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RESUMO 

 

 

A extração de fluidos altera as pressões de poros inicialmente em equilíbrio no reservatório 

petrolífero, que por sua vez podem alterar o estado de tensões e induzir a deformação na rocha 

reservatório assim como nas formações geológicas adjacentes. Deste modo, o conhecimento e 

quantificação da compressibilidade da rocha reservatório assume um papel importante no que 

diz respeito à gestão de produção e injeção de poços petrolíferos, no âmbito económico e 

ambiental.  

Neste trabalho foram realizados ensaios laboratoriais numa célula triaxial tipo core holder de 

Hassler, para uma rocha calcária potencial reservatório, submetida a um estado de tensão 

hidrostático com ciclos de pressão de injeção de poros alternada, capazes de simular as fases 

de produção de um reservatório petrolífero durante a fase elástica de deformação. As 

propriedades poroelásticas de interesse na presente análise são nomeadamente a velocidade 

das ondas P, permeabilidade, porosidade e parâmetros de deformabilidade. 

Foi possível encontrar tendências claras através de correlação das diferentes propriedades 

avaliadas, que evidenciam a compactação dos poros induzida pelo aumento da tensão efetiva. 

Deste modo, as propriedades poroelásticas das rochas devem ser consideradas dinâmicas, 

sendo a sua compreensão crucial para o êxito das operações de perfuração e produção de 

poços. 

 

 

 

Palavras-chave: Redução do volume de poros, Ensaio triaxial, Propriedades poroelásticas. 
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ABSTRACT 

 

 

The initial pressures in equilibrium of a petroleum reservoir are changed by the fluids production, 

in turn, this can affect the stresses state and induce deformation in the reservoir rock as well and 

the adjacent geological formations. Thus, the knowledge and quantification of the reservoir rock 

compressibility assumes an important role in the management for production and injection in 

petroleum wells, as well also for the economically and environmentally concerns. 

This study were done on laboratory tests, performed with a triaxial cell similar to a Hassler type 

of core holder, on a potential carbonate reservoir rock, tested at hydrostatic tension state with 

alternating cycles of pore pressure injections, in order to simulate the production phases of a 

petroleum reservoir during elastic deformation. The poroelastic properties of interest in the 

present analysis are the P-wave velocity, permeability, porosity and deformability parameters. 

It was possible to find clear tendencies through correlation of the different evaluated properties, 

which evidences the pore compression induced by the increase of the effective stress. Thus, the 

poroelastic proprieties of the rocks should be considered as dynamic, their understanding are 

crucial for the success of the drilling and production operation of petroleum wells. 

 

 

 

Keywords: Pore volume reduction, Triaxial test, Poroelastic proprieties.  
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1 INTRODUÇÃO 

Um reservatório petrolífero pode ser definido como uma acumulação de hidrocarbonetos 

contidos em rochas porosas e permeáveis saturadas de fluidos, que num estado normal anterior 

a uma exploração, apresentam pressões equilibradas entre si (Satter et al., 2007). No entanto, 

quando se inicia a extração de hidrocarbonetos é provocado um desequilíbrio na pressão dos 

poros e consequentemente são afetadas as propriedades físicas e mecânicas do reservatório e 

das rochas envolventes. 

Segundo Fjaer et al. (2008) e Zoback (2007), este fenómeno dá origem a redução do volume da 

rocha reservatório, fenómeno este denominado por compactação, uma vez que durante o 

processo de extração de fluidos é registada uma diminuição da pressão dos poros, o que leva a 

depleção do reservatório e, por conseguinte, desencadeia um aumento das tensões efetivas na 

matriz rochosa. Assim, é expectável que o peso das camadas suprajacentes (overburden) ao 

reservatório, inicialmente suportado pela matriz rochosa e pelo fluido pressurizado, passe a ser 

suportado maioritariamente pela matriz rochosa. É de salientar, que segundo Burton et al. (1998) 

citado por Fjaer et al. (2008) foi verificado que durante a depleção de reservatórios a tensão 

efetiva é frequentemente o dobro da inicialmente registada, antes do início da perfuração. 

A alteração das tensões efetivas durante o processo de produção induzem subsequentes 

alterações das propriedades físicas e mecânicas na rocha reservatório e envolventes. Isto causa 

a redução da porosidade e permeabilidade e, por conseguinte, condiciona a história de produção 

de um reservatório petrolífero (Soares et al., 2002). Neste sentido, propriedades como a 

permeabilidade e a porosidade não devem ser consideradas constantes, durante a fase de 

produção de um reservatório petrolífero. A negligência desta informação pode acarretar erros 

nas estimativas de volume de hidrocarbonetos in-place, manutenção e gestão de produção de 

reservatórios petrolíferos, entre outros (Soares et al., 2002, & Jalalh, 2006). 

Assim, dependendo das características intrínsecas do reservatório e do maciço rochoso 

envolvente, bem como da atividade humana, a compactação de reservatórios petrolíferos torna-

se mais ou menos significativa. Entre os fatores destacam-se nomeadamente compressibilidade 

da rocha, condições de fronteira do reservatório, densidade dos fluidos acumulados e do controlo 

dos volumes de produção de hidrocarbonetos, (Geertsma, 1973, citado por Khurshid et al., 2015). 

No que diz respeito à compressibilidade da rocha, rochas com menor dureza, designadas por 

rochas brandas, apresentam maior compressibilidade de poros. Neste tipo de rochas a extração 

de fluidos é predominantemente induzida pela compressibilidade dos poros. Khurshid et al. 

(2015) corroboram estes factos, referindo que os mecanismos de produção de hidrocarbonetos 

decorrentes da compactação podem ser responsáveis por 45-75% da energia total de produção, 

podendo aumentar a recuperação de hidrocarbonetos. Porém, em rochas mais rígidas, isto é 
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com maior módulo de rigidez, o principal mecanismo de produção é conduzido pela 

compressibilidade dos fluidos contidos nos poros (Guerreiro, 2013). 

Por outro lado, Khurshid et al. (2015) realçam a importância da injeção de fluidos após o inicio 

de produção, com o intuito de evitar o colapso de poros, a partir do qual se desencadeiam 

deformações plásticas irreversíveis que afetam a recuperação de hidrocarbonetos. Contudo, 

Khurshid et al. (2015) afirmam que em muitos casos a compactação é inevitavelmente contínua, 

mesmo após o início de injeção de fluidos. 

A indústria petrolífera tem vindo a desenvolver várias técnicas de recuperação essenciais para a 

maximização da produção de hidrocarbonetos, possibilitando assim uma maior rentabilidade 

económica dos reservatórios produzidos, no intuito de aumentar e/ou manter os volumes de 

extração de hidrocarbonetos por mais tempo e controlar de forma mais eficaz a redução da 

pressão de poros (Palsson et al., 2003). 

Deste modo, torna-se fundamental aprofundar o estudo e compreensão da sensibilidade e do 

comportamento das características poroelásticas das rochas, para diferentes estados de tensão, 

pelo impacto e significância ambiental, económica e humanitária que representa alcançar a 

máxima rentabilidade e eficácia da exploração petrolífera nos dias que decorrem. 

1.1 Objetivos 

Na presente dissertação pretende-se contribuir para a discussão da adequabilidade da utilização 

de uma célula triaxial, devidamente ajustada, de forma a simular as condições de ensaio de um 

Core holder do tipo Hassler.  

O ensaio tem como objetivo simular laboratorialmente as fases de produção primária e 

secundária de um reservatório petrolífero, através de diferentes ciclos de pressurização. Para 

tal, vai ser feita uma análise crítica do comportamento e relação entre as características 

poroelásticas para vários estados de tensões, nomeadamente a permeabilidade, porosidade, 

velocidade das ondas acústicas longitudinais (tipo P), módulo de Young, módulo de elasticidade 

volumétrico. 

Pretende-se também identificar possíveis relações entre diferentes propriedades analisadas 

durante as várias etapas do ensaio. Deste modo, serão efetuados um conjunto de ensaios em 

amostras do mesmo material e retirados do mesmo bloco rochoso. 

Para tal, foram utilizadas amostras cilíndricas provenientes da formação calcária do Codaçal, 

situada em Portugal, considerada como uma formação análoga ao pré-sal brasileiro. Toda a 

componente laboratorial foi realizada numa célula triaxial devidamente adaptada existente no 

Geotechnical Laboratory Sciences & Technologies (GeoLab), no Instituto Superior Técnico de 

Lisboa. 
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1.2 Organização da dissertação 

A presente dissertação está organizada em sete capítulos. 

Capitulo 1 – Exposição do contexto do trabalho e importância desta abordagem. São definidos 

os objetivos do trabalho, assim como a descrição e organização dos vários capítulos. 

Capitulo 2 – Descrição de conceitos fundamentais que ilustram a relevância do presente estudo. 

Incide fundamentalmente nas diferentes fases de um campo petrolífero e nas principais 

propriedades das rochas consideradas importantes, particularmente as propriedades petrofísicas 

e mecânicas. 

Capitulo 3 – Compilação e organização de vários estudos relevantes para a compreensão da 

dissertação, nomeadamente referentes ao tema da teoria da poroelasticidade, ensaios 

laboratoriais do tipo core holder, assim como a evolução das características poroelásticas em 

função das tensões. Destas destacam-se a compressibilidade de reservatórios, evolução da 

porosidade e permeabilidade, assim como a importância e fatores relevantes a ter em conta na 

interpretação das velocidades sísmicas e dos módulos de elasticidade. 

Capitulo 4 – Descrição das amostras utilizadas, assim como os equipamentos e metodologias 

adotadas para o estudo, onde é mencionado todo o procedimento necessário e o programa dos 

ensaios laboratoriais utilizado.  

Capitulo 5 – Apresentação dos resultados obtidos na análise experimental e discussão do 

comportamento dos diferentes parâmetros medidos ao longo dos ensaios.  

Capitulo 6 – Principais conclusões assim como as perspetivas de trabalhos futuros. 

Capitulo 7 – Referências bibliográficas. 
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2 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS 

2.1 Fases da vida de um campo petrolífero 

A exploração de um campo petrolífero requer um plano de desenvolvimento, porém há enormes 

limitações na delineação desse plano, devido à incerteza associada aos reservatórios 

petrolíferos. Essa incerteza deve ser analisada, sendo por isso necessário estudar um plano de 

desenvolvimento flexível e ajustável às alterações do reservatório durante a sua explotação 

(Gomes & Alves, 2011). Os mesmos autores referem que um plano de desenvolvimento de um 

campo petrolífero avança de forma progressiva, permitindo alterar os caudais de 

produção/injeção e métodos de desenvolvimento. Para tal, torna-se indispensável o 

conhecimento das condições reservatório, de modo a minimizar as incertezas. 

Um perfil de produção típico envolve três fases, a fase inicial corresponde a um crescimento 

acentuado até ao pico de produção, seguindo-se um patamar constante que representa um 

caudal de produção estável durante um, dois anos ou até períodos mais longos, por fim inicia-se 

a fase de declínio e de abandono do campo petrolífero (Figura 1). Quanto maior for o caudal de 

produção, menor será a duração do patamar e, consequentemente, maior será o tempo de 

declínio. Essa gestão de produção depende sobretudo da análise económica do projeto, do 

contrato de exploração e de fatores geopolíticos da região em causa (Gomes & Alves, 2011). 

Altos índices de volume de produção podem originar significantes compactações, induzindo 

importantes reduções da permeabilidade na vizinhança do poço. Deste modo, altos índices de 

volume de produção podem tornar-se menos produtivos, especialmente para reservatórios que 

apresentem maior diminuição da permeabilidade em função do aumento das tensões (Azevedo, 

2005). 

 

 

 

Segundo Green (1998, citado por Engelke, 2012), a recuperação de hidrocarbonetos de um 

reservatório petrolífero é tradicionalmente definida em três fases, a recuperação primária, 

secundária e terciária.  

Figura 1 - Perfil de produção genérico de um campo petrolífero (Gomes & Alves, 2011) 
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A recuperação primária corresponde ao escoamento de fluidos pela energia interna do 

reservatório, significa isto que a pressão do reservatório é suficiente para encaminhar os fluidos 

até a coluna de produção. Durante a mesma existem quatro principais mecanismos de produção 

que podem contribuir em simultâneo para a extração de fluidos, sendo estes o gás em solução 

(dissolved gas drive), a expansão da capa de gás (gas cap), a compactação de reservatório 

(compaction drive) e o influxo do aquífero (water drive) (Selley, 1998 e Satter, 2007). Para o 

entendimento dos mecanismos de produção primária é representado na Figura 2 um esquema 

representativo, que deve ser analisado em conjunto com a informação da Tabela 1, adaptada de 

Satter (2007), Zoback (2007) e Fjaer et al. (2008). 

 

Figura 2 - Mecanismos de produção primários de reservatórios petrolíferos. Adaptado de 
http://www1.uis.no/Fag/Learningspace_kurs/PetBachelor/webpage/tech%5CReservoir%5CMBE%5CResE
valuationDriveMech.pdf 

Tabela 1 - Características dos mecanismos de produção primária. Adaptado de Satter (2007), Zoback 
(2007) e Fjaer et al. (2008) 

Mecanismo de produção primária  Características 

Expansão da capa de gás 

A queda da pressão de poros é compensada pela expansão da capa de 

gás, que invade os poros inicialmente saturados por óleo, ajudando assim a 

encaminhar o óleo até a coluna de produção. 

Gás em solução 

Quando a pressão e temperatura do reservatório estão abaixo da transição 

de fase são libertadas moléculas de gás dissolvidas inicialmente no óleo, 

que devido às forças gravitacionais, escoarão mais rápido que o óleo e 

ajudaram a encaminhar o mesmo até a coluna de produção. 

Influxo do aquífero 

A perda de pressão decorrente da extração de fluidos é compensada pelo 

influxo de aquíferos que, por sua vez, cria uma frente de arrastamento entre 

o contacto óleo/água. 

Compactação do reservatório 

Quando a redução da porosidade induzida pela compactação, origina o 

aumento da pressão dos poros mais rápida e significativa que a sua 

diminuição devido a depleção do reservatório. 

 

Quando a recuperação primária deixa de ser eficiente dá-se início a recuperação secundária, 

que consiste na injeção de gás e/ou água (waterflooding) no reservatório, sendo que por norma 

quando é utilizado o gás, este é injetado na acumulação de gás situada no topo e quando o 

recurso é a água, é injetada na zona de influxo do aquífero na base do reservatório. Segundo 

Palsson et al. (2003), as técnicas de recuperação secundária têm vindo a ser amplamente 
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utilizadas em vários campos petrolíferos. Os mesmos autores relatam que em campos 

petrolíferos offshore, a injeção de água contribui frequentemente para um aumento da 

recuperação primária de aproximadamente 15%, podendo até atingir 40%. De facto, a injeção 

de água é o método mais comum de injeção de fluidos em reservatórios, devido à sua 

disponibilidade, relativa facilidade de utilização e boa eficiência no deslocamento de petróleo 

(Craig, 1993, citado por Engelke, 2012). Isto deve-se ao facto de a água e o petróleo serem 

imiscíveis sob praticamente todas as condições de pressão e temperatura de reservatório e de 

superfície, uma vez que, tanto a solubilidade do petróleo na água como a de água no petróleo é 

reduzida (Willhite, 1986, citado por Engelke, 2012). 

Assim, é de salientar que a injeção de fluidos no reservatório durante a produção de 

hidrocarbonetos se torna essencial na maximização da recuperação dos mesmo, uma vez que é 

fundamental na manutenção das pressões de poros no reservatório, o que permite encaminhar 

os hidrocarbonetos até à coluna de produção (Khurshid et al., 2015). Ainda nesta perspetiva, 

ressalta-se a importância de manter as pressões de reservatório acima da linha de transição de 

fase, pela regulação das componentes pressão e temperatura, uma vez que se a pressão do 

reservatório baixar até a linha de transição de fases (bubble point), o gás dissolvido no óleo 

liberta-se e acumula-se na parte superior do reservatório. Isto resulta num aumento da densidade 

do óleo, afetando assim a gestão do reservatório e induzindo consequentemente prováveis 

prejuízos nas reservas de petróleo (Gomes & Alves, 2011). 

Para a maximização da recuperação de hidrocarbonetos e com vista a prolongar o tempo de vida 

útil de um reservatório petrolífero torna-se fundamental considerar também o planeamento da 

localização dos poços injetores, caudais e timings de injeção. Em reservatórios de baixa 

produtividade, é normal a utilização de bombas de fundo para vencer a queda de pressão 

correspondente à coluna de fluidos presentes no poço, assim como a injeção de gás no fundo 

do poço com o intuito de reduzir a densidade do fluido presente na coluna de poço. Isto permite 

reduzir a queda de pressão entre o reservatório e a superfície, sendo esta técnica conhecida 

como gas lift, Gomes & Alves (2011).  

Segundo Gomes e Alves (2011), os métodos tradicionais de recuperação primária e secundária 

conseguem recuperar entre 30 a 50% do petróleo existente no reservatório. Todavia, quando os 

métodos de recuperação secundária não são eficientes, como em casos de hidrocarbonetos 

pesados ou quando se pretende a recuperação do petróleo remanescente na fase de depleção, 

são utilizados métodos de recuperação avançada, denominados por EOR (Enhanced Oil 

Recovery), o que corresponde à recuperação terciária.  

Geralmente, os métodos de EOR consistem na injeção de produtos que não se encontram no 

reservatório. Estes métodos requerem grandes investimentos, daí serem só utilizados quando 

existe viabilidade económica para tal (Gomes & Alves, 2011). A caracterização dos principais 

EOR estão descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Descrição dos principais métodos EOR. Adaptada de Gomes & Alves (2011) e Banat, 1995) 

Método Técnica Tipo de reservatório Vantagens / Desvantagens 

Químicos 

Dissolução de químicos 

na água injetada. Injeção 

de emulsões. 

Viscosidade inferior 

a 35 centipoise e 

densidade acima de 

30 API. 

Investimento reduzido, fácil 

aplicabilidade. Possível criação de 

sólidos por reação química dos 

hidróxidos com minerais da rocha. 

Baixos fatores de recuperação de HC’s 

Térmicos 

Aumento da temperatura 

e pressão no reservatório 

por combustão induzida 

(injeção de O2 ou ar) ou 

técnica de vapor (steam 

soak). 

Viscosidade entre 

200 e 2000 

centipoise e 

densidade inferior a 

20 API. 

A técnica de vapor tem investimentos 

moderados, aplicabilidade simples, 

ótimas recuperações tendo sido usado 

em 70% dos projetos EOR em todo o 

Mundo (Gomes & Alves 2011). Porém a 

combustão induzida é um processo 

dispendioso e de difícil previsão. 

Termodinâmicos 

Injeção de solventes 

miscíveis pressurizados 

(normalmente gás, 

nitrogénio, gás associado, 

gás natural, dióxido de 

carbono e álcool). 

Pressão de injeção 

ajustada a 

densidade do 

petróleo. 

Diferenças entre o gás e o óleo podem 

causar ramificações no fluxo de gás. Os 

custos são dispendiosos e dependem da 

abundância do gás. Possível aumento 

da corrosão e precipitação de asfalto. 

Biológico ou 

macrobiológico 

Injeção de bactérias 

juntamente com água 

injetada. 

Petróleo leve e 

pouco viscoso. 

Permite controlar diferentes 

propriedades de acordo com as 

bactérias injetadas. Possível 

degradação da permeabilidade. 

 

De referir que os problemas de ramificação do gás nos processos termodinâmicos têm sido 

atualmente minimizados pela técnica WAG (water alternating gas), que consiste na injeção 

alternada de gás e água. 

Em contraste com os métodos EOR existem também os métodos IOR (Improved Oil Recovery), 

que se baseiam utilização de poços horizontais ou multidirecionais apoiados em novas 

tecnologias, sem que haja injeção de qualquer fluido estranho no reservatório (Gomes & Alves, 

2011). Para otimizar a produtividade de um reservatório é importante ter em consideração a 

orientação dos poços horizontais, que por sua vez devem ter em conta a anisotropia da 

permeabilidade do reservatório. Neste seguimento, Azevedo (2005) refere que os poços 

horizontais devem ser orientados ortogonalmente à direção máxima da permeabilidade 

horizontal máxima, para atingir o potencial de influxo máximo no poço. Esta otimização permitirá 

a redução do número de poços. 

Em qualquer das soluções descritas anteriormente observam-se alterações das propriedades 

poroelásticas, resultantes da alteração do estado de tensões iniciais. A fim de compreender 

melhor estes processos, o presente trabalho laboratorial pretende estudar as variações das 
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características poroelásticas durante a compactação elástica, em provetes previamente 

saturados de água e submetidos a diferentes pressões de confinamento (𝑃𝑐) e de poros (𝑃𝑝). 

2.2 Propriedades das rochas 

De entre as propriedades das rochas, a porosidade e a permeabilidade são fatores que 

influenciam diretamente o armazenamento e recuperação do volume de hidrocarbonetos. As 

alterações da matriz rochosa, que resultam da variação volumétrica, são associadas a 

parâmetros de deformabilidade, tais como o módulo de elasticidade e módulo de elasticidade 

volumétrico. Estes parâmetros, determinados durante a fase de comportamento elástico da 

rocha, podem facilmente ser obtidos através de ensaios laboratoriais de compressão. 

2.2.1 Propriedades petrofísicas 

2.2.1.1 Porosidade 

As rochas são materiais sólidos constituídos por aglomerados de minerais e devido à 

irregularidade da geometria entre as partículas que as formam, existe entre elas vazios que 

podem ser preenchidos por fluidos (Selley, 1998), tal como ilustrado na Figura 3. A percentagem 

de espaço vazio de uma rocha é denominada por porosidade e pode ser calculada como a razão 

entre o volume de vazios e o volume total da rocha: 

∅ =
𝑉𝑡 − 𝑉𝑠

𝑉𝑡

=
𝑉𝑣

𝑉𝑡

 × 100 (1) 

Onde  𝑉𝑡,𝑉𝑠 e 𝑉𝑣 representam respetivamente o volume total, o volume das partículas sólidas e o 

volume de vazios. 

