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“Mire na lua. Mesmo que você 

 erre, cairá entre as estrelas.” 
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RESUMO 

Cada vez mais tem sido comum a exploração e desenvolvimento de campos de produção 

de petróleo e gás em reservatórios de águas profundas e ultra-profundas. Esses reservatórios 

apresentam, na maioria das vezes, uma estrutura complexa, com associações de falhas e fraturas, 

que podem atuar como selantes ou estar hidraulicamente ativas.  As falhas geológicas podem 

significar um risco à recuperação primária e secundária de óleo e gás porque elas estão submetidas 

a um estado de tensão passível de ser alterado com a produção e, caso reativadas, podem 

comprometer as operações no campo de petróleo e oferecer riscos de danos irrecuperáveis ao meio 

ambiente. Em campos de águas profundas e ultra-profundas existe uma grande preocupação com 

tais falhas e fraturas devido à pequena quantidade de dados que são adquiridos ao longo do tempo, 

dado o pequeno número de poços que são perfurados para melhor entender a formação rochosa. 

No presente trabalho, é apresentada uma revisão bibliográfica acerca da aplicação de modelos 

geomecânicos e foi construído um MEM (Mechanical Earth Models) em três dimensões para se 

entender o comportamento das falhas em reservatórios típicos de águas profundas em situação de 

produção ou de injeção de fluidos e, assim, estabelecer limites para que não haja reativação das 

mesmas. Adicionalmente, são comparados os modelos numéricos com os analíticos na busca de 

similaridades. Dessa forma, este trabalho visa mostrar como um modelo geomecânico pode facilitar 

o processo de gerenciamento de reservatórios para que tais não sejam comprometidos pela 

reativação de falhas e, ao final, quais melhorias devem ser  implementadas nesses modelos para se 

ter uma análise mais robusta sobre a probabilidade de reativação. 

 

Palavras-chave: Geomecânica, Falhas Geológicas, Injeção, Depleção, Abaqus, Modelagem 

Geomecânica, Reativação de Falhas. 

 

  



 

ABSTRACT 

Exploration and development of oil and gas fields in deep and ultra-deep water reservoirs 

has become increasigly common over time. These reservoirs most often present complex structure 

such as geological faults or natural fractures that can act as sealants or are hydraulically active. 

Geological faults can be a risk to the oil and gas primary and secondary recovery because they are 

subject to a state of stress that may be altered with oil production and if reactivated, they might 

compromise operations in the field in development and offer risks of damage to the environment 

that are irreversible. In deep and ultra-deep water fields, there are great concerns about fault and 

fractures because of the small amount of data that is acquired over time to understand reservoir 

formations given the small number of wells drilled. In the present work a bibliographical review 

about the application of geomechanical models will be presented and a three dimensional (3D) 

Mechanical Earth Models (MEM) will be design to understand the fault behavior of typical 

deepwater reservoir with the production or injection of fluids and then establish limits for fault 

reactivation. Besides a comparison between the numerical to the analytical model will be 

performed to find similarities and consistency. Finally, this project aims to show that 

geomechanical model facilitates reservoir management processes on not having a reservoir 

compromised by fault reactivation. At the end, it is suggested what improvements in these models 

can be implemented to have a complete analysis of reactivation probability. 

 

 

Keywords: Geomechanics, Geological Faults, Injection, Depletion, Abaqus, Geomechanical 

Modeling, Fault Reactivation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Motivação e Relevância 

Devido à grande demanda pela produção de hidrocarbonetos no mundo, a exploração e o 

desenvolvimento de campos de petróleo e gás em reservatórios de águas profundas têm sido cada 

vez mais comuns ao longo do tempo. A indústria, que por muito tempo focou na extração desses 

recursos minerais em terra, enfrentou o desafio de buscá-los em alto mar com o marco histórico 

alcançado em 1947, no qual foi iniciado o primeiro poço offshore com lâmina d’água de 4,5 metros 

no Golfo do México (PETROWIKI, 2018). Com o passar dos anos, os recordes de profundidades 

têm sido frequentemente quebrados com o desenvolvimento de tecnologias para exploração em 

campos offshore chegando a 3,400 metros de lâmina d’água (SCHULER, 2016). 

Dentre os desafios na produção e desenvolvimento desses campos, está a complexidade da 

formação geológica na qual o óleo se encontra armazenado e o comportamento mecânico dos 

reservatórios. Visto que o petróleo é um recurso que ocorre naturalmente, cada reservatório irá 

apresentar sua particularidade. É importante, do ponto de vista da engenharia do petróleo, 

compreender o comportamento estrutural do reservatório, a fim de tomar decisões consistentes, 

operar com segurança para garantir a manutenção de produção e injeção de maneira efetiva nestes 

campos. 

O desenvolvimento de um campo altera a normalidade em que esses reservatórios se 

encontram.  Um distúrbio no equilíbrio geomecânico em subsuperfície causado pela perfuração, 

produção ou injeção pode trazer consequências irreversíveis e comprometer as operações existentes 

para o desenvolvimento do campo, reativando falhas, fraturando a formação ou trazer ao colapso 

durante perfuração, compactação e subsidência do leito marinho. 

De acordo com Zoback (2007), falhas e fraturas estão presentes em todas as rochas e podem 

impactar muitos processos essencialmente naturais, como transporte de fluidos, propriedades 

mecânicas das rochas e estabilidade do poço.  

Para reservatórios em águas profundas, o sistema de falhas pode ser um pouco mais 

complexo de ser interpretado do que para reservatórios que se encontram onshore. Esse desafio 

deve-se ao fato de que o número de poços que são perfurados em alto mar é muito menor do que o 
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número de poços de exploração e desenvolvimento perfurados em terra. Nisso, os modelos 

geológicos são poucos calibrados, dada a limitada aquisição de dados da formação. A Figura 1 

mostra um reservatório com um sistema de falhas cujos planos podem ser reativados se houver a 

alteração de poropressão. 

Figura 1: Falhas que Podem ser Reativadas com Produção de Fluidos 

 

Fonte: Cordero (2013) 

Ao alterar a pressão dos poros do reservatório durante a produção ou a injeção, as tensões 

efetivas são diretamente afetadas e podem conduzir à subsidência ou ao deslizamento, que são 

consequências da reativação de falhas. Se as falhas e fraturas forem reativadas, tais situações 

podem muito provavelmente gerar caminhos preferenciais para o movimento dos fluidos presentes 

em um reservatório (SOLTANZADEH e HAWKES, 2008).  Perda de contenção devido ao ganho 

de condutividade das falhas é um problema que operadores do mundo inteiro se preocupam, pois 

pode impactar significativamente suas reservas ou trazer sérios problemas de contenção, como 

vazamentos submarinos de óleo, por exemplo. 

1.2. Objetivos e Metodologia 

O objetivo deste projeto é elaborar um modelo geomecânico que represente o 

comportamento de falhas e fraturas preexistentes em um reservatório típico de águas profundas e 

seu potencial de serem reativadas devido à mudança da pressão de poros. 

Foi usado o simulador Abaqus/CAE, versão de estudante, para elaboração de um modelo 

geomecânico numérico simples em 3 dimensões (3D) e variação no tempo para simular a depleção 



21 
 

ao longo da produção. Neste modelo são propostos e simulados cenários de depleção devido à 

produção ou injeção de fluidos nos reservatórios de petróleo para estudar o potencial do fenômeno 

ocorrer. A partir da observação do comportamento das falhas diante a variação de tensão serão 

determinados os limites geomecânicos, associados à variação de pressão de poros, para um típico 

reservatório localizado em um meio offshore de modo a prevenir a ocorrência de reativação de 

falhas presentes no mesmo. 

Um modelo analítico também foi desenvolvido para uma base comparativa. Ainda que 

conservador, o modelo analítico do estado de tensão na falha é uma aproximação apropriada para 

análise da tendência de reativação. Ao se comparar o modelo analítico com o numérico, foi feita a 

verificação se há consistência e similaridades de um com relação ao outro. 

1.3. Estrutura do Projeto 

Incluindo este capítulo introdutório, o trabalho está estruturado em 6 capítulos, que seguem 

a seguinte divisão e sequência: 

No capítulo 2 deste trabalho é apresentada uma revisão de literatura, associada à temática 

em estudo. Conceitos básicos importantes para a modelagem geomecânica são explicitados, tais 

como do entendimento da engenharia de reservatórios, propriedades das rochas, mecânica do 

contínuo, mecanismos de recuperação falhas e seus possíveis processos de reativação. 

No capítulo 3, conceitos um pouco mais avançados que envolvem a modelagem 

geomecânica são apresentados. Nesse capítulo é possível ter um melhor entendimento da 

necessidade de modelos mais bem estruturados para a simulação mecânica de reservatórios, como 

são calibrados e alguns trabalhos desenvolvidos para análise do potencial de reativação de falha. 

No capítulo 4, a metodologia propriamente dita é apresentada. Alguns detalhes do 

simulador serão explicados e as limitações de se usar uma edição de estudante do Abaqus/CAE. 

Esta seção contém um roteiro com etapas na construção da modelagem geomecânica deste projeto.   

No capítulo 5 são apresentados o modelo analítico, o modelo numérico e os resultados das 

simulações. Com os cenários propostos e selecionados, são analisados os resultados de cada um de 

acordo com as variações paramétricas realizadas ao longo do processamento. Com isso, é possível 



22 
 

estimar limites geomecânicos para que nesses cenários não ocorra reativação de falhas pré-

existentes ou formação de novas devido à variação da pressão de poros. 

O capítulo 6 conclui o projeto, apresentando a importância que se deve dar a modelagem 

geomecânica de reservatórios em águas profundas para evitar perda da integridade das estruturas 

da subsuperfície para se operar em condições seguras garantindo a máxima recuperação de 

petróleo. Além disso, os limites geomecânicos para que não haja reativação da falha do modelo 

conceitual são apresentados. Algumas sugestões são consideradas para trabalhos futuros baseados 

em novas ideias, concepções e limitações enfrentadas na realização do projeto. 
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2.  RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO E A GEOMECÂNICA 

A descrição de um modelo geomecânico de reservatórios tem suas particularidades e, 

portanto, apresenta suas complexidades e depende de fatores não triviais na engenharia de 

reservatórios. Neste capítulo são expostos conceitos base para o entendimento dessa modelagem e 

como são tratadas tais complexidades. 

2.1. Reservatórios de Petróleo 

Após a formação do petróleo ao longo de milhares de anos em sua rocha geradora, o fluido 

migra para o que se dá o nome de rocha reservatório. A rocha reservatório possui milhares de 

espaços vazios entre os grãos que foram depositados para sua formação chamados de poros, ao que 

se atribui essa propriedade como porosidade, onde o petróleo é armazenado na subsuperfície 

(ROSA et al., 2006). 

Para que o petróleo fique retido na rocha reservatório é necessário que haja barreiras nas 

fronteiras da mesma. Constantemente, a rocha selante desempenha o papel de selar a fronteira e 

impedir a migração dos fluidos para outra região, resultando assim na acumulação de 

hidrocarbonetos (THOMAS et al., 2004). Falhas e fraturas geológicas, são frequentemente tidas 

como selantes quando essas trapeiam o petróleo em uma região no reservatório e são bem comuns 

de estarem presentes nos mesmos atribuindo uma certa complexidade aos reservatórios. Os típicos 

tipos de rocha reservatório que existem são os arenitos e os conglomerados, tais como os turbiditos 

e os carbonatos (Calcarenitos e dolomitos). 

Dessa forma, é possível definir um reservatório de petróleo como sendo um meio poroso, 

permeável, não isotrópico e heterogêneo que armazena hidrocarbonetos resultante da deposição de 

sedimentos orgânicos e minerais por milhares de anos. Portanto, o reservatório é o elemento 

principal de estudo quando se trata da produção e desenvolvimento de hidrocarbonetos (ROSA et 

al., 2006). 

Os campos que contém os reservatórios podem ser localizados no meio terrestre ou em alto 

mar. Os campos que estão em terra são comumente chamados de campos onshore e em alto mar 

de offshore. Campos offshore possuem uma lâmina d’água como uma dificuldade para se explorar 

os reservatórios em subsuperfície, mas são geralmente campos com valores de reservas 
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surpreendentemente grandes, o que os torna viável para exploração e desenvolvimento. Se por um 

lado tem-se campos onshore com poços produzindo menos que 1,000 barris por dia, por outro um 

poço em meio offshore pode-se chegar a produzir mais 30,000 barris por dia de acordo com boletins 

mensais de produção que a Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

disponibiliza (ANP, 2018). 

2.2. Propriedades das Rochas 

 As propriedades físicas e mecânica das rochas são fatores muito importantes quando se 

trata da produção de hidrocarbonetos, uma vez que elas permitem definir a quantidade de óleo 

presente na rocha, ajudam a interpretar o comportamento do fluxo do fluido ao longo do tempo e 

também conhecer o comportamento do contínuo rochoso. Nesta seção são descritas as propriedades 

que apresentam um denominador comum em torno do qual se constroem os modelos, interpretações 

e previsões na engenharia de petróleo tais como porosidade, densidade e propriedades mecânicas 

(elasticidade, não-elasticidade). 

2.2.1. Porosidade e Permeabilidade 

Porosidade é definida como a razão entre o volume de espaços vazios da rocha e seu 

volume total. Podendo também ser chamada de porosidade absoluta, tem-se: 

Φ =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
      (1) 

Onde  é porosidade dada em fração, Vp é o volume poroso da rocha e Vt é o volume total 

rocha. 

Dessa forma, afirma-se que porosidade é a capacidade que a rocha reservatório tem em 

armazenar fluidos (ROSA et al., 2006). Os poros da rocha podem estar interconectados para 

permitir o movimento do fluido ao longo da rocha, a essa intercomunicação é dado o nome de 

porosidade efetiva. 

Permeabilidade k é a medida da capacidade do meio poroso permitir a passagem de fluidos. 

Embora os grãos estejam cimentados e a rocha consolidada, o não preenchimento dos 

espaços vazios pode causar um fenômeno chamado compactação. Em reservatórios que produzem 
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óleo e sofrem compactação devido a retirada do fluido a porosidade pode ser afetada. A porosidade 

muda como resultado da deformação do esqueleto da rocha e essa deformação é uma função 

complexa das pressões e tensões atuantes nesse meio poroso que será melhor discutido na seção 

3.0 deste trabalho. 

2.2.2. Massa Específica ou Densidade 

Massa específica () é definida pela razão entre a massa e o volume de uma substância. A 

densidade é a razão entre as massas específicas de uma substância e outra de referência. Nesse 

trabalho, a água será utilizada como substancia de referência com massa específica de 1000 kg/m3 

e densidade 1.  

𝜌 =
𝑚

𝑣
       (2) 

Onde  é a densidade do sólido (kg/m3), m é a massa do sólido (kg), e v é o volume do 

sólido (m3). A densidade tem um papel fundamental na geomecânica pois seu cálculo ou leitura 

provê uma ideia do peso das camadas acima dos reservatórios. Utilizando-a é possível se calcular 

tensões de sobrecarga que são dados de entrada para os modelos geomecânicos.  

Para meios rochosos, a massa específica pode ser um pouco mais complexa de ser definida, 

pois especificamente para reservatórios existem diversos componentes a se considerar no seu 

cálculo tais como minerais e fluidos. Além disso, percebe-se que a densidade e os espaços vazios 

da rocha estão correlacionados pois como a massa do sólido depende de todo o composto, a 

presença de poros irá implicar nesse valor e com isso surge o conceito de densidade aparente ou 

densidade bulk. 

A densidade bulk varia em função dos minerais que constituem a rocha, da porosidade e da 

densidade do fluido dos poros. As ondas sísmicas, que são grandes em comparação com grãos de 

areia ou partículas de argila, reagem à densidade bulk em vez da densidade da matriz rochosa ou 

da densidade do fluido. A relação entre densidade bulk e porosidade é dada pela seguinte equação: 

𝜌𝑏 = (1 − 𝛷)𝜌𝑚 + 𝛷𝜌𝑓     (3) 
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2.2.3. Propriedades Mecânicas 

As propriedades mecânicas das rochas devem ser determinadas pois são fatores não triviais 

e fundamentais para os modelos geomecânicos e ajudam a interpretar o comportamento in situ das 

formações rochosas em subsuperfície. Nesta subseção são apresentadas algumas das principais 

propriedades mecânicas que ajudam nessa interpretação e como podem ser determinadas. 

2.2.3.1. Elasticidade 

A elasticidade é uma propriedade da matéria que a faz resistente a deformação em forma 

ou volume (PETROWIKI, 2018) quando submetida a forças externas. Um material tem 

comportamento elástico linear se, quando submetido à uma dada tensão, a deformação resultante 

guardar relação linear com a tensão aplicada, sendo a deformação, neste caso, totalmente 

recuperada quando cessam os esforços. De maneira geral, pode-se considerar que as rochas quando 

submetidas a esforços instantâneos apresentam um comportamento elástico (MORAES, 2016). 

Existe um limite para esse comportamento no qual após ultrapassado o material se rompe, 

o que significa que sofreu uma deformação inelástica ou também conhecida como deformação 

plástica, onde o material não retorna mais a condição inicial nos níveis macro e micro estrutural. 

Como resultado da aplicação de forças geológicas, três tipos de deformações podem ocorrer 

e três tipos de módulos são definidos para cada uma dessas deformações: Módulo de Young, 

Módulo de Rigidez Volumétrica e o Módulo de Rigidez Cisalhante. 

2.2.3.2. Módulo de Young e Coeficiente de Poisson  

Módulo de Young (E) é definido como a razão entre tensão compressiva uniaxial e a 

deformação resultante (Equação 4). 

