 
MATRIZ TRANSPOSTA V 
    ENDDO 
ENDDO 
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DO I= 1, MP 
    DO J=1, NP 
        MATRIZ_TRANSPOSTA_K(J,I) = MATRIZ_K(I,J) ! TRANSPOSTA 
DA MATRIZ_K 
    ENDDO 
ENDDO 
 
RESULTADO_PARCIAL_1 = MATMUL(MATRIZ_TRANSPOSTA_V, 
MATRIZ_DIAGONAL_W) 
RESULTADO_PARCIAL_2 = MATMUL(RESULTADO_PARCIAL_1, 
MATRIZ_TRANSPOSTA_K) 
VETOR_DADOS = VETOR_DADOS / 100. 
 
!RESULTADO_PARCIAL_3 = MATMUL(RESULTADO_PARCIAL_2, 
VETOR_DADOS)/(200.*200.*122.)     ! VALOR DE ESPESSURA MEDIA PARA 
RESERVATORIO TAR 
!RESULTADO_PARCIAL_3 = MATMUL(RESULTADO_PARCIAL_2, 
VETOR_DADOS)/(200.*200.*229.)     ! VALOR DE ESPESSURA MEDIA PARA 
RESERVATORIO RANGE 
RESULTADO_PARCIAL_3 = MATMUL(RESULTADO_PARCIAL_2, 
VETOR_DADOS)/(200.*200.*229.)      ! VALOR DE ESPESSURA MEDIA 
PARA RESERVATORIO UPPER 
 
 
RESULTADO_PARCIAL_3  = RESULTADO_PARCIAL_3 * 8. / 1.D+3 
 
K=1 
DO I=1, 12 
    DO J=1, 18 
       !print *, RESULTADO_PARCIAL_3(K) 
       !VETOR(I,j) = RESULTADO_PARCIAL_3(K)*0.01 
       MATRIZ_RESERVATORIO(I,j) = RESULTADO_PARCIAL_3(K) 
       K = K + 1 
    ENDDO 
ENDDO  
 
DO I = 1, 12 
      WRITE(85,13) (MATRIZ_RESERVATORIO(I,J), J=1, 18) 
ENDDO 
13 format (<18>(F16.6,1X)) 
 
! IMPRIME ARQUIVO XYZ 
DO I = 12,1,-1 
    DO J=1,18 
       MATRIZ_AUX(13-I,J) = MATRIZ_RESERVATORIO(I,J) 
    ENDDO 
ENDDO 
DO I = 1,12 
    DO J=1,18 
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        WRITE(86, *) J, I+12, MATRIZ_AUX(I,J) 
    ENDDO 
ENDDO 
CLOSE (85)  
CLOSE (86) 
 
PRINT *, "FINAL DE VOLUMES FRACIONAIS NO RESERVATORIO" 
call cpu_time(tempo2) 
print *, "TEMPO DE EXECUÇÃO: ", TEMPO2-TEMPO1, " segundos." 
PAUSE 
END PROGRAM 

 