 

Figura 3 - Esquematização de diferentes rearranjos, tamanhos e granulometrias de grãos constituídas por 
geometrias de poros distintas. Adaptado de MHHE Ground Water (2000, citado por Azevedo, 2005)  

De acordo com Djebbar et al. (2004), a porosidade é classificada em primária e secundária. A 

primária desenvolve-se durante a deposição sedimentar, enquanto a porosidade secundária, ou 

induzida, é controlada por processos diagenéticos, que podem diminuir ou aumentar a 

porosidade inicial. A diminuição da porosidade inicial pode ser consequência da compactação 
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originada pelas tensões geostáticas posteriores à sedimentação das rochas, ou por cimentação 

dos poros por calcita, sílica e outros minerais. Enquanto que o aumento da porosidade inicial 

pode ser resultante da dolomitização e/ou dissolução, ambos frequentes em rochas 

carbonatadas (Djebbar et al., 2004). 

Apesar dos poros exibirem vários tamanhos e formas, à escala de reservatório são 

frequentemente utilizadas duas noções de porosidade, nomeadamente a porosidade da matriz 

porosa, constituída pelos espaços intergranulares que apresentam o principal volume 

responsável pela acumulação de fluídos nas rochas e a porosidade de fissuras ou fraturas, que 

apesar de ser de menor importância para a acumulação de fluidos, é relevante no que diz 

respeito à percolação de fluidos, devido à criação de linhas de escoamento preferenciais, Wang 

et al. (2000). 

A porosidade total, que engloba a porosidade da matriz rochosa e de fissuras ou fraturas, 

consiste no volume total de vazios da rocha, estejam ligados ou não entre si, ao contrário da 

porosidade efetiva, que contabiliza apenas os poros interligados que permitem o fluxo de fluídos 

(Núñez, 2007). No texto não será feita a distinção entre os dois tipos de porosidade, primária ou 

secundária, assim como efetiva ou total. A utilização do termo porosidade daqui em diante irá 

referir-se apenas à porosidade efetiva. 

A porosidade pode ser aferida in situ através da interpretação de diagrafias acústicas e 

nucleares, tais como a sonda de neutrões (CNL tool), sonda de densidade (LDL tool) e raios 

gama (GR tool). No âmbito laboratorial, a porosidade pode ser determinada pelo procedimento 

da EN 1936 (2006), que consiste em saturar o provete em vácuo num fluido com uma 

determinada massa específica 𝜌0 (𝑔/𝑐𝑚3). Sabendo massa saturada (𝑀𝑠𝑎𝑡) e massa seca 

(𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎) do provete após a secagem numa estufa a 70ºC, é possível calcular a porosidade pela 

seguinte equação: 

𝑛 =

𝑀𝑠𝑎𝑡 − 𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎

𝜌0

𝑉𝑡

× 100 
(2) 

Onde 𝑛 representa a porosidade, expressa em unidades percentuais, 𝑀𝑠𝑎𝑡 e 𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎 são 

respetivamente as massas saturada e seca expressas em gramas, 𝜌0 refere-se à massa 

volumétrica da água (g/cm3) e por fim, 𝑉𝑡 indica o volume total do provete (cm3). 

O cálculo da variação percentual da porosidade (%ΔØ) de interesse para o presente estudo é 

dada pela razão entre a extensão volumétrica (∆𝜀𝑣) e o volume total (𝑉𝑡), definido pela seguinte 

equação: 

%∆∅ =
∆𝜀𝑣

𝑉𝑡

=
𝜀𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 + 2 × 𝜀𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠.

𝑉𝑡

 (3) 
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2.2.1.2 Permeabilidade 

A permeabilidade descreve a facilidade com que os fluidos escoam através dos poros 

interconectados da rocha, sendo esta uma das propriedades mais importantes do reservatório 

uma vez que está diretamente relacionada com a exploração/produção de hidrocarbonetos. 

Segundo Djebbar et al., (2004), a qualidade de um reservatório petrolífero é determinada pela 

permeabilidade, que pode variar entre 0.1 a 1000 mD. 

A permeabilidade pode ser calculada diretamente por ensaios laboratoriais ou aferida 

indiretamente em poços in-situ, através da combinação e interpretação de diagrafias. Segundo 

Gomes e Alves (2011), a permeabilidade in-situ pode ser estimada pelas seguintes diagrafias: 

 Caliper: avaliada através da espessura do mudcake formado nas paredes do poço pelas 

lamas de circulação. As formações mais permeáveis vão apresentar maior espessura de 

mudcake, devido ao maior diferencial de pressões existente entre o espaço anular e as 

formações permeáveis; 

 Diagrafias elétricas: A caracterização qualitativa da permeabilidade é diretamente 

proporcional à separação das curvas de resistividade (shallow e deep). Devido às 

diferentes resistências à corrente elétrica dos fluídos saturantes é possível identificar o 

tipo de fluido armazenado; 

 Gamma Ray: Mede a radioatividade contida nas formações, o que permite aferir o tipo 

de formação geológica assim como a sua densidade. Quanto maior for a intensidade dos 

raios gamma na formação, maior será a probabilidade de haver permeabilidade. No 

entanto, a sua utilização em calcários é limitada; 

 NMR (nuclear magnetic resonance): A permeabilidade é estimada através da 

quantificação da porosidade e da distribuição do tamanho dos grãos da rocha; 

 MDT (modular tester): O contacto entre os diferentes fluidos pode ser obtido através da 

interpretação das pressões obtidas diretamente na formação. A permeabilidade é 

inferida através de cálculos da mobilidade do óleo. 

 DSI (dipolo shear sonic imager): Neste caso a permeabilidade é calculada através de 

correlações matemáticas, baseada na tecnologia Stoneley waves, que tem como base a 

leitura das diagrafias acústicas. 

Gomes e Alves (2011) referem que a utilização das diferentes técnicas acima mencionadas para 

determinação da permeabilidade dependem do investimento e complexidade dos projetos, sendo 

as diagrafias MDT as que acarretam maior custo de operação. Segundo Schlumberger (1987, 

citado por os Gomes e Alves, 2011) as diagrafias obtidas por ressonância magnética, 

nomeadamente combinable magnetic resonance são a melhor ferramenta para avaliação indireta 

e contínua da permeabilidade ao longo do reservatório. 

Laboratorialmente, a vazão de escoamento pode ser calculada pela lei proposta pelo engenheiro 

Francês Henry Darcy (1803-1858), que formulou a equação do escoamento laminar de fluidos 
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para velocidade de escoamento constante, numa direção, através de um meio poroso 

homogéneo e isotrópico. 

𝑄 = −
𝑘. 𝐴

𝜇
.
∆ℎ

∆𝐿

 (4) 

Onde 𝑄 é o caudal (m3/s), 𝑘 a permeabilidade da rocha (m2 ou Darcy x1012), 𝐴 a área da secção 

transversal de fluxo (m2), 𝜇 a viscosidade dinâmica do fluído (Pa.s) e 
∆ℎ

∆𝐿
 a perda de carga 

hidráulica. A partir da equação de Darcy (4) a permeabilidade pode ser calculada pela seguinte 

expressão: 

𝑘 =
𝑄. 𝐿. 𝜇

𝐴. ∆𝑃

 (5) 

Onde 𝐿 representa o comprimento da trajetória de fluido (m) e ∆𝑃 corresponde ao diferencial de 

pressão (Pa) nas extremidades do provete. 

2.2.1.3 Velocidade das ondas sísmicas 

As ondas sísmicas, também designadas por ondas ultras-sónicas ou acústicas propagam-se 

através da energia cinética das ondas elásticas, que provocam movimentos vibratórios das 

partículas dos materiais por onde se propagam (Guerreiro, 2013). 

As ondas sísmicas de maior interesse para a área em estudo são as ondas-P (primárias) e S 

(secundárias), que podem ser utilizadas como um método não destrutivo de fácil aplicação, em 

condições laboratoriais e de campo, para aferir a evolução das propriedades geomecânicas das 

rochas. Neste seguimento, Fjaer et al. (2008) referem que a velocidade de propagação das ondas 

sísmicas é influenciada pelas características físicas dos constituintes do meio por onde se 

propagam, tais como o módulo de compressibilidade, o módulo de distorção e a densidade dos 

materiais. No mesmo contexto, Bakhorji (2010) refere ainda que as velocidades sísmicas 

dependem de parâmetros externos como a pressão e temperatura.  

As ondas P (primárias) propagam-se através de oscilações longitudinais enquanto as ondas S 

(secundárias)  propagam-se por vibrações transversais (Figura 4) Por esse motivo as ondas S 

apenas são transmitidas em meios sólidos, uma vez que os fluidos não apresentam resistência 

ao corte (Fjaer et al., 2008). 

 

Figura 4 - Propagação longitudinal (onda P) e transversal (onda S). Adaptado de Fjaer et al. (2008) 

Direção de propagação da onda 

Onda-P 

Onda-S 
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A velocidade das ondas sísmicas pode ser determinada direta e indiretamente. A determinação 

direta pode ser calculada através de ensaios laboratoriais, para tal é necessário utilizar um 

recetor que capte os impulsos gerados pela fonte. A medição do tempo de propagação da onda 

através do comprimento do provete permite determinar as velocidades sísmicas, através da 

seguinte equação: 

𝑣 =
𝑑

∆𝑡

 (6) 

Onde 𝑣 é a velocidade de propagação da onda (m/s), 𝑑 é a distância entre sensores (m) e ∆𝑡 é 

o tempo (s) necessário para que o recetor capte a onda emitida pela fonte. 

A determinação indireta da velocidade da onda implica o conhecimento da massa volumétrica e 

das características de deformabilidade da rocha, nomeadamente do módulo elástico (𝐸) e do 

coeficiente de Poisson (ʋ). 

𝑣𝑝 = √
𝐸(1 − ʋ)

𝜌(1 + ʋ)(1 − 2ʋ)
 (7) 

𝑣𝑠 = √
𝐸

2𝜌(1 + ʋ)
 (8) 

Importa referir que as equações (7) e (8) são válidas para materiais isotrópicos, homogéneos, 

homogéneos e derivam (Kolsky, 1963) da lei da Lei de Hooke. 

Novas técnicas no âmbito do estudo da saturação dos fluidos durante a depleção de reservatório 

petrolífero têm vindo a ser desenvolvidas, através da interessante técnica de interpretação 

sísmica conhecida como 4D (time-lapse) (Holt, 2001). A referida técnica baseia-se na 

interpretação e comparação de sucessivos registos sísmicos obtidos por recetores e emissores 

de onda estáticos. Contudo, segundo Steinecker (2014) é importante ter em consideração que a 

matéria orgânica pode influenciar os registos sísmicos, provocando o aumento artificial do tempo 

médio de propagação das ondas. 

2.2.2 Propriedades mecânicas 

O módulo de Young (𝐸), também conhecido como módulo de elasticidade, descreve a magnitude 

de deformação de um material, resultante do incremento de tensão na mesma direção da 

deformação. O módulo de Young pode ser determinado por um ensaio de compressão simples 

(uniaxiais), através do cálculo do declive da curva entre a tensão vs. extensão, sendo definido 

pela seguinte equação: 

𝐸 =
∆𝜎

∆𝜀
 (9) 

Importa referir que a relação tensão-deformação não é linear, embora a sua idealização linear 

seja comumente aceite, de forma a simplificar o estudo da deformabilidade dos materiais. 
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Segundo Fjaer et al. (2008) o módulo de Young pode ser definido para diferentes padrões de 

cálculo da relação tensão/deformação, como ilustrado na Figura 5 e descrito nos pontos que se 

seguem: 

 - Módulo inicial, calculado pelo declive inicial da curva tensão/deformação; 

 - Módulo secante, obtido pelo declive da reta definida por dois pontos pré-definidos da 

curva de tensão/deformação; 

 - Módulo tangente, definido pelo declive da reta que passa pelo pico de tensão máximo; 

 - Módulo médio, definido pelo declive da reta que conte o valor máximo e mínimo da 

curva de tensão/deformação.  

   

Figura 5 - Ilustração da relação típica de tensão/deformação. Representação dos diferentes módulos de 
Young que podem ser obtidos na curva tensão/deformação. Adaptado de Fjaer et al. (2008) 

Por outro lado, o módulo de elasticidade volumétrico ou simplesmente módulo de 

deformabilidade volumétrico (𝐵) é dado pela razão entre a variação de pressão hidrostática e 

extensão volumétrica, representada na equação 10 e ilustrada na Figura 6. 

𝐵 = −
∆𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎

∆𝑉
𝑉

 (10) 

 

 

Figura 6 - Esquema representativo da deformação volumétrica. Adaptado de Mello (2011) 

Módulo 
Tangente 

1

2
𝜎𝑧   

Módulo inicial Módulo 
secante 
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O módulo de deformabilidade volumétrico (𝐵) pode ser entendido como uma resistência à 

deformação que o corpo apresenta sob condições de pressão hidrostáticas. Deste modo, um 

corpo que sofre a menor deformação volumétrica para o mesmo incremento de tensão 

hidrostático, apresenta o maior módulo de deformabilidade volumétrico.  

A compressibilidade (𝐶) é um conceito que será detalhado no Capitulo 3, na medida em que a 

compressibilidade total da rocha engloba a compressibilidade da matriz solida e dos poros, não 

obstante a compressibilidade total da rocha pode ser calculada através da seguinte equação: 

𝐶 =
1

𝑉
×

∆𝑉

∆𝑃ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎

 
(11) 
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3 ESTADO DA ARTE 

3.1 Teoria da poroelasticidade 

A teoria que estuda a influência mecânica e hidráulica em solos e rochas é denominada por 

poroelasticidade, que no âmbito da Engenharia Petrolífera dedica-se ao estudo de fenómenos 

associados a compactação de reservatórios e subsidência (descida na vertical da superfície do 

terreno). Segundo Wang (2000) a alteração do estado de tensão inicial in situ pode ser controlado 

por dois cenários distintos: 

1. Alteração do estado de tensão na matriz sólida que, por sua vez, proporciona alterações 

na pressão do fluido. Neste caso, o estudo da evolução da pressão de poros é realizada 

em função da alteração do estado de tensão na matriz sólida da rocha. 

2. Alteração da pressão do fluido, que induz alteração do estado de tensão na matriz 

sólida. Nesta situação, a análise da evolução da tensão in situ exercida na matriz sólida 

é feita em função da alteração da pressão de poros.  

Para o entendimento do primeiro caso, descrito no ponto 1, Wang (2000) faz referência aos 

estudos de F.H. King (1892), que analisou a variação do nível da água num poço próximo da 

estação de comboios de Whitewater, Wisconsin, EUA. Neste caso, constatou-se que o nível da 

água no poço aumentava com a passagem do comboio e descia quando este abandonava a 

estação e, por outro lado, a flutuação do nível de água no poço era maior para comboios com 

cargas mais pesadas, do que para comboios com menor carga e mais rápidos. Este é um 

exemplo em que o aumento da tensão atuante na matriz sólida de um solo aumenta a pressão 

de poros, devido à compressibilidade dos poros ser superior à compressibilidade dos grãos 

sólidos e do fluido saturante. 

O segundo fenómeno foi comprovado por Pratt e Johnson (1926, citado por Donaldson et al., 

1995), que demonstraram, em primeira mão, através de estudos geológicos que a subsidência e 

consequente submersão das margens do campo petrolífero de Goose Creek em 1918, próximo 

de Gaslveston no Estado do Texas, resultou da diminuição da pressão de poros. Isto, por 

consequência da atividade humana, devido a extração de mais de 100 milhões de barris de água 

e óleo que, por sua vez, induziram a compactação do reservatório. Outros casos de subsidência 

também foram observados nos campos de petróleo de Bolívar na Venezuela, de Wilmington 

situado na Califórnia (EUA) e de Ekofisk na Noruega. Foram ainda registados casos de 

subsidências devido a extração de água dos aquíferos, como é o caso da cidade de Osaka, no 

Japão (primeiras observações em 1865), em Londres, Inglaterra (primeiras observações em 

1865) e na cidade do México (observado pela primeira vez em 1929).  
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3.1.1 Teoria da tensão efetiva 

A teoria da tensão efetiva, que fora inicialmente proposta por Terzaghi em 1923, baseou-se em 

estudos empíricos sobre a consolidação uniaxial de solos, nos quais se verificou que as 

deformações sofridas pelo corpo saturado são unicamente dependentes da deformação da 

matriz porosa. A tensão efetiva é definida pela seguinte equação: 

𝜎′ = 𝜎 − 𝑃𝑝 (12) 

Em que 𝜎′ representa a tensão efetiva, 𝜎 e 𝑃𝑝 representam a tensão total e a pressão de poros, 

respetivamente. De modo a compreender a influência da compressibilidade dos grãos sólidos 

constituintes da rocha, Biot (1941) reformulou a equação inicialmente proposta por Terzaghi: 

𝜎′ = 𝜎 − 𝛼𝑃𝑝 (13) 

O coeficiente de Biot, conhecido também por coeficiente de tensão efetiva, é representado por 𝛼 

e pode tomar valores entre zero e um (0 < 𝛼 ≤ 1), sendo este calculado pela seguinte equação: 

𝛼 = 1 −
𝐶𝑠

𝐶𝑚𝑝𝑐

 (14) 

Onde 𝐶𝑠 e 𝐶𝑚𝑝𝑐
 representam respetivamente a compressibilidade dos grãos sólidos da rocha e a 

compressibilidade  da matriz porosa em condições drenadas. Para o caso de se considerar que 

os grãos sólidos constituintes da rocha são incompressíveis, relativamente à matriz porosa, 𝛼 =

1. Tal condição é normalmente observada em solos, devido à fraca interligação entre a geometria 

porosa do solo, contudo em meios rochosos isso nem sempre se verifica (Zimmerman et al., 

1986, Selvadurai & Nguyen, 1995 citado por Fernandes, 2008).  

Jalalh (2006) refere que a compressibilidade das rochas e o coeficiente de Biot tendem a 

aumentar com o aumento da porosidade, assim como o coeficiente de Biot tende a ser maior 

para carbonatos em relação a arenitos com a mesma porosidade. Curiosamente, em arenitos 

com percentagens consideráveis de argilas, o coeficiente de tensões efetivas é geralmente 

superior à unidade, devido ao fenómeno de expansão das argilas (Ghabezloo et al., 2008). Para 

estes casos, a tensão efetiva transmitida à rocha é mais sensível a variações da parcela da 

pressão de poros (𝑃𝑝). Assim, e em suma, a relação entre a tensão efetiva e a pressão de poros 

depende da porosidade, da compressibilidade do esqueleto sólido, da compressibilidade dos 

poros e da compressibilidade dos grãos sólidos e do fluido contido nos poros (Jalalh, 2006). 

3.1.2 Compressibilidade das rochas 

Segundo Zimermann et al. (1986) existem duas pressões independentes que podem atuar na 

rocha, a pressão de confinamento (𝑃𝑐) e a de poros (𝑃𝑝), e dois volumes distintos, o volume da 

matriz sólida (𝑉𝑚) da rocha e o volume de poros (Vp), identificados na Figura 7. 
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Figura 7 - Esquematização das pressões exercidas numa rocha porosa genérica. Adaptado de Zimmerman 
et al. (2007) 

Neste contexto, existem quatro tipos de compressibilidades que correlacionam a variação do 

volume do esqueleto sólido e do volume de poros em função da pressão de confinamento (𝑃𝑐) e 

da pressão de poros (𝑃𝑝). As equações que se seguem são comummente aceites e utilizadas 

para estudos hidromecânicos de reservatórios petrolíferos, que visam simular/prever o 

comportamento mecânico das rochas (Zimmerman, 1986): 

𝐶𝑚𝑝𝑐
= −

1

𝑉𝑚

(
𝑑𝑉𝑚

𝑑𝑃𝑐

)
∆𝑃𝑝=0

              (15)   𝐶𝑝𝑝𝑐
= −

1

𝑉𝑝
(

𝑑𝑉𝑝

𝑑𝑃𝑐
)

∆𝑃𝑝=0
 (17) 

𝐶𝑚𝑝𝑝
=

1

𝑉𝑚

(
𝑑𝑉𝑚

𝑑𝑃𝑝

)
∆𝑃𝑐=0

                  (16)   𝐶𝑝𝑝𝑝
=

1

𝑉𝑝
(

𝑑𝑉𝑝

𝑑𝑃𝑝
)

∆𝑃𝑐=0

 (18) 

A equação 15 contabiliza a compressibilidade da matriz sólida da rocha em função da pressão 

de confinamento (𝑃𝑐), mantendo a pressão de poros (𝑃𝑝) constante. Ao invés da equação 16, que 

corresponde à compressibilidade da matriz sólida em função da pressão de poros (𝑃𝑝), sem que 

haja variação da pressão de confinamento (𝑃𝑐). Importa referir que nas equações 15 e 16, o 

volume médio, medido macroscopicamente (𝑉𝑚), não tem em conta a porosidade (Zimmerman, 

1986). Por fim, as equações 17 e 18 traduzem a compressibilidade dos poros em função da 

pressão de confinamento (𝑃𝑐) e da pressão de poros (𝑃𝑝), respetivamente. As equações 15 e 17 

apresentam sinal negativo, porque a diminuição de volume esperada, resultante do aumento da 

tensão de confinamento, é considerada como uma deformação positiva 

A teoria da tensão efetiva proposta inicialmente por Terzaghi, parte do pressuposto que os grãos 

sólidos constituintes da matriz porosa são incompressíveis relativamente ao esqueleto sólido. 