𝐸 =
𝜎𝑖

𝜀𝑖
       (4) 

Este módulo como os outros dois explicitados a seguir são dados em unidade de tensão e 

representa o quão rígida a rocha é para se deformar diante da ação de uma força. É possível verificar 

que a composição e a forma como as rochas estão estruturadas são fatores que influenciam no 
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comportamento elástico das mesmas. Para rochas mais consolidadas o módulo de Young pode ser 

mais alto do que para rochas menos consolidadas variando de 0,1 a 120 GPa (MORAES, 2016). 

O Coeficiente de Poisson υ é a medida da mudança geométrica da forma do material sob 

ação de uma tensão uniaxial e é definido pela equação 5. 

𝜐 = −
𝜀𝑗

𝜀𝑖
      (5) 

É uma grandeza adimensional e relaciona a deformação de um material em uma direção a 

deformação em direções perpendiculares que estão contidas em um plano transversal à direção da 

primeira deformação. Tanto o módulo de elasticidade como o coeficiente de Poisson podem ser 

determinados por meio de ensaios laboratoriais em testemunhos e correlações que dependem de 

aquisição sísmica e perfilagem.  

De acordo com Fjaer et al. (2008) os experimentos laboratoriais de mecânica de rochas nos 

permitem estudar processos em pequena escala que são semelhantes aos da grande escala de 

geologia estrutural. Por exemplo, para determinar os dois parâmetros pode-se utilizar do teste de 

compressão uniaxial no qual é aplicado uma força uniaxial em um corpo de prova, que são 

pequenas amostras da rocha em que se deseja analisar, e medidas suas deformações, e depois plota-

se tais valores em um gráfico como na Figura 2 abaixo:  

Figura 2: Representação dos Estágios da Deformação 

 

Fonte: Adaptado de Rock Mechanics for underground mining (BRADY e BROWN, 2006) 
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A partir do gráfico mostrado na Figura 2 acima torna-se possível determinar o módulo de 

Young, Es, e o coeficiente de Poisson (υ), dado pela razão εr sobre a. Nesse ensaio destrutivo 

existem quatro estágios de deformação: no primeiro estágio (1) de compressão do testemunho, 

ocorre o fechamento de fraturas pré-existentes; no segundo estágio (2), tem-se a deformação 

elástica propriamente dita com propagação estável de possíveis fraturas; no terceiro estágio (3), há 

crescimento instável de fraturas e deformações permanentes, significando o início do regime 

inelástico do testemunho; no quarto estágio (4), a resistência à compressão uniaxial é alcançada, o 

que significa que para uma tensão maior que essa a rocha irá falhar. 

A seguir na Figura 3, valores típicos de medidas estáticas de módulo de Young e do 

coeficiente de Poisson e porosidade para arenitos, calcários e folhelhos. 

Verifica-se que os valores comuns do coeficiente de Poisson para rochas reservatórios 

variam de 0,1 a 0,3.  

Figura 3: Valores Típicos para as medidas do Módulo de Young, Coeficiente de Poisson e Porosidade para 

três diferentes rochas: Arenito, Calcários e folhelhos. 

 

Fonte: Adaptado de Reservoir Geomechanics (ZOBACK, 2007) 
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2.2.3.3. Módulos de Rigidez Volumétrico (K) e Cisalhante (G)  

Os módulos K e G são outros parâmetros elásticos que se relacionam com o coeficiente de 

Poisson e módulo de Young de maneira que quando calculados permitem encontrar com facilidade 

os valores para E e υ.   

O Módulo de Rigidez Volumétrica (K), também conhecido como módulo de compressão e 

definido pela equação abaixo, expressa a mudança no volume do material devido ao peso 

hidrostático, sendo uma medida da incompressibilidade da rocha (MORAES, 2016). Esta grandeza 

tem as mesmas unidades da pressão: 

𝐾 =
𝜎

Δ𝑉

𝑉

=  
𝐸

3(1−2𝜐)
     (6) 

O Módulo de Rigidez Cisalhante (G) é a razão entre a tensão de cisalhamento e a 

deformação cisalhante, significando que a forma do material muda, mas o volume permanece 

constante (MORAES, 2016). É semelhante à representatividade do módulo de Young para tensão 

normal em um material e pode ser calculado pela seguinte equação: 

𝐺 =
 𝜏𝑖

𝜀𝑖
=

𝐸

2(1+𝜐)
      (7) 

2.2.3.4. As Ondas Sísmicas e as Propriedades Mecânicas 

Uma das formas utilizada na indústria de óleo e gás atualmente para obtenção de 

informações sobre as formações em que se deseja explorar é a aquisição de dados sísmicos. As 

aquisições sísmicas são importantes pois são usadas para diferenciar as diferentes camadas 

rochosas de um campo exploratório. As ondas sísmicas são emitidas da superfície, propagam-se 

pelo meio material rochoso e sofrem refração e reflexão, quando cruzam uma superfície neste meio 

material. O comportamento das ondas neste meio é captado como sinais nos instrumentos em 

superfície e tais sinais são convertidos em atributos, que permitem caracterizar o meio rochoso no 

qual as ondas se propagaram. Os dados necessários para se determinar as propriedades mecânicas 

das rochas são as velocidades compressionais Vp e cisalhantes Vs (secundárias) das ondas sísmicas 

(MORAES, 2016). 

As velocidades das ondas elásticas são funções dos módulos de rigidez volumétrico, 
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cisalhante e da densidade da formação na qual se propagam. Quando um material é submetido a 

ondas elásticas, a velocidade das ondas primárias pode ser descrita em função de parâmetros 

elásticos definidos anteriormente nesta seção pelas seguintes equações. 

𝑉𝑝 = √
𝐾+

4𝐺

3

𝜌
      (8) 

𝑉𝑠 = √
𝐺

𝜌
      (9) 

Segundo Moraes (2016), as propriedades mecânicas derivadas das equações apresentadas 

são chamadas de dinâmicas. Isso decorre da interação entre as ondas e o meio no qual elas se 

propagam. As propriedades dinâmicas das rochas devem ser calibradas com as propriedades 

estáticas, que são propriedades calculadas em laboratórios, sendo mais confiáveis e representativas 

das condições reais do reservatório. 

2.3. Mecanismos de Recuperação de Petróleo 

Existem três formas de se desenvolver campos de petróleo denominados mecanismos de 

recuperação classificados em: primário, secundário e terciário ou recuperação melhorada, ou ainda 

chamado EOR (ROSA et al., 2006). Esses mecanismos são classificados de acordo com a energia 

que o reservatório está utilizando para expulsar o óleo da subsuperfície, o fluido que está ajudando 

a desloca-lo, e efeitos que outros agentes tem nos fluidos e/ou nas rochas reservatórios quando 

colocados em contato com os mesmos. 

2.3.1. Métodos de Recuperação Primária 

Dá-se o nome de mecanismo de recuperação primária, quando a recuperação do petróleo 

ocorre exclusivamente devido a energia natural do reservatório em que ele se encontra (ROSA et 

al., 2006). Tal energia pode ser também chamada de pressão de poros. A pressão de poros é definida 

como a pressão que os fluidos exercem nos poros de um reservatório, geralmente aproximada à 

pressão hidrostática exercida desde o leito marinho a profundidade de interesse. 
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Segundo Rosa et al., existem três principais mecanismos de produção classificados como 

primários e são eles (a) gás em solução, (b) mecanismo de capa de gás e (c) mecanismo de influxo 

de água.  

Fora estes, existe também um mecanismo denominado de segregação gravitacional, mas 

que é apenas uma consequência dos efeitos gravitacionais atuantes na subsuperfície e dar suporte 

aos outros. A segregação gravitacional é o mais incomum dentre os métodos de recuperação 

primária. Ela contribui de forma significante em reservatórios que possuem grandes espessuras de 

camadas produtoras associadas a alta permeabilidades e inclinações favoráveis ao fluxo de óleo 

vertical podendo apresentar fatores de recuperação próximos a 50% em condições especificamente 

excepcionais. 

2.3.1.1. Gás em Solução ou Depleção 

O petróleo armazenado no reservatório é uma mistura de hidrocarbonetos com propriedades 

físico-químicas específicas e pode apresentar mais de uma fase, entre as quais as mais comuns são 

a liquida e gasosa.  

Se o reservatório está a uma pressão acima do ponto de bolha ou pressão de saturação, a 

mistura pode conter hidrocarbonetos mais leves comprimidos devido às altas pressões, e em 

pressões mais baixas seriam componentes gasosos, dissolvidos nela. À medida que essa energia 

vai diminuindo devido a produção do óleo, há declínio na pressão do reservatório e mais os fluidos 

ali presentes se expandem até se atingir ao ponto em que tais componentes gasosos saem da mistura. 

Além disso, os poros da rocha reservatório diminuem, a rocha tem sua capacidade de 

armazenamento diminuída e o fluido é empurrado em direção aos poços produtores em um 

processo contínuo de quanto mais pressão se esvai, mais os fluidos são expandidos e o óleo é 

expulso resultando em mais produção. 

Em média, valores até 20% do volume original de óleo in-place são recuperados (ROSA et 

al., 2006). Geralmente, para reservatórios com essas características, os operadores decidem 

implementar mecanismo secundários para obter aumento no fator de recuperação. 
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2.3.1.2. Capa de gás 

Sob determinadas condições de temperatura e pressão, o petróleo pode estar no reservatório 

dividido em duas fases – líquido e vapor. Diz-se que o gás é livre e por ser menos denso que o 

liquido se encontra em regiões acima da fase liquida no reservatório, podendo ser comparado a 

uma capa gasosa. Essa capa gasosa dá suporte a produção de óleo de maneira que quando um poço 

perfurado e canhoneado na região de óleo é colocado em produção, devido ao declínio da pressão 

original devido a retirada de fluidos, a capa de gás se expande empurrando o óleo na direção dos 

poços produtores, considerando um reservatório simples totalmente selado em suas fronteiras. 

Figura 4: Representação do Mecanismo de Recuperação por Capa de Gás 

 

Fonte: Adaptado de Engenharia de Reservatórios de Petróleo (ROSA et al., 2006) 

A Figura 4 exemplifica esse mecanismo. O tamanho da capa está diretamente relacionado 

ao fator de recuperação do mecanismo. Segundo Rosa et al., esse mecanismo tem recuperação entre 

os valores de 20 a 30% do volume original de óleo in-place. 

2.3.1.3. Influxo de água 

O mecanismo de influxo de água é um dos preferidos pelos operadores do setor upstream. 

A sua ocorrência dá-se quando os reservatórios de petróleo estão hidraulicamente conectados com 

os aquíferos, grandes acumulações de água subterrâneas. 

A Figura 5 mostra um esquema de como ocorre esse mecanismo. O suporte dos aquíferos 

ocorrem devido à produção de hidrocarbonetos que causou uma depleção na pressão do 

reservatório e foi sentida pelo aquífero que por sua vez invade a zona de óleo para compensar esse 

distúrbio no equilíbrio entre fluidos e formações. Esse suporte pode ser subdividido em fraco, 

moderado ou forte. Um suporte fraco significa que a energia do aquífero não suficiente para manter 
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a pressão no reservatório que diminui ao longo do tempo. Um suporte moderado pode indicar que 

o aquífero tem energia para manter pressão no reservatório, mas que futuramente podem necessitar 

de métodos secundários ou terciários para melhorar a recuperação. Um suporte forte significa que 

o aquífero tem grandes proporções e mesmo com a produção contínua de fluidos do reservatório, 

os níveis de pressão do reservatório não serão afetados. 

Figura 5: Representação do Mecanismo de Influxo de Água 

 

Fonte: Adaptado de Engenharia de Reservatórios de Petróleo (ROSA et al., 2006) 

Esse mecanismo de recuperação se assemelha ao de capa de gás e pode ser influenciado 

pelas vazões de produção (ROSA et al., 2006). Uma das maiores preocupações é a produção de 

água pelos poços produtores, pois ela flui do aquífero ao reservatório e pode também criar 

caminhos preferenciais até os poços. No entanto, o fator de recuperação relacionado a esse 

mecanismo são altos e podem variar de 20 a 30% do volume original de óleo in-place podendo 

atingir até de 70 a 80% (WILLHITE, 1986). 

2.3.1.4. Mecanismos Combinados 

Frequentemente, os reservatórios podem também apresentar mais de um mecanismo e a 

combinação de mais de um mecanismo pode resultar em um maior fator de recuperação ao final 

do desenvolvimento do reservatório. 

A Figura 6 acima mostra um exemplo de mecanismo combinado, no qual o reservatório é 

ser suportado em pressão tanto pelo influxo de água e pela capa de gás. A medida que o tempo 

passa e a produção ocorre, o óleo será empurrado pelas duas camadas de fluidos entre as quais ele 

se encontra. 
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Figura 6: Representação do Mecanismo de Recuperação Combinado – Capa de Gás e Influxo de Água 

 

Fonte: Adaptado de Engenharia de Reservatórios de Petróleo (ROSA et al., 2006) 

2.3.2. Métodos de Recuperação Secundária 

Os métodos de recuperação secundária têm a função de repressurizar os reservatórios 

mediante a injeção artificial de energia deslocar o petróleo na direção dos poços de produção 

(ROSA et al., 2006). Os fluidos comumente utilizados são a água e gases. 

Estes métodos têm potencial de aumentar significativamente o fator de recuperação do 

campo em desenvolvimento. Nesta seção, será apresentado apenas a injeção de água, visto que é o 

método mais utilizado para desenvolvimento de campos offshore no Brasil e no mundo. 

2.3.2.1. Injeção de Água 

Na maioria dos reservatórios foi constatado que os métodos de recuperação primária 

resultam em baixas porcentagens do volume de óleo in-place e, por isso frequentemente, as 

operadoras optam por desenvolverem campos offshore já pensando em recuperação secundária. A 

injeção de água é muito comum para esses campos devido à enorme disponibilidade água que se 

tem em alto mar, não apresenta altos custos e também porque os resultados ao se usar injeção de 

água ao longo do tempo na indústria de petróleo são muito favoráveis (ROSA et al., 2006). 

A água injetada no reservatório objetiva aumentar a vazão de óleo e, fundamentalmente, o 

volume de óleo recuperado ao fim do desenvolvimento de um campo. Isso é alcançado por dois 

fatores principais (i) preenchimento dos espaços vazios deixados após a produção ser iniciada e 

consequentemente a manutenção de pressão nos poros da rocha (ii) deslocamento do óleo feito pela 

água. 
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Se a água injetada não preencher os espaços vazios devidamente os riscos de subsidência e 

compactação é muito grande para o reservatório. Embora reservatórios reais apresentem suas 

heterogeneidades, a conectividade do poço injetor com o poço produtor deve ser eficaz para 

garantir que haja manutenção de pressão na região que o poço produtor está drenando. 

Logicamente, a pressão de fundo do poço produtor declina com o tempo se o poço injetor não está 

sendo eficiente isso pode causar mudanças irreversíveis como a compactação que é resultado do 

esmagamento na estrutura da matriz da rocha devido à sobrecarga que a pressiona 

consequentemente reduz o espaço poroso podendo reduzir a capacidade do reservatório em permitir 

fluxo dos fluidos em subsuperfície. 

Figura 7: Representação do Mecanismo de Recuperação Secundária por Injeção de Água 

 

Fonte: Adaptado de Basic Reservoir Engineering (KHAWAR NEHAL, 2016) 

Ao se injetar água também se espera que o óleo seja deslocado pela água por isso a 

eficiência da água nesse deslocamento é medida, chamada de eficiência de varrido. No entanto, 

sabe-se que na maioria das vezes a água tem mais facilidade de se mover no meio poroso que óleo 

e pode resultar em um deslocamento desfavorável e se a água tem maior mobilidade o seu 

breakthrough pode ocorrer mais rápido o que significa que o poço começa a produzir água injetada. 

(ROSA et al., 2006). 

A injeção de água tem grande potencial de funcionar muito bem em campos offshore ou 

onshore, no entanto em determinado momento no desenvolvimento do campo a injeção de água 
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pode vir a se tornar não-viável economicamente. Isso ocorre na maioria dos casos quando a água 

injetada ou de formação começam a ser produzidas depois do breakthrough e ao passar do tempo 

o volume de água vai aumentando. Nesse momento, a água não consegue deslocar o óleo residual 

e por ter maior mobilidade contribui para o aumento do corte de água (ROSA et al., 2006). 

O aspecto mais importante de se avaliar em um projeto de injeção de água é o entendimento 

que se tem das rochas que constituem o reservatório como seu ambiente deposicional, a história 

diagenética e, por fim a estrutura, sua heterogeneidade e o sistema de falhas do reservatório 

(PETROWIKI, 2018). Se entre um poço produtor e um injetor houver uma barreira que impede a 

interconectividade hidráulica a eficiência da injeção é comprometida. 

2.3.3. Métodos de Recuperação Terciária ou EOR 

Os métodos de recuperação terciária são métodos avançados e um pouco mais complexos 

que os mecanismos secundários e aplicados na maioria das vezes quando os métodos primários e 

secundários não são suficientes para se recuperar o óleo em subsuperfície.  

Existem cinco tipos de métodos terciários: químicos, térmicos, miscíveis, os de controle de 

mobilidade e outros especiais como o microbiológico, no entanto os três primeiros são os principais 

e mais utilizados na indústria petrolífera. Por exemplo, os métodos térmicos são aplicados quando 

o óleo que se quer produzir é pesado, podendo ser utilizado desde o início do desenvolvimento do 

campo. O uso deste método é justificado pelo fato de que o petróleo varia suas propriedades com 

a temperatura ou calor ao que é submetido. Portanto, em altas temperaturas a dificuldade de o óleo 

fluir entre os poros do reservatório é reduzida, isto é, a viscosidade do óleo é reduzida facilitando 

sua mobilidade no espaço poroso na direção do poço produtor aumentando assim o volume de óleo 

que pode ser recuperado ao final da vida do poço. 