Neste contexto, Wang (2002) sugere que a teoria da tensão efetiva expressa uma boa 

aproximação para materiais não consolidados e/ou muito fraturados, mas não é aplicável para 

todos os materiais porosos. Daí advém a importância da utilização do coeficiente de Biot, que 

adiciona a parcela da compressibilidade dos grãos sólidos. Contudo, Cheng et al. (1993) referem 

que a sua contabilização não é deveras simples, devido ao facto de as rochas poderem ser 

constituídas por diferentes tipos de minerais que apresentam diferentes compressibilidades e 

𝑉𝑚 

Vp 
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devido à complexa geometria dos poros da rocha, que podem condicionar o comportamento 

mecânico das rochas em função do estado de tensão. 

Curiosamente, Domenico (1997, citado por Zimmerman et al., 2007) sugere que para um estado 

de tensão não muito elevado não se torna inadequado considerar que a compressibilidade dos 

grãos sólidos assume um valor constante, uma vez que o mesmo não apresenta mais do que 

uma reduzida taxa percentual de deformabilidade. Anderson et al. (1968, citado por Zimmerman 

et al., 2007) vão mais longe, e referem que para tensões de confinamento de até 100 MPa, a 

compressibilidade dos grãos sólidos pode ser negligenciada. No mesmo contexto, Harthy e 

Wang (1995, citado por Zimmerman et al., 2007) verificaram que as compressibilidades dos 

poros em arenitos de Berea e carbonatos da India são seis a nove vezes superiores 

relativamente a compressibilidades dos grãos sólidos.  

Partindo da suposição que a rocha é porosa e permeável, as compressibilidades mencionadas 

nas equações 15, 16, 17 e 18 podem ser determinadas laboratorialmente. Na Figura 8 está 

representado um ensaio hidrostático drenado, identificado por (a), e dois tipos de ensaios não 

drenados, representados por (b) e (c). Nos ensaios do tipo (a) e (b) a amostra é impermeabilizada 

por uma membrana, que impede o contacto do fluido de confinamento com a amostra, ao 

contrário do ensaio do tipo (c), em que o fluido de confinamento entra em contacto direto com a 

amostra. 

 

Figura 8 - Ensaio drenado (a) e não drenado (b), sendo a amostra coberta por uma membrana 
impermeabilizadora. Ensaio não drenado sem membrana impermeabilizador (c). Adaptado de Bakhorji  
(2010) 

Segundo Zimmerman et al. (2007), a compressibilidade 𝐶𝑚𝑝𝑐
, descrita na equação 15 pode ser 

obtida por um ensaio drenado do tipo (a) da Figura 8, através da contabilização da deformação 

volumétrica em função da pressão de confinamento, sem que haja variação da pressão de poros. 

Já a compressibilidade  𝐶𝑚𝑝𝑝
, referente à equação 16, pode ser determinada por um ensaio não 

drenado do tipo (b) da Figura 8, pela medição da deformação volumétrica ocorrida em função da 

variação da pressão de poros, mantendo a pressão de confinamento constante. Relativamente 

à compressibilidade  𝐶𝑝𝑝𝑐
 da equação 17 que pode ser obtida pelo o ensaio do tipo (a). No 
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entanto, para o caso de se considerar a compressibilidade dos grãos da rocha, é necessário que 

o volume do fluido que satura os poros seja invariável, de modo a que a diferença do fluido 

saturante que entra e sai da amostra, submetida a pressão de poros constante, seja equivalente 

à variação do volume de poros.  

No que toca à contabilização da compressibilidade 𝐶𝑝𝑝𝑝
, descrita na equação 18, pode ser obtida 

de uma forma indireta por um ensaio do tipo (b) da Figura 8, pois de acordo com Zimmerman et 

al. (2007), a variação do volume do fluido saturante deverá ser calculada por um relação de 

compressibilidades, nomeadamente a compressibilidade do fluido, dos pistões de carga e da 

tubagem do sistema de pressurização.  

Por último, a compressibilidade dos grãos sólidos constituintes da matriz porosa, 𝐶𝑠, pode ser 

determinada através de ensaios do tipo (c) da Figura 8. Neste tipo de ensaio, a pressão atuante 

é considerada igual à pressão de confinamento e de poros (𝑃 = 𝑃𝑐 = 𝑃𝑝). Consequentemente, a 

tensão efetiva é nula (Schutjens et al., 2012). Contudo, a sua determinação neste tipo de ensaios 

apenas é válida se não existirem poros isolados (Bakhorji, 2010). 

3.2 Ensaios laboratoriais realizados em core holder 

Independentemente do tipo de ensaio, todos eles têm como objetivo simular as condições das 

rochas em condições “in-situ”, de forma a retratar o fenómeno real de estudo por via laboratorial. 

Todavia, Boitnott et al. (2008) referem que os ensaios de rotina para calibragem de logs e 

simulações de reservatório para situações reais de pressão de fluidos elevados podem tornar-se 

incompatíveis com a resistência dos equipamentos utilizados. Desta forma, é recorrente 

determinar uma tensão de confinamento efetiva de acordo com a pressão de poros que será 

aplicada, de modo a idealizar, a uma escala reduzida, o estado de tensões equivalente à situação 

real de estudo, viável para aplicação laboratorial. 

Os ensaios de realizados em core holder permitem não só a medição da permeabilidade, assim 

como da resistividade, velocidade de ondas elásticas e entre outras propriedades, de acordo 

com a preparação e propósito de cada core holder em amostras cilíndricas. Este tipo de ensaios 

constituem uma via bastante interessante para o estudo de depleção/compactação, estudo dos 

fatores de recuperação de volumes contidos na rocha e na simulação de fluxo monofásico e 

bifásico, em que é possível controlar a injeção de fluidos, simulando o regime de produção.  

De modo geral, os ensaios laboratoriais realizados em core holder em termos de estado de 

tensões podem ser do tipo Hassler, biaxial ou triaxial. O core holder do tipo Hassler é bastante 

utilizado e referenciado no estudo de core flooding na literatura corrente. Neste ensaio, a amostra 

é sujeita a uma pressão hidrostática exercida pelo fluido confinante (água ou óleo), sendo a 

amostra envolvida por uma membrana impermeabilizante que garante a estanquidade do fluido 

confinante. Na Figura 9 observa-se que em cada extremidade da amostra é colocado um pistão 

rígido, indeformável e de superfície plana, que permite garantir uma transmissão de tensões 
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uniforme nas extremidades do provete, assegurando também que o fluido bombeado e o fluido 

de pressurização não se misturam (Doorwar, 2015). 

 

Figura 9 - Esquema representativo de um core holder tipo Hassler. Adaptado de 
http://www.corelab.com/cli/core-holders/hassler-type-core-holders-rch-series 

Relativamente aos ensaios core holder do tipo biaxial e triaxial, tal como o nome indica permitem 

exercer respetivamente tensão axial, radial e três intensidades distintas de tensões em cada 

direção (recomendações da RP40, API). Importa referir que a rocha pode sofrer pressão direta 

do líquido de pressão ou ser revestida por uma manga impermeabilizadora.  

Em suma, os ensaios laboratoriais, de acordo com o propósito de estudo, podem assumir 

diferentes trajetórias de tensões, sendo estas estudadas através da seguinte equação: 

𝐾 =  
∆𝜎`3

∆𝜎`1

 (19) 

Sendo ∆𝜎`3
 a variação de tensão efetiva principal mínima e ∆𝜎`1

 a variação da tensão efetiva 

principal máxima. O rácio de tensões, K, pode assumir valores entre 0 e 1. Um estado de tensões 

hidrostático caracteriza-se por K=1, podendo ser representado por um ensaio de compressão 

triaxial hidrostático drenado, enquanto um rácio nulo (K=0) pode ser representado por um ensaio 

em condições drenadas com pressão de confinamento constante relativamente ao incremento 

da tensão axial (Guerreiro, 2013). 

Para compreensão da versatilidade e aplicabilidade deste tipo de ensaios, foram analisados 

trabalhos experimentais realizados em core holder. Neste contexto, Núñez (2007) investigou 

experimentalmente, através de um core holder tipo Hassler, o fator de recuperação de amostras 

de arenito saturadas em óleo, através da injeção de água e duas emulsões de água/óleo 

preparadas com diferentes diâmetros de gota. Importa referir que o tamanho de gota de 

emulsões é influenciado pela tensão interfacial entre os líquidos imiscíveis, assim como, pela 

taxa de cisalhamento que, por sua vez, é influenciada pela deformabilidade sofrida pela gota de 

emulsão ao escoar por canais estritos (Villalobos, 2010). Continuando no estudo de Núñez 

(2007), o fator de recuperação de óleo para injeção de água atingiu um máximo acumulado de 

40%, enquanto que para a injeção de emulsões foi cerca de 50% e 75%, para a emulsão de 

diâmetro médio de gota de 5 e 20 µm respetivamente. O autor explica que o melhor fator de 
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recuperação foi conseguido para a emulsão com menor viscosidade e com diâmetro médio de 

gota da mesma ordem de grandeza do diâmetro de poros, uma vez que esta apresenta maior 

capacidade de bloqueio dos caminhos preferenciais de escoamento. Por sua vez, isto induz o 

aumento da pressão diferencial de poros, permitindo assim um melhor arrastamento do óleo 

contido nos poros mais estreitos. 

No mesmo seguimento, Engelke (2012) analisou a evolução das curvas de permeabilidade 

relativa em ensaios core holder tipo Hassler, para diferentes emulsões óleo-água e durante 

diferentes caudais de injeção em amostras de arenito Bentheimer. A permeabilidade relativa 

caracteriza-se pela capacidade de escoamento que um fluido apresenta, na presença de outro 

fluido. O mesmo autor observou que a permeabilidade relativa do óleo com injeção de emulsões 

é sempre maior, comparativamente à permeabilidade relativa do óleo no caso de injeção da 

solução salina, para qualquer grau de saturação. À semelhança de Núñez (2007), observou-se 

que o aumento da pressão diferencial de poros, induzido por emulsões de maior concentração e 

diâmetro de gota, melhoram a mobilidade do óleo. No que respeita às oscilações nos 

transdutores de pressão registados durante a injeção de emulsões, Engelke (2012) justifica as 

mesmas pelo bloqueio dos canais preferenciais de escoamento, até ao momento em que estas 

gotas sejam suficientemente deformadas para atravessarem os poros mais reduzidos, o que leva 

a uma pequena redução da pressão. Deste modo, torna-se indubitável que o aumento da pressão 

diferencial de poros contribui para a vazão do óleo, todavia, o autor salienta a importância do seu 

controlo, de modo a não comprometer a resistência mecânica da rocha e dos equipamentos. 

Kostrove et al. (2001) desenvolveram num ensaio core holder do tipo triaxial um método inovador 

de recuperação avançada de hidrocarbonetos, em que o aumento da pressão de poros no 

reservatório acontece por indução de estímulos de tensões gerados por energia sísmica, de 

ondas de baixa frequência, 10-500 Hz. Os autores reportam casos práticos deste método EOR, 

que evidenciam o potencial da referente técnica. Um exemplo é o caso verificado no ano de 

1999, onde foi registado um aumento de 20% no volume de óleo produzido, num grupo de 26 

poços produtores pertencentes a reservatórios situados de Lost Hills, Califórnia, EUA, durante o 

sismo de Hector Mine, de magnitude 7.1. Mais tarde, essa analogia foi comprovada através da 

estimulação de um poço durante 50 dias, com recurso a equipamento hidráulico especial capaz 

de gerar frequências de oscilações de pressões, tendo sido registado um aumento de 26% da 

produção de óleo, nos mesmos 26 poços. Através de ensaios laboratoriais, Kostrove et al. (2001) 

evidenciaram a correlação positiva identificada entre a indução de energia sísmica e o aumento 

da pressão de fluido, e consequente aumento da vazão de escoamento. 

Noutra perspetiva, Vialle et al. (2011) estudaram em ensaios core holder o efeito da injeção de 

CO2 reativo (saturado em água) nas propriedades físicas e elásticas de seis rochas 

carbonatadas, com porosidade entre os 15,4% a 29,8% e permeabilidades entre 5 a 255mD. 

Observaram-se alterações significativas nas propriedades elásticas das amostras, tanto para 

condições secas ou saturadas, após injeção da emulsão. Nomeadamente as ondas P e S, em 

condições secas e após a injeção de 2600mL, registaram uma diminuição máxima de 24,7% e 
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de 21,2%, respetivamente, enquanto a porosidade e a permeabilidade registaram aumentos 

relativos de cerca de, respetivamente, 19% e de 495%. Através de imagens de microscópio 

eletrónico (SEM- Scanning electron microscopes), foi possível visualizar alterações permanentes 

na microestrutura das amostras e alargamentos dos poros por dissolução química de calcite, nos 

caminhos preferenciais de escoamento. Verificou-se que as amostras com maior concentração 

em calcite são as que apresentam maiores alterações. Através do estudo supracitado, foi 

evidenciada a importância da contabilização dos efeitos da injeção de fluidos em desequilíbrio 

químico.  

Das principais vantagens apontadas aos ensaios de core holder, destacam-se a facilidade de 

colocação e extração dos provetes de prova, devido ao desenho e conceção standard dos 

mesmos, a possibilidade de colocação de vários barómetros e/ou transdutores de pressão ao 

longo da linha de fluxo, o que permite uma medição do gradiente de pressão mais rigoroso, e 

ainda possível uma injeção de fluidos alternados a elevadas pressões, recorrendo a um sistema 

de linhas de fluxo e válvulas, que possibilita o controlo do tipo de fluido injetado. Não obstante, 

este tipo de ensaio também pode apresentar desvantagens, nomeadamente o limite mínimo 

viável de permeabilidade, que é de 0,1 milidarcy e, para amostras com valores de 

permeabilidades menores o método não garante uma medição de permeabilidades exata, devido 

ao elevado tempo necessário para que seja garantida uma saturação de fluido constante ao 

longo do ensaio (recomendações da RP40, API). 

É notória a vasta aplicabilidade dos ensaios do tipo core holder em estudos relacionados com a 

indústria petrolífera, sobretudo em análises aos fatores de recuperação e permeabilidade das 

rochas, submetidas às mais diversas condições. A possibilidade de adaptação de uma célula 

triaxial, capaz de simular um ensaio do tipo core holder, foi um dos objetivos deste trabalho. 

3.3 Estudos das propriedades poroelásticas 

3.3.1 Influência do estado de tensão 

Habitualmente, durante a produção de um reservatório petrolífero, os engenheiros de 

reservatórios não têm em conta as variações de tensões in-situ, considerando portanto que a 

permeabilidade é constante durante a produção de hidrocarbonetos (Soares et al., 2002). Porém, 

esta simplificação do fator em causa pode tornar-se arriscada, uma vez que constam na história 

exemplos de deformações de reservatórios a grande escala, resultantes da compactação do 

reservatório, e que podem originar a subsidência do nível de superfície. Exemplo disso é o caso 

do campo petrolífero Ekofisk no Mar do Norte, que apresentou assentamentos da superfície do 

fundo oceânico superiores a 4 metros (Belhaj et al., 2009). Estes fenómenos despoletam 

alterações permanentes na estrutura rochosa dos reservatórios, diminuindo a porosidade e a 

permeabilidade e consequentemente a recuperação de óleo. Davies e Davies (2001) defendem 

que a previsão dos volumes de produção e estimativas de reservas, através de simuladores de 
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reservatório, são significativamente melhoradas considerando a permeabilidade do reservatório 

como uma variável dinâmica. 

Ghabezloo et al. (2008) demonstraram, através de ensaios laboratoriais em carbonatos 

saturados em água, que a função polinomial irracional é a que melhor representa a redução da 

permeabilidade com o aumento da tensão de confinamento hidrostático, para pressões de poros 

de 1,05, 2,05 e 3,05 MPa (Figura 10). Este facto foi igualmente apurado por Belhaj et al. (2009), 

através de ensaios laboratoriais num conjunto de arenitos consolidados e em duas amostras 

sintéticas saturadas em água, testadas em ensaios edométricos, em que a única deformação 

possível ocorre na direção da aplicação de carga axial (Figura 11).  

 

 

Figura 10 - Evolução da permeabilidade em função do carregamento hidrostático numa rocha calcária. 
Adaptado de Ghabezloo et al. (2008)  

 

 

Figura 11 - Evolução da permeabilidade em função do carregamento uniaxial em arenitos consolidados, em 
que a deformação radial é a única possível. Adaptado de Belhaj  et al. (2009) 
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Desta forma, observa-se que a redução da permeabilidade em função do carregamento 

hidrostático, ou não hidrostático, pode ser relativamente bem modelada por uma função 

polinomial irracional.  

Ainda referente ao estudo de Ghabezloo et al. (2008), verificou-se que, para a mesma tensão de 

confinamento hidrostática, a permeabilidade tende a ser maior para pressões de poros mais 

elevadas (Figura 12). As permeabilidades registadas para diferentes pressões de poros 

constantes, tendem a aproximar-se para valores de pressões de confinamento maiores, 

Ghabezloo et al. (2008) refere a concordância dos seus resultados com os trabalhos de Coyner 

(1984), Yale (1994), David et al. (1994) e Schutjens et al. (2004). 

 

 

 

Figura 12 - Evolução da permeabilidade em função do carregamento hidrostático para pressões de poros 
constantes de 1,05; 2,05 e 3,05 MPa, em rochas carbonatadas. Adaptado de Ghabelzoo et al. (2008) 

No que concerne ao grau de sensibilidade da permeabilidade em função da tensão de poros é 

interessante citar o estudo experimental de Boitnott et al. (2008), realizado em estados de 

tensões hidrostáticos em arenitos de águas profundas, provenientes do golfo do México, com 

porosidade de 19%. No referido estudo, observou-se que, mantendo a tensão efetiva constante 

a 17,2 MPa e aumentando a pressão de poros de 3,5 MPa até 68,9 MPa, a permeabilidade 

regista um aumento de 18%. Não obstante, o incremento da pressão de poros até 35 MPa 

apenas gerou um ligeiro aumento da permeabilidade, de aproximadamente 5% (justificado pela 

falta de precisão dos equipamentos). No caso inverso, em que a pressão de poros é mantida 

constante a 3,5 MPa e a tensão efetiva é aumentada de 3,5 até 68,9 MPa, observa-se o 

decréscimo da permeabilidade de 9%. Deste modo, o autor sugere que a permeabilidade é mais 

sensível à variação da pressão de poros do que relativamente à tensão efetiva. 

Como já mencionado em capítulos anteriores, a pressurização artificialmente induzida nos poros 

do reservatório através da injeção de água permite melhorias significativas dos volumes de 

recuperação de hidrocarbonetos. Contudo, quando as pressões induzidas se sobrepõem aos 
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parâmetros de resistência ao corte de fissuras/falhas pré-existentes, podem reativá-las, 

promovendo assim o escape de fluidos e consequente exsudação de reservatórios (Gomes, 

2009). Por este motivo, as pressões de injeção em poços injetores, assim como as anisotropias 

da rocha, devem ser analisadas cautelosamente. 

Nos estudos de Al-Harthy et al. (1999), levados a cabo para um conjunto de arenitos de Bees e 

Springwell com diferentes estruturas de matriz porosa, observou-se que a variação da 

porosidade foi sempre maior para o ensaio hidrostático do que o para o ensaio triaxial verdadeiro. 

Não obstante, esses resultados foram refutados por Holt et al. (2003), que demostraram 

experimentalmente que a redução da porosidade de um arenito é praticamente insensível à 

trajetória de tensões (Figura 13).  

 

 

Figura 13 - Redução da porosidade em função do aumento da tensão efetiva média, para um arenito 
(provete cilíndrico), com porosidade média de 15%. Usando 3 trajetórias de tensões diferentes, isotrópico 
(linha a cheio), uniaxial (linha a tracejado) e carregamento proporcional (linha a picotado). Adaptado de Holt 
et al. (2003, citado por Fjaer et al., 2008) 

Lima et al. (2015) estudaram a dependência da compressibilidade dos poros em função da 

pressão de confinamento (𝑃𝑐) para pressão de poros (𝑃𝑝) constante, num grupo de carbonatos 

saturados em solução salina aquosa, extraídos de três bacias sedimentares situadas na América 

do Norte. Na Figura 14 as amostras denominadas por GD foram extraídas da formação geológica 

de Guelph pertencente à Bacia de Michigan, enquanto as amostras EW, EY e DP foram 

recolhidas da formação geológica Edwards, situada na zona central da Plataforma do Texas. Por 

fim, a amostra BL pertence à formação Burlington-Keokuk, do sistema do Mississippi. 
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Figura 14 - Permeabilidade, K (Ο), porosidade, Ø (quadrados negros), compressibilidade dos poros, 𝐶𝑝𝑝𝑐 

(Δ), em função da pressão de confinamento. Adaptado de Lima et al. (2015) 

De notar que no estudo de Lima et al. (2015), a compressibilidade da porosidade aferida pela 

variação do volume de poros foi determinada pela pressão capilar por injeção de mercúrio  (MICP 

– Mercury injection capillary pressure), apoiada por imagens da estrutura de poros obtidas por 

ressonância nuclear magnética (NMR – Nuclear magnetic resonance). Importa ainda mencionar 

que a compressibilidade dos grãos sólidos não foi contabilizada no estudo citado. 

Da análise da amostra BL5 (Figura 14, A), verifica-se uma redução aproximadamente linear da 

porosidade em função da pressão de confinamento, contudo, a permeabilidade apresentou 

valores abaixo do mínimo possível para ser quantificado. Os autores referem que a amostra BL5 

pertence a litologia com menor dimensão de poros e porosidade, o que a torna mais resistente 

face às demais. Na amostra GD5 (Figura 14, E) observa-se uma redução linear da porosidade 

para tensões de confinamento entre 3,45 a 10 MPa, de seguida parece ocorrer um rearranjo na 

estrutura da rocha entre 10 e 24 MPa de confinamento, acompanhada por uma diminuição rápida 

e acentuada da permeabilidade (sem alterações da porosidade) e verificando-se então 

diminuição da porosidade de forma quase-linear após 24 MPa de confinamento. Os autores 

explicam esse fenómeno pelo possível colapso da segunda população de poros. De salientar 

que na amostra GD5 (Figura 14, E) foram identificadas duas populações de tamanho de poros 

na curva bi-modal obtida por NMR (NMR – Nuclear Magnetic Resonance). Relativamente à 

amostra EW5 (Figura 14, C), observa-se uma diminuição súbita da porosidade para 31 MPa de 

confinamento, consequência do colapso dos poros de maior dimensão, acompanhada por uma 
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diminuição da permeabilidade com declive aproximadamente constante, o que indica que o 

rearranjo da matriz porosa não afetou a obstrução progressiva dos canais de poros.  

Destaca-se assim que as amostras BL5 (Figura 14, A), GD5 (Figura 14, E) e EW5 (Figura 14, C) 

apresentam um comportamento concordante de diminuição da compressibilidade dos poros em 

função da pressão de confinamento. Contudo, as amostras EY5 (Figura 14, B) e DP5 (Figura 14, 

D) apresentam um comportamento díspar da evolução da compressibilidade dos poros, em 

relação às restantes amostras calcárias. Na amostra EY5 (Figura 14, B), pertencente a litologia 

com maior porosidade, os autores sugerem que o decréscimo súbito da permeabilidade entre 17 

a 21 MPa de confinamento é resultado da obstrução dos canais entre os poros, devido à 

fragmentação do cimento da amostra porosa. Este fenómeno pode ser confirmado pela perda de 

integridade da estrutura porosa da rocha, que proporciona a inflexão da curva de 

compressibilidade dos poros para 10 MPa de confinamento. No mesmo contexto, a amostra DP5 

(Figura 14, D) também com porosidade elevada, de aproximadamente 30%, apresenta um ponto 

de inflexão na compressibilidade dos poros, para 21 MPa de confinamento. 

Por último, e em jeito de análise geral da Figura 14, à exceção da amostra BL5 em que como já 

referido não foi possível quantificar a permeabilidade, verifica-se que a redução em magnitude 

da permeabilidade é sempre mais significativa em relação à redução da porosidade. Este 

comportamento também foi observado no estudo de Belhaj et al. (2009), no qual os autores 

referem que durante a compactação inelástica, após o colapso dos poros, a permeabilidade 

diminui até à segunda ordem de grandeza. Ostermeier (1993, 1996, 2001, citado por Azevedo, 

2005) concluiu que a redução relativa da permeabilidade é, de modo geral, cerca de quatro a 

cinco vezes superior à redução da porosidade, para as condições hidrostáticas levadas a cabo 

nos turbiditos do Golfo do México. 

Para o entendimento da evolução da permeabilidade em função das tensões hidrostáticas é 

importante reportar os estudos de David et al. (1994), nos quais foram identificadas três reduções 

das permeabilidades características de diferentes mecanismos de compactação, influenciados 

pelas propriedades intrínsecas das rochas. Na Figura 15 os três mecanismos de compactação 

são identificados com os respetivos números. O primeiro caso, segundo os autores é tipicamente 

observado em rochas cristalinas com baixas porosidades, como é o caso do granito de 

“Westerly”, em que a permeabilidade apresenta uma sensibilidade considerável para baixas 

tensões efetivas, sendo a compactação associada ao fecho elástico das microfissuras. Enquanto 

que no segundo mecanismo (Figura 15), típico de rochas clásticas porosas, como por exemplo 

o arenito Berea, a compactação é resultante do movimento relativo dos grãos (David et al., 1994). 

Por fim, o terceiro mecanismo (Figura 15) é associado a material não consolidado e a rochas 

porosas, em que a compactação é controlada pelo colapso e esmagamento dos grãos (David et 

al., 1994). Note-se que o ponto de inflexão na relação permeabilidade-tensão efetiva 

corresponde ao rearranjo dos grãos da estrutura rochosa em resposta ao colapso dos poros. 

Estes resultados são sustentados pelo estudo de Davies e Davies (2001), que mencionam que 
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o rearranjo dos grãos, devido ao seu deslizamento e rotação relativa, ocorre geralmente para 

baixos níveis de tensão, que é apontada como a primeira resposta em rochas sedimentares não 

consolidadas, com porosidades elevadas de 25% até 50%. Davies e Davies (2001) sugerem 

ainda que na compactação de arenitos sob estados de tensões elevados, os sedimentos mais 

rígidos, como feldspato e quartzo, comprometem a integridade dos grãos de minerais com menor 

rigidez, como as micas e argilas, podendo provocar nos mesmos alterações da forma e até a sua 

fracturação. 

 

Figura 15 - Evolução da permeabilidade para diferentes mecanismos de compactação hidrostática. 
Adaptado de David et al. (1994) 

David et al. (1994) analisaram as evoluções da permeabilidade e porosidade associadas aos 

mecanismos de compactação, no arenito Rothbach saturados em água com 23% de porosidade, 

nos quais sugeriram que a compactação sob condições hidrostáticas é dividida em três regiões 

(Figura 16). Mostra-se nessa figura que na região I, durante a compactação elástica, ocorrem 

reduções significativas da permeabilidade, associadas ao fecho das microfissuras preexistentes 

em função do carregamento. Na segunda região, ainda no regime elástico de deformações, a 

redução da permeabilidade, e embora menos acentuada, continua a descrever um 

comportamento não linear em função da tensão efetiva (note-se que o eixo das ordenadas está 

em escala logarítmica). Por último, a terceira fase corresponde ao estado inelástico, associado 

à deformação dos grãos e colapso dos poros, nela é notória a concordância com a redução da 

porosidade, representada no gráfico do lado direito da Figura 16. 
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Figura 16 - Evolução da permeabilidade vs. tensão efetiva (imagem da esquerda) vs. porosidade (imagem 
da direita), em arenitos Rothbach sob condições hidrostáticas. Adaptado de David et al. (1994, citado por 
David et al., 2001)  

Soares et al. (2002) simularam laboratorialmente a depleção de um reservatório, através de 

ensaios edométricos, em amostras extraídas de um reservatório carbonato da Bacia de Campos, 

no Brasil (caracterizado por ser um reservatório dúctil, heterogéneo e com porosidades elevadas 

de 20% a 35% - Figura 17). De facto, constatou-se que o volume de hidrocarbonetos extraídos 

da Bacia se revelou inferior ao volume de produção expectável. Esta diminuição das taxas de 

produção é associada, segundo Soares et al. (2002), à redução da permeabilidade, resultante 

de fenómenos de compactação e colapso de poros. No estudo referido foram medidas a 

permeabilidade na direção do carregamento (axial), percentagem de deformação volumétrica, 

que, por sua vez, é equivalente à deformação axial, tensão de desvio (determinada pela diferença 

entre a tensão principal e a tensão menor dos eixos tridimensionais) e velocidade das ondas P.   

 

Figura 17 - Evolução da permeabilidade (▲),tensão de desvio axial (○) e velocidade da onda P (ӿ) em 
função da tensão axial (■). Adaptado de Soares et al. (2002) 
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Observa-se na Figura 17 um comportamento não linear no troço inicial de tensão-deformação, 

acompanhada por uma diminuição significativa da permeabilidade que, segundo Soares et al. 

(2002), é justificado pelo fecho de fissuras induzidas pela descompressão das amostras quando 

retiradas do estado de tensão in-situ. Os estudos Goodman R. E. (1989, citado por Soares et al., 

2002), de Ferferea et al. (1997) e de Belhaj et al. (2009) sustentam este comportamento, 

afirmando que a principal redução da permeabilidade acontece na fase inicial de depleção. Por 

este motivo, Soares et al. (2002) refere que a variação da permeabilidade em função do estado 

de tensões deve ser analisada após o fecho das microfissuras, por forma a evitar falsas 

conclusões acerca da redução quase instantânea da permeabilidade na fase inicial do ensaio.  

Ainda na mesma figura, após a fase inicial segue-se uma relação linear entre tensão-deformação, 

com diminuição do declive entre as velocidades das ondas P e a tensão axial, enquanto a 

permeabilidade continua a diminuir embora com menor intensidade. Isto verifica-se até se 

registar o colapso de poros, para uma tensão axial de aproximadamente 60 MPa, acompanhada 

por uma fase de velocidade das ondas P constante de 4000 m/s, as quais, segundo os autores, 

indicam um rearranjo da estrutura de poros. Depois do colapso dos poros, as velocidades 

continuam a aumentar até 4500 m/s, o que sugere que um novo estado de equilíbrio foi 

alcançado, comprovado pela continuação do aumento, embora de forma menos acentuada da 

relação tensão-deformação. Em relação à permeabilidade, verifica-se que esta apresenta um 

declive de redução mais acentuado depois de ocorrer o colapso dos poros e de ser atingido o 

novo estado de equilíbrio, acabando numa fase final do ensaio com valores próximos de zero. 

Para o entendimento da influência da trajetória de tensões na evolução da permeabilidade torna-

se relevante citar o trabalho de Holt (1990), realizado num conjunto de amostras do arenito Red 

Wildmoor, caracterizado por altas porosidades de 25% e permeabilidades elevadas. Neste 

estudo foi averiguado que a redução da permeabilidade é mais significativa para o estado de 

tensões não hidrostático (Figura 18). Estes resultados foram mais tarde corroborados por Al-

Harthy et al. (2001), num conjunto de ensaios experimentais nos arenitos de Croslands Hill. Em 

análise à Figura 18 b), referente ao estado não hidrostático de tensões, é possível verificar que 

as maiores reduções de permeabilidade ocorrem para maiores tensões de confinamento. Este 

comportamento foi posteriormente observado por Fortin et al. (2005), num conjunto de arenitos 

Bluerwiller com 25% de porosidade.  
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Figura 18 - Alteração da permeabilidade no arenito Red Wildmoor durante o carregamento e 
descarregamento hidrostático a), e carregamento não hidrostático para diferentes tensões de confinamento 
b) (o eixo vertical representa a permeabilidade relativa). Adaptado de Holt (1990) 

A previsão da evolução da permeabilidade no regime plástico de deformações, para um estado 

de tensões não hidrostático, é de complexa e difícil quantificação. Assim, torna-se pertinente citar 

os trabalhos de Zhu e Wong (1997), que analisaram a evolução da porosidade e permeabilidade 

axial em 5 arenitos, com porosidades entre os 15% e os 35% sob compressão triaxial, não 

hidrostática, durante a transição do regime frágil para o cataclástico (Figura 19). O regime frágil 

caracteriza-se por baixa tensão de confinamento, enquanto o regime dúctil caracteriza-se por 

elevadas tensões de confinamento.  

 

Figura 19 - Evolução da porosidade e permeabilidade do arenito Rothbach em função da tensão efetiva 
média. a) Regime cataclástico (tensão efetiva de confinamento de 165 MPa), o gráfico menor contido e 
situado à esquerda representa a tensão de corte vs. deformação axial  (escala é de 0-350 MPa para a 
tensão e de 0-20% para a deformação). b) Regime frágil (tensão de confinamento de 5 MPa), o gráfico 
menor contido e situado à esquerda representa a tensão de corte vs. deformação axial  (escala é de 0-80 
MPa e de 0-6% para a tensão de corte e deformação, respetivamente). Adaptado de Zhu & Wong (1997) 

Na Figura 19 observa-se que a porosidade e a permeabilidade apresentam uma redução idêntica 

durante a deformação elástica, até ser atingida a tensão efetiva média de pico, de 

aproximadamente 200 MPa no regime cataclástico (a), e 20 MPa, para o regime frágil (b). Apesar 

disto, durante o estado de deformação inelástico são distinguidos dois tipos de evolução da 

porosidade e permeabilidade. Relativamente ao regime cataclástico (Figura 19, a), a porosidade 
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e a permeabilidade diminuem com o aumento da tensão efetiva, sendo que a redução da 

permeabilidade demonstra ser em certa forma concordante com o terceiro mecanismo de 

compactação hidrostática descrito para rochas não consolidadas e com porosidades elevadas, 

mencionado na Figura 15 por David et al. (1994). No regime de deformação frágil, Figura 19 (b), 

ocorre um comportamento díspar entre a porosidade e a permeabilidade, registando-se um 

aumento da porosidade e, por outro lado, uma diminuição da permeabilidade. Estes resultados 

estão em conformidade com o trabalho de Fortin et al. (2005), em que o regime de deformação 

frágil foi simulado para 12MPa de confinamento. 

Durante a deformação plástica no regime frágil, as tensões de cisalhamento são induzidas por 

dilatação, ao passo que no regime dúctil as tensões de cisalhamento são induzidas por 

compactação (Fortin et al., 2005). Zhu e Wong (1997) apontam para o facto que a diminuição da 

permeabilidade associada à dilatância (Figura 19, b), pode ser unicamente explicada pelo 

aumento drástico da tortuosidade do espaço poroso. Isto por aumento do percurso percorrido 

pelo fluido ou pelo movimento dos grãos devido ao dano mecânico, que pode obstruir os canais 

de conexão entre os poros e, por sua vez, levar à diminuição da permeabilidade. 

Não obstante, Zhu e Wong (1997) verificaram que para arenitos com porosidades inferiores a 

15%, a permeabilidade aumentava durante a deformação plástica no regime frágil, o que levou 

os autores a sugerirem essa porosidade como um limite. Nesta perspetiva, abaixo desse limite 

seria expectável que a permeabilidade ao invés de diminuir, aumentasse com a dilatância, por 

indução de fissuras responsáveis pelo aumento da interconexão dos poros. 

Nos estudos de Azeemuddin et al. (1995, citado por Guerreiro, 2013), realizados em ensaios 

triaxiais, observou-se que o calcário Indiana e o arenito Berea com 18% de porosidade revelaram 

um comportamento dúctil, com o aumento da tensão de corte, observando-se uma redução 

contínua da permeabilidade, o que vai ao encontro dos estudos de Zhu e Wong (1997). Todavia, 

no arenito Berea, durante o regime de deformações plásticas, regista-se um aumento da 

permeabilidade. Deste modo, a suposição de Zhu e Wong (1997), de que com o aumento das 

tensões para arenitos com porosidades superiores a 15% são esperadas diminuições da 

permeabilidade, parece carecer de uma justificação mais plausível. 

Foram também verificados outros casos de aumento da permeabilidade induzida pela dilatância 

durante o regime frágil de deformações, sob condições não hidrostáticas, como é o caso de 

Heiland (2003), para o arenito Flechtinger de porosidades reduzidas inferiores a 10%, testados 

para pressões de confinamento de 10 a 20 MPa. 

Os estudos de Rhett e Teufel (1992) procuram investigar a influência da trajetória de tensões no 

aumento da permeabilidade induzida por dilatância, para uma simulação de depleção de poros, 

num conjunto de arenitos de dois reservatórios do Mar do Norte com porosidades de 12 a 20% 

e de 15 a 24%, para várias trajetórias de tensões (1,00, 0,75, 0,50, 0,25, 0,15), representado na 

Figura 20. Nestes estudos foi apurado que o aumento da permeabilidade é fortemente 

dependente da trajetória de tensões. 
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Figura 20 -Variação da permeabilidade sob diferentes trajetórias de tensões, para o reservatórios 1 (a) e 2 
(b) que apresentam porosidades entre 13-20% e 15-24%, respetivamente. Adaptado de Rhett & Teufel 
(1992) 

No troço inicial da Figura 20 verifica-se que as permeabilidades tendem a diminuir com a redução 

das pressões de poros de 90MPa para 75 MPa no reservatório 1 (Figura 20, a) e de 70MPa para 

55MPa para o reservatório 2 (Figura 20, b), à exceção da trajetória de tensões de K=0.15 do 

reservatório 1. Contudo, para a trajetória de tensões iguais ou inferiores a K=0,50, a redução da 

permeabilidade com a redução da pressão de poros é breve e reverte-se para um cenário 

contrário de aumento da permeabilidade, sendo esse aumento maior quanto menor for a 

trajetória de tensões. Esses aumentos de permeabilidade são controlados pela tensão de corte, 

típicas de trajetórias de tensões assimétricas.  

Bruno et al. (1991) analisaram laboratorialmente a anisotropia da permeabilidade longitudinal 

para três arenitos fracamente consolidados, iniciados para uma tensão hidrostática equivalente 

de 3 MPa e com incremento posterior da tensão axial ou radial de até 15 MPa (Figura 21). Foi 

reconhecido que a permeabilidade longitudinal é mais sensível ao aumento da tensão radial do 

que da tensão axial (aplicada na mesma direção de fluxo). Após o carregamento e 

descarregamento axial, verificou-se uma ligeira redução permanente da permeabilidade de 

aproximadamente 5%, enquanto que no carregamento radial a redução permanente da 

permeabilidade é muito mais significativa, cerca de 30%. Os autores explicam que este 

comportamento deve-se ao facto de a tensão radial induzir tanto tensão radial como tangencial, 

ao invés da tensão axial, que induz apenas tensão compressiva da direção de aplicação da 

carga. De acordo com David et al. (1994), a anisotropia da permeabilidade resultante de 

carregamentos paralelos ou perpendiculares ao fluxo é controlada pela orientação das 

microfissuras induzidas pela tensão. De acordo com Azevedo (2005) e King et al. (1995, citado 

por Al-Harthy et al., 2001) as fissuras induzidas são geralmente orientadas na direção de 

aplicação da tensão principal maior. 

Pressão de poros do Reservatório (MPa) Pressão de poros do Reservatório (MPa) 

P
e
rm

e
a
b

il
id

a
d

e
 n

o
rm

a
li
z
a
d

a
  

P
e
rm

e
a
b

il
id

a
d

e
 n

o
rm

a
li
z
a
d

a
  Arenito – Reservatório 1 Arenito – Reservatório 2 



36 

 

 

Figura 21 - Dependência da permeabilidade longitudinal ao carregamento axial (longitudinal) e radial do 
arenito Castlegate, ensaio iniciado para tensão hidrostática equivalente de 3 MPa. Adaptado de Bruno et 
al. (1991) 

Em síntese, e tendo em conta que para um estado de tensões anisotrópico é suscetível ocorrer 

aumentos da permeabilidade ao invés do esperado para um estado de tensões hidrostático, 

torna-se essencial analisar o trabalho de Ferferea et al. (1997), representado na Figura 22. Isto 

porque este trabalho engloba, de forma sucinta, os demais estudos relacionados, mencionando 

que a evolução da permeabilidade em qualquer tipo de carregamento compressivo pode ser 

caracterizado por três fases. A primeira e a segunda fase de tensão/deformação caracterizam-

se pelo regime de deformações elásticas, associadas à diminuição da permeabilidade. Importa 

realçar que segundo Brace et al. (1968, citado por Zhu & Wong,1997), a variação da 

permeabilidade é dependente do fecho elástico de fissuras, sendo denominado por compactação 

hidrostática e controlada pelas tensões efetivas, com dependência reduzida das tensões 

desviadoras.  

Por outro lado, a terceira fase de tensão/deformação (Figura 22), corresponde ao regime de 

deformações inelásticas, que pode curiosamente evoluir por dois mecanismos distintos. Num dos 

mecanismos, a diminuição da permeabilidade está associado ao fecho das microfissuras e 

colapso dos poros, que foram observados nos trabalhos já previamente citados de David et al. 

(1994) levados para ensaios hidrostáticos, assim como os estudos de Zhu e Wong (1997) e de 

Fortin et al. (2005) durante o regime de deformação dúctil do estado de tensão não hidrostático. 

Enquanto que no outro mecanismo, o aumento da permeabilidade é induzido pela propagação 

de microfissuras existentes, devido a fenómenos de dilatância, observados nos trabalhos de Zhu 

e Wong (1997) para arenitos com porosidade inferior a 15% durante o regime de deformação 

frágil, de Heiland (2003) também para deformações frágeis, Azeemuddin et al. (1995, citados por 

Guerreiro, 2013) Zoback e Byerlee (1975, citados por Azevedo, 2005). 
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Figura 22 - Evolução da permeabilidade durante a deformação volumétrica. Adaptado por Ferferea et al. 
(1997, citado por Azevedo, 2005) 

Neste ponto, com base nos estudos supracitados, torna-se evidente que a evolução das 

características petrofísicas das rochas, tal como a permeabilidade e a porosidade, dependem de 

fatores externos, como o estado de tensões e a sua trajetória, assim como das propriedades 

intrínsecas das rochas, nomeadamente porosidade e permeabilidade inicial, tortuosidade, 

tamanho/forma dos poros e heterogeneidades sedimentares. 

Para o entendimento da influência que a permeabilidade inicial apresenta na evolução da mesma 

durante o aumento das tensões, é importante citar o trabalho de Kilmer et al. (1987), efetuado 

em arenitos sob condições hidrostáticas de 3.45 até 34.5 MPa, onde foram registadas 

diminuições da permeabilidade de 50% e de 80 a 99% para arenitos com permeabilidades muito 

baixas de 1 mD e 0,01 mD, respetivamente. Os autores referem que a redução da 

permeabilidade é mais sensível para rochas com permeabilidades iniciais baixas, devido ao facto 

de estas serem constituídas principalmente pelas estritas tortuosidades e microfissuras, sendo 

facilmente fechadas com o aumento das tensões. A Figura 23 engloba os resultados 

experimentais de Yale (1984), Kilmer et al. (1987) e Holt (1990), que vão ao encontro das 

mesmas conclusões, permitindo aferir que as reduções de permeabilidade mais significativas 

ocorrem para as rochas com menor permeabilidade inicial. 
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Figura 23 - Redução da permeabilidade com o aumento da tensão hidrostática de 3,45 até 34,5 MPa. 
Adaptado de Yale (1984) (□); Kilmer et al. (1987) (Δ); e Holt (1990) (◊) 

Não obstante, no estudo já mencionado de Bruno et al. (1991), é sugerido que a magnitude de 

redução da permeabilidade longitudinal com o aumento da carga axial (aplicada 

perpendicularmente à direção de fluxo) apresenta ser mais sensível à força de interligação de 

cimento da matriz porosa do que propriamente da permeabilidade inicial. Deste modo, 

verificaram-se reduções de permeabilidade na ordem dos 18%, 25% e 40%, respetivamente, no 

arenito Salt Wash (25% de porosidade [Ø] e 700 mD de permeabilidade [𝑘]), no arenito de 

Castlegate (Ø =26% e 𝑘=900 mD) e no arenito de Kern River (Ø=30% e 𝑘=400 mD), sendo a 

amostra de arenito Salt Wash a mais fortemente cimentada, com 5% de calcite. 