Esses métodos atualmente têm sido cada vez mais estudados com o objetivo de diminuir os 

custos de aplicação e aumentar a eficiência na recuperação dos barris remanescentes. Em alguns 

casos são vastamente aplicados, outros ainda precisam de mais pesquisa para torná-lo 

economicamente viável. 
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2.4. Falhas, Fraturas e o Regime de Tensões 

Segundo Fjaer et al. (2008), falhas são fraturas em cuja superfície ocorre movimento 

relativo entre os blocos de rocha separados pela mesma. Já as fraturas são descontinuidades ou 

interrupção da continuidade física das estruturas rochosas devido às tensões que atuam sobre as 

mesmas.  As falhas são estruturas complexas presentes nos reservatórios e podem atuar de 

diferentes formas, seja selando um compartimento do reservatório, ou seja, conectando 

hidraulicamente compartimentos dos reservatórios permitindo a migração de fluidos. 

De acordo com Nauroy (2011), as falhas são superfícies causadas pelo movimento relativo 

entre duas partes de uma rocha submetida a uma tensão, compressão ou cisalhamento. São regiões 

de descontinuidade estrutural que apresentam alta deformação, sendo que o movimento relativo 

pode variar de poucos centímetros a centenas de metros e mesmo quilômetros. 

As falhas decorrentes da deformação do contínuo rochoso podem ser muito complexas. No 

entanto, elas podem ser compreendidas a partir do estudo de tipos ideais: as falhas normais, as 

transcorrentes e as reversas ou as inversas baseadas na teoria Andersoniana de classificação de 

falhas, mais detalhadas na seção 3.2.1 deste trabalho. 

Figura 8: Classificação de Falhas Segundo a Teoria de E. M. Anderson (1951) 

 

1 > 2 > 3 

Fonte: Adaptado de Pena (2016) 
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A Figura 8 ilustra o esquema de classificação de falhas proposto por E. M. Anderson (1951). 

Essa classificação depende da magnitude das tensões que atuam no contínuo rochoso que são: 

tensão principal máxima (1), tensão principal intermediária (2) e tensão principal mínima (3) e 

podem estar organizadas em termos de v, Hmax e hmin. 

2.5. Reativação de Falhas Associadas a Recuperação do Petróleo 

Sabe-se que, dependendo do método de recuperação utilizado para desenvolvimento de um 

campo, ocorrerá a mudança na pressão de poros (Pp). Pp é a pressão com a qual os fluidos são 

expulsos para fora dos poros da rocha e sua alteração é um dos principais motivos que podem trazer 

a reativação dessas falhas como será melhor detalhado na próxima seção.  

A pressão de poros está intimamente associada às tensões atuantes nas rochas do 

reservatório e, considerando um mecanismo de recuperação primário, onde Pp declina ao longo do 

tempo, os riscos de deformações na rocha reservatório são significantemente altos, podendo levar 

alteração ao regime de tensões que atua sobre as falhas existentes no reservatório e, por 

consequência reativá-las. Essas deformações ocorrem, principalmente, devido à mudança na 

pressão de poros, e, por isso, se considerarmos uma situação de injeção de água, o mesmo poderá 

ocorrer. 

Cordero (2013) cita em seu trabalho que dois processos de deformação ocorrem quando há 

produção sob método de depleção primária: a compactação, definida na seção 2.3.2.1, que irá afetar 

a transmissividade do reservatório devido a diminuição da porosidade e permeabilidade; e a 

reativação de falhas pré-existentes e fraturamento da rocha, que também pode afetar negativamente 

a transmissividade hidráulica do reservatório, acarretando em problemas de integridade das rochas 

e estabilidade de poços. Um exemplo de reativação que Cordero apresenta, são os terremotos 

ocorridos em Denver nos anos 1960 associadas à injeção de gás em um reservatório fraturado.  

Se a falha atua como selante, esta tem a função permitir o acúmulo de hidrocarbonetos em 

certa região no campo em que se deseja explorar, o que permite uma melhor recuperação de óleo, 

sem que haja problemas devido à migração de óleo in-situ. Esta função selante se dá devido à 

diferente permeabilidade da falha que atravessa a estrutura rochosa e não permite o fluxo entre os 

blocos da falha (MENELAU, 2009). 
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Uma falha ativada hidraulicamente permite o fluxo de fluidos ao longo de sua estrutura. 

Isso pode ser uma característica boa para o reservatório, quanto a drenagem, implicando em uma 

alta condutividade de fluido para aquela formação e permitir uma melhor produção de 

hidrocarbonetos.  

Soltanzadeh e Hawkes (2008) estudaram o caso do Campo de Gás Lacq, localizado no 

sudoeste da França. Neste campo, a produção se iniciou em 1959 e foram identificados, entre os 

anos de 1969 a 2002, mais de 1000 (mil) terremotos de pequenas magnitudes entre 1 e 4.2 nas 

proximidades, uma região na qual não eram verificadas atividades sísmicas por centenas de anos 

na história. Com isso, concluiu-se que tais atividades sísmicas foram induzidas e tem grande 

potencial de estarem associadas a reativação de falhas e fraturas pré-existentes. 

A reativação de falhas devido à mudança no estado de tensão em que as mesmas estão 

submetidas tem sido uma grande preocupação na indústria de petróleo e gás, pois tem um aspecto 

irreversível quando ocorre (MENELAU, 2009), e as suas consequências podem trazer grandes 

prejuízos à operadora, por perda de fluido recuperável, até ambientais catastróficas. A Figura 9 é 

uma representação do movimento de falha. 

Figura 9: Representação de Reativação de Falha 

 

Fonte: FRYDMAN et al., (2017) 

2.6. A Importância da Geomecânica 

A geomecânica está presente durante todas as fases de desenvolvimento de um campo de 

petróleo e é baseada na integração entre as disciplinas de geociências, petrofísica e mecânica das 

rochas, de acordo com Soroush (2013). A partir do entendimento dos parâmetros e propriedades 
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mecânicas das rochas é possível a elaboração de modelos numéricos ou analíticos geomecânicos 

para a previsão de comportamento das rochas. 

A mecânica das rochas é uma disciplina que apresenta uma vasta aplicação para a 

engenharia de petróleo na análise de bacias sedimentares, simulação de reservatórios, estimulação 

de poços, entendimento dos mecanismos de danos como migração de finos e limitação de 

drawdown, que representa a diferença entre a pressão de reservatório e a pressão de fundo de poço, 

e reativação de falhas. Entretanto, a sua principal aplicação para essa área ocorre nos estudos de 

estabilidade de poços.  

Dentre os inúmeros trabalhos que utilizam a geomecânica como ferramenta de estudo, 

Frydman et al. (2017) falam a respeito dos riscos de reativação de falhas durante perfuração em 

águas profundas, motivados pelos recentes acidentes ocorridos na costa brasileira. Na etapa de 

projeto de poço, os autores demonstram que é possível se determinam janelas operacionais seguras 

para o peso do fluido de perfuração e assentamento de sapatas nos intervalos mais precisos, através 

de metodologias de caracterização mecânica de falhas e premissas de que o meio poroso já sofreu 

falha e que seu potencial de reativação é alto. Como resultado, limites geomecânicos são 

determinados e aplicados na janela operacional para reduzir tais riscos de reativação. 

Desde que a indústria petrolífera começou a se preocupar mais com problemas de contenção 

de óleo no meio ambiente, subsidência de formações que impactam no nível dos solos e 

principalmente perda de produtividade dos reservatórios, a mecânica das rochas tem sido 

profundamente mais estudada.  
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3. FUNDAMENTOS DE MODELAGEM GEOMECÂNICA - MEM 

Nessa seção são apresentados alguns conceitos necessários para a criação de um modelo 

geomecânico, critérios de falhas e parâmetros geomecânicos não introduzidos nas seções anteriores 

importantes para as análises de reativação de falhas. 

3.1. Conceito de MEM 

De acordo com Plumb et al. (2000), a modelagem geomecânica, também conhecida como 

Mechanical Earth Model ou apenas MEM, é uma representação numérica do estado de tensão e 

das propriedades mecânicas das rochas para uma região estratigráfica, e está associado à estrutura 

geológica de um reservatório de petróleo, que inclui geometria, propriedade dos fluidos, estado de 

tensão e critérios de falha. 

Segundo Fernandes (2017), as companhias do setor petrolífero iniciaram seus estudos 

aprofundados para desenvolvimento de modelos geomecânicos utilizando os dados de perfis de 

poços em reservatórios já bem conhecidos e estudados. Tais modelos numéricos mostraram-se 

promissores e atualmente são utilizados por todas as operadoras e companhias de serviço upstream 

ao redor do mundo.  

Figura 10: Representação do Conceito de um MEM 

 

Fonte: Frydman e Holzberg et al. (2017) 

A Figura 10 é uma representação simplificada do conceito de modelo geomecânico ou 

MEM, uma combinação dos parâmetros que representam a resistência das rochas e o seu estado de 

tensão. Enquanto a Figura 11 abaixo apresenta a esquematização para a construção de um MEM. 
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Figura 11: Esquema Para Construção de um MEM 

 

Fonte: Fernandes (2017) 

3.2. Construção do MEM 

Para melhor entendimento de como um modelo geomecânico funciona torna-se necessário 

conhecer e compreender seus parâmetros, alguns dados de entrada já definido na seção 2.0 deste 

trabalho, e de como eles podem ser adquiridos. A Tabela 1 abaixo mostra os típicos dados de 

entrada as formas de se obterem os mesmos. 

3.2.1. Resistência das Rochas 

As propriedades mecânicas das rochas são parâmetros de grande importância para modelos 

mecânicos, pois elas quantificam a resistência do contínuo rochoso. Tais parâmetros foram 

apresentados na seção 2.2.3 e, a partir deles, é possível fazer previsão de sob que circunstâncias as 

rochas falham em subsuperfície. Tais propriedades podem ser quantificadas ou derivadas a partir 

de perfis realizados em poços perfurados ou da sísmica de reflexão de uma determinada região. 
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Tabela 1: Dados de Entrada para Construção do MEM e seus Métodos de Obtenção 

Dados de Entrada/Calibração Métodos de Obtenção  

Estratigrafia Mecânica 
Cascalhos e sequências 

estratigráficas 

Pressão de poros (Pp) 

Teste de poço, avaliação de 

formação, relatórios diários de 

perfuração (RDP) 

Tensão vertical ou de sobrecarga (σv) Perfis de densidade e litologia 

Orientação das tensões 
Perfis de Imagem (breakouts), 

caliper, mapas estruturais sísmica 3D 

Tensão horizontal mínima (σh) 

Perfis sônicos, teste de resistência 

uniaxial e tri-axial, Teste de Mini-

frac, Teste de Leak-off, relatórios de 

perfuração, etc.  

Tensão horizontal máxima (σH) 
Perfis de Imagem, pressão de poros, 

resistência das rochas, base de dados 

Parametros elásticos (E, G, υ) 
Perfil sônico, perfil de densidade, 

testes em testemunhos 

Coesão (So) Perfis de porosidade 

Resistência a Tensão (To) Teste de resistência uniaxial 

Coeficiente de Fricção (φ) Teste de resistência tri-axial 

Mecanismos de falha Perfil de imagem, caliper 

Fonte: Adaptado de Plumb et al. (2000) 

As rochas podem ter um comportamento rúptil ou dúctil quando submetidas a uma certa 

taxa de deformação, isto é, o grau de deformação e por quanto tempo ela será submetida. Moraes 

(2016) associa o regime dúctil com o comportamento plástico, no qual ocorre microfraturamento e 

deslizamento friccional nos grãos minerais, e, o rúptil, com o falhamento geológico, que se 
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manifestam como zona de falhas, que pelo contrário do dúctil, é menos suscetível as tensões 

confinantes, as tectônicas, e mais a temperatura da crosta e tamanho dos grãos. 

Uma rocha falha quando as tensões atuantes ultrapassam as suas propriedades de resistência 

e, por consequência, desenvolve deformações permanentes, ou seja, a resistência das rochas é 

rompida e, por isso, são geradas as descontinuidades geológicas. 

É importante destacar que existem falhas que ocorrem por compressão e as que ocorrem 

por tração. A reativação de falhas ocorre no geral quando a rocha é submetida ao regime cisalhante, 

ou seja, as tensões atuantes na rocha excedem a sua resistência a compressão. Enquanto no regime 

de tração, as falhas são provocadas devido a tensão extrema que a rocha é submetida, ou seja, as 

tensões atuantes na rocha excedem sua resistência à tração. Os dois regimes são melhor explicados 

na próxima seção deste trabalho. 

Como citado anteriormente, reservatórios de petróleo apresentam descontinuidades – falhas 

e fraturas – naturalmente como a maioria dos materiais sólidos. Existem três tipos de fraturas 

principais definidos pela ciência dos materiais como Modo 1, 2, 3 e 4 de acordo com Moraes (2016) 

e são apresentadas na Figura 12 logo abaixo. 

Figura 12: Modos de Fraturas 

 

Fonte: Moraes (2016) 

A fratura modo 1 apresenta deslocamento das camadas perpendicular à superfície de 

contato. A fratura cisalhante modo 2 tem o movimento das camadas tangencial a superfície de 

contato, direções opostas e sentido paralelo à superfície. Similarmente, a fratura cisalhante modo 

3 apresenta movimento tangencial a superfície de contato, direções opostas e sentido paralelo, mas 

o movimento é perpendicular ao do modo 2 se tratando de um espaço de três dimensões. Por fim, 
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a fratura modo 4 é caracterizada pelo colapso do material, devido deslocamento perpendicular, mas 

no sentido de aproximação. 

O entendimento da ocorrência das fraturas no continuo rochoso é fundamental para a 

geração do modelo geomecânico e é utilizado, principalmente, para a calibração dos mesmos. A 

caracterização estratigráfica e da litologia são dados de entrada para a construção do MEM, em que 

é possível inferir que cada rocha vai apresentar sua peculiaridade dependendo do estado de tensão 

a qual está submetido. 

3.2.2. Estado de Tensão 

O estado de tensão da rocha, em um certo ponto, é um dos componentes chaves da 

modelagem geomecânica e é definido por todos os vetores de tração T(n) associados com todos os 

planos que passam neste mesmo ponto (IRGENS, 2008). O número desses planos é infinito, mas 

no que se diz respeito a modelagem em três dimensões (3D) é necessário apenas o conhecimento 

dos vetores de tração em 3 planos que são mutualmente perpendiculares entre si, pois qualquer 

outro vetor de tração em qualquer plano pode ser encontrado com equações de transformação de 

coordenadas. 

O tensor das tensões de Cauchy, estudado e nomeado após Augustin-Louis Cauchy [1789-

1857], conhecido simplesmente como tensor das tensões, ou segunda lei de Cauchy, consiste de 

nove componentes que definem o estado de tensão em um ponto qualquer de um material 

submetido a deformação ou configuração. Esta lei afirma que, se sabemos o tensor das tensões em 

um ponto qualquer, pode-se determinar todas as forças atuantes em todas as superfícies. 

É possível observar como o equilíbrio de forças em um determinado plano se dá pelo 

Tetraedro de Cauchy representado na Figura 13 quando uma certa força T(n) atua em um material. 

Os vetores de tração T1, T2 e T3 atuando nos planos perpendiculares aos eixos coordenados 

podem ser representados em termos de componentes de tensão atuando nos três planos. O vetor de 

tração T(n) atuando no plano que corta o corpo tem componentes Tx(n), Ty(n) e Tz(n). 
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Figura 13: Tetraedro de Cauchy Representando o Equilíbrio de Forças em um Corpo 

 

Fonte: Mechanical Earth Model, (Eckert, 2015) 

No equilíbrio da direção x tem-se: 

𝑇𝑥 = 𝜎𝑥𝑥𝑛𝑥 + 𝜎𝑦𝑥𝑛𝑦 + 𝜎𝑧𝑥𝑛𝑧 = 𝜎𝑖𝑥𝑛𝑗     (10) 

 

Logo, 

𝑇𝑖 = 𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗      (11) 

(

𝑇𝑥

𝑇𝑦

𝑇𝑧

) = (

𝜎𝑥𝑥 𝜎𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑧

𝜎𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜎𝑦𝑧

𝜎𝑧𝑥 𝜎𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

) (

𝑛𝑥

𝑛𝑦

𝑛𝑧

)     (12) 

Sendo n é o vetor unitário do plano em questão e T o vetor tração. O componente σij, i 

indica a direção do eixo normal a superfície e j o sentido paralelo ao tensor. 

Para qualquer ponto de um corpo submetido a um estado de tensão existem pelo menos três 

planos principais perpendiculares, denominados direções principais, e um correspondente vetor 

tensão normal paralelo a cada uma dessas direções onde todos as tensões de cisalhamento serão 

nulas. Essas tensões também são conhecidas como tensões principais. Nesse caso, o tensor das 

tensões pode ser representado pela seguinte matriz: 

𝜎𝑖𝑗 = (
𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 𝜎3

)      (13) 
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Qualquer ponto em reservatórios de petróleo ou gás está submetido a um estado de tensão. 

A presença de falhas nesses reservatórios pode indicar o regime tensional a que este reservatório 

se encontra, pois, tais falhas se movimentam devido às forças a que são submetidas. 