Davies e Davies (2001) analisaram a influência da geometria dos poros na evolução da 

permeabilidade em função do carregamento hidrostático, em amostras de arenitos consolidados 

(porosidade <20%) e não consolidados (porosidade >25%), extraídas de reservatórios clásticos 

no Golfo do México e do campo petrolífero de Wilmington (Califórnia). Nestes estudos observou-

se que as maiores reduções de permeabilidade para os arenitos não consolidados ocorreram 

nas amostras com maior dimensão de poros, enquanto que nos arenitos consolidados 

verificaram-se nas amostras com menores poros, nomeadamente as que apresentavam poros 

mais extensos e estritos. 

Não obstante, Kilmer et al. (1987) enfatizam a influência da curvatura dos poros na evolução da 

permeabilidade com o aumento das tensões hidrostáticas, tendo sido constatado que os arenitos 

com poros de superfícies planas designadas por “sheet pore”, ao invés de concavas, manifestam 

maiores reduções da permeabilidade. 

No estudo de Soares et al. (2002) é possível apreciar uma tendência das amostras mais porosas 

registarem o colapso de poros mais precoce, com o aumento tensão axial. Estes resultados estão 

em consonância com o estudo de Zhang et al. (1990ª, citado por David et al., 1994), no qual é 

sugerida que a tensão efetiva crítica que desencadeia o colapso de poros diminui com o aumento 

da porosidade e com o aumento do tamanho dos grãos da rocha. 

R
e
d

u
ç

ã
o

 d
a
 p

e
rm

e
a
b

il
id

a
d

e
 

Permeabilidade inicial (mD) 



39 

 

Verificada a influência que a magnitude e a trajetória do estado de tensões têm na evolução das 

características petrofísicas, torna-se fundamental compreender a influência destas nos 

parâmetros de deformabilidade das rochas. Neste contexto, Christensen e Wang (1985) 

observaram que o módulo de deformabilidade volumétrico, calculado por relações empíricas, 

descreve um comportamento linear crescente com o incremento do confinamento hidrostático, 

mantendo a tensão efetiva constante. No entanto, para o caso em que a tensão efetiva aumenta 

ao longo do ensaio, o módulo de deformabilidade volumétrico descreve um comportamento 

logarítmico. Curiosamente, para uma tensão efetiva de 60 MPa, registou-se um valor máximo 

para o módulo de deformabilidade volumétrico de 24,5 GPa, estes resultados foram concluídos 

no arenito Berea com porosidade de aproximadamente 19%. 

Com o mesmo objetivo de estudo, Xiaoxia et al. (2006) analisaram a evolução do módulo de 

deformabilidade volumétrico para ensaios experimentais sob condições hidrostáticas, em 

arenitos saturados com gás butano e com porosidade de aproximadamente 7%. Foi conferido 

que, para o ensaio com tensão efetiva constante, o modulo de deformabilidade volumétrico 

máximo de 27,5 MPa é registado para a maior pressão de poros, enquanto que no ensaio com 

tensão efetiva variável é registado para a menor tensão de poros, ou seja para a maior tensão 

efetiva.  

Usui et al. (2013) observaram experimentalmente que, em arenitos com porosidades de 

aproximadamente 20%, a extensão volumétrica para um estado de tensões hidrostático drenado 

é sensivelmente três vezes superior, relativamente ao mesmo carregamento não drenado. 

Assim, o aumento da tensão de poros induzido pelo incremento do confinamento diminui a tensão 

efetiva que, por sua vez, diminui a solicitação da rocha para um estado de confinamento 

equivalente, o que permite assim controlar a compressibilidade dos poros. O módulo de Young 

e módulo de deformabilidade volumétrico apresentam uma tendência de aumento com o 

incremento da tensão efetiva, tanto para as amostras saturadas com água ou com nitrogénio. 

 

3.3.2 Velocidades sísmicas associadas a saturações de fluidos 

A medição das velocidades sísmicas é uma ferramenta importante na interpretação da resposta 

mecânica das rochas, bem como das propriedades intrínsecas das mesmas. Na literatura 

corrente, a sua interpretação concerne geralmente dois aspetos relevantes, o tipo de rocha e a 

saturação de fluidos que ocupam os poros, podendo ser gás, água ou óleo.  

Wyllie et al. (1958, citado por Christensen & Wang, 1985) demostraram experimentalmente, em 

primeira mão, que as velocidades sísmicas de compressão (𝑣𝑝) num arenito Berea diminuem 

com o aumento da pressão de poros, mantendo a pressão de confinamento constante. No 

mesmo seguimento, Griffiths et al. (1999) estudaram a evolução das velocidades das ondas 

elásticas de compressão (𝑣𝑝) em arenitos saturados com água, nos quais verificaram que, para 

pressões de confinamento hidrostáticas constantes, as velocidades de compressão aumentam 
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com a diminuição da pressão de poros, no entanto para tensões efetivas constantes as  

𝑣𝑝 mantêm-se constantes. Segundo os mesmos autores, a pressão efetiva e de poros têm 

aproximadamente efeitos opostos nas 𝑣𝑝. 

Xiaoxia et al. (2006), à semelhança de Griffiths et al. (1999), referem que o efeito da pressão de 

confinamento é anulado por uma variação igual na pressão de poros. Os mesmos autores 

sugerem que esta suposição se aplica bem para reservatórios pouco profundos, não 

consolidados no Golfo do México, embora não se verifique para reservatórios consolidados 

profundos.  

Cristensen e Wang (1985), Xiaoxia et al. (2006) e Boitnott et al. (2008) demonstram 

experimentalmente que a suposição de um estado equivalente, regido pela tensão efetiva, não 

representa as condições de reservatório de modo satisfatório. Boitnott et al. (2008) e Christensen 

e Wang (1985) verificaram experimentalmente em arenitos que incrementos da pressão de poros 

até valores próximos da pressão de confinamento hidrostático, induzem uma diminuição máxima 

de 28% e de 20% nas velocidades sísmicas, respetivamente, demonstrando ser francamente 

inferior ao aumento das velocidades causadas pelo incremento das tensões de confinamento. 

Curiosamente, Prasad e Manghnani (1997, citado Xiaoxia et al., 2006) sugerem que a presença 

de microfissuras aumenta a sensibilidade das propriedades da rocha em função da pressão de 

poros que, por sua vez, podem fomentar conclusões precipitadas. 

Dewhurst et al. (2004) analisaram experimentalmente a influência da pressão de poros e de 

confinamento, na evolução das velocidades sísmicas num conjunto de arenitos saturados em 

óleo, extraídos da costa Noroeste da Austrália e testados sob condições hidrostáticas (Figura 

24). O ensaio “CCP” simula a depleção de reservatório, pela diminuição da pressão de poros de 

60 para 5 MPa, mantendo a pressão de confinamento constante a 65 MPa, enquanto o ensaio 

“CPP” replica a expansão de fluidos num reservatório, resumindo-se no incremento da pressão 

de confinamento de 10 a 65 MPa com pressão de poros constante de 5 MPa. A Figura 24 ilustra 

a evolução das velocidades de propagação longitudinal (𝑣𝑝) e de propagação transversal (𝑣𝑠), 

referente aos ensaios descritos.  
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Figura 24 - Evolução das 𝑣𝑃 e 𝑣𝑠 para variação da pressão de poros (CCP) e pressão de confinamento 
(CPP), em função da tensão efetiva. Adaptado de Dewhurst et al. (2004) 

Em análise à Figura 24, é possível constatar antes de mais que para a mesma tensão efetiva, a 

variação da pressão confinamento ou de poros induzem diferentes velocidades 𝑣𝑝 e 𝑣𝑠. Para 

pressões efetivas inferiores, verifica-se um comportamento não linear das velocidades. Dewhurst 

et al. (2004) referem que aproximadamente após 30 MPa as curvas de velocidades tendem a 

descrever uma relação linear entre a velocidade e a tensão efetiva. Ainda de acordo com 

Dewhurst et al. (2004), no ensaio CPP, em que a pressão de poros é mantida constante, o 

aumento da tensão efetiva em função da pressão de confinamento induz o fecho das 

microfissuras com menor proporção geométrica, estimulando o endurecimento entre o contacto 

dos grãos e contribuindo assim para um aumento inicial, acelerado das velocidades sísmicas 

para reduzidas pressões diferenciais.  

No entanto, no ensaio CCP da Figura 24, em que a pressão de confinamento é mantida constante 

para reduzidas pressões diferenciais, verifica-se velocidades sísmicas superiores em relação ao 

ensaio CPP. Porém, após 30 MPa de tensão efetiva as velocidades registadas no ensaio CPP 

tendem para valores superiores. Segundo Dewhurst el al. (2004), a interpretação deste 

comportamento inicial das velocidades para reduzida tensão efetiva é fundamentado pelo facto 

do incremento da pressão de poros impulsionar um mecanismo de dilatação das microfissuras, 

que funciona como um mecanismo de endurecimento da rocha, em concordância com os estudos 

de Siggins et al. (2001). Deste modo, em conformidade com Cristensen e Wang (1985), Xiaoxia 

et al. (2006) e Boitnott et al. (2008), um incremento na pressão de confinamento ou equivalente 

diminuição da pressão de poros não têm o mesmo efeito sobre as velocidades, mesmo que para 

um estado de tensões equivalentes. Sendo numa fase inicial de reduzida tensão efetiva, a 

pressão de poros a que tem maior influência na velocidade. 

Bakhorji et al. (2008) analisaram a evolução das velocidades sísmicas em função da pressão de 

confinamento, para amostras secas e saturadas em água (Figura 25). Foram utilizados dois 

conjuntos de carbonatos distintos, extraídos da Bacia Sedimentar Ocidental do Canada (WCSB 
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- Western Canadian Sedimentary Basin) e do reservatório Arad-D situado na Arábia Saudita, 

com 1% e 31% de porosidade, respetivamente. Em ambas as amostras foi registado um aumento 

geral na velocidade de propagação das ondas sísmicas, em função da pressão de confinamento. 

No entanto, na amostra menos porosa é registada uma menor variação na velocidade de 

propagação das ondas sísmicas, para o mesmo incremento de tensões de confinamento. Este 

comportamento foi previamente demonstrado no estudo em arenitos de Dewhurst e Siggins 

(2003). Bakhorji et al. (2008) explicam esse comportamento devido ao facto das amostras menos 

porosas possuírem menos microfissuras e poros, o que as torna menos sensíveis à tensão. De 

notar ainda que as leituras das velocidades durante a fase de carregamento foram sempre 

superiores em relação à fase de descarga, este fenómeno é explicado pela reabertura das 

microfissuras no processo de descarga (Bakhorji et al., 2008). Na Figura 25, referente ao trabalho 

de Bakhorji et al. (2008), estão representados a evolução das ondas P no gráfico a) e das S no 

gráfico b). 

 

Figura 25 - Velocidade das ondas P (a) e S (b) para amostras secas e saturadas, extraídas do reservatório 
Arab-D na Arabia Saudita (porosidade de 31% e permeabilidade de 134 mD), em função da pressão de 
confinamento. Adaptado de Bakhorji et al. (2008) 

Comparando a velocidade de propagação das ondas sísmicas em função da pressão de 

confinamento, para condições secas e saturadas, observa-se que a velocidade das ondas de 

compressão, Figura 25 (a), são superiores nas amostras saturadas (linha vermelha), enquanto a 

velocidade das ondas S são superiores para amostras secas (linha azul) da Figura 25 (b). A 

rocha saturada apresenta menor velocidade das ondas S, devido ao facto dos fluidos não 

apresentarem resistência ao corte.  

No mesmo seguimento, Fjaer et al. (2008) referem que as 𝑣𝑝 podem ser várias vezes superiores 

em relação à amostra seca, uma vez que a compressibilidade da água acresce a resiste ao 

incremento da tensão (Griffiths et al., 1999). Segundo Dewhurst e Siggins (2003), é de esperar 

que o módulo de deformabilidade volumétrico e a velocidade compressiva sejam superiores para 

rochas saturadas, enquanto o módulo de cisalhamento e 𝑣𝑠 sejam praticamente inalterados para 

saturação de fluídos. 

Curiosamente, Shakeel e King (1998, citado por Al-Harthy et al., 2001) referem que a anisotropia 

nas velocidades das ondas “P” em rochas secas, em relação as ondas “S”, é maior em magnitude 
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e mais sensível à presença de fissuras alinhadas. A anisotropia da 𝑣𝑝 é maior para rochas 

saturadas com fluidos mais compressíveis (gás) e para fissuras com menor rácio de dimensões, 

ou seja, com forma geométrica mais uniforme. Contudo, a anisotropia da 𝑣𝑠 é apontada como 

sendo praticamente não afetada pela compressibilidade dos fluídos contidos na rocha. 

 

3.3.3 Influência da geometria dos poros e da composição mineralógica nas velocidades 

sísmicas 

Bakhorji (2008, & Bakhorji, 2010) refere que a velocidade das ondas sísmicas geralmente 

manifesta uma velocidade de propagação inversamente proporcional à porosidade. Essa 

tendência está representada na Figura 26, em que se regista uma diminuição aproximadamente 

linear das velocidades das ondas compressivas (P) e transversais (S) para maiores valores de 

porosidade. 

 

Figura 26 - Relação inversa entre velocidades sísmicas e porosidade. Adaptado por Bakhorji (2010) 

Bakhorji (2010) refere que nos carbonatos testados experimentalmente, a porosidade e o fluido 

contido nos poros não são os únicos fatores que influenciam a propagação das velocidades, 

sendo que a geometria dos poros também têm influência nas mesmas, assim como o tamanho 

e a distribuição dos poros e a composição mineralógica, que não deve ser negligenciada. 

Observou-se que nos calcários constituídos predominantemente por dolomite registaram 

aproximadamente mais de 1000 m/s de velocidade média de propagação das ondas sísmicas, 

em relação ao calcário constituído maioritariamente por calcite. O autor refere que os minerais 

como anidrite têm uma influência muito mais relevante na propagação das ondas sísmicas, 

afirmando que contribuem para a diminuição das velocidades sísmicas, uma vez que o referente 

mineral apresenta baixo módulo de deformabilidade volumétrico e cisalhamento. Desta forma, a 

identificação de minerais como anidrite torna-se fulcral, sendo que estes são bastante comuns 

em reservatórios petrolíferos (Bakhorji, 2010). 
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Njiekak et al. (2014) analisaram a variação da velocidade de propagação das ondas sísmicas em 

dois tipos de carbonatos, com diferentes estruturas porosas, sob um estado de tensões não 

hidrostáticas, para condições secas e saturadas em água. Para tal, foram utilizadas duas 

amostras distintas de carbonatos, um calcário oolítico constituído por uma matriz porosa sub 

arredondada, com porosidade de 17% e concentração de calcite superior a 90%, e um segundo 

calcário com porosidade de 15%, matriz intercristalina com concentração de dolomite superior a 

90%. Os carbonatos foram testados para vários cenários de desequilíbrio, em que o incremento 

da pressão de fluido e a pressão de confinamento variam com a mesma intensidade, mantendo 

uma tensão efetiva constante de 25 MPa constante. Os autores defendem que os aumentos das 

velocidades sísmicas de 2% nos calcários oolíticos e de 10% nos dolomíticos, para o mesmo 

incremento de tensão de confinamento, não podem ser unicamente fundamentadas pela 

diferença entre a velocidade de propagação das ondas nos minerais de calcite (𝑣𝑃 = 6500 𝑚/𝑠, 

𝑣𝑠 ≅ 3500 𝑚/𝑠) e de dolomite (𝑣𝑃 = 7300 𝑚/𝑠, 𝑣𝑠 ≅ 4000 𝑚/𝑠), nem pelos valores porosidade, 

que são idênticos para os dois carbonatos.  

Deste modo, Njiekak et al. (2014), ao contrário de Bakhorji (2010), dão menor importância à 

influência da composição mineralógica na propagação das velocidades sísmicas, atribuindo 

maior relevância ao tipo de poros no que toca à diferença registada na velocidade de propagação 

das ondas sísmicas. Estes resultados levam a querer que em amostras com porosidade 

idênticas, a diferença de velocidade pode ser justificada pela existência de diferentes tipos de 

poros, esta dependência também fora comprovada por Anselmetti e Eberli (1993), Wang (1997), 

Assefa et al. (2003) e Eberli et al. (2003) citados por Bakhorji (2010).  

Baechle et al. (2008, citado por Njiekak et al., 2014) observaram uma correlação positiva entre o 

aumento da velocidade das ondas sísmicas com a percentagem de macroporos determinados 

quantitativamente através da análise de imagens digitais. Afirmando que a fração de macroporos 

rígidos (normalmente para rochas consolidadas/bem cimentadas) sobre os microporos frágeis é 

responsável pela variação da velocidade das ondas sísmicas para qualquer porosidade. Cantrell 

e Hagerty (1999, citado por Bakhorji, 2010), definem que a porosidade de uma rocha é 

considerada por microporosidade quando todos os diâmetros dos poros têm aproximadamente 

10 microns ou menos, no entanto para casos de diâmetro de poros todos superiores a 10 microns 

é definida como macroporosidade e, nos casos intermédios, é definido como porosidade dupla.  

Assefa et al. (2003, citado por Bakhorji et al., 2008) referem que, para além da influência do 

tamanho dos poros nas velocidades sísmicas, a geometria dos poros também apresenta um fator 

importante, tendo sido demonstrado que as velocidades das ondas sísmicas de compressão são 

superiores para rochas com maior razão de dimensão de poros, comparativamente a rochas 

constituídas por poros com comprimento e largura semelhantes. Rochas com porosidade 

microfissural (de forma alongada) apresentam maior variação das 𝑣𝑃 com o aumento das tensões 

efetivas, relativamente a rochas com porosidade esféricas ou com várias geometrias de poros. 

Amostras com porosidades inferiores apresentam menor variação na velocidade de propagação 

das ondas sísmicas em função do incremento da pressão de confinamento, devido ao facto de 
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estas possuírem menores microfissuras e poros. Segundo Anselmetti e Eberli (1993, citado por 

Bakhoriji et al., 2008) as variações nas velocidades de propagação das ondas sísmicas em 

carbonatos são principalmente controladas pela porosidade e tipo de poros e, que a composição 

mineralógica apresenta uma reduzida influência nas mesmas. 
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4 AMOSTRAS, EQUIPAMENTOS E METODOLOGIAS 

No presente capítulo são descritas a formação geológica alvo de estudo, as amostras, os 

equipamentos utilizados assim como as metodologias adotadas para os ensaios laboratoriais. 

Dentro da metodologia dos ensaios são descritas as técnicas de medição executadas pelos 

equipamentos utilizados. 

4.1 Formação geológica em estudo 

A formação geológica alvo de estudo recai sobre os Calcários do Codaçal, emergentes na Bacia 

Lusitânica, que se estende na Margem Ocidental passiva Ibérica, sendo esta uma formação 

calcária, assim como outras que afloram na Bacia lusitânica consideradas como “análogas” às 

formações do pré-sal brasileiro (Guerreiro, 2013). Segundo Estrella (2008), o pré-sal consiste 

numa rocha reservatório carbonatada, de origem química ou bioquímica delimitada por uma 

camada de sal que funciona como rocha de cobertura, impedindo a continuação da migração 

dos fluidos. 

A primeira descoberta de hidrocarbonetos relacionada com reservatórios de pré-sal foi anunciada 

no final de 2007 na Bacia de Campos, no Brasil (Riccomini, 2012). O pré-sal é conhecido como 

a maior descoberta petrolífera a nível mundial dos últimos cinquenta anos (Riccomini, 2012), 

esse potencial energético que se tornaria então viável devido à evolução tecnológica e a 

necessidade energética crescente mundial, demonstrou um interesse acrescido após a sua 

descoberta. Segundo Riccomini (2012) as estimativas das reservas relacionadas com o pré-sal 

apontam para um potencial de 70 a 100 biliões de barris de óleo equivalente, o que permitirá ao 

Brasil fazer parte dos principais produtores de hidrocarbonetos mundiais. Deste modo o pré-sal 

do Brasil, de Angola e de formações análogas têm vindo a ganhar interesse. 

A criação da Bacia Lusitânica está ligada a fenómenos de rift associados à abertura do Oceano 

Atlântico Norte. Segundo Dinis et al. (2008), o post-rift da Bacia foi atingido durante o Jurássico 

superior, sendo a principal deposição sedimentar atribuída ao início do Cretáceo superior. 

Segundo Ribeiro et al. (1979) a Bacia Lusitânica apresenta uma espessura máxima, em 

determinados locais de aproximadamente 5 km de profundidade de deposição sedimentar.  

A Bacia Lusitânica localiza-se na margem ocidental ibérica, sendo delimitada a Sul pela falha da 

Arrábida, a Norte pela bacia do Porto e a Este pelo Maciço Hespérico (Wilson, 1988). Alonga-se 

por cerca de 200 km segundo a direção NNW-SSE e por mais de 100 km na direção 

perpendicular (Kullberg et al., 2013). A Bacia Lusitânica representa a maior bacia interior 

(onshore) portuguesa que se estende até a costa Atlântica (offshore) com uma área de cerca de 

22000 km2, 2/3 aflora na área continental emersa e a restante na plataforma continental imersa 

(Figura 27). Trata-se da única bacia das margens do Atlântico Norte com extensa exposição 

superficial, pelo que tem atraído vários focos de pesquisa também associados à indústria 
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petrolífera. Ao longo de várias décadas foram realizadas mais de 50 sondagens e mais de 37000 

km de perfis de prospeção sísmica 2D (Kullberg et al., 2006). 

 

Figura 27 - Localização da Bacia Lusitânica (Kullberg et al.,2006) 

Torna-se importante referir a tipologia sedimentar, a sua evolução e particularidades relevantes 

da Bacia em causa. Deste modo Manuppella et al. (2003) caracterizam estratigraficamente a 

zona central da Bacia Lusitânica em litologias distintas, associadas a diferentes eventos 

geológicos relacionados durante o pré rift, syn-rift e post-rift da costa ocidental ibérica. Os 

primeiros depósitos identificados foram sedimentos clásticos, avermelhados, mais ou menos 

grosseiros do Triássico Superior, que foram sucedidos por camadas de argilitos e de evaporitos 

depositados em zonas da bacia de ambiente lacustres. Tendo sido também identificadas 

diferentes camadas sedimentares de carbonatos, depositados em ambientes mais ou menos 

profundos de acordo com os episódios de transgressão e regressão marinha, assim como 

arenitos e argilitos de origem fluvial e deltaica.   

Após o período distensivo, a Bacia Lusitânica ficou sujeita a um regime tectónico compressivo 

desde o final do Cretácico até à atualidade, devido à colisão entre a microplaca ibérica com as 

placas africana e euroasiática (Carvalho et al., 2014). A atividade tectónica após o período 

distintivo conduz à rotação da Península Ibérica no sentido horário e à inversão tectónica 

(Kullberg et al., 2013). Segundo Wilson et al. (1989) e Rasmussen et al. (1998, citado por 

Manuppella et al., 2003), a referida inversão tectónica é associada à colisão Alpina que é 

conhecida como o episódio miocénico, que contribui para a formação de elevações e erosão dos 

depósitos sedimentares pós jurássico, tendo-se depois depositado uma sequência descontínua 

de sedimentos predominantemente siliciclásticos (Carvalho et al., 2014).  
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Curiosamente, uma descontinuidade sedimentar constituída por uma espessa sequência 

evaporitica, conhecida como a Formação de Dagorda, depositada no decorrer do Hetangiano, 

Jurássico inferior, funcionou como uma base de deslocamento entre os sedimentos depositados 

subjacentes e o basement da bacia, conhecido como soco varisco ou hericínico (Carvalho et al., 

2014). No mesmo seguimento, Manuppella et al. (2003) descrevem a particularidade da Bacia 

Lusitânica ser delimitada por intrusões salinas em forma de domas salinos, tendo sido reativados 

devido a inversão tectónica durante o Cenozoico. Kullberg et al. (2006) referem que a sequência 

salina, Formação de Dagorda, funciona como uma estrutura de adaptação dúctil à deformação 

frágil do soco. 

A unidade de Calcários de Codaçal integra a Formação de Santo António-Candeeiros que, por 

sua vez, pertence ao Maciço Calcário Estremenho que ocupam cerca de 900 km2 do território 

português, enquadrando-se no ambiente paleogeográfico da Orla Meso-Cenozóica. As rochas 

que afloram no Maciço Calcário Estremenho datam desde o Jurássico Inferior ao Cretácico, 

embora a maior extensão seja ocupada por rochas carbonatadas do Jurássico Médio e Superior 

(Carvalho et al., 2012). Os calcários do Codaçal, datados do Batoniano inferior, afloram numa 

única grande mancha que se estende sensivelmente a NNW – SSE no Planalto de Santo António, 

entre a Serra de Sto. António e o dorso da Serra de S. Bento (Figura 28). Mais precisamente no 

sítio do Codaçal, a 1,5 km a sudoeste de Chão das Pias e 2 km a sudeste de Serro Ventoso, na 

Serra de S. Bento (Azerêdo, 2007). 

 

Figura 28 - Enquadramento no território nacional do Parque Nacional das Serras de Aire e Candeeiros 
(delimitado a verde) e o Maciço Calcário Estremenho (tracejado a preto). Adaptado de Carvalho et al. (2014) 

Azerêdo (2007) refere que a unidade de Calcários de Codaçal possui espessuras médias da 

ordem de 50-60 m, embora as mesmas aumentem de este para oeste, até cerca de 70-80 m. 

Calcário do Codaçal 
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Relativamente a textura apresentam, de modo geral, cor esbranquiçada a creme e granularidade 

fina a grosseira. Formam frequentemente grainstones e rudstones bioclásticos e oobioclásticos 

que localmente se apresentam dolomitizados (Carvalho et al., 2012). 

4.2 Preparação das amostras 

As amostras foram extraídas de um bloco de Calcário do Codaçal proveniente da Bacia 

Lusitânica, no Geotechnical Laboratory Sciences & Technologies do Instituto Superior Técnico 

com auxílio de uma caroteadora. Tendo sido preparadas com uma forma cilíndrica de 41 mm de 

diâmetro e 84 mm de comprimento, a seleção das referidas dimensões tiveram como objetivo 

assegurar que as amostras pudessem ser ensaiadas nos equipamentos disponíveis no GeoLab. 

As dimensões das amostras cumprem as regras normativas da ISRM, que especificam que o 

rácio entre o comprimento (L) e diâmetro (Ø) devem estar compreendidas entre 2 a 3, e as 

dimensões devem pelo menos ser 10 vezes superiores à dimensão do maior grão da rocha. 

Durante o corte das amostras nas carotes cilíndricas, deve-se garantir superfícies dos provetes 

com planos perpendiculares entre si, com textura lisa evitando assim descontinuidades ou 

imperfeições de concepção. Uma análise fidedigna e válida do comportamento geomecânico de 

uma certa formação geológica alvo de estudo, advém de uma correta preparação e seleção das 

amostras, representantes do maciço rochoso de interesse. De notar que todos os provetes 

utilizados no presente estudo foram previamente utilizadas nos trabalhos experimentais da 

dissertação de Mestrado de Narciso (2015). 

No presente estudo foram utilizados um total de 23 provetes, dos quais foram rejeitados 10 por 

análise macroscópica, porque não reuniam as características necessárias para uma análise 

elástica. Contudo, é um facto que rochas sedimentares carbonatadas são suscetíveis de 

apresentarem anisotropia mesmo quando pertencentes ao mesmo estrato, devido a fenómenos 

de sedimentação, compactação, cimentação, alteração física e ou química. Do mesmo modo, a 

extração, transporte e armazenamento das amostras também influenciam a anisotropia das 

mesmas. É portanto espectável que possam existir algumas variabilidades na resposta mecânica 

nas várias amostras do calcário em estudo. 

Cada provete utilizado foi identificado com o respetivo número de 1 a 13. Na Figura 29 estão 

representados alguns dos provetes utilizados. 
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Figura 29 - Representação de algumas das amostras calcárias ensaiadas 

A determinação da porosidade foi efetuada laboratorialmente, através da técnica proposta por 

EN 1936 (2006) já previamente descrita no subcapítulo 2.2.1.1. Tendo-se obtido uma porosidade 

média das amostras de 12,5%. Porém, devido ao facto do GeoLab não possuir estufa de vácuo, 

optou-se por saturar as amostras em água, a pressão ambiente por um período mínimo de 48h, 

até que 𝑀𝑠𝑎𝑡 do provete se mantivesse constante. Parte-se do prossuposto que a porosidade 

determinada, e de interesse para o presente estudo, tem apenas em consideração os poros 

interconectados, designada por porosidade efetiva. 

4.3 Equipamentos 

Na realização dos ensaios laboratoriais do presente estudo foram utilizados vários 

equipamentos, que pertencem ao GeoLab, nomeadamente, a célula triaxial convencional (do tipo 

Hoek), o dispositivo de carregamento axial (prensa), o sistema de medições de extensões, o 

equipamento de injeção de água e o sistema de registo e propagação de ondas sísmicas (tipo 

P). 

4.3.1 Célula Triaxial 

Os ensaios realizados foram efetuados com recurso a uma célula triaxial convencional (do tipo 

hoek), adaptada para provetes cilíndricos, o estado de tensões imposto por este tipo de célula 

permite aplicar duas tensões principais independentes, e outras duas dependentes entre si. 

Nomeadamente a tensão axial é independente das demais tensões do plano transversal da 

amostra, matematicamente simplificado por 𝜎1 ≠ 𝜎2 = 𝜎3. 

Os vários componentes de uma célula triaxial convencional (do tipo hoek) estão 

esquematicamente representados na Figura 30. Dos quais fazem parte o corpo da célula (1), 

tampas enroscáveis superior e inferior (2), pistões de carga com uma das extremidades esféricas 

(3-5), a manga impermeável plástica (6).Todos os componentes acima mencionados são 

constituídos por aço inoxidável à exceção da manga impermeável, feita de borracha. Na Figura 
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30 está ainda esquematizado o provete dentro da célula (7) e os extensómetros elétricos 

colocados sobre o provete, de realçar a orientação vertical e horizontal dos mesmos por forma a 

registarem leituras da variação da extensão nas respetivas direções. 

 

Figura 30 - Representação esquemática de uma célula triaxial convencional. (1) corpo da célula; (2) tampas 
enroscáveis superior e inferior; (3-5) pistões de carga com uma das extremidades esféricas; (6) manga 
impermeável plástica; (7) extensómetros elétricos. Adaptado de www.controls-group.com 

Os componentes da célula triaxial utilizados no GeoLab estão representados na Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

A célula triaxial em causa permite utilizar provetes com um diâmetro máximo de 42 mm. As 

tampas da célula triaxial têm a finalidade de garantir o condicionamento da manga e do provete 

contido nela. Os pistões têm a função de transmitir a carga axial imposta pela prensa. No entanto, 

no caso de se pretender efetuar medições de permeabilidade, os pistões possuem um canal de 

entrada e saída de fluidos. Nesse caso o fluido é injetado num dos pistões com auxílio de um 

sistema de pressurização de fluidos. De notar que a presente célula triaxial apenas permite a 

medição da permeabilidade axial. 

Figura 31 - Componentes da célula triaxial utilizada (imagem da esquerda). Célula triaxial montada e 
instalada na prensa de carga axial (imagem da direita) 
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Na Figura 31 são visíveis duas válvulas laterais no corpo célula triaixal, uma permite a entrada 

de óleo que induzir a pressão de confinamento ao corpo de prova, enquanto a outra válvula 

funciona como purga de ar, para extrair o possível ar contido entre o corpo da célula e a manga 

impermeabilizadora, e assim garantir uma aplicação de pressão de confinamento uniforme no 

provete. A pressurização do óleo de confinamento é imposta com recurso a uma bomba manual 

hidráulica, equipada com um manómetro digital, que permite registar a pressão exercida pelo 

óleo, com uma precisão de 0,1 MPa. 

4.3.2 Dispositivo de carregamento axial 

A prensa utilizada no presente estudo, representada na Figura 32, encontra-se no GeoLab: 

 

Figura 32 - Prensa de carga axial ELE 

Trata-se de uma prensa ELE que, de acordo com os equipamentos utilizados, é limitada a um 

carregamento axial máximo de 100 kN. O controlo da prensa é feito com recurso a um 

computador, por intermédio de um software específico, que permite definir a velocidade e o nível 

de carga aplicado. A prensa está equipada com um automatismo de controlo de carga, que 

controla possíveis oscilações no carregamento devido à fluência de deformação do provete, 

garantindo uma aplicação constante de carga axial igual à previamente definida pelo usuário.  

4.3.3 Sistema de medições de extensões 

Geralmente podem ser utilizados dois métodos distintos para medição das deformações da 

rocha. Um dos métodos é conhecido como Linear Variable Differential Transformers (LVDT) que, 

consiste na medição direta das deformações através de sensores que medem a deformação total 

durante o carregamento, este método é usualmente utilizado em ensaios triaxiais em que os 

sensores medem o movimento relativo dos pistões. Uma vantagem deste método é o facto dos 

sensores não necessitam de estar sujeitos ao estado de tensões da amostra mas, em contra 
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partida, os movimentos dos pistões da máquina de carga e as deformações da amostra têm de 

ser correlacionados. O outro método consiste na utilização de sensores em contacto com a 

amostra, que medem a variação da resistência elétrica através de bitolas de resistência elétrica, 

permite a medição direta das deformações e boa precisão de medição (Bakhorji, 2010). 

Devido à logística da disposição espacial dos componentes da célula triaxial, e ao facto de 

também serem medidas as deformações radiais dos provetes, optou-se por utilizar 

extensómetros elétricos, fixados diretamente na amostra. 

Os extensómetros elétricos são constituídos por um fio metálico de cobre em forma de grelha, 

extremamente sensível, revestidos por papel isolante (Figura 33), sendo colados na face do 

provete de modo a acompanhar a deformação do mesmo. Assim, é importante que o 

extensómetro esteja orientado segundo a direção que se pretende medir as extensões 

(horizontal, vertical), assim como é importante garantir uma boa adesão do extensómetro a uma 

superfície lisa do provete, de modo a que a deformação do provete seja a mesma registada pelo 

extensómetro. 

 

Figura 33 - Representação esquemática de um extensómetro elétrico. Adaptado de  
http://www.ni.com/white-paper/3642/pt/#toc2 

O princípio de funcionamento dos extensómetros elétricos baseia-se num circuito Wheastone 

bridge que, de acordo com a lei de Ohm, a voltagem de saída é dependente da variação da 

resistência elétrica registada no extensómetro. A alteração do estado de tensões induz a variação 

da resistência elétrica devido a variação do comprimento do filamento que constitui o 

extensómetro que, por sua vez, influencia diretamente voltagem de saída do circuito elétrico.  

Importa referir que diferentes materiais apresentam diferentes sensibilidades à resistência 

elétrica em resposta à deformação do material, desse modo é utilizado um fator que expressa 

quantitativamente essa relação, designado por gage factor (GF). Esse fator é definido pela razão 

entre variação fracional da resistência elétrica pela extensão, definido como a variação fracional 

do comprimento. O fator gauge do cobre é tipicamente em torno de 2. Porém a resistência elétrica 

do extensómetro também é influenciada por fatores externos como a temperatura e o 

comprimento excessivo dos fios metálicos. Desse modo foi utilizado um compensador, 
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denominado por dummy gauge equipado com dois pares de extensómetros, um horizontal outro 

vertical, por forma a eliminar essas variações indesejáveis. De realçar ainda que o compensador 

também foi saturado em água, de maneira a compartilhar as mesmas condições do provete 

saturado colocado na célula, tendo-se assim verificado uma melhor estabilidade na leitura dos 

extensómetros.  

O registo e leituras das extensões foram realizadas com um Modelo P3 Indicator and Recorder 

(Figura 34). Trata-se de um equipamento portátil capaz de calcular extensões registadas por 

variações de resistência elétrica dos extensómetros, com precisão de 1 µɛ e permite conexões 

do tipo ponte completa, meia e um quarto de ponte de Wheastone, tendo-se utilizado uma 

conexão do tipo um quarto de ponte por intermédio de um dummy gauge, como já referido.  

4.3.4 Equipamento de injeção de água pressurizada 

A injeção de água no provete foi controlada por um equipamento de pressurização. Trata-se de 

um equipamento que permite debitar água a uma pressão constante máxima de até 1700 kPa 

(Figura 35).  

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Leitor de extensómetros, Modelo P3 Indicator and Recorder (imagem da esquerda), modelo 
mais antigo (imagem da direita). 

Figura 35 - Equipamento de pressurização ELE Pressure Test 1700 (esquerda) e esquema representativo 
(direita). Adaptado de “OPERATING INSTRUCTION – Presure Test 1700 and Pressure Test 3500, 21, 
1800, 70-5130” 
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Todas as funcionalidades dos componentes do equipamento podem ser resumidas pela 

ilustração da direita da Figura 35. O equipamento é ligado no botão on-off (5), a intensidade de 

pressurização é controlada pelo manípulo (1), a água pressurizada contida no canal de 

pressurização (9) é expelida pela válvula (3). O óleo e a água devem ser introduzidos no 

equipamento através do orifício (7) e uma das válvulas (3) respetivamente, a remoção de ar no 

sistema é feito pela válvula (8). O nível mínimo de água (11) do recipiente com (2) com um 1 L, 

não deve ser ultrapassado. Para remoção da cobertura metálica protetora do equipamento, para 

fins de manutenção deve ser tirado o parafuso localizado no ponto (10).   

4.3.5 Sistema de registo e propagação de ondas sísmicas 

A medição do tempo de propagação das ondas ultra-sónicas foi realizada com recurso a um 

equipamento de ultra-som (Ultrasonic Testing), no presente estudo foram registadas ondas P, 

com o auxílio de transdutores piezoelétricos, em que um é o emissor e outro o recetor de onda. 

Segundo a norma ISRM (1981) cada um dos sensores piezoelétricos devem posicionar-se em 

fases (ou topos) opostos do provete.  

Para emitir a onda sísmica foi utilizado um emissor do tipo BK PRECISION 4011A, onde é 

possível definir o tipo de emissão de onda (senoidal, quadrática ou triangular), tendo sido 

selecionado a emissão de onda quadrática, que pode ser definida para uma frequência máxima 

de 5 MHz. Para a receção e leitura de onda foi utilizado um recetor de onda do tipo ROHDE & 

SCHWARZ HMO1002 Series, equipado com dois recetores de onda, os tempos de onda 

recebidos podem ser gravados em formado “xls” e analisados posteriormente (Figura 36). 

 

 

 

 

 

Antes da realização de cada ensaio, o recetor e emissor da onda foram calibrados com auxílio 

de um provete padrão com tempo de propagação de onda de referência 51 µs.  

4.4 Metodologia 

Os testes laboratoriais realizados durante o presente análise consistiram em levar a cabo um 

conjunto de provetes a um mesmo programa de ensaios previamente definido, testado várias 

vezes, até se alcançar uma harmonia funcional entre os diferentes equipamentos utilizados. Na 

Figura 36 - Emissor de onda BK PRECISION 4011A 5 MHz Function Generator (esquerda) e receptor de 
onda ROHDE & SCHWARZ HMO1002 Series (direita) 
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Figura 37 é possível verificar a bancada experimental, constituída pelos equipamentos utilizados, 

numerados na respetiva legenda. 

 

Figura 37 - Bancada experimental. 1- Prensa axial ELE; 2 – Célula triaxial convencional; 3 – Pressurizador 
de água ELE Pressure 1700; 4 – Emissor de onda BK PRECISION 4011A 5 MHz; 5 – Recetor de onda 
ROHE & SCHWARZ HMO 1002 SERIES; 6 – Leitor de extensómetros modelo P3 Indicator and Recovery; 
7- Bureta; 8 – Macaco hidráulico equipado com manómetro de pressão 

Devido a limitações do equipamento, nomeadamente da célula triaxial utilizada, que não fora 

concebida para o objetivo do ensaio em causa, foi necessário numa fase prévia estudar um 

conjunto de adaptações, até que fosse viável a realização dos ensaios com sucesso. Em primeira 

instância foi necessário garantir a estanquidade do ensaio, nomeadamente entre o pistão 

superior (onde é injetada a água pressurizada) e a tampa superior do corpo da célula triaxial.  

Para tal surgiu a necessidade de utilizar um material impermeável e com alguma resistência, de 

fácil aplicação e remoção que permitisse algum deslocamento vertical e ao mesmo tempo 

funcionasse como vedante. Durante o processo de escolha do material vedante, considerou-se 

o silicone o mais apropriado para o efeito desejado. Porém o processo de seleção do silicone foi 

moroso e efetuado sobre tentativa e erro, tendo-se experimentado diferentes tipos de silicones, 

até se ter selecionado um com a resistência suficiente e o tempo de presa mínimo, de modo a 

encurtar o tempo entre cada ensaio, tendo sido selecionado o silicone “Cola e Veda PATTEX 

sp101”, caracterizado por um módulo de rutura de 1,60 MPa e deslocamento máximo relativo 

após secagem de 12,5%.  

Após a execução de vários ensaios falhados, chegou-se a conclusão que seria necessário um 

tempo de secagem mínimo de 3 dias, para que o silicone adquirisse a resistência necessária. 

Este factor condicionou a realização de apenas um ensaio em média por semana. Por último, 

devido a disponibilidade espacial entre os componentes da célula triaxial, foi necessário proceder 

a uns rasgos longitudinais no pistão superior da célula, que permitissem a passagem dos fios 

condutores contidos no corpo da célula triaxial.    
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Inicialmente, foi estudada a possibilidade de colocar os sensores piezoelétricos diretamente na 

manga impermeabilizadora da célula triaxial, de maneira que os mesmos estivem em contacto 

direto com o provete, permitindo assim uma medição direta das variações das ondas sísmicas 

mais realista. Tendo sido colocado dois pares de sensores piezoelétricos, uns dedicados as 

ondas P e outros as ondas S (Figura 38). 

 

Figura 38 - Montagem de célula triaxial com manga plástica equipada com sensores piezoelétricos. 1- 
Sensores piezoelétricos cobertos por uma involucro de pvc, embutidos na manga impermeabilizadora; 2 - 
Quatro conetores referente aos dois pares de sensores piezoelétricos 

Foram realizados vários testes com esta montagem, porém surgiram vários problemas que não 

foram possíveis contornar, nomeadamente as fugas de água pelo silicone, para estados de 

tensões e pressurizações de água elevadas, assim como a danificação dos fios condutores, ao 

fim de poucas montagens e desmontagens do equipamento, devido ao facto do diâmetro dos 

mesmos serem demasiado elevados para geometria da célula. Desta forma, esta configuração 

foi afastada, tendo-se optado por uma configuração mais simples, em que os únicos fios 

condutores a sair do corpo da célula seriam os referentes aos extensómetros, que tem um 

diâmetro consideravelmente menor relativamente aos fios condutores piezoelétricos. Deste 

modo, com o aumento da espessura de silicone entre os rasgos longitudinais do pistão superior, 

o problema da estanquidade da água ficou solucionado. 