O entendimento do estado de tensão em um ponto é crucial para se entender o estado de 

tensão Andersoniano e a classificação das falhas de acordo com ele. Em 1924, M. G. Anderson 

classificou três possibilidades de falhas que poderiam ocorrer, dada a magnitude das tensões 

principais, principalmente 1 e 3. Para simplificar, ele definiu como as três tensões fundamentais 

como v, Hmax, hmin, respectivamente, como componente vertical, horizontal máximo e horizontal 

mínimo. Na Tabela 2 é possível identificar para como são classificados cada um desses regimes de 

acordo com o valor dessas tensões. 

Tabela 2: Distribuição das Tensões Principais Segundo a Teoria Andersoniana 

Regime de 

falha 

Tensões 

1 2 3 

Normal v Hmax hmin 

Transcorrente Hmax v hmin 

Reverso Hmax hmin v 

Fonte: Adaptado de Zoback (2007) 

A tensão vertical ou tensão de sobrecarga v equivale ao somatório infinitesimal das 

densidades das rochas desde a superfície à profundidade que se investiga, isto é, se considerarmos 

o espaço tridimensional no qual z representa a profundidade tem-se que: 

𝜎v = 𝜌𝑤𝑔𝑧𝑤 + ∫ 𝜌(𝑧)𝑔𝑑𝑧
𝑧

0
     (14) 

Onde a densidade da rocha  é função da profundidade z, ρw é a densidade da água, g é a 

aceleração da gravidade, e o termo ρwgzw representa a coluna de água acima do leito marinho caso 

a análise seja feita para um campo offshore, segundo Jaeger e Cook (1971), e, utilizando dos perfis 

de densidade, torna-se possível estimar v. Outras correlações são utilizadas para se determinar 

Hmax e hmin que também tem suas magnitudes afetadas pela profundidade em uma relação 

diretamente proporcional. Por exemplo, hmin pode ser obtida por testes de minifrac e leak-off – 
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teste utilizado para se determinar a resistência ou pressão de fraturamento da formação – enquanto 

para Hmax é possível apenas determinar o intervalo ou assumi-lo, pois é mais difícil de se calcular.  

Para se estimar hmin, consideram-se os efeitos do Coeficiente de Poisson υ e, com isso, 

pode se calcular pela seguinte equação: 

𝜎ℎ =
𝜐

1−𝜐
(𝜎𝑣 − 𝛼𝑃𝑝) + 𝛼𝑃𝑝     (15) 

Onde α é o coeficiente de Biot, também conhecido como coeficiente de tensão efetiva, 

expressa com relação a diferença entre os módulos de rigidez volumétrico do arcabouço da rocha 

K, comparado aos seus componentes minerais Km, módulo de rigidez volumétrico dos minerais, 

expresso pela seguinte equação: 

𝛼 = 1 −
𝐾

𝐾𝑚
      (16) 

De acordo com Zoback (2007), para cada profundidade, os valores possíveis das tensões 

horizontais são definidos pela teoria Andersoniana de Falhas, pelo fato de que a tensão horizontal 

mínima deve ser maior que a pressão de poros, evitando fraturas, e a diferença entre a tensão 

máxima e mínima não ultrapassem a resistência da crosta terrestre, caso contrário, o contínuo 

rochoso estaria em constante deformação diante da dinamicidade do estado de tensão.  

3.3. Critério de Mohr-Coulomb 

Na literatura geológica, existem diversos critérios para se determinar falhas ou fraturas, 

como o de Drker-Prager, o de Byerlee, Hoek-Brown, o de Griffith e o de Mohr-Coulomb. No 

entanto, o mais utilizado é o critério de Mohr-Coulomb, a partir de relações conceituais e 

experimentais de Coulomb (1773) e Mohr (1900) (MORAES, 2016). Este critério é baseado no 

fato de que, quando uma tensão atuante em um corpo atinge determinado valor com uma direção 

específica, o material irá falhar por cisalhamento. 

O critério de falha de Mohr-Coulomb verifica se uma rocha submetida a um determinado 

valor de tensão irá falhar ou não.  A tensão de cisalhamento que causa a falha depende da coesão 

do material So, uma constante φ denominada ângulo interno de fricção, ou também atrito interno, 

e a tensão normal σn aplicada em um determinado plano. 
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𝜏 = 𝑆𝑜 + 𝜎𝑛 tan 𝜑     (17) 

Sendo Figura 14 σ1 e σ3 são as tensões principais, θ é o ângulo entre σ1 e a direção normal 

ao plano da falha.  

O coeficiente de atrito interno da rocha μ na iminência do falhamento é dado pela equação 

18. 

𝜇 = tan 𝜑      (18) 

A maioria das rochas na natureza apresentam μ, um valor entre de 0.32 e 0.84, segundo 

Moraes (2016), para ângulos entre 15 e 42 graus, o que resulta em um ângulo entre σ1 e a superfície 

da fratura θ entre 52.5 e 66 graus, aproximadamente.  

Segundo a lei de Byerlee (1978), a coesão So é uma propriedade física da rocha que ocorre 

devido a atração intermolecular e é definido como a tensão cisalhante necessária para o início da 

falha na ausência de tensões normais. A coesão é uma das grandes incertezas na construção do 

MEM e o um dos valores mais importantes ao se considerar na reativação de falhas. 

Figura 14: Círculo de Mohr Ilustrando a Falha por Cisalhamento  

 

Fonte: Mechanical Earth Model, (Eckert, 2015) 

A maioria das rochas na natureza apresentam μ se encontra entre valores de 0.32 e 0.84 

segundo Moraes (2016) para ângulos entre 15 e 42 graus, o que resulta em um ângulo entre σ1 e a 

superfície da fratura θ entre 52.5 e 66 graus, aproximadamente. Segundo a lei de Byerlee (1978), a 

coesão So é uma propriedade física da rocha que ocorre devido a atração intermolecular e definido 

 

 



50 
 

como a tensão cisalhante necessária para o início da falha na ausência de tensões normais. A coesão 

é uma das grandes incertezas na construção do MEM e o um dos valores mais importantes ao se 

considerar na reativação de falhas. 

Quando o círculo de Mohr tangencia a reta data pela equação acima tem-se falha por cisalhamento 

daquele corpo. A Figura 15, mostra um corpo de prova submetido a tensões normais. As condições 

para reativação de falhas preexistentes são dadas pelo critério de falha de Coulomb, segundo o qual 

qualquer falha geológica que possua o vetor normal ao seu plano fazendo um ângulo  com a 

direção da tensão σ1 irá ser reativada.  

Figura 15: As Tensões Principais e o Significado do Ângulo θ 

 

Fonte: Mechanical Earth Model, (Eckert, 2015) 

As tensões principais no estado de tensão Andersoniano são plotadas no círculo de Mohr 

onde podem ser verificadas as tensões atuantes nas falhas como sendo o que irá determinar o quão 

próximo a falha está de ser reativada (Nacth et al., 2010). A reativação de falhas é controlada pelos 

componentes de tensão normal e de cisalhamento da falha que podem ser expressas, por exemplo, 

em um regime de falha normal pelas seguintes equações: 

𝜏 =
1

2
(𝜎1 − 𝜎3) sin(2𝜃)     (18) 

𝜎𝑛 =
1

2
(𝜎1 + 𝜎3) +

1

2
(𝜎1 − 𝜎3) cos(2𝜃)    (19) 

As tensões 1 e 3 se transformam na superfície da falha em τ e σn, sendo τ a tensão de 

cisalhamento e σn a tensão normal ao plano da falha, sendo que  é o ângulo de inclinação da falha.  

Quando σn é significantemente maior que τ, diz-se que a falha é estável pois a tensão de 
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cisalhamento atua de forma a querer movimentar os dois blocos da falha, mas a tensão normal a 

mantém estático. No entanto, se σn diminui e τ aumenta, o que chamamos de tendência à reativação 

pode aumentar e a falha pode ser reativada por cisalhamento. 

O envelope ou envoltória para falhas preexistentes é um pouco diferente do observado em 

relação ao envelope de falha comum. Esses envelopes ou envoltórias são retas ou curvas que 

representam o limite em que o material pode falhar ao serem tangenciados. A Figura 16 apresenta 

o envelope de falha para os três principais regimes mencionados neste trabalho, em que v, H e 

h são as tensões principais segundo a classificação Andersoniana de tensão. 

Figura 16: Envelope de Falha para os Três Principais Tipos de Falhas na Classificação Andersoniana 

 

Fonte: Mechanical Earth Model, (Eckert, 2015) 

No critério de Mohr-Coulomb a falha torna-se é reativada hidraulicamente quando a tensão 

de cisalhamento se encontra com o envelope de falha. 

Na Figura 17 verificam-se as possibilidades de reativação estrutural por cisalhamento. 

Quando o círculo de Mohr toca a envoltória da falha ocorrerá risco de reativação por cisalhamento. 
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O primeiro círculo representa a reativação devido à alta ou baixa pressão do fluido do reservatório 

e o segundo círculo representa a reativação devido à produção ou injeção de fluidos no reservatório. 

3.4. Critério de Falha Combinado de Griffith-Coulomb 

A falha devida à tração que a rocha é submetida ocorre quando a seguinte relação é atendida: 

𝜎3 = −𝑇0      (20) 

Figura 17: Cisalhamento-deslizamento ao Longo de uma Falha Pré-existente 

 

Fonte: Cordero (2013) 

Quando a tensão principal mínima é igual a resistência à T0 tensão uniaxial da rocha 

ocorrerá o fraturamento da rocha perpendicular à direção de σ3. O fraturamento hidráulico é um 

exemplo deste caso de fraturamento da rocha. O aumento da pressão de poros com a injeção do 

fluido de fraturamento é significativamente alto e leva a rocha a falhar pois varia o valor de σ3 até 

alcançar To. 

A. A. Griffith (1893-1963) propôs um critério de falha, devido aos seus estudos para 

previsão de fraturas com a seguinte relação: 

𝜏2 + 4𝑇𝜎𝑛 + 4𝑇2 = 0     (21) 
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Sendo τ, a tensão de cisalhamento e T, o valor da tração uniaxial para que haja fraturamento 

da rocha. 

Com critério combinado de Griffith-Coulomb é possível identificar os dois regimes de falha 

e através de correlações estimar o potencial de falha da rocha. A Figura 18 mostra detalhes acerca 

deste critério. 

Através desse critério combinado identifica-se o potencial a falha por cisalhamento quando 

a diferença entre σ1 e σ3 é maior que quatro vezes o valor da tensão uniaxial da rocha (σd > 4T – 

círculo vermelho) e falha por fratura quando a diferença entre σ1 e σ3 é menor (σd < 4T – círculo 

verde). 

Figura 18: Critério de Falha Combinado de Griffith-Coulomb 

 

Fonte: Mechanical Earth Model (Eckert, 2015) 

3.5. A Pressão de Poros e as Tensões Efetivas 

A pressão de poros, como já explicada na seção 2.5 deste trabalho, representa a pressão a 

qual os fluidos são expulsos para fora dos poros da rocha e é crucial no entendimento de zonas 

sobre pressurizadas, na seleção correta dos pesos de fluido de perfuração no processo de perfuração 

de poços para garantir integridade de operações, no estudo de armadilhas selantes nos reservatórios 

e no mapeamento de caminhos preferenciais de fluidos de reservatório. 
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A pressão de poros é quase sempre assumida como tendo mesma magnitude da coluna 

hidrostática até a profundidade de interesse com gradiente de 10,516 KPa por metro e pode ser 

dada pela equação: 

𝑃𝑝 = ∫ 𝜌𝑤(𝑧)𝑔𝑑𝑧     (22) 

O entendimento da pressão de poros nas profundidades de interesse tem uma importância 

fundamental na geomecânica de reservatórios (FJAER et al., 2008).  

Para se entender o porquê dessas falhas correrem o risco de serem reativadas devido à 

produção ou à injeção de fluidos no reservatório, e pode ser usado o conceito de tensão efetiva 

σ’1,2,3 introduzido por Terzaghi (1936) a partir de uma equação que efetiva a correlação de que a 

tensão total atuante na rocha σ1,2,3  é dada pela soma da tensão efetiva e a pressão de poros Pp. 

𝜎1,2,3
′ = 𝜎1,2,3 − 𝑃𝑝     (23) 

Se plotarmos as tensões efetivas no círculo de Mohr será possível entender como a variação 

da pressão de poros pode provocar a ruptura da rocha. 

Figura 19: Modelo Convencional de Falhamento Rútpil no Círculo de Mohr. 

 

Fonte: Mechanical Earth Model (Eckert, 2015) 
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A Figura 19 mostra como, ao se aumentar a pressão de poros, é possível alcançar o envelope 

de falha no círculo de Mohr e causa falhas cisalhantes ou, se for o caso de um envelope de falha 

pré-existente, a sua reativação e fraturas. 

3.5.1. Pressão de Poro Acoplada a Tensões 

Diversos estudos mostraram que campos em desenvolvimento pelo método de recuperação 

primária apresentaram variações diferentes nos modelos analíticos, quando a relação entre pressão 

de poro e tensão horizontal mínima se apresentou diferente das condições iniciais, como o caso do 

campo de Ekofisk (TEUFEL et al, 1991), a formação de Vicksburg (SALZ, 1977), os campos de 

Gannet, Guillemot e a bacia Scotian Shelf no Canada (HILLIS, 2000).  

A Figura 20 mostra a variação dos valores de tensão horizontal mínima devido a depleção 

do campo de Ekosfisk. Segundo Hillis (2000), medições periódicas de pressão em diversos campos 

de petróleo em depleção primária demonstraram que, mudanças nas pressões de poro e na tensão 

horizontal mínima estão vinculadas ou acopladas. Assim como foi observado em outros campos, a 

teoria do acoplamento da pressão de poro com a tensão mínima horizontal resulta em uma nova 

forma de analisar o círculo de Mohr.  

Figura 20: Relação entre a Variação da Pressão de Poro com a Pessão Horizontal Mínima no Campo de 

Ekofisk, Mar do Norte 

 

Fonte: Adaptado de Richard Hillis (2000) 

A Figura 21  mostra como o descolamento do círculo de Mohr ocorre agora devido à relação 

entre a pressão de poro com a tensão horizontal mínima e como esta será deslocada quando ocorre 
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a depleção primária de um campo e também seu comportamento para injeção de fluidos no 

reservatório. 

3.6. Análise da Reativação de Falhas por MEM 

Como parte desse projeto, um modelo analítico é proposto para fins de comparação com o 

modelo numérico detalhado nos capítulos posteriores. Alguns conceitos precisam ser introduzidos 

para se analisar a reativação de falhas 

Figura 21: Modelo da Teoria do Acoplamento entre Pressão de Poro e Tensão Horizontal Mínima em um 

Regime de Falha Normal 

  

Fonte: Adaptado de Mechanical Earth Model (Eckert, 2015) 

Zooback (2016) define uma relação para satisfazer a teoria de acoplamento entre a tensão 

horizontal mínima σh e a variação da pressão em um reservatório ideal sem falhas ativas para se 

obter uma previsão da variação das tensões devido a depleção a equação seguinte define essa 

relação: 

∆𝜎3 = ∆𝜎ℎ = 𝛼
(1−2𝜐)

1−𝜐
Δ𝑃     (24) 

Onde ΔPp é a variação da pressão na formação que pode ser devido a injeção e ou a depleção 

do reservatório pela produção e geralmente o coeficiente de Biot é unitário. 

Além disso, para verificar se a falha tem tendência ao deslizamento, um outro parâmetro 

ST é definido. 
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𝑆𝑇 =  
𝜏

𝜏𝑠𝑙𝑖𝑝
=

𝜏

𝐶𝑜+𝜇𝜎′𝑛
      (25) 

Onde τ é tensão cisalhante ao plano de falha e τslip é a tensão crítica para haver a ruptura. 

Este parâmetro é muito utilizado para análise de reativação de falhas e é simplesmente uma medida 

relativa do potencial de reativação das falhas que existem na formação. Este parâmetro apresenta 

limites que são 0 < ST < 1, no qual quanto mais próximo de 1, maior a tendência de reativação por 

cisalhamento da falha. 

Outro fator que pode ser definido e que tem grande importância para análise de reativação 

é o OT definido pela seguinte equação: 

𝑂𝑇 =
𝑃𝑝

𝜎𝑛
      (26) 

O fator OT representa a tendência a abertura da falha, um outro indicador muito utilizado 

na indústria como indicador de que o fluido do reservatório pode migrar no plano da falha ou não. 

Se OT é maior que 1 isso indicaria uma alta probabilidade de fluxo de fluidos pela falha. 

3.7. Calibração do MEM 

Assim como a maioria dos modelos de simulação numérica, antes que conclusões possam 

tiradas dos resultados que o modelo apresentou, é necessária sua calibração. A calibração do 

modelo é de extrema importância para garantir a confiança dos resultados, pois um modelo é 

validado apenas quando os dados de calibração são reproduzidos dentro dos intervalos assumidos 

de erros de medição (FISCHER e HENK, 2013). 

Para a calibração de um modelo geomecânico é necessário que os dados que serão 

comparados a dados de medição estejam em consistência um com os outros, como por exemplo a 

orientação das tensões que, como visto acima, podem ser derivados de breakouts, que são 

desmoronamento nas paredes dos poços, perfis de caliper ou de imagem e fraturas induzidas 

durante a perfuração de poços. 

Os testes de Leakoff (LOT) realizados durante a perfuração de poços são vastamente 

utilizados para calibração de modelos. Os LOT são testes feitos para determinação da resistência 

ou pressão de fratura da formação naquela região em que se perfura. Após o assentamento da sapata 

de um revestimento, o poço é fechado e certa quantidade de fluido é bombeado para o poço, o que 
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resulta em aumento gradativo de pressão de fundo. Essa pressão cresce até alcançar um ponto que 

o fluido que está sendo injetado vaza para a formação encontrando caminhos preferenciais, sejam 

eles caminhos permeáveis ou resultado da abertura de uma fratura na rocha. O valor da pressão 

onde o fluido começa a vazar será utilizado como pressão máxima que o fluido de perfuração pode 

exercer na formação durante a perfuração daquela seção para garantir a segurança da operação. 