Surgiu então a necessidade de colocar os sensores piezoelétricos das ondas P na superfície 

exterior da célula, nomeadamente no pistão superior e inferior da célula traixial. Os sensores 

piezoelétricos foram acoplados a face dos pistões por uma camada fina de silicone. Não 

obstante, o tempo de trânsito das ondas P na fina camada de silicone que serve de cola, entre 

os sensores piezoelétricos e os pistões, pode ser desprezada, pois foi comprovado o tempo de 

propagação das ondas, com e sem silicone, registando-se tempos idênticos.  

Considerando que ondas sísmicas atravessam dois materiais de natureza diferente (aço e 

rocha), com diferentes impedâncias acústicas, o cálculo das velocidades de propagação das 

ondas no provete (𝑣𝑒) é dado pela seguinte expressão: 
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𝑣𝑒 =  
𝑑𝑒

𝑡𝑒

=  
𝑑𝑡 − 𝑑𝑎ç𝑜

𝑡𝑡 − 𝑡𝑎ç𝑜

 
(20) 

Onde 𝑑𝑒 , 𝑡𝑒 e 𝑑𝑡 , 𝑡𝑡 representam a distância/tempo efetivo e total de propagação da onda P, entre 

os sensores piezoelétricos. Sabendo a velocidade de propagação das ondas P no aço, calculada 

por  𝑡𝑎ç𝑜 = 𝑑𝑎ç𝑜/𝑣𝑎ç𝑜, e que 𝑑𝑎ç𝑜 = 𝑑𝑡 − 𝑑𝑒, determinamos  𝑣𝑒. 

O programa de ensaios foi definido segundo um conjunto de primeiros ensaios piloto, onde foram 

testados diferentes condições de ensaio, nos quais se constatou que os valores de pressões de 

injeção de água e pressão de confinamento (𝑃𝑐), estavam condicionados pelo desempenho 

funcional dos materiais e equipamentos, nomeadamente o material vedante e os extensómetros.  

Relativamente a delimitação da pressão de injeção de água a ser imposta nos ensaios, o valor 

mínimo foi selecionado de forma a garantir um fluxo de água constante no provete, que 

possibilitasse a medição das permeabilidades, enquanto o valor máximo de injeção foi limitado 

pela resistência do silicone. Em relação à pressão de confinamento (𝑃𝑐), o valor mínimo foi 

definido de forma a evitar leituras excessivamente discrepantes das permeabilidades, o que 

poderia significar que parte ou totalidade da água injetada estaria a fluir entre a provete e a 

manga impermeabilizadora, ao invés de fluir unicamente pela matriz porosa do provete. 

Enquanto o valor máximo de 𝑃𝑐 foi definido com base na funcionalidade dos extensómetros, 

assim como do fluxo de água através da amostra. Observou-se que, para pressões de 

confinamento elevadas, as leituras dos extensómetros tornavam-se instáveis e o fluxo de água 

através do provete era dificultado, ou até mesmo em alguns casos impedido, devido a 

compressibilidade excessiva dos poros da rocha, que impediam o escoamento da água e 

acabavam por aumentar a pressão de injeção, até romper o silicone. 

Nesse seguimento, foi definida uma pressão de injeção de água mínima e máxima de 300 e 600 

kPa respetivamente, e uma pressão de confinamento entre 1 a 5,5 MPa. De modo a garantir a 

estanquidade do ensaio, a pressão de confinamento foi sempre superior a pressão de injeção. 

Depois de serem ultrapassadas as dificuldades e limitações dos equipamentos ao longo do 

trabalho experimental, reuniram-se as condições necessárias para delinear um programa de 

ensaio e uma metodologia finais a ser seguida em todos os ensaios, sendo estes descrita nos 

parágrafos que se seguem. 

A água pressurizada é injetada apenas por um dos orifícios da célula e o orifício de saída da 

célula é mantida a pressão atmosférica, desse modo, a pressão de poros (𝑃𝑝) é considerada 

equivalente ao diferencial de pressão, responsável pela percolação de água pelo provete que, 

por sua vez, é controlada pelo equipamento de pressurização de água.  

O programa de ensaio consistiu em submeter cada provete a quatro estados de tensão de 

confinamento hidrostático sucessivos, identificados por tempos de ensaio, com início no tempo 

T1 com 1,0 MPa, passando por 2,0 (T2) e 4,5 (T3) MPa até ser atingida a tensão de confinamento 
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final de 5,5 MPa, identificado por T4 nomeadamente. Durante cada estado de tensão é 

inicialmente imposto uma pressão de poros constante de 300 kPa, por um perdido de 30 minutos, 

com o intuído de garantir uma pressão de poros homogénea em todo o provete, seguindo-se 

outro perdido de 30 minutos com o circuito de injeção de água fechado, em que a pressão de 

poros é decrescente. Ainda para o mesmo estado de tensão, o circuito de pressurização de água 

é novamente ligado por 30 minutos com pressão de poros constante de 600 kPa, seguindo-se 

repetidamente um período de 30 minutos com o circuito de injeção de água fechado.  

No entanto, o programa de ensaio descrito não se demonstrou adequado para o estudo de 

permeâmetro de carga variável, simulado pelo ciclo de não pressurização, uma vez que o tempo 

necessário para estabilizar as deformações revelaram ser demasiado longos, e devido ao facto 

de o GeoLab não dispor de transdutores de pressão compatíveis para a célula triaxial adotada, 

não foi possível contabilizar pressão de poros durante a fase de despressurização. Desse modo, 

foi necessário definir um novo programa de ensaios (Figura 39), em que foram excluídos os 

registos efetuados nas fases de pressão de poros variáveis, sendo considerado apenas os 

registo efetuados para o permeâmetro de carga constante. Desta forma foi possível garantir um 

escoamento laminar, induzido por uma pressão de poros constante e homogenia. Assegurando 

assim a veracidade e rigor científico necessários para a execução do estudo laboratorial. 

 

Figura 39 - Programa final de ensaio 

Depois da definição do programa de ensaio a metodologia começou por saturar os provetes em 

água desareada, por um período mínimo de 48 horas, ou até a massa saturada (𝑀𝑠𝑎𝑡) do provete 

não variar. Posteriormente procedeu-se a colagem de um par de extensómetros longitudinais e 

transversais em cada provete (Figura 40). 
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Figura 40 - Disposição dos extensómetros elétricos, para medições das deformações verticais e horizontais 

O provete é revestido com uma fita isoladora, para minimizar o contacto da água com os 

extensómetros no interior da célula triaxial, sendo posteriormente colocado no interior da mesma. 

Depois da montagem da célula triaxial procede-se a aplicação do silicone entre o pistão superior 

e a tampa superior do corpo da célula, é importante medir constantemente a condutividade entre 

os extensómetros elétricos, pois estes são muito frágeis e facilmente se danificam. 

Logo de seguida, antes da secagem do silicone, coloca-se a célula triaxial na prensa com 

aplicação de uma ligeira carga axial, de forma que os pistões entrem em contacto com a rocha, 

sem a pressionar, com o objetivo de diminuir o deslocamento dos pistões numa fase posterior 

de aplicação de carga axial. De seguida colocam-se os sensores piezoelétricos na face dos 

pistões. Segue-se então um tempo de espera de secagem do silicone de 3 dias. 

Finalmente, após a secagem do silicone inicia-se o programa de ensaio (Figura 39). Depois de 

se garantir o primeiro estado de tensão hidrostático de 1 MPa, coloca-se a mangueira de injeção 

de água para dar início a pressurização da água de forma gradual, para evitar picos de pressão 

que rompessem o silicone. Executada a observação da saída do primeiro volume de água 

injetado no provete, coloca-se a mangueira de saída de água que está conectada a uma bureta, 

para medições de caudal (Figura 41). Este procedimento tem como objetivo minimizar o erro no 

cálculo das permeabilidades, através das leituras de caudais na bureta, evitando que o ar contido 

no corpo da célula escoe para a mangueira de saída. Todavia, durante os ensaios foi inevitável 

o aparecimento de algumas bolhas de ar na bureta, que podem ter interferido nas leituras dos 

caudais.   
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Figura 41 - Preparação do ensaio. 1 - Mangueira de injeção de água pressurizada conectada ao 
equipamento de pressurização ELE Pressure 1700; 2 - Mangueira de saída de água conectada a bureta; 3 
- Sensores piezoelétricos acoplados as pistões de carregamento axial 

Durante a fase de incremento da tensão de confinamento, induzido pelo macaco hidráulico, e a 

tensão axial determinado pela prensa, houve uma constante preocupação em manter ambas a 

tensões idênticas, de maneira a evitar tensões de corte que pudessem comprometer a resistência 

elástica dos provetes. Importa referir que a velocidade de carregamento segundo as sugestões 

da ISRM (1979), para o diâmetro de provetes utilizados no estudo, deve ser compreendida entre 

0,5 e 1 MPa/s. Utilizou-se o valor médio da velocidade recomendada da aplicação de carga 0,75 

MPa/s, multiplicando pela área transversal do provete obtida por (𝜋𝐷2/4), obteve-se a velocidade 

de carregamento de 0,99 kN/s. 

Durante os ensaios registou-se em simultâneo a evolução das diferentes propriedades de 

interesse no presente estudo, nomeadamente a velocidade das ondas P, caudal de escoado 

através do provete e as extensões axiais e transversais sofridas no provete, sob as diferentes 

fases de ensaio. Importa referir, que durante a transição do estado de tensões, foi notório um 

ligeiro aumento do nível da água na bureta, decorrente do aumento das tensões efetivas. Como 

tal aguardou-se alguns minutos até que a bureta estabilizasse, para tomar esse valor como 

referência para os cálculos de permeabilidade no novo estado de tensões imposto. 

Por último, importa referir que a variação percentual da porosidade e da permeabilidade foram 

determinadas pelas equações 3 e 5 respetivamente, já previamente descritas no subcapítulo 2.2. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente capítulo descreve os resultados experimentais realizados no calcário do Codaçal, 

proveniente da Bacia Lusitânica, com recurso a uma célula triaxial convencional tipo Hoek, 

devidamente adaptada para simular um ensaio tipo core holder de Hassler. As propriedades 

poroelásticas de interesse no presente estudo são os parâmetros de deformabilidade (módulo 

de Young, módulo de deformabilidade volumétrico e a compressibilidade), porosidade, 

permeabilidade e a velocidade de propagação das ondas P. 

É de realçar que todos os ensaios foram conduzidos sob condições drenadas, com pressão de 

poros controlada, sem nunca sair do regime elástico de tensão/deformação. Torna-se relevante 

considerar que as deformações volumétricas registadas serão apenas associadas à deformação 

do volume de poros, uma vez que a matriz sólida é considerada incompressível, face ao reduzido 

estado de tensões imposto no presente estudo, em conformidade com os trabalhos de Lima et 

al. (2015), Rhett e Teufel (1992) e Al-Harthy et al. (1991). 

É considerado a priori que as deformações compressivas do provete associadas a forças de 

compressão são consideradas positivas, e que as deformações extensivas são consideradas 

negativas. De referir ainda, que daqui em diante a pressão de confinamento será representada 

por 𝑃𝑐, a pressão de injeção de água, considerada equivalente à pressão de poros, irá ser 

representada por 𝑃𝑝, relativamente à velocidade de propagação da onda sísmica no provete será 

representada por 𝑣𝑝 ou simplesmente velocidade. 

Seguindo sempre o mesmo programa de ensaios mencionado anteriormente, foram testados um 

total de treze provetes. Refira-se que para alguns ensaios não foram considerados válidos alguns 

dos registos das propriedades de interesse, por motivos de falha no funcionamento dos 

equipamentos de medição ou por se afastar consideravelmente dos demais ensaios. Não 

obstante, como os provetes são considerados homogéneos e pertencem ao mesmo bloco 

rochoso, considera-se válido correlacionar as propriedades para os diferentes provetes. A Tabela 

3 resume os ensaios selecionados, em que as propriedades validadas são assinaladas por “x”: 

Tabela 3 - Resumo das leituras das propriedades validadas para cada ensaio 

Provete Velocidades Permeabilidade Extensómetros 

S1 X   X 

S2   X   

S3   X   

S4 X X X 

S5 X     

S6 X X X 

S7 X   X 

S8 X X   
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S9 X X   

S10 X X   

S11 X X X 

S12 X X X 

S13 X X X 

 

Como referido, as propriedades validadas nos treze ensaios considerados foram para algumas 

medições em número inferior. A fim de garantir que as correlações e as comparações entre as 

diferentes propriedades sejam válidas, e tendo em conta que os extensómetros foram a 

propriedade mais difícil de validar devido à variabilidade entre os mesmos, optou-se por analisar 

os ensaios onde os mesmos foram validados, nomeadamente S1, S4, S6, S7, S11, S12 e S13.  

Devido a alguma variabilidade registada entre os diferentes ensaios, todos os resultados serão 

analisados sob a forma de médias aritméticas. Os tempos de registo de interesse para a presente 

análise estão identificados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Tempos de registo de interesse dos ensaios 

Tempos: T1 T2 T3 T4 

Estados de 

tensões: 

𝑃𝑐= 1,0 MPa 

𝑃𝑝= 300/ 600 kPa 

𝑃𝑐= 2,5 MPa 

𝑃𝑝= 300/ 600 kPa 

𝑃𝑐= 4,0 MPa 

𝑃𝑝= 300/ 600 kPa 

𝑃𝑐= 5,5 MPa 

𝑃𝑝= 300/ 600 kPa 

 

Os resultados serão apresentados sob duas abordagens distintas, uma referente ao estudo da 

evolução das propriedades, individualmente para a situação de 𝑃𝑝 de 300 e 600 kPa, considerado 

no subcapítulo 5.1, e a outra abordagem terá como objetivo correlacionar a evolução das 

diferentes propriedades em simultâneo, analisada no subcapítulo 5.2.  

 

5.1 Estudo das propriedades poroelásticas  

Referente ao estudo da permeabilidade, importa relembrar que, segundo a Tabela 3, a 

permeabilidade foi validada para os provetes S4, S6, S11, S12 e S13, sendo excluída para os 

provetes S1 e S7. Em seguida, são apresentadas curvas de permeabilidade (Figura 42) em 

função da pressão de confinamento, com pressão de poros constante de 300 e 600 kPa, 

mencionadas na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Permeabilidades dos ensaios experimentais  

Permeabilidades (miliDarcy) 

  T1 / Pc = 1,0 MPa T2 / Pc = 2,5 MPa T3 / Pc = 4,0 MPa T4 / Pc = 5,5 MPa 

Provetes 
Pp=300 

kPa 
Pp=600 

kPa 
Pp=300 

kPa 
Pp=600 

KPa 
Pp=300 

kPa 
Pp=600 

kPa 
Pp=300 

KPa 
Pp=600 

kPa 

S1  -- --   -- --  --  --   -- --  

S4 0,350 0,489 0,121 0,097 0,072 0,078 0,072 0,097 

S6 0,247 0,322 0,062 0,080 0,062 0,043 0,062 0,062 

S7  -- -- -- -- -- -- -- -- 

S11 0,204 0,251 0,072 0,060 0,072 0,066 0,060 0,060 

S12 0,160 0,148 0,049 0,043 0,049 0,066 0,037 0,037 

S13 0,170 0,175 0,075 0,075 0,075 0,056 0,050 0,075 

Média= 0,226 0,277 0,076 0,071 0,066 0,062 0,056 0,066 

 

 

Figura 42 - Valores médios de permeabilidade em função da 𝑃𝑐, para 𝑃𝑝 constante, de 300 e 600 kPa 

As curvas da permeabilidade em função do carregamento apresentam melhor ajuste para a 

função polinomial irracional (Figura 42). Nesse seguimento, foi possível obter correlações das 

funções com os pontos de permeabilidade medidos bastante satisfatórios, de aproximadamente 

93,4% e 84,2%, para 𝑃𝑝 de 300 e 600 kPa, respetivamente.  

De modo geral, em conformidade com os estudos experimentais de Ghabezloo et al. (2008) e 

Belhaj et al. (2009) que, estudaram respetivamente carbonatos e arenitos em carregamento 

hidrostático e uniaxial, onde à semelhança do presente estudo, mantendo a pressão de pressão 
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de confinamento constante a curva de permeabilidade obtida para a maior pressão de poros (600 

kPa para o estudo em causa), apresenta valores superiores em relação à menor pressão de 

poros, nomeadamente 300 kPa. Não obstante, os valores das permeabilidades para as 

diferentes pressões de poros, obtidas para confinamento de 2,5 e 4,0 MPa, estão contidas dentro 

do erro associado às medições das mesmas.  

Verifica-se que a permeabilidade demonstra ser progressivamente menor com o incremento de 

tensão de confinamento, mantendo a 𝑃𝑝 constante. Este comportamento pode ser validado pelos 

estudos de Lima et al. (2015), Ghabezloo et al. (2008), e os autores citados pelos mesmos, 

nomeadamente Schutjens et al. (2004), Coyner (1984), Yale (1994) e David et al. (1994), em que 

é possível constatar que o fluxo do fluido saturante é progressivamente dificultado, devido à 

redução do diâmetro dos poros, em função da tensão efetiva. Estes resultados podem ser 

verificados na Figura 43, para os quais se obteve um bom ajuste dos pontos de permeabilidade, 

com um coeficiente de determinação de 91,5%. Tendo em consideração a diferente gama de 

tensões e condições de ensaio, a função representativa da evolução da permeabilidade em 

função da tensão efetiva obtida, demonstrou ser bastante concordante com os estudos de 

Ghabezloo et al. (2008) e Belhaj et al. (2009). 

 

Figura 43 - Valores médios de permeabilidade em função da tensão efetiva 

De seguida, são apresentados os resultados referentes a velocidades das ondas P (𝑣𝑃), em 

função da pressão de confinamento, com pressão de poros constante de 300 e 600 kPa, 

mostrados na Tabela 6 e representadas graficamente na Figura 44. Tendo em conta que as 

velocidades propagam-se por dois materiais de impedância acústica distintos, como já referido 

no subcapítulo da Metodologia, as velocidades apresentadas foram corrigidas. Deste modo, as 
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velocidades apresentadas referem-se apenas a velocidade da onda P no provete de rocha 

calcária. 

Tabela 6 – Velocidades compressivas dos ensaios experimentais 

Velocidades (m/s) 

  T1 / Pc = 1,0 MPa T2 / Pc = 2,5 MPa T3 / Pc = 4,0 MPa T4 / Pc = 5,5 MPa 

Provetes 
Pp=300 

kPa 
Pp=600 

kPa 
Pp=300 

kPa 
Pp=600 

kPa 
Pp=300 

kPa 
Pp=600 

kPa 
Pp=300 

kPa 
Pp=600 

kPa 

S1 2174,6 2191,7 2256,8 2232,7 2244,7 2232,7 2306,7 2275,3 

S4 2157,8 2232,1 2146,8 2174,5 2220,3 2208,7 2262,0 2249,9 

S6 2291,6 2285,4 2297,8 2279,3 2273,1 2249,0 2316,7 2304,1 

S7 2340,9 2347,3 2328,1 2284,3 2400,3 2386,8 2407,1 2400,3 

S11 2089,6 2043,9 2132,1 2132,1 2204,8 2199,1 2264,3 2264,3 

S12 2129,6 2103,1 2190,3 2156,8 2213,3 2201,8 2266,7 2285,1 

S13 2074,2 2034,0 2132,1 2079,3 2094,9 2100,1 2110,7 2165,1 

Média= 2179,8 2176,8 2212,0 2191,3 2235,9 2225,4 2276,3 2277,7 

 

 

Figura 44 - Valores médios de velocidades em função 𝑃𝑐, para 𝑃𝑝 constante, de 300 e 600 kPa 

Na Figura 44 verifica-se uma relação direta entre as 𝑣𝑝 e a pressão de confinamento, para as 

duas pressões de injeção distintas. Foi possível obter uma ótima correlação linear para ambos 

os conjuntos de valores de velocidades médias, aproximadamente de 99% e 94%, para 𝑃𝑝 de 

300 e 600 kPa, respetivamente. Os valores de velocidades obtidas são validados pelos estudos 

experimentais levados para diferentes condições de ensaio, por Guerreiro (2013) na rocha 
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calcária da Formação de Cabeços (pertencente a Bacia Lusitânica) e, Narciso (2015) nos 

provetes utilizados neste trabalho. 

É possível observar que as retas tendem a aproximar-se em função da pressão de confinamento, 

transmitindo uma redução da dependência das 𝑣𝑝 à pressão de poros constante. Este 

comportamento pode ser explicado pelo fato das deformações serem controladas pelas tensões 

efetivas. Não obstante, em relação à pressão de confinamento de 5,5 MPa, manifesta-se 

curiosamente uma convergência das velocidades, sendo a velocidade registada para 𝑃𝑝 de 300 

kPa ligeiramente inferior do que para 600 kPa, com uma diferença de 1,4 m/s.  

Em conformidade com os estudos relacionados, o aumento das tensões efetivas aumenta o 

contacto entre os grãos sólidos do maciço rochoso que, por sua vez, tendem a facilitar a 

propagação das ondas de compressão sísmicas (Christensen e Wang, 1985; Dewhurst et al., 

2004; Fortin et al., 2005; Xiaoxia et al., 2006 e Boitnott et al., 2008). Na Figura 45, verifica-se 

uma tendência de aumento das 𝑣𝑝 com a tensão efetiva, modelada por uma função linear com 

coeficiente de determinação aproximadamente de 96%.  

 

Figura 45 - Valores médios das velocidades em função da tensão efetiva 

Segue-se a discussão dos resultados referente às deformações axiais e transversais em função 

da pressão de confinamento, com pressão de poros constante de 300 e 600 kPa. Importa referir 

que o registo das extensões teve início para o estado de tensão de confinamento de 1 MPa, 

imediatamente antes da pressurização dos provetes, em que a pressão de poros é nula, definido 

como o tempo zero (T0). Deste modo, observa-se que os primeiros registos de interesse para o 

estudo (T1) apresentam valores superiores a zero (Tabela 7). O intervalo de tempo entre T0 e 

T1 corresponde à fase de incremento da pressão de poros, até ser atingido um escoamento 
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laminar com pressão de poros constante de 300 ou 600 kPa. De referir que a omissão de registos 

na Tabela 7 deve-se ao facto de não ter sido possível validar a leitura do extensómetro em causa. 