Os dados de calibração, no geral, veem da perfuração, sejam eles relacionados a medição e 

cálculo das magnitudes das tensões ou verificação de suas direções. Isso significa que, 

considerando uma formação que não é isotrópica e homogênea, quantos mais poços existirem, mais 

dados de calibração serão disponíveis para verificar a validade do modelo. Geralmente, modelos 

assumem premissas que não correspondem à realidade em toda sua extensão devido à falta de dados 

para sua verificação, logo quanto menos dados, menos confiável será o modelo. 

Os desafios ao se elaborar um MEM para campos offshore estão relacionados a sua 

calibração. Existe uma dificuldade de se adquirir dados nesses campos devido a quantidade de 

poços que são perfurados ao longo do tempo. Por exemplo, não é comum se obter testemunhos de 

falhas, o que torna o trabalho mais difícil, seja para o geólogo ou engenheiro de reservatórios em 

entender o comportamento das falhas naturais presentes em seus reservatórios e suas propriedades 

(SERRA DE SOUZA et al, 2015). 

3.8. Trabalhos Desenvolvidos Semelhantes ao Proposto 

A construção do MEM tem sido realizada vastamente pelas operadoras ao redor do mundo 

atualmente e tem se tornado crucial para negócios relacionados ao desenvolvimento de campos de 

petróleo. Como mencionado no início deste projeto, a geomecânica tem o papel de garantir que os 

ativos sejam desenvolvidos de maneira segura sem que a integridade física dos reservatórios seja 

comprometida. 

Menelau et al. (2009) utilizou da abordagem em elementos finitos associado a um simulador 

Black-oil para análise do potencial de migração de fluidos devido a reativação de falhas em um 

reservatório offshore. O projeto teve seu foco em falhas que tem características selantes e que, ao 

serem reativadas, têm sua permeabilidade alterada, permitindo o fluxo de fluidos. Duas falhas 

foram levadas em consideração na análise: uma próxima ao poço injetor e outra próxima ao poço 

produtor. Essa abordagem permitiu que fossem analisadas ambos a reativação, devido à depleção 



59 
 

e, a pressurização do reservatório. Embora não exista modelos constitutivos mecânicos que 

simulem o comportamento real da falha ao ser reativada, os critérios adotados foram boas 

aproximações das deformações plásticas cisalhantes que representam o mecanismo de reativação. 

Cordero (2013) abordou o problema de reativação de falhas, propondo o uso de modelos 

numéricos discretos e distribuído. Utilizando-se de uma metodologia baseada na análise poro-

elastoplática desacoplada foi possível a determinação de limites geomecânicos que, quando 

ultrapassados levariam à reativação de falha em um reservatório adotado no trabalho de Nacht et 

al. (2010). O projeto de Cordero foi um dos principais utilizados como base para o desenvolvimento 

do modelo numérico para reativação de falhas proposto nesse trabalho, exceto que, no presente 

trabalho, a abordagem detalhada da análise em elementos finitos não foi realizada. 

Rueda et al. (2014) investigou a reativação através de modelos numéricos. Com a 

abordagem numérica os autores utilizaram de um modelo sintético bidimensional de um 

reservatório interceptado por uma falha normal. Eles verificaram que um modelo contínuo com as 

propriedades do reservatório homogêneas pode subestimar os limites de pressão de injeção que 

podem levar à reativação para o sistema em que a falha se encontra. 

Frydman e Holzberg et al. (2017) analisaram o risco de reativação de falhas devido a 

perfuração em campos de águas profundas. Seu trabalho propõe um novo método de identificação 

e quantificação dos riscos de reativação de falha durante a perfuração, verificando a necessidade 

de redução desse risco, para garantir a estabilidade de poços. O uso de um MEM tridimensional foi 

feito com o objetivo de determinar as tensões próximas as falhas e o critério de determinação de 

risco desenvolvido, aplicando a um estudo de caso em um campo de águas profundas na Bacia de 

Santos. Como resultado, uma nova janela operacional para perfuração foi determinada, 

considerando o risco de reativação e um novo limite superior foi proposto e o método se mostrou 

útil como função de triagem. 

Outros trabalhos que utilizaram o Abaqus, e outros softwares, ou ainda análises semi-

analíticas para a determinação de limites geomecânicos em reservatórios de petróleo para a não 

ocorrência de reativação de falhas. Soltanzadeh e Hawkes (2008) estudaram as atividades sísmicas 

induzidas pela produção e injeção de fluidos e desenvolveu uma análise semi-analítica na previsão 

de reativação de falhas e também contribuíram para chamar a atenção em como o desenvolver de 

campos de petróleo podem induzir atividades sísmicas na subsuperfície. 
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4. MODELAGEM – DESCRIÇÃO E VERIFICAÇÃO  

Neste capítulo é apresentada a forma que o modelo foi desenvolvido e as premissas adotadas 

na criação de um modelo geomecânico. São detalhadas as etapas do processo de elaboração do 

modelo desde a geometria até a determinação de condições de contorno para a simulação da 

reativação de falha com o Abaqus/CAE Student Edition 2017. 

Posteriormente, os resultados são apresentados no capítulo 5 para diferentes cenários de 

depleção e injeção para a determinação de limites geomecânicos de um reservatório típico de águas 

profundas. A Figura 22 mostra o fluxograma da metodologia do projeto. 

4.1. Do Software – Abaqus/CAE Student Edition 2017 

O software Abaqus/CAE Student Edition 2017, fornecido, pelo DS Simulia, é um dos 

softwares comerciais de análise mais comuns que utiliza o Métodos dos Elementos Finitos (MEF) 

e é usado neste projeto. O Abaqus é utilizado porque pode fornecer soluções ideais para eventos 

estáticos e breves simulações temporárias. É amplamente utilizado para aplicações MEF e 

resolução de problemas geomecânicos que envolvem modelos em duas e três dimensões. 

Figura 22: Fluxograma do Projeto 

 

Fonte: Autoria própria 
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As numerosas relações constitutivas para modelar diferentes materiais fornecidos pelo 

Abaqus, permitem a simulação do comportamento das rochas com o tempo e sob a atuação de 

forças externas, o que inclui modelos elásticos e plásticos lineares. É um ambiente completo que 

fornece uma interface simples e consistente para criar, monitorar e avaliar os resultados das 

simulações. O Abaqus é dividido em módulos, sendo que cada módulo define um aspecto lógico 

do processo de modelagem; por exemplo, a geometria, as propriedades do material e gerando uma 

malha (FERNADES, 2017). 

O MEF é um dos métodos numéricos bastante utilizados para aproximações na resolução 

de equações diferenciais parciais (EDP’s) descrevendo a física de um problema ou fenômeno, com 

condições de contorno específicas. De forma semelhante aos diversos métodos existentes como o 

Método dos Volumes Finitos e Diferenças Finitas, o MEF objetiva discretizar um meio contínuo e 

o faz por meio de elementos e nós, que, em conjunto, formam as malhas, de forma que as equações 

do problema são resolvidas para cada elemento. 

O MEF não é detalhado neste projeto, pois o objetivo está relacionado a utilização do 

software Abaqus. Uma análise utilizando o MEF permite o estudo em reservatórios e permite o 

alcance dos resultados executando diferentes cenários durante a produção considerando a 

geometria da formação, diferenças nas estruturas geológicas e contrastes e mudanças materiais 

(Fernandes, 2017), mas tal análise requereria um estudo mais profundo acerca desse método 

numérico. 

4.2. Etapas da Construção do MEM 

4.2.1. Criação do Modelo no Abaqus 

Utilizando o Abaqus, uma geometria 3D simples foi construída para representar um 

reservatório de águas profundas homogêneo e isotrópico com dimensões aproximadas a um 

reservatório real e a superfície de contato entre dois blocos irá representar uma falha que será 

colocada no meio da estrutura com uma inclinação, detalhados nas seções posteriores a essa nesse 

trabalho. 
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Ao iniciar a sessão do Abaqus/CAE Student Edition 2017, a criação de uma nova base de 

dados para um modelo deve ser feita utilizando a opção With Standard/Explicit Model para que o 

software seja capaz de usar as ferramentas padrões de análise necessárias durante a construção e 

execução do modelo, como por exemplo problemas de não-linearidade estática e dinâmica, baixa 

e alta frequência de resposta de problemas dinâmicos, etc. A criação do modelo no Abaqus é 

apresentado detalhadamente no Apêndice A. 

A criação das partes do reservatório se dá ao se desenhar dois blocos sólidos com um corte 

de 60 (sessenta) graus em uma das pontas de cada bloco. As dimensões dos blocos podem estar em 

qualquer unidade desde que, ao decorrer da modelagem, haja consistência com o sistema de 

unidades escolhido. Para este projeto o Sistema Internacional de Unidades foi escolhido para se 

desenvolver o modelo e tais blocos são criados separadamente, mas serão posteriormente 

convertidos em uma única estrutura. 

Como a maioria dos softwares de análise numérica, o Abaqus permite a criação das 

estruturas no programa ou a importação de estruturas prontas de outras plataformas. Neste projeto, 

o reservatório que será analisado também foi construído no Software HyperMesh também utilizado 

para fazer a discretização da geometria em elementos finitos, que será falado posteriormente nesta 

seção. 

4.2.2. Determinação das Propriedades Materiais 

As propriedades das rochas são fundamentais na construção do modelo geomecânico no 

Abaqus elas devem ser pré-definidas logo depois da definição das partes da geometria. São 

atribuídas propriedades da estrutura como densidade, comportamento elástico isotrópico, 

permeabilidade por ser um reservatório de petróleo e viscoelasticidade, isto é, o material irá exibir 

ambas deformações viscosas e elásticas quando sob tensão. 

Outro passo seguinte é necessário para atribuir o as propriedades ao material; para isso 

deve criar uma seção no menu Section que será categorizada como um sólido homogêneo nesse 

projeto e posteriormente essa seção foi atribuída a parte que foi construída inicialmente. 
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4.2.3. Montagem 3D do Reservatório com a Falha 

A geometria proposta nesse projeto é uma seção de reservatório com uma falha inclinada 

em 60 (sessenta) graus no meio da estrutura. Dessa forma, dois blocos sólidos foram criados no 

Abaqus e no Hypermesh. 

Os dois blocos da geometria foram pré-desenhados para que se encaixassem na criação do 

grupo, isto é, eles são praticamente espelhos um do outro, após rotacionados em 180 graus em torno 

do eixo y como indicado na Figura 23. O Abaqus e o Hypermesh permitem o deslocamento e a 

rotação dos objetos para melhores ajustes entre eles e a falha será representada exatamente pelo 

contato que existe entre os dois sólidos. 

Figura 23: Representação do Reservatório no Abaqus com Dois Blocos Simétricos 

 

4.2.4. Determinação da Malha – Discretização 

O Abaqus utiliza do MEF para discretização do problema e oferece várias maneiras de 

subdividir o domínio de interesse para a resolução das equações em cada elemento. Muitos 

profissionais optam por utilizar softwares diferentes e apenas importar tal modelo de geometria 

para o Abaqus por conveniência e facilidade de desenhar a estrutura nas dimensões de interesse. 
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Como dito anteriormente, o HyperMesh também foi utilizado para discretizar a geometria do 

reservatório deste projeto. 

O refinamento do modelo está relacionado à sua discretização, isto é, quanto mais 

discretizado/subdivido, a estrutura em conjuntos de elementos e nós, mais refinado é o modelo e, 

por consequência, melhores as aproximações dos resultados na resolução das equações em cada 

conjunto. Enquanto os elementos são pequenas unidades finitas, os nós são pontos que interligam 

tais elementos por linhas de contorno (FERNANDES, 2017). A versão de estudante do 

Abaqus/CAE é limitada à 1000 (mil) nós.  

Neste projeto, a discretização utilizada é composta por tetraedros que são dispostas de forma 

a compor uma caixa retangular de aproximadamente 200 m de comprimento na direção x e 126 m 

na direção y com alguns elementos que fogem a esse padrão por se encontrarem ponta de um bloco 

próximo a superfície onde será a representação da falha. Somados ao total são 3126 elementos do 

tipo C3D4P com 934 nós, onde a letra “C” significa que o elemento é contínuo, “3D” significa ser 

tridimensional, 4 é o número de nós e P elementos de poro pressão. A Figura 24 mostra a maneira 

que a estrutura foi discretizada para este projeto. 

Figura 24: Visualização da Malha Utilizada no Modelo Geomecânico 

 

Falha com 60° 

de inclinação 

Block-1 Block-2 
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É possível fazer o refinamento e determinar a malha logo após a criação das partes da 

geometria. No módulo Parts, após a seleção da parte a ser refinada, existe a opção Mesh na qual 

os elementos podem ser determinados. É importante que as partes estejam em acordo quanto tipo 

de elementos, nesse caso, para um reservatório homogêneo e isotrópico.   

4.2.5. Representação da Falha como Superfície de Contato 

Como mencionado anteriormente, a falha no reservatório será representada pelo contato 

entre os dois sólidos. Com esse objetivo, é necessário atribuir algumas propriedades a esse contato 

para que simule uma falha geológica.  

Um par de superfície de contato serão geradas, chamadas de Master e Slave, no qual a 

diferença entre elas é que a slave é formada pelos elementos de contato de superfície rígida, 

enquanto a master é formada pelos nós dos elementos limitados a não penetrar na superfície rígida. 

Dois comportamentos foram atribuídos ao contanto entre as superfícies dos blocos: são eles 

o Tangencial e o Normal. O comportamento tangencial possibilita utilizar formulação para a fricção 

entre os dois blocos da falha quando submetidas a condições de tensão, enquanto o comportamento 

normal utiliza de relações de sobreposição de pressão no contato entre as superfícies. Para o 

comportamento tangencial pode-se utilizar a opção, Lagrange Multiplier (Standard Only) como 

indicado no tutorial apresentado no Apêndice A. 

Para o comportamento normal entre as superfícies, o relacionamento utilizado será o hard 

contact que minimiza a penetração da superfície secundária (Slave) na superfície principal (Master) 

e a não permite a transferência de tensão na interface (ABAQUS 6.13 ONLINE 

DOCUMENTATION, 2013). Dos três métodos de impor restrições no contato disponíveis, foi 

selecionado o Penaulty (Standard), pois é o que oferece maior acurácia. Ao se utilizar o método 

Penaulty (Standard), pode-se ter maior deslocamento entre os blocos do modelo, devido ao alto 

valor da tensão de cisalhamento, dada a quantidade de energia liberada no contato, o que embora 

não seja a condição mais realista de falha em um reservatório, onde as camadas abaixo e acima da 

rocha não permitiriam tal maior deslocamento, mas atende aos objetivos desse projeto que é 

demonstrar a existência de tendência ao deslizamento com a variação da poro pressão. 
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4.2.6. Definição das Condições Iniciais 

Para se determinar as condições iniciais no Abaqus é necessário abrir o módulo Steps, 

selecionar Initial, e determinar qual o estado inicial do reservatório, de acordo com o que será 

analisado no MEM como observado no Apêndice A. Nessa etapa, duas condições iniciais principais 

devem ser aplicadas para se chegar ao valor correto no primeiro estágio; são a porosidade 

representada por Void ratio e a pressão de poros Pore pressure. 

Além disso, é necessário que alguns conjuntos no módulo Assembly sejam pré-

estabelecidos, o que significa a criação de Sets. A esses conjuntos são atribuídas algumas condições 

específicas no modelo, como por exemplo para o caso da pressão de poro e a razão de vazios que 

está relacionado a porosidade do reservatório, a todos os nós foram atribuídos esta condição inicial. 

4.3. Seleção dos Cenários para a Simulação 

Nesta seção são selecionados alguns cenários para se analisar na modelagem geomecânica 

proposta e alguns deles são listados na Tabela 3 a seguir. 

Tabela 3: Possíveis Cenários a Serem Modelados 

Cenários 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Block-

1 Depleção Depleção Injeção Injeção Depleção Injeção - - 

Block-

2 Depleção Injeção Depleção Injeção - - Depleção Injeção 
Fonte: Compilação própria 

Os cenários a serem modelados foram escolhidos de acordo com o objetivo do projeto que 

são estimar valores limites para a depleção e para a injeção em um reservatório de águas profundas, 

para que não haja reativação de falhas pré-existentes. 

Levando-se em consideração os objetivos do trabalho e os dois mecanismos de recuperação 

mais recorrentes na indústria de petróleo, nos quais o reservatório é submetido à variação de 

pressão de poros resultando em mudanças das tensões efetivas, os cenários 5 (mecanismo primário 

de depleção) e 6 (mecanismo secundário de injeção de água) foram selecionados. Ambas as 
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ocorrências de injeção e de depleção são no primeiro bloco ou Block-1, apenas por critérios de 

simplificações, mas é possível serem feitos diferentes tipos de análises em distintos cenários. 

4.3.1. Definição das Condições de Contorno 

As condições de contorno do problema são definidas para cada estágio no modelo, e as 

de contorno principais são de categoria mecânica e são aplicadas no primeiro estágio e propagadas 

aos demais. Foram aplicadas 5 (cinco) condições de Displacement/Rotation com o objetivo de 

manter as superfícies laterais no contorno sem movimentos horizontais e a base da geometria fixa 

sem movimento vertical. Apenas a superfície superior, que é o topo do reservatório, estará livre, 

mas sob a atuação de sobrecarga devido à formação que se encontra acima do reservatório, mais 

detalhado no capítulo 5. 

4.4. Submissão dos Modelos e Adaptações dos Scripts 

O modelo numérico foi feito com duas abordagens. Na primeira foi utilizado a geometria 

e a discretização criados no Abaqus, versão de estudante, enquanto na segunda foram feitos 

geometria e discretização no HyperMesh, utilizado como software intermediário, assim como 

mudanças nos arquivos .inp. Os arquivos .inp são arquivos criados cada vez que um modelo é 

gerado, e neles estão contidos todos os dados de entrada, condições iniciais e de contorno ao se 

construir um modelo. 

Um dos motivos de se utilizar dois métodos deve-se ao fato de que em geral, profissionais 

da indústria que trabalham na área de geomecânica e fazem análises no Abaqus preferem utilizar 

outras interfaces devidos algumas limitações que o programa impõe ao se desenhar uma estrutura. 

Dessa forma, a estrutura é importada já discretizada e submetida para se utilizar as correlações 

disponíveis pelo Abaqus, pois o software não oferece a melhor interface para a criação de 

geometrias. 

Para a abordagem utilizando a geometria feita no HyperMesh, os arquivos .inp são 

bastante utilizados no decorrer de cada estágio, sendo eles editados e adaptados para realizar a 

simulação. Ao se gerar um arquivo .inp o software permite a programação de dados de entrada, 

adaptações em condições iniciais e de contorno. As funções utilizadas na programação desses 
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arquivos são encontradas no ABAQUS 6.13 ONLINE DOCUMENTATION (2013) ou podem ser 

facilmente reconhecidas no decorrer do tempo ao se gerar muitos arquivos .inp quando se modela 

no Abaqus. 

A geometria criada no HyperMesh com a geometria pode ser importado para o Abaqus 

ou pode ser programada com as funções do Abaqus dentro do próprio arquivo de texto .inp e depois 

submetidas pelo Command Prompt do computador, onde a própria máquina chama o software e 

submete o arquivo da simulação, sem necessidade de abrir o Abaqus que será usado apenas para 

visualizar os resultados da simulação. Neste projeto, o mais aconselhável foi realizar adaptações 

no script e submetê-los via com Command Prompt. 

4.4.1. Primeiro Estágio da Simulação 

No primeiro estágio, chamado de Step-1 do modelo, a análise é totalmente geostática. 

Apenas cargas gravitacionais são aplicadas nessa etapa para que cargas e as tensões entrem em 

equilíbrio e ao final não resultar deformação. Nesse caso, 2 (duas) cargas gravitacionais foram 

aplicadas no reservatório, uma em cada bloco. Isso pode ser feito semelhantemente à criação das 

condições de contorno, mas selecionando o módulo Loads e aplicando em todos os nós da malha 

valor da gravidade de 9,81 m/s2 correspondente ao componente vertical na direção Z com 

distribuição uniforme de forma que se estenda nos estágios posteriores. 

Nesse estágio, as superfícies de contato serão “amarradas” pela função TIE do módulo 

Constraints, para se obter o Estado de Tensão em que o reservatório está submetido. Uma vez que 

o estado de tensão normal é simulado pelo Abaqus, será verificado se faz sentido uma representação 

de falha normal com a tensão vertical maior que as tensões horizontais, e daí pode-se prosseguir 

ao segundo estágio.  

Um pré-estágio chamado Soils torna-se necessário para se obter o estado de tensão correto 

que será utilizado como condição inicial no estágio geostático, quando as superfícies em contato 

dos blocos forem “desamarradas”, ao se deletar a função TIE para a abordagem utilizando a 

geometria do HyperMesh. Esse estágio é uma opção utilizada para especificar a análise de resposta 

transiente (de consolidação no tempo) ou do estado estacionário de um meio poroso parcial ou 

completamente saturado por fluidos e com isso se obterem as tensões efetivas, dada a presença 

deste fluido, isto é, esse estágio irá estabelecer a distribuição de pressão de poros no reservatório 
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estudado. A Figura 25 mostra como foi feita a programação do pré-estágio que foi muito 

semelhante à forma que os outros estágios foram programados. 

Figura 25: Programação do Pré-estágio Soils Consolidation 

 

4.4.2. Segundo Estágio da Simulação 

No segundo estágio, são analisadas a variação dos valores das duas tensões que ocorrem na 

superfície da falha, a tensão normal σn e a tensão cisalhante τ, e, principalmente, os valores de 

deslizamento tangenciais relativos das variáveis CSLIP, explicada ao final desta seção, diante de 

incrementos de aumento e diminuição da pressão de poros localizadas em regiões que poderiam 

representar poços em um reservatório.  

Como no pré-estágio, o procedimento Soils será utilizado para o segundo estágio, de 

maneira a permitir a variação da pressão de poro por incrementos de tempo; isto é, se a pressão de 
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poro final é maior que a inicial, nesse estágio são feitos incrementos de pressão pra cada tempo até 

se alcançar um estado final com o valor total determinado no início. 

Considerando o meio contínuo do reservatório, uma série de nós irá representar uma região 

em que um poço que esteja drenando ou injetando que sofra variação de poro pressão. Os 

incrementos de pressão são colocados de maneira a se obter valores de depleção total, sendo este 

um valor negativo. Da mesma maneira, incrementos positivos são feitos até alcançar um valor 

máximo de aumento de pressão, devido à injeção determinado no início de cada rodada de 

simulação até se obter variações nas tensões efetivas que podem aumentar ou diminuir a tendência 

à reativação ou deslizamento. 

Para a primeira abordagem, em que se utilizou apenas o Abaqus para criação da geometria 

e discretização, foi possível simular o estado de tensão apenas para o primeiro estágio. Isto é, a 

primeira abordagem não permitiu uma análise completa, pois simulou apenas o estado de tensão, 

não sendo possível obter resultados para consequências de incrementos de pressão de poro, tanto 

injetando ou depletando. Consequentemente, para fazer a análise do impacto da pressão de poros 

na tendência à reativação e deslizamento, a segunda abordagem foi utilizada, o que envolveu 

adaptações nos arquivos de dados de entradas, uso de funções do Abaqus e mudanças nos scripts. 

Por fim, existe ainda possibilidade de se requerer dados de saída com a função OUTPUT 

ao final de cada script ou no próprio programa no módulo Field Output Requests, seja para valores 

referentes a elementos ou nós. Além dos resultados normalmente requeridos como as tensões (S), 

deformações elásticas (EE), pressão de poros (POR) e deslocamentos (U), quando se tem interação 

de superfícies de contato, é possível se requerer as saídas CSTATUS, CPRESS, CNORMF, 

CSHEARF e CSLIP, essenciais para análise no primeiro e no segundo estágio da simulação. 

A variável CSTATUS tem a possibilidade de mapear regiões da superfície onde ocorrem 

deslizamento dos nós. A CPRESS é o valor da pressão no contato entre os dois blocos, enquanto 

CNORMF e CSHEARF são quantificações das forças resultantes normais e cisalhantes no contato. 

E por fim, a variável CSLIP representa o movimento tangencial das superfícies durante o contato 

medida em metro que será o parâmetro mais analisado à medida que o reservatório for sendo 

exposto a diferentes cenários de injeção e depleção. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos com o desenvolvimento desse trabalho estão subdivididos em duas 

partes. A primeira parte está relacionada ao uso de dados típicos de reservatórios de águas 

profundas aplicadas a um modelo analítico para verificação do potencial de reativação de falhas. 

Já a segunda parte são apresentados os resultados da simulação com uso do software Abaqus/CAE, 

versão de estudante, que utiliza o método dos elementos finitos. 

5.1. Análise da Reativação de Falhas pelo Modelo Analítico 

Como parte desse projeto, um modelo analítico é proposto para fins de comparação com o 

modelo numérico desenvolvido. De acordo com Cordero (2013), os modelos analíticos do tipo 

cisalhamento-deslizamento usam o princípio das tensões principais, orientações dos planos de falha 

pré-existentes e pressão de fluido. 

O modelo geomecânico analítico é usado para representação do impacto da variação da 

pressão de poros nas tensões e, dessa forma, analisar a tendência ao falhamento de forma 

conservadora e, em sua maioria, tais modelos são apenas feitos para análises iniciais, sem 

considerar a geometria, a disposição espacial das falhas e nem o perfil de distribuição de pressão 

de poros no reservatório. Algumas premissas devem ser levadas em consideração antes de serem 

usados os dados de entrada e calcular as tensões. O modelo analítico neste trabalho foi avaliado em 

três profundidades e sem a teoria de acoplamento de tensões com pressão de poros. 

5.1.1. Modelo Sintético e Premissas 

A geometria para ambos os modelos, analítico e numérico, satisfaz o seguinte cenário: um 

reservatório de 400 metros de espessura localizado abaixo de uma camada superior com 1000 

metros de espessura em um meio offshore com 1000 metros de profundidade de água. As 

dimensões laterais são quadráticas com lado de 2000 metros. A Figura 26 mostra um esboço da 

geometria do reservatório em um plano 2D. 

As premissas adotadas para o modelo analítico serão na prática, as mesmas que as premissas 

para o modelo numérico e serão as seguintes: 
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Figura 26: Esboço da Geometria do Modelo 

 

i. Reservatório homogêneo e isotrópico 

ii. Camadas superiores homogêneas e isotrópicas 

iii. Regime de falha normal – Estado de tensão Andersionano 

iv. Rochas confinadas nas direções laterais e não permitem deformação horizontal nas 

fronteiras 

v. Coeficiente de Poisson constante e coeficiente de Biot igual a 1 

vi. Pressão de poro utilizada é igual a pressão hidrostática com a profundidade 

vii. O reservatório é saturado apenas com água, para simplificação do problema 

Os dados de entrada para o modelo analítico são apresentados na Tabela 4 abaixo, e são os 

mesmos utilizados para o modelo numérico, exceto, que no modelo numérico, a análise é feita 



73 
 

apenas na seção do reservatório, enquanto para o modelo analítico torna-se necessário saber 

algumas propriedades das camadas superiores para fins de cálculos e aproximações. 

Tabela 4: Propriedades Mecânicas das Rochas e Falha do Modelo Analítico 

Camada ρ (kg/m3) E (MPa) υ S0 (MPa) φ (graus) 

Camada Superior 2.035 17.000 0,35 2,0 - 

Reservatório 2.60 15.000 0,35 2,0 31 

Falha - 15.000 - 0,5 - 

Fonte: Adaptado de Cordero (2013) 

 Alguns dados de entrada para o modelo precisam ser calculados. Entre eles foram 

considerados, por motivo de simplificação, o gradiente de pressão de poro 0,010516 MPa/m, um 

valor típico das águas da Costa do Golfo com concentração total de sólidos dissolvidos de 

aproximadamente 100.000 ppm. 

Utilizou-se a equação 14 para se encontrar a pressão de sobrecarga atuante na profundidade 

de análise do modelo, resultando em três valores diferentes para 3 profundidades. 

5.1.2. Resultados do Modelo Analítico  

O critério de Mohr-Coulomb foi utilizado para determinação dos limites geomecânicos para 

que não haja reativação de falhas no reservatório apresentado neste trabalho. 

Utilizando os dados de entrada e as equações citadas anteriormente, é possível se determinar 

o estado de tensão em que a está submetida a falha nas três profundidades de interesse, conforme 

pode se observar na Figura 27 abaixo. 

Na Figura 27, é possível observar que, em condições estáticas, isto é, sem variação de 

pressão de poro no reservatório, as tensões normais e cisalhantes são dispostas de maneira distante 

do envelope de falha pré-existente. A diferença nos três círculos representados ocorre devido às 

diferentes profundidades que se relacionam diretamente com as tensões de sobrecarga e pressão de 

poros, e influenciam os valores das tensões efetivas. 

A letra “d” mostra a variação que a tensão efetiva normal à falha deve ter para o círculo 

tocar no envelope de falha em vermelho o que indicaria uma reativação por cisalhamento, dada a 
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injeção apenas para a profundidade do topo. Nesse caso, se a pressão de poros sofrer um aumento, 

as tensões principais efetivas irão diminuir de acordo com as relações de Terzaghi (1936). Como 

consequência, a tensão normal à falha também diminui e se aproxima do envelope. No caso 

contrário, se a pressão de poros diminuir, o círculo desloca no sentido contrário ao envelope. 

Figura 27: Círculo de Mohr Representando o Estado de Tensão na Falha 

 

Para que o círculo toque no envelope da falha pré-existente, ΔPp deve ser de 3,85 MPa para 

a profundidade do topo do reservatório. Neste momento, o reservatório alcançou sua pressão de 

poro limite para permitir a reativação da falha existente. Dessa forma, qualquer falha pré-existente 

naquela profundidade aproximada no reservatório, que tenha essa orientação com relação as 

tensões principais, será reativada por cisalhamento. Para as três profundidades, os valores de 

variação de poro pressão serão diferentes devido a dependência que a pressão de poros e as tensões 

de sobrecarga têm com a profundidade, como pode-se perceber pela Tabela 5. 

Tabela 5: Limite Geomecânico para Não-reativação da Falha com a Injeção 

Camada Z-coord (m) 
Limite de ΔPp com 

ST=1 (MPa) 

Topo -2.000 3,85 

Meio -2.200 4,50 

Fundo -2.400 5,15 
Fonte: Compilação Própria 
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Observa-se que no topo, de acordo com a Tabela 5, o limite para ST igual a 1 é mais baixo 

que para no meio e no fundo do reservatório estudado e aumenta de maneira linear. Isso está 

relacionado à densidade da camada superior logo acima do reservatório, que influencia o cálculo 

da tensão de sobrecarga e a tensão horizontal nessa profundidade. Quanto mais profundo, maiores 

serão as tensões verticais e horizontais e, portanto, maior o incremento de pressão necessário para 

causar reativação. A Figura 28 mostra quando os círculos das três profundidades são tocam o 

envelope de falha pré-existente e se inicia a reativação da falha para diferentes valores de variação 

da pressão de poros indicadas na Tabela 5, pois como visto, para alcançar ST igual à 1 em cada 

profundidade deve haver diferentes valores de aumento de pressão. 

Figura 28: Reativação de Falha Devido a Injeção 

 

A medida que a pressão de poros aumenta, falhas com outras orientações começam a 

aumentar sua tendência a deslizarem, pois, o círculo é cada vez mais deslocado para a esquerda, 

até o ponto que a rocha intacta é fraturada por tração ou por cisalhamento. O envelope de falha da 

rocha intacta é representado nas Figura 27 e 28 pela reta de cor laranja e é assumido apresentar o 

mesmo valor para ângulo interno de fricção, mas com diferentes valores de coesão. 

Se há o positivo ΔPp a ponto de o círculo atravessar o envelope de falha pré-existente, 

representado em vermelho nas figuras 27, 28 e 29, falhas com propriedades semelhantes e com 

outras orientações serão reativadas por cisalhamento.  
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Na Figura 29 é possível verificar que no topo ao se utilizar o valor de aumento de pressão 

de poro do fundo 5.15 MPa, o círculo atravessa a reta em vermelho e forma uma região sombreada. 

Dessa forma, qualquer falha com inclinação maior que 2θ (indicado na Figura 29 e calculado 

aproximadamente 70 graus) será reativada. 

Outro importante detalhe importante de se observar na Figura 29 é o quão próximo o círculo 

está ao envelope de falha da rocha intacta (reta em cor laranja). Caso haja um aumento da pressão 

de poro além desse valor, novas fraturas por cisalhamento serão formadas. Além disso, à medida 

que o círculo está se deslocando para a esquerda, a tensão mínima efetiva se aproxima do valor de 

resistência à tração da rocha, fato que não é mostrado nas figuras representativas desse modelo 

analítico, pois o objetivo era demostrar a reativação por forças cisalhantes. No entanto, todas as 

rochas apresentam uma resistência a tração To, que pode ser observada na Figura 16, por exemplo. 

Quando alcançadas pela tensão mínima, a rocha sofrerá um fraturamento chamado hidráulico, 

devido à adição de poro pressão por injeção de fluidos. 

Figura 29: Representação da Reativação de Falhas com Outras Orientações  

  

A Figura 30, apresenta a variação da tendência à reativação (ST) para cada incremento de 

pressão de poros em um caso de injeção nas três profundidades estudadas. É possível verificar que 

quanto mais a pressão aumenta, mais próximo ST fica de 1.  

A reativação de falhas por depleção não foi estudada no modelo analítico devido o modelo 

desconsiderar o acoplamento tensão e pressão poros, o que para o reservatório em questão resulta 

2θ 
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em nunca ter reativação por depleção, dado o deslocamento do círculo para direita e assim nunca 

tangenciar o envelope de falha. No entanto, este fenômeno de depleção é estudado no modelo 

numérico para se verificar que a diminuição da pressão de poros também pode ser um dos fatores 

que causam reativação de falhas. 

Figura 30: Variação da Tendência à Reativação com Adição de ΔPp 

 

5.2. Análise da Reativação de Falhas pelo Modelo Numérico 3D 

Como dito anteriormente no capítulo 4, foram realizadas duas abordagens para se construir 

e analisar o problema de reativação de falhas numericamente. Apenas a segunda abordagem foi 

bem-sucedida em analisar o problema por completo, de forma que variando a pressão de poros, 

obteríamos resultados indicando a possível reativação da falha. 

Na determinação do estado de tensão do reservatório 3D, as duas abordagens resultaram em 

valores similares ao que tinha sido calculado no modelo analítico. No entanto, quando se trata de 

um reservatório em três dimensões, o estado de tensão in-situ pode variar um pouco, pois a 

geometria tem influência na realização dos cálculos. A seguir serão apresentadas as diferenças entre 

os resultados do estágio geostático da primeira e segunda abordagem, e os resultados da análise ao 

se alterar a pressão de poros no reservatório. 
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5.2.1. Abordagem com a Geometria do Abaqus/CAE – Estado de Tensão 

Após a realização de todos os passos para a construção do modelo, verificou-se se todos os 

parâmetros utilizados estavam de acordo nas unidades do SI e se faziam sentido do ponto de vista 

comparativo a dados de literatura próximos e típicos de reservatórios de águas profundas. 