Tabela 7 - Valores dos extensómetros axiais e transversais dos ensaios experimentais 

Extensómetros (µɛ) 
 

T1 / Pc = 1,0 MPa T2 / Pc = 2,5 MPa 

Provetes 
Pp=300kPa Pp=600kPa Pp=300kPa Pp=600kPa 

ɛaxial ɛtrans ɛaxial ɛtrans ɛaxial ɛtrans ɛaxial ɛtrans 

S1 51,0 15,0 82,0 15,0 61 22,0 94,0 12,0 

S4 38,0 7,0 46,0 7,0 42 7,0 51,0 15,0 

S6 74,0 22,0 -- 22,0 118 22,0 174,0 35,0 

S7 20,0 4,0 17,0 4,0 52 6,0 33,0 7,0 

S11 50,0 20,0 73,0 6,0 45 9,0 95,0 27,0 

S12 77,0 3,0 126,0 43,0 114 6,0 68,0 20,0 

S13 30,0 10,0 40,0 6,0 31 10,0 41,0 8,0 

Média= 48,6 11,6 64,0 14,7 66,1 11,7 79,4 17,7 
         

 
T3 / Pc = 4,0 MPa T4 / Pc = 5,5 MPa 

Provetes 
Pp=300kPa Pp=600kPa Pp=300kPa Pp=600kPa 

ɛaxial ɛtrans ɛaxial ɛtrans ɛaxial ɛtrans ɛaxial ɛtrans 

S1 89,0 30,0 147,0 54,0 153,0 36,0 202,0 49,0 

S4 56,0 12,0 85,0 14,0 73,0 12,0 124,0 20,0 

S6 124,0 26,0 185,0 33,0 134,0 42,0 200,0 28,0 

S7 106,0 15,0 88,0 10,0 114,0 16,0 100,0 12,0 

S11 53,0 4,0 98,0 13,0 59,0 4,0 107,0 15,0 

S12 149,0 4,0 114,0 16,0 152,0 16,0 134,0 12,0 

S13 39,0 11,0 48,0 8,0 63,0 13,0 61,0 12,0 

Média= 88,0 14,6 109,3 21,1 106,9 19,9 132,6 21,1 

 

A Figura 46 expressa a evolução das extensões axiais e transversais dos provetes do calcário 

do Codaçal, em função do carregamento hidrostático, para as duas pressões de poros distintas, 

referentes à Tabela 7. Note-se que por questões de representação gráfica, considerou-se o 

primeiro registo de referência (T1) como zero. 
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Figura 46 - Tensão vs. Extensão em função da 𝑃𝑐, para 𝑃𝑝 constante de 300 e 600 kPa 

Primeiramente, verifica-se que as deformações transversais experimentam deformações 

positivas (compressão), enquanto as deformações transversais assumem valores sempre 

negativos (distensão). Importa relembrar que as deformações dos ensaios experimentais 

mantiveram-se sempre no regime elástico.  

A compactação hidrostática é caracterizada por duas fases de deformação distintas, a primeira 

caracteriza-se pela fase de endurecimento inicial, associada a deformações significativas face 

ao reduzido estado de tensões aplicado, justificado pelo fecho das microfissuras (David et al., 

1994; Ferferea et al., 1997; Soares et al., 2002; Fortin et al., 2005 e Fjaer et al., 2008). A segunda 

fase de deformação hidrostática, a única observada na Figura 46, é principalmente controlada 

pela compressibilidade dos poros, e traduz-se num aumento do declive tensão/deformação. A 

fase inicial de deformações controlada pelo fecho das fissuras não é observada na Figura 46, 

devido ao facto do primeiro registo das extensões ter iniciado para uma tensão hidrostática de 1 

MPa, como já mencionado. 

Todavia, de modo geral as extensões apresentam um desenvolvimento bastante satisfatório, 

com um incremento aproximadamente linear em função da pressão de confinamento, com 𝑃𝑝 

constante. Como seria expectável, de modo geral as maiores deformações, tanto axial como 

transversal, verificam-se para as maiores pressões de poros, nomeadamente 𝑃𝑝 igual a 600 kPa. 

Isto devido ao facto de as pressões neutras mais elevadas, associadas a maior pressão de 

injeção de água, induzirem um aumento da compressibilidade dos poros. Apesar disso, para o 

confinamento de 2,5 MPa, a extensão axial para a  𝑃𝑝 de 600 kPa é ligeiramente inferior. 
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Curiosamente, as deformações transversais para as duas pressões de poros são pouco 

expressivas e idênticas entre si, e acabam por convergir na fase final do ensaio. Não obstante, 

apenas seriam esperadas deformações axiais expressivas, durante a deformação pós-elástica 

associados a fenómenos de dilatância, reportados nos estudos de Zhu e Wong (1997,2001), de 

Fortin et al. (2005) e de Guerreiro (2013), porém não observados em compactações elásticas. 

De seguida, são apresentados os valores obtidos para a variação volumétrica, o módulo de 

Young e volumétrico, identificados pelas siglas 𝐸 e 𝐵 respetivamente, calculados pelas 

respetivas médias aritméticas das extensões da Tabela 7. 

Tabela 8 - Evolução das propriedades poroelásticas em função do carregamento hidrostático 

Pp = 300 kPa 

Tempo Conf.(MPa) ɛ axial (µɛ) ɛ trans.(µɛ) ΔV (m3) 𝐸(GPa) B (GPa) 

T0 1,0 0,0 0,0 -- -- -- 

T1 1,0 48,6 -11,6 2,8E-09 20,6 39,3 

T2 2,5 66,1 -11,7 4,7E-09 37,8 58,5 

T3 4,0 88,0 -14,6 6,4E-09 45,5 68,0 

T4 5,5 106,9 -19,9 7,3E-09 51,5 81,9 

Pp = 600 kPa 

Tempo Conf.(MPa) ɛ axial (µɛ) ɛ trans.(µɛ) ΔV (m3) 𝐸(GPa) B (GPa) 

T0 1,0 0,00 0,00 -- -- -- 

T1 1,0 64,0 -14,7 4,0E-09 15,6 28,9 

T2 2,5 79,4 -17,7 4,8E-09 31,5 56,8 

T3 4,0 109,3 -21,1 7,3E-09 36,6 59,7 

T4 5,5 132,6 -21,1 9,9E-09 41,5 60,9 

 

Verifica-se que a variação volumétrica (ΔV), em função do carregamento hidrostático, é sempre 

superior para maior pressão de poros, nomeadamente 600 kPa. Assim, e como seria expectável, 

conclui-se que a maior pressão de poros aumenta a compressibilidade dos mesmos. Em 

concordância com os estudos experimentais de Usui et al. (2013), o módulo de Young, para 

condições drenadas, tende a ser inferior para maiores pressões de poros. Relativamente ao 

módulo de deformabilidade volumétrico, também se observa que este é sempre superior para 

menor pressão de poros, à semelhança do estudo experimental de Xiaoxia et al. (2006) que 

sugere que para uma pressão neutra constante, é esperado que o módulo de deformabilidade 

volumétrico máximo seja registado para a menor pressão neutra, ao contrário do que os mesmos 

autores reportaram, para o caso das pressões efetivas serem constantes. Á semelhança dos 

estudos experimentais de Christensen e Wang (1985), Xiaoxia et al. (2006) e Usui et al. (2013), 

constatam que numa fase de deformação elástica, e de modo geral, as tensões efetivas 

apresentam ser o principal fator da evolução dos módulos de elasticidade elásticos, as quais 

controlam a deformabilidade e resistência da rocha. 
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5.2 Estudo das correlações entre as propriedades poroelásticas  

Por fim, procede-se à análise simultânea das diferentes propriedades de interesse no estudo. Os 

valores apresentados serão referentes à gama de pressão de confinamento, compreendida entre 

1 e 5,5 MPa. Na Tabela 9 estão representados os valores das propriedades correspondentes às 

respetivas 𝑃𝑝 e 𝑃𝑐, na seguinte ordem: 𝑣𝑝, deformação percentual da porosidade, 

compressibilidade dos poros, permeabilidade e volume recolhido na bureta. Seguindo-se a 

representação gráfica dos mesmos na Figura 47. 

Tabela 9 - Valores das propriedades da rocha de interesse para a análise simultânea 

𝑃𝑝     

(kPa) 
Tempo 

𝑃𝑝     

(MPa) 

𝑣𝑝    

  (m/s) 
% ΔØ 

C               

(10-1 GPa-1) 

K         

(mD) 
Vol. Bureta 

(ml) 

300 

T1 1 2179,8 0,23 0,254 0,225 2,21 

T2 2,5 2212,0 0,39 0,171 0,076 7,83 

T3 4 2235,9 0,54 0,147 0,066 10,68 

T4 5,5 2276,3 0,62 0,122 0,056 12,59 

600 

T1 1 2176,8 0,34 0,346 0,277 5,96 

T2 2,5 2191,3 0,40 0,176 0,071 9,48 

T3 4 2225,4 0,61 0,168 0,062 11,74 

T4 5,5 2277,7 0,83 0,164 0,066 13,60 
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Figura 47 - Pressão de confinamento hidrostático vs. Permeabilidade, Compressibilidade e Volume da 
bureta, para 𝑃𝑝  = 300 kPa (a) e 600 kPa (b), enquanto (c) e (d) representam a variação percentual da 

porosidade e 𝑣𝑝 para 𝑃𝑝 igual a 300 kPa e 600 kPa, respetivamente 

Da análise da Figura 47 (a) e (b), verifica-se que a maior taxa de redução da compressibilidade 

corresponde ao intervalo de registo compreendido entre 1 e 2,5 MPa de confinamento, tornando-

se gradualmente menos compressível em função da pressão de confinamento. Isto deve-se ao 

aumento de rigidez dos provetes, após o fecho dos caminhos preferenciais de escoamento, das 

microfissuras e possíveis descontinuidades. Como seria expectável, a permeabilidade apresenta 

um comportamento idêntico ao da compressibilidade, este comportamento demonstra ser 

coerente com os estudos de Lima et al. (2015). Em relação ao volume de água recolhido pela 

bureta, observa-se uma tendência acumulativa de água progressivamente menor, em função do 

aumento da pressão de confinamento, que pode ser fundamentada pelo facto do aumento da 

deformação contínua dos poros dificultarem o fluxo de água que atravessa o provete rochoso. 

Note-se que o volume de água recolhido na bureta, como é de esperar, é sempre superior 

quando se verifica maior pressão de poros, em concordância com a compressibilidade, que 

também tende a ser superior no referente caso, o que se traduz numa maior variação 

volumétrica. 

No que toca à Figura 47 (c) e (d), constata-se uma relação direta entre a evolução das 

velocidades compressivas e a variação percentual da porosidade com a pressão de 

confinamento. Acredita-se que o aumento da pressão de confinamento em condições drenadas 

contribua para o aumento do contacto dos grãos sólidos constituintes da rocha, que por sua vez 

facilitam a propagação das ondas compressivas. 
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De seguida é apresentado graficamente a evolução da permeabilidade (Figura 48), a variação 

percentual da porosidade e a velocidade das ondas P, em função do carregamento hidrostático, 

considerando o ensaio contínuo para as duas pressurizações distintas. O objetivo passa por 

simular a produção/depleção de um reservatório, com pressão de poros a 300 kPa, e posterior 

pressurização de reservatório com 600 kPa (simulando a fase de produção secundária), com o 

aumento do confinamento. Note-se que o intervalo de tensões de poros aplicada é definida para 

um intervalo constante, enquanto a tensão efetiva vai aumentando ao longo do ensaio, induzindo 

assim a depleção de um reservatório real. 

 

Figura 48 - Simulação experimental das fases de produção primária e secundária de um reservatório 
petrolífero 

Observa-se na Figura 48 que para o primeiro tempo de registo T1, efetuado com confinamento 

de 1 MPa, o incremento da tensão de injeção de água foi suficiente para induzir o aumento da 

permeabilidade em 23,2%. Acredita-se que devido ao baixo confinamento, a pressão de poros 

de 600 kPa acabou por contrariar em parte a deformação dos poros. No que respeita ao 

comportamento do registo T2 e T3, é possível verificar que a permeabilidade diminui em função 

do confinamento, independentemente da pressão de injeção de água, acredita-se que a 

deformabilidade dos poros é agora definitivamente controlada pelas tensões efetivas. É ainda 

importante ressaltar que a baixa variação da pressão de injeção, comparativamente ao 

confinamento imposto, não é suficiente para controlar o rápido aumento da deformabilidade da 

rocha. Relativamente às velocidades, é possível constatar que estas tendem a ser inferiores 

conforme o aumento da pressão de injeção de água, uma vez que o aumento da pressão de 

poros diminui o contacto entre os grãos, que por sua vez diminui a tensão efetiva. 
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Por fim, para o tempo de registo T4 (Figura 48), é possível averiguar curiosamente que a 

permeabilidade e velocidade, ao contrário dos dois registos anteriores, aumentam ligeiramente. 

Acabando-se por revelar em certa forma contraditório. Não obstante, é de realçar que a 

deformação percentual da porosidade manifesta a maior taxa de variabilidade durante todo o 

ensaio. Este facto pode ser considerado como justificação plausível para o ligeiro aumento da 

permeabilidade, suportado pelo incremento adicional da deformação dos poros, e que por sua 

vez está em conformidade com o aumento das velocidades.  
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6 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

6.1 Conclusões 

O trabalho desenvolvido teve como objetivo estudar aprofundadamente, através de uma 

abordagem experimental, a evolução das características poroelásticas induzidas pela 

deformabilidade de reservatórios petrolíferos, durante a recuperação primária e secundária de 

hidrocarbonetos. Para tal, recorreu-se à simulação de um ensaio core holder do tipo Hassler, 

numa célula triaxial convencional, previamente adaptada para o fim. Os ensaios laboratoriais 

consistiram em submeter um conjunto de provetes, provenientes do Calcário do Codaçal, 

emergentes na Bacia Lusitânica, considerada análoga ao pré-sal Brasileiro (Guerreiro, 2013), a 

quatro incrementos sucessivos de tensão de confinamento hidrostático, acompanhados por 

ciclos de pressurização distintos. 

As propriedades poroelásticas de interesse no presente estudo são nomeadamente a 

permeabilidade, porosidade, velocidade das ondas P e os parâmetros de deformabilidade 

(módulo de Young, módulo de deformabilidade volumétrico). 

No que respeita à permeabilidade, foi possível modelar uma função representativa com 

correlação, de aproximadamente 93,4% e 84,2%, com o aumento da pressão de confinamento 

para o caso de menor e maior pressão de injeção de água, respetivamente. Este comportamento 

está em conformidade com a bibliografia analisada, Ghabezloo et al. (2008) e Belhaj et al. (2009). 

De modo geral, observou-se que a relação da permeabilidade com a tensão se torna 

progressivamente menos acentuada, para as duas pressões de poros distintas de 300 e 600 

kPa, como seria expectável. Observou-se a dificuldade de escoamento do fluido saturante na 

amostra, resultado da redução do diâmetro de poros (Lima et al., 2015; Ghabezloo et al.,2008; e 

autores citados pelo mesmo, nomeadamente Schutjens et al.,2004; Coyner,1984; Yale,1994 e 

David et al.,1994), consequência do aumento da tensão efetiva. Note-se que a função 

representativa dos pontos de permeabilidade em função da tensão efetiva apresenta um 

coeficiente de determinação aproximadamente de 91,5%. 

No que concerne às velocidades compressivas, pela bibliografia corrente consultada, espera-se 

um crescimento exponencial inicial das velocidades, em resposta ao fecho das microfissuras e 

descontinuidades das rochas. Não obstante, a melhor função representativa foi a linear, tendo-

se obtido uma correlação de 99% e 94% para a menor e maior pressão de poros, respetivamente. 

Tal facto é atribuído à reduzida gama de tensão de confinamento e ao facto do primeiro registo 

de velocidade corresponder à tensão de confinamento de 1 MPa. 

De modo geral, constatou-se que os registos das velocidades para os dois casos de pressões 

de poros constantes tendem a aproximar-se, para valores de tensão efetiva superiores. Este 

comportamento pode ser explicado pelo aumento do contacto dos grãos sólidos da matriz porosa 

que facilita a propagação das ondas de compressão sísmica, em conformidade com os estudos 
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de Christensen & Wang (1985), Dewhurst et al. (2004), Fortin et al. (2005), Xiaoxia et al. (2006) 

e Boitnott et al. (2008). 

Já para a deformação volumétrica, controlada pela compressibilidade dos poros, pode-se 

considerar que foi obtida uma boa resposta, tanto para as extensões axiais como para as 

transversais. Foi observado um comportamento aproximadamente linear em função da tensão 

efetiva, para ambas as tensões de poros constantes, característico do estado de deformação 

elástico. Todavia, as deformações transversais para as duas pressões de poros demonstraram 

ser pouco expressivas e idênticas entre si, e acabam por convergir na fase final do ensaio. Ainda 

assim, apenas seriam esperadas deformações axiais significativas no regime de deformação 

inelástico, associados a fenómenos de dilatância, reportados nos estudos de Zhu e Wong 

(1997,2001), Fortin et al. (2005) e Guerreiro (2013), porém não observados em compactações 

elásticas. 

Numa tentativa de análise combinada entre as propriedades de interesse no presente trabalho, 

é possível identificar correlações possíveis entre as mesmas, como por exemplo verificou-se que 

o volume de água recolhido na bureta foi sempre superior para a situação de maior pressão 

neutra e consequentemente maior compressibilidade dos poros, que por sua vez é diretamente 

proporcional à permeabilidade. À semelhança dos estudos experimentais de Christensen e Wang 

(1985), Xiaoxia et al. (2006) e Usui et al. (2013), constata-se que durante a deformação elástica, 

e de modo geral, as tensões efetivas apresentam ser o principal fator da evolução dos módulos 

de elasticidade elásticos, as quais controlam a deformabilidade e resistência da rocha. Deste 

modo, obteve-se o menor módulo de Young e volumétrico, no ensaio levado a cabo com a 

pressão de poros mais elevada, nomeadamente 600 kPa. Isto porque as pressões neutras mais 

elevadas promovem o aumento da compressibilidade dos poros. A redução da permeabilidade 

apresenta ser sempre superior à redução da porosidade, em conformidade com os trabalhos de 

Ostermeier (1993, 1996, 2001, citado por Azevedo, 2005) e Belhaj et al. (2009).  

Por fim, observa-se na primeira etapa (T1) de ensaio que o incremento da pressão de poros foi 

suficiente para suavizar a redução constante do volume de poros, aumentando a permeabilidade 

em cerca de 23%. Nas duas fases de confinamento subsequentes, 2,5 e 4,0 MPa, a deformação 

da rocha continua a ser controlada pela compressibilidade dos poros, praticamente insensível às 

pressões de injeção. Assim, observa-se que a permeabilidade diminui e a deformabilidade dos 

poros aumenta de modo contínuo, enquanto as velocidades sísmicas apresentam um 

comportamento concordante com a tensão efetiva. 

Todavia, é de salientar que na última fase de ensaio observa-se um inesperado ligeiro aumento 

da permeabilidade, acompanhado curiosamente pela maior taxa de variação da porosidade do 

ensaio, em que a velocidade da onda P registada para a maior pressão neutra sobrepõem-se 

ligeiramente à velocidade obtida para a menor pressão neutra. Acredita-se que houve uma 

compactação de poros adicional nesta fase do ensaio, motivada pelo incremento da pressão de 
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injeção, que acabou por facilitar o escoamento do fluído contido nos poros e a propagação das 

ondas P. 

Ainda de referir que a adaptação da célula triaxial convencional não foi deveras uma tarefa fácil, 

e que devido a limitações dos equipamentos utilizados, não foi possível executar os ensaios 

laboratoriais com estados de tensões mais elevados, mais próximos da escala real. Tornou-se 

mais acessível simular a depleção de reservatório aumentando a tensão de confinamento, ao 

invés da redução da pressão de poros, uma vez que esta última propriedade está limitada pelos 

instrumentos constituintes da bancada experimental utilizada. Por fim, conclui-se que os 

resultados apresentam ser concordantes com a bibliografia consultada.     

 

6.2 Desenvolvimentos futuros 

Neste subcapítulo, referente aos desenvolvimentos futuros no âmbito do trabalho desenvolvido 

e que teve como objetivo enriquecer e contribuir para o entendimento da deformação de 

reservatórios petrolíferos, serão identificados e mencionados melhoramentos a ter em conta, no 

intuito de melhorar o presente estudo, nomeadamente: 

- Medição da velocidade das ondas P com sensores piezoelétricos, diretamente em contacto 

com o provete; 

- Utilização de transdutores diretamente acoplados à célula de ensaio, capaz de quantificar com 

precisão a variação das pressões neutras e permitindo assim uma maior liberdade de análise no 

que concerne a recuperações avançadas de hidrocarbonetos; 

- Medição dos parâmetros poroelásticos de forma automatizada e em simultâneo; 

- Verificação das tendências, nomeadamente se se mantêm para uma célula triaxial com maior 

capacidade de carga; 

- Caracterização dos provetes mais detalhada, através da utilização de microscópios eletrónicos 

(SEM- Scanning electron microscopes), permitindo identificar possíveis populações de poros e 

microfissuras; 

- Alteração das dimensões dos provetes para um estado de tensões maiores; 

Em suma, considera-se essencial para a realização de trabalhos futuros o acesso a dados reais 

de reservatórios petrolíferos durante a sua história de produção, a fim de permitir um ajuste mais 

adequado e próximo da realidade dos ensaios laboratoriais. 
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