Confirmada a consistência de dados, no módulo Analysis foi criado um Job-1 que gera um arquivo 

.inp contendo todos os dados de entrada e condições de contorno do modelo e, nesse módulo, a 

simulação é submetida e o Abaqus realiza todos os cálculos necessários para se chegar as soluções 

do MEM.  

É de extrema importância observar como ocorre a distribuição da pressão de poros no 

reservatório, pois ela está relacionada com os valores das tensões efetivas. Foi assumido como 

premissa que o gradiente normal de pressão de poros seria o hidrostático para um reservatório 

saturado com apenas água e, conforme citado no capítulo 4, no pré-processamento foram colocados 

os valores no topo de 21,03 MPa e no fundo de 25,24 MPa. A Figura 31 mostra como é dada a 

distribuição no modelo 3D da pressão de poros. 

Figura 31: Pressão de Poros da Primeira Abordagem – Geometria Abaqus/CAE 

 

Depois de verificada a consistência do perfil de pressão de poros com a profundidade, os 

próximos parâmetros a serem analisados são as tensões efetivas. De acordo com Terzaghi, em um 

meio poroso, a pressão do fluido é relacionada a tensão efetiva, de forma que, quanto maior a 

pressão de poro, menor é a tensão efetiva. 
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O estado de tensão para um regime de falha normal, segundo a teoria Andersoniana, é 

apresentado na Tabela 2 (pg. 44), e se resume ao fato de que a tensão vertical tem a maior 

magnitude que as horizontais e com a tensão horizontal mínima, estando posicionada 

perpendicularmente à superfície da falha com menor magnitude, ambas tensões principais 

orientadas em um plano particular de coordenadas onde as tensões cisalhantes são zeradas. 

Figura 32: Tensão Vertical e Horizontal Mínima Efetivas para a Geometria do Abaqus 

 

A Figura 32 mostra o perfil de tensão vertical S33 e da tensão horizontal mínima S11, ambas 

tensões efetivas. Pode-se verificar o gradiente de sobrecarga com sinal negativo indicando a 

compressão. O Abaqus adota a convenção de sinais de engenharia, segundo as quais as 

compressões são negativas e trações positivas. No caso da tensão horizontal mínima efetiva S11, 
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os valores são positivos indicando tração ou expansão, o que demonstra inconsistência com o que 

ocorre no regime de falha normal dado que S11 deve ser compressiva na direção do eixo x. 

Verifica-se então, que utilizando apenas o estágio geostático para se encontrar o estado de 

tensão ao qual o reservatório e a falha estão submetidos não permite uma análise completa e não 

apresenta consistência do ponto de vista geomecânico, logo tal abordagem não será considerado 

para análise da reativação de falhas nesse trabalho. Além disso, ainda que o estado de tensão 

estivesse correto, não é possível utilizar a função TIE com interações de contato, logo não seria 

possível determinar os valores das tensões normais e cisalhantes na superfície da falha. 

5.2.2. Abordagem com a Geometria do HyperMesh – Estado de Tensão 

A geometria criada no HyperMesh tem as mesmas dimensões e forma de discretização do 

que a criada no Abaqus/CAE. Os grupos de nós aos quais foram atribuídas as condições iniciais e 

de contorno também são selecionados no HyperMesh. Como no primeiro estágio as superfícies de 

contato dos dois blocos estão “amarradas” pela função TIE, logo não é necessário atribuir nenhuma 

propriedade à falha no meio do reservatório. As principais diferenças estão na forma de como a 

estrutura é importada para o Abaqus e como são realizadas cada simulação. 

Para essa abordagem foi feita a programação nos arquivos .inp para determinação de 

condições iniciais e de contorno, materiais e carregamentos. A geometria discretizada e as 

propriedades do material foram isoladas em arquivos de texto, respectivamente salvos como 

extensão .mesh e .mats no diretório onde se encontram os arquivos da simulação. A função 

INCLUDE foi utilizada no arquivo .inp para chamar e incluir na simulação tais arquivos. Dessa 

forma, ao utilizar o Command Prompt para executar a simulação, se houver quaisquer erros 

relacionados aos arquivos, estes podem ser alterados localmente no arquivo específico  

Alguns detalhes de adaptações no script para esse estágio são dados na Figura 33. Nesse 

exemplo, a função INCLUDE manda o modelo buscar o arquivo “Contacts_2_Blocks.mesh”, que 

é o arquivo contendo a geometria discretizada do reservatório desenvolvida no HyperMesh, e o 

arquivo “Props.mats” que é o arquivo que contém as propriedades do material a que está sendo 

atribuído a formação do reservatório. Além disso, observa-se a função TIE que restringe as 

superfícies dos blocos a estarem amarradas para se determinar as condições iniciais de tensão. 
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5.2.2.1. Pré-estágio: Soils Consolidation 

Na análise utilizando Soils, no pré-estágio, é importante estar atento a certos parâmetros ao 

se programar. A opção NLGEOM foi utilizada para incluir efeitos não-lineares de grandes 

deformações e deslocamentos na geometria enquanto a simulação é feita. O parâmetro UTOL foi 

configurado em 50 MPa para indicar a mudança de pressão de poro máxima permitida nos 

incrementos de tempo. A linha de dados que define os incrementos de tempo em segundos nessa 

análise apresenta os seguintes valores: i. Primeiro valor: incremento de tempo inicial (4,8x106 s); 

ii. Segundo valor: período de tempo (1,6x1010 s); iii. Terceiro valor: incremento de tempo mínimo 

permitido (1 s). Como não há variação de pressão de poros, esse estágio indica apenas uma 

consolidação para se obter a distribuição da pressão de poro e as tensões efetivas para o estágio 

geostático, como mencionado no capítulo quatro. 

Figura 33: Exemplo de um Arquivo .inp com Adaptações no Script 

 

Um outro arquivo foi gerado apenas para ser usado como dado de entrada da pressão de 

poros inicial do reservatório. A função INCLUDE foi utilizada novamente para chamar tal arquivo 

para ser usado na simulação. A Figura 34 mostra os resultados do pré-estágio Soils com o perfil de 

pressão de poros que é similar com valores muito próximos ao que se tem do resultado da 

abordagem anterior na Figura 31. 
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As funções DLOAD e DSLOAD foram utilizadas para configurar o peso material do 

reservatório e a tensão de sobrecarga atuante acima do mesmo, respectivamente. As duas forças 

atuantes no reservatório ocorrem na vertical na direção da coordenada cartesiana Z. Um grupo de 

elementos composto por todos os elementos dos dois blocos foi selecionado no arquivo .mesh para 

serem atribuídos propriedades materiais do arenito em questão. 

Figura 34: Pressão de Poros da Segunda Abordagem - Geometria HyperMesh 

 

As principais propriedades atribuídas ao reservatório, além das explicitadas na Tabela 4 

foram a permeabilidade do reservatório k de 2,942x10-5 m2 e a viscoelasticidade. A partir desses 

fatores foram definidos arbitrariamente os parâmetros de relaxação, especificando diretamente tais 

parâmetros da série de Prony - um dos modelos constitutivos de viscoelasticidade linear. Assim, 

para a razão do módulo de cisalhamento, a razão do módulo volumétrico e os tempos de relaxação 

foram adotados 0.99, 0 e 1, respectivamente, para atribuição de propriedades viscoelásticas ao 

modelo. 

A Figura 34 mostra as tensões verticais e horizontais mínimas atuantes no reservatório, 

representados respectivamente por S33 e S22. Nesta análise, a ’hmin está na direção do eixo y, por 

isso é chamado de S22, diferentemente da primeira abordagem onde estava na direção do eixo x. 

Os perfis das tensões vertical e horizontal mínima considerando a pressão de poros, que são 

as tensões efetivas, indicados na Figura 35 são de compressão em toda a extensão do reservatório 

pois apresentam valores negativos. Tais resultados são consistentes dado que o reservatório e a 
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falha sendo comprimidos e, além disso a magnitude da tensão vertical é maior que a tensão 

horizontal mínima para todos os pontos em diferentes profundidades, o que está de acordo com o 

critério para se classificar como regime de falha normal. No entanto, o estado de tensão 

representado pelo tensor das tensões será finalmente encontrado no estágio geostático quando for 

atribuído propriedades às superfícies de contato entre os dois blocos do reservatório. 

Figura 35: Tensão Vertical e Horizontal Mínima Efetivas para a Geometria do HyperMesh 

 

Uma vez o pré-estágio Soils concluído, as tensões iniciais foram exportadas para o Excel e 

adaptadas de modo que cada um dos 3.126 elementos é atribuído ao seu respectivo tensor 

diferentemente do arquivo que contém a pressão de poros que é atribuído para cada nó. Com isso, 

um novo arquivo de extensão .IC foi criado para armazenar os valores das tensões efetivas usadas 
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como condições iniciais no estágio geostático e a função INCLUDE é usada mais uma vez para 

chamar o arquivo. 

5.2.2.2. Análise Geostática 

Para o estágio geostático, foram atribuídas às superfícies de contato entre os dois blocos 

propriedades de interações disponíveis pelo Abaqus. A função TIE é desativada com objetivo de 

se obter os valores de σn e τ e se analisar o movimento ou deslizamento tangencial relativo entre as 

superfícies de contato. Duas propriedades principais de interações entre superfícies foram 

consideradas nessa análise: a tangencial, com formulação para fricção, em que se considerou μ 

igual a 0.6; e a normal, que foi atribuído o método penalty, sem separação entre elas.  

Os perfis das tensões principais efetivas para um regime de tensão de falha normal do 

estágio geostático são apresentados na Figura 36. É possível perceber que os valores das tensões 

horizontais S11 (’Hmax) e S22 (’hmin) são iguais em magnitude e variam de 5,0 MPa no topo a 

6,85 MPa na base do reservatório. Para que isso fosse verificado as imagens foram colocadas na 

mesma escala de cores, sendo que os limites superiores e inferiores da escala demonstram que em 

algumas regiões foram alcançados valores maiores e menores de compressão. 

Esses valores de tensões fora do padrão foram observados na falha representada no meio da 

estrutura do reservatório em algumas profundidades e nas bordas do reservatório. Tais valores 

podem estar relacionados com o fato de que existe uma dependência da discretização ao tamanho 

dos elementos nos contornos, que é uma limitação da versão de estudante do software dado o 

número máximo de nós que restringe o número e tamanho dos elementos para se fazer tal 

simulação. Em geral, esses valores se encontram em bordas e, devida rápidas mudanças nos valores 

de tensões e deformações, precisam ter uma discretização mais refinada. Outro fator pode estar 

relacionado ao quão simétrico é o reservatório, com isso a mudança do tamanho dos elementos no 

contorno é levada em consideração se propaga nos cálculos de maneira a apresentar variações nos 

resultados das integrações realizada pelo software. 

Uma vez o estado de tensão definido, foi possível analisar as deformações do estágio 

geostático. Na Figura 37 verifica-se a produção de deformações quase nulas ao final desse estágio, 

com apenas algumas regiões apresentando pequenas deformações consistentes com o que foi 
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visualizado no estado de tensão justificados pela rápida mudança ou variação de tensões nesses 

pontos e que podem ser mitigados ao se refinar a discretização. A maior deformação é da magnitude 

de 8,903x10-4 m nessas regiões. 

Os principais componentes que podem analisadas na superfície, como citado anteriormente 

serão σ’n e τ, os quais foram usados para análise da variação do ST na verificação da tendência ao 

deslizamento ao se variar o estado de tensão.  

No entanto, quando se usam superfícies de contato para simular uma falha, o que precisa 

ser observado é a magnitude da variável de saída CSLIP, isto é, a magnitude do deslizamento 

relativo tangencial entre as duas superfícies. Um estudo utilizando ST é feito quando se acredita 

que não haverá deslizamento algum em uma condição inicial, geralmente isso é feito com estudos 

de pós-processamento, onde as tensões normais e cisalhantes são mapeadas à uma superfície que 

representa a falha para verificar a tendência de deslizamento das mesmas. 

Os valores das componentes da tensão cisalhante na superfície da falha são fornecidos pelas 

variáveis CSHEAR1 e CSHEAR2 no primeiro estágio do MEM, e pode-se calcular τ de acordo 

com a equação 27, com valores na unidade do sistema internacional. 

𝜏 = √𝐶𝑆𝐻𝐸𝐴𝑅12 + 𝐶𝑆𝐻𝐸𝐴𝑅222
    (27) 

Para o Abaqus, a variável ST pode ser calculada utilizando a equação 25 com algumas 

modificações e, por isso, uma nova equação será utilizada por critérios de simplificação e esta é 

apresentada abaixo pela equação 28. Foram feitos os cálculos apenas por critérios de comparação 

com o modelo analítico. 

𝑆𝑇 =
𝜏

0,6 𝐶𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆
     (28) 

Ao final do estágio geostático, obtiveram-se os perfis de CSLIP1, CSLIP2 e CSLIPEQ, 

disponíveis como saída. A Figura 38 mostra os valores de CSLIP1, movimentos tangenciais 

relativos medidos durante o contato na superfície do Block-2 para o primeiro estágio que será 

admitido como sendo o mais próximo de falha não reativada, isto é, uma condição inicial que 

sofrerá alteração diante dos cenários de injeção ou depleção que serão estudados no segundo 

estágios. 
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Figura 36: Tensões Efetivas do Estágio Geostático 
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Figura 37: Deslocamentos Totais no Estágio Geostático 

 

Figura 38: Movimento Tangencial Relativo CSLIP1 do Block-2 

 

Como indicado na Figura 38, CSLIP1 é o movimento tangencial na direção que coincide 

com a direção do eixo x. O deslocamento positivo máximo nesta direção é da magnitude de 

1,608x10-5 m e o valor mínimo na escala de deslocamento ocorre no sentido contrário à direção, 

dado que é negativo indicado pela cor azul e tem magnitude de 7,614x10-5 m. Verificou-se que a 

região que apresenta cor laranja tem movimento nulo ou quase nulo, muito próximo de zero. 

A Figura 39 apresenta CSLIP2, que é o movimento tangencial na superfície da falha 

perpendicular à direção de CSLIP1. 

Direção do 

movimento 

tangencial 

de CSLIP1 
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A magnitude do deslocamento máximo nessa direção é 3,851x10-4 m, enquanto para o valor 

mínimo da escala 4,196x10-5 m, o deslocamento que ocorre no sentido contrário a direção 

tangencial. Parte região azulada apresenta deslocamento nessa direção igual a zero ou quase zero. 

Com o objetivo de verificar os deslizamentos equivalentes, isto é, o deslizamento total na 

superfície da falha, a função CSLIPEQ pode ser visualizada na Figura 40 e servirá de parâmetro 

para comparação quando a pressão de poros sofrer variação no reservatório. Como dito 

anteriormente, é assumido que no estágio geostático não ocorre reativação de falha. O 

escorregamento máximo ocorrente na superfície é de 3,851x10-4 m. 

Figura 39: Movimento Tangencial Relativo CSLIP2 do Block-2 

 

É importante observar que esses pequenos deslocamentos que se dão do pré-estágio ao 

estágio geostático são devido a atribuição de propriedades ao contato entre as superfícies dos dois 

blocos diante das condições impostas inicialmente.  

Esses movimentos possuem pequena magnitude, em regiões localizadas e que precisam de 

um refinamento para melhor simular a situação do reservatório em questão e do movimento relativo 

na superfície que a variável mede. Tais valores são, no entanto, assumidos como condição inicial 

considerando que não há movimento da falha. 

Direção do movimento 

tangencial de CSLIP2 
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A partir dos resultados do MEM, os valores da τ foram calculados usando a equação 27 e a 

tendência inicial ao deslizamento ST calculada para esse estágio no modelo numérico e podem ser 

visualizadas em um quadro de comparação com o modelo analítico na Tabela 6. 

Figura 40: Comprimento Total de Deslizamento na Superfície de Contato no Estágio Geostático 

 

Tabela 6: Cálculos dos Valores de ST para Comparação com o Modelo Analítico 

Z-coord 

(m) 

CSHEAR1 

(Pa) 

CSHEAR2  

(Pa) 

τ  

(Pa) 

CPRESS  

(Pa) 

ST ST 

(Analítico) 

-2000 -3.203 1.555.950 1.555.954 6.161.361 0,42 0,45 

-2080 -4.770 1.899.444 1.899.450 6.367.649 0,50 
 

-2160 16.318 2.205.900 2.205.961 6.765.470 0,54 
 

-2200 - - - - - 0,46 

-2240 29.484 2.186.333 2.186.532 7.569.529 0,48 
 

-2320 -4.856 2.393.974 2.393.979 7.918.337 0,50 
 

-2400 17 -331 332 6.485.934 0,00 0,46 

Fonte: Compilação própria 

Os pontos selecionados acima estão posicionados ao longo da superfície da falha, e 

localizados no meio do reservatório. Percebe-se a proximidade entre os valores que foram 

calculados no modelo analítico. No entanto, na profundidade do fundo do reservatório, o modelo 

numérico não apresenta valor de ST em concordância. Isso deve-se ao fato de que na base do 

reservatório existe uma condição de contorno de não haver movimento vertical, isto é, os nós da 

base do reservatório estão “presos” e por isso não irão se mover na vertical e o valor das tensões 

cisalhantes nessa profundidade são quase nulos, o que é desconsiderado no modelo analítico. 
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5.2.3.  Reativação da Falha por Injeção 

Nesta subseção serão apresentados os resultados do MEM diante do aumento da pressão de 

poros em um dos blocos escolhidos, o Block-1. 

Nesse estágio, foi feita uma análise utilizando da função Soils, como feito no pré-estágio. 

A diferença nesse estágio ocorre no momento de incluir uma pressão de poro diferente daquela que 

se o reservatório se encontrava no primeiro estágio. Como apenas um bloco foi selecionado para 

ser injetado, será inconsistente comparar tais resultados com os do modelo analítico de uma 

maneira geral devido o modelo analítico desconsiderar a geometria do problema. Logo essa 

comparação ficará apenas para o estágio geostático, o que seriam condições iniciais sem 

perturbações de poro pressão. 

Os incrementos de pressão de poros são submetidos aos nós. Um grupo de nós do Block-1 

foi selecionado a fim de que apenas eles tivessem suas pressões alteradas. Essa seleção foi possível 

se utilizando o Excel, aplicando algumas condições fazendo com que as coordenadas dos nós 

selecionados não estivessem nos contornos da geometria. Isso deve-se ao fato de que ao se aplicar 

muitas condições de iniciais ou de contorno em nós, a iterações que resolvem as equações 

diferenciais parciais no software podem levar mais tempo para convergir. Um corte ao meio do 

reservatório na direção do eixo y e outro na direção x são representados na Figura 41 como um 

exemplo da região em que irá simular a injeção no reservatório com pressão de poro já alterada 

para injeção de 3,44 Mpa de incremento. 

Foram testados 5 níveis de alteração da pressão de poros no reservatório. Os incrementos 

de pressão foram de 0,69 MPa, 2,07 MPa, 3,44 MPa, 4,13 MPa e 4,83 MPa em sequência, a fim de 

verificar qual seria o limite de injeção ao qual o reservatório suportaria, sem que houvesse 

reativação da falha pré-existente. Para os cinco cenários foram analisados os valores de CSLIPEQ, 

que representa o escorregamento total na superfície do Block-2 em relação ao Block-1. As Figura 

42, Figura 43, Figura 44, Figura 45 e Figura 46 mostram os resultados para essa variável. 
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Figura 41: Representação da Região de Injeção no Reservatório 

 

Figura 42: CSLIPEQ para Incremento ΔPp de 0,69 MPa  
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Figura 43: CSLIPEQ para Incremento ΔPp de 2,07 MPa 

 

Figura 44: CSLIPEQ para Incremento ΔPp de 3,44 MPa 

 

Figura 45: CSLIPEQ para Incremento ΔPp de 4,13 MPa 
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Figura 46: CSLIPEQ para Incremento ΔPp de 4,83 MPa 

 

Foi verificado que o maior contribuinte a esse deslocamento equivalente CSLIPEQ é 

CSLIP2, o que significa que, à medida que a pressão de poros aumenta, os deslocamentos na 

direção de CSLIP2 (indicada na Figura 39) aumentam e são maiores que na direção de CSLIP1. 

Esses deslizamentos são muito pequenos e podem ocorrer dada determinada deformação da 

estrutura do reservatório no aumento de pressão, mas não indicam que no movimento relativo os 

blocos estão deslizando em toda a superfície da falha, e sim em regiões como se observa nas figuras 

com valores de CSLIPEQ. 

Para este reservatório, comprova-se que o aumento da pressão de poros pode causar 

movimento na superfície de contanto entre os blocos que representa a falha. Para se ter uma análise 

completa do problema, pode-se verificar a variável de saída CSTATUS, a que classifica o estado 

no contato na superfície dos nós em três categorias: Closed (Sticking), Closed (Slipping) e Open. 

A primeira categoria significa que existe contato na superfície e os nós se encontram fechados sem 

movimento, na segunda existe contato e há deslizamento na superfície, enquanto na terceira os nós 

estão livres de contato. 

Para os cenários de aumento de pressão de 0,69 MPa, 2,07 MPa, 3,44 MPa e 4,13 MPa, a 

variável CSTATUS não sofreu nenhuma alteração. No entanto, para o cenário de incremento de 

pressão de 4,83 MPa, essa variável indica uma situação de Closed (Slipping), como pode-se observa 

na Figura 47. 

O ponto verde que aparece no Block-2, à esquerda na Figura 47, indica um início de 

deslizamento, isto é, início de reativação de falha. Outro caso de aumento de pressão de poros 
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exagerado foi simulado para se verificar um cenário onde, com certeza, a falha iria deslizar dada o 

alto incremento de ΔPp de 10,34 MPa e pode ser observado na Figura 48. 

Dessa forma, observa-se que o valor limite de incremento positivo de pressão de poros, para 

que não haja deslizamento na falha, está entre 4,13 MPa e 4,83 MPa. Números acima de 4,83 MPa 

irão, sem dúvida, cada vez mais aumentar os valores de deslizamentos equivalentes reportados pela 

variável CSLIP. 

Figura 47: CSTATUS Indicando Início de Deslizamento na Superfície de Contato da Falha 
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Figura 48: Cenário com alto ΔPp de Injeção para Ocorrência de Deslizamento 

 

5.2.4. Reativação da Falha por Depleção 

O outro mecanismo de recuperação analisado para verificação de reativação de falhas foi a 

depleção do reservatório, isto é, a diminuição da pressão de poros do reservatório que ocorre 

quando se há produção de fluidos. Novamente, o Block-1 com o mesmo grupo usado na seção 

anterior foi utilizado para os incrementos negativos de pressão de poro com o objetivo de simular 

a drenagem dos fluidos nessa região. 

Os incrementos negativos de pressão de poros utilizados foram os valores respectivos 0,69 

MPa, 2,07 MPa, 2,76 MPa e 3,44 MPa, similarmente ao que foi realizado para análise diante do 

aumento da pressão de poros.  

A cada rodada de simulação, os resultados de CSLIP e CSTATUS foram analisados e 

verificados até se chegar a um valor que apresentasse deslizamento na superfície da falha, sendo 

indicado pela variável CSTATUS. 

As alterações nas magnitudes de deslizamentos relativos equivalentes podem ser 

visualizadas nas Figura 49 e Figura 50, para os valores de depleção de 0,69 MPa e 3,44 MPa, pois 

o estado inicial pode ser visualizado na Figura 40.  
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Figura 49: CSLIPEQ para Incremento Negativo de ΔPp de 0,69 MPa 

 

Verifica-se na comparação das Figura 49 e Figura 50 que à medida que a pressão de poros 

diminui, a magnitude de movimentos tangenciais na superfície aumenta. Isso significa que a 

depleção também pode levar a reativação da falha. 

Figura 50: CSLIPEQ para Incremento Negativo de ΔPp de 3,44 MPa 

 

Ao se analisar o CSTATUS para as duas condições de depleção, o caso em que o valor de 

ΔPp é 3,44 MPa é o único que demonstra regiões de Closed (Slipping) de acordo com a Figura 51. 
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Figura 51: Comparação do CSTATUS para Depleção entre geostático ΔPp de 3,44 MPa 

 

Até o incremento negativo de 2,76 MPa, CSTATUS não demonstrou nenhuma alteração da 

condição inicial. Quando o incremento ultrapassou 3,44 MPa, regiões verdes como indicadas na 

Figura 51 na imagem da direita começaram a surgir, indicando um deslizamento dos nós da 

superfície na região central superior do Block-2.  

5.3. Discussão dos Resultados 

5.3.1. Caso de Injeção no Reservatório 

Dado o aumento da pressão de poros no reservatório, foram verificados aumento do 

deslizamento equivalente na superfície da falha. Foi necessário verificar não apenas uma variável 



98 
 

que indicasse tal deslocamento entre as superfícies em contato, pois a análise é feita em conjunto 

onde foram comparados os valores de CSLIP e CSTATUS. 

Na região do Block-1 selecionada para aumentar a pressão, houve um aumento nas forças 

cisalhantes maior em proporção do que o aumento nas forças normais atuantes na superfície da 

falha. Outra comparação foi feita utilizando a magnitude das forças normais e cisalhantes na 

superfície da falha, conforme observa-se na Figura 52. Segundo a equação 25, o aumento das forças 

cisalhantes ou a diminuição das forças normais pode implicar no aumento da tendência ao 

deslizamento, mas nesse caso a análise feita já é da magnitude de deslizamento. 

À esquerda da Figura 52, estão representadas as forças no estágio geostático, enquanto, à 

direita, o caso de ΔPp de 4,83 MPa em que ocorre grande variação na magnitude das forças 

cisalhantes com relação as forças normais, situação para o qual CSTATUS indicou deslizamento 

da superfície da falha.  

A Tabela 7 apresenta um resumo dos resultados para o caso de injeção, onde verificou-se o 

aumento do deslizamento máximo para cada caso com aumento de ΔPp, indicando que o limite de 

aumento de pressão para que não haja a reativação da falha deve ser de ΔPp = 4.14 MPa. 

5.3.2. Caso de Depleção no Reservatório 

Da mesma forma em que se foi analisado o caso de injeção no reservatório, os incrementos 

de depleção mostraram variação nas forças normais e cisalhantes atuantes na superfície da falha. 

A Figura 53 mostra uma comparação com o estado geostático, com nenhuma variação na pressão 

de poros à esquerda, com o caso de depleção de 3,45 MPa à direita. 
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Figura 52: Variação das Forças Normais e Cisalhantes na Falha do Geostático ao ΔPp (+) de 4,83 MPa 

 

Tabela 7: Resultados das Variáveis Analisadas no Modelo Numérico - Injeção 

ΔPp (MPa) CSLIP1 (m) CSLIP2 (m) CSLIPEQ (m) CSTATUS (STK ou SLP) 

0.00 1.608E-05 3.851E-04 3.854E-04 STK 

0.69 1.673E-05 3.875E-04 3.879E-04 STK 

2.07 4.747E-05 3.925E-04 3.925E-04 STK 

3.45 1.298E-04 3.974E-04 3.974E-04 STK 

4.14 1.596E-04 3.994E-04 3.994E-04 STK 

4.83 1.989E-04 4.019E-04 4.019E-04 SLP 

10.34 5.404E-04 4.394E-04 7.769E-04 SLP 
Fonte: Compilação própria 

A Tabela 8 apresenta um resumo dos resultados para o caso de depleção, onde verificou-se 

o aumento do deslizamento máximo para cada caso com diminuição de ΔPp indicando que o limite 

de diminuição de pressão para que não haja a reativação da falha deve ser de ΔPp igual à 2,76 MPa. 
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Figura 53: Variação das Forças Normais e Cisalhantes na Falha do Geostático ao ΔPp (-) de 3,45 MPa 

 

Tabela 8: Resultados das Variáveis Analisadas no Modelo Numérico - Depleção 

ΔP (MPa) CSLIP1 (m) CSLIP2 (m) CSLIPEQ (m) CSTATUS (STK ou SLP) 

0.00 1.608E-05 3.851E-04 3.854E-04 STK 

0.69 5.173E-05 3.826E-04 3.875E-04 STK 

2.07 1.231E-04 3.778E-04 3.924E-04 STK 

2.76 1.588E-04 3.753E-04 3.948E-04 STK 

3.45 1.948E-04 3.728E-04 3.973E-04 SLP 

6.89 1.693E-03 3.642E-03 3.676E-03 SLP 
Fonte: Compilação própria 

 

5.3.3. Comparação do Modelo Número ao Analítico 

Como proposto na metodologia deste projeto, uma comparação entre o modelo numérico e 

o analítico foi feita a fim de se encontrar consistência e similaridades nos resultados. No entanto, 

essa comparação só será possível para o estágio geostático, onde são determinadas a tensões 

efetivasse para o caso de injeção. 
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Verificou-se que as tensões efetivas calculadas no modelo analítico estavam de acordo e 

próximas aos valores simulados no modelo numérico pelo Abaqus, como pode se observar na 

Tabela 9, onde são mostrados os valores da tensão efetiva vertical. 

Tabela 9: Comparação das Tensões Verticais Efetivas σ’v Calculadas e Simuladas 

Z-coord ’v (Pa) - Calculado ’v (Pa) – Simulado (S33) Erro relativo (%) 

-2000 9.408.430 9.229.401 1.90 

-2080 10.215.230 10.044.168 1.67 

-2160 11.022.030 10.652.452 3.35 

-2200 11.425.430 - - 

-2240 11.828.830 11.789.116 0.34 

-2320 12.635.630 12.415.322 1.74 

-2400 13.442.430 12.652.646 5.88 
Fonte: Compilação própria 

De acordo com a Tabela 9, o erro relativo entre os valores do modelo analítico com o 

simulado não ultrapassou o valor de 6% para o cálculo das tensões de sobrecarga efetivas em 

diferentes profundidades. Os valores simulados no estágio geostático foram sempre menores que 

os calculados. O motivo dessa diferença pode estar relacionado a distribuição da pressão de poros 

na geometria do reservatório, que o modelo analítico não considera. 

No modelo analítico foi utilizado o critério de falha de Mohr-Coulomb, sem considerar o 

acoplamento entre tensão horizontal mínima e pressão de poros; o deslocamento do círculo de 

Mohr devido à variação da pressão de poros só iria causar reativação de falhas com deslocamentos 

na direção do envelope da falha. Para casos de depleção, onde as tensões efetivas aumentam com 

a diminuição da pressão de poros, o círculo se deslocaria na direção contrária ao envelope de falha 

e nunca apresentaria reativação por cisalhamento da falha. 

O resultado do modelo analítico para limite de incremento máximo ao qual a pressão do 

reservatório pode ser submetida, foi determinado para ser o menor valor que faz o círculo tocar o 

envelope de falha é ΔPp de 3,85 MPa. Para o resultado do modelo numérico, esse valor foi ΔPp de 

4,14 MPa. 

Verifica-se que há proximidade entre os dois resultados, sendo que o modelo analítico é 

mais conservador, quando comparado ao modelo numérico. No entanto, o modelo analítico não 

considera a geometria do reservatório, a distribuição da pressão de poros e é necessário se assumir 
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valores de coesão da rocha e da falha para dar-se início ao deslizamento da superfície da falha, o 

que são grandes incertezas para a modelagem geomecânica. 

5.3.4. Incertezas e Limitações do MEM 3D 

Nesse trabalho, uma geometria simétrica foi utilizada para representar um regime de falha 

normal com inclinação de 60 graus como descrito no capítulo 4. No entanto, a geometria não reflete 

completamente realidade de reservatórios de petróleo, assim como a região escolhida para variação 

de pressão pode não ser a representação da área de drenagem de um poço. Além disso, apenas uma 

falha pré-existente é considerada no MEM, enquanto que na realidade o sistema petrolífero em que 

o reservatório está inserido pode apresentar inúmeras falhas ao longo de sua extensão. 

As grandes incertezas e limitações desse modelo também estão associadas às suas 

premissas, como por exemplo a alta heterogeneidade que os reservatórios reais de petróleo 

apresentam em sua maioria. A isotropia considerada para assumir que ele seja composto de um 

único material sem que haja variação de permeabilidade, porosidade e outras propriedades 

mecânicas nas direções verticais e horizontais é uma grande incerteza, pois a anisotropia é algo 

frequente para sistemas petrolíferos.  

Outra grande incerteza que deve ser levada em consideração no modelo são os dados da 

falha. A falta de dados dessas estruturas traz a necessidade de se assumir valores em relação a 

resistência da falha, coeficiente internos de fricção e valores de coesão e ainda assim, mesmo que 

dados locais fossem coletados, nada garante que esses valores podem variar para cada falha ou 

varia na extensão da própria falha. Adicionalmente, quando são reservatórios de águas profundas, 

em que a quantidade de dados adquiridos é menor devido a quantidade de poços perfurados em 

campos offshore, as incertezas aumentam ainda mais. 

Ao se usar o Abaqus/CAE, versão de estudante 2017, tem-se a limitação de discretizar o 

contínuo em até 1000 nós. Logo, o número de elementos estará limitado e algumas dependências 

são geradas nos elementos que sofrem mudanças rápidas de tensões e deformações e precisam de 

refinamento para se ter uma análise mais acurada. 

Por fim, para esse modelo foram utilizados as interações de superfícies de contato 

oferecidas pelo Abaqus, mas para um modelo complexo com várias falhas a melhor maneira de se 
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analisar é através de um estudo de pós-processamento, analisando-se a tendência a reativação por 

variação do estado de tensão. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O objetivo desse trabalho foi construir um modelo geomecânico 3D (MEM) conceitual de 

um reservatório com parâmetros e condições aproximadas a um reservatório de águas profundas 

para simular o comportamento das falhas existentes diante da variação de pressão de poros e com 

isso, analisar até que ponto de incremento de pressão a falha iria deslizar ou ser reativada. E 

também, fazer uma breve comparação com o modelo analítico para verificar se existe concordância 

com o critério de Mohr-Coulomb.  

Com isso, conclui-se:  

• A abordagem bem sucedida na construção do MEM foi a que se utilizou do HyperMesh 

para desenhar a geometria e discretizar, além das adaptações realizadas feitas nos 

arquivos .inp para se simplificar a metodologia e nãos se limitar apenas ao software; 

• O estágio geostático apresentou grande consistência com o modelo analítico ao se 

calcular o estado de tensão inicial que o reservatório foi submetido mesmo diante das 

incertezas nos valores de coeficiente de Poisson e Biot; 

• Ao se utilizar interações de superfície de contato no Abaqus, a análise pode ser feita de 

maneira a considerar o deslocamento tangencial relativo das superfícies pelas variáveis 

CSLIP e CSTATUS para se entender o comportamento da falha; 

• Os resultados do modelo analítico para o caso de injeção apresentaram proximidades 

com os resultados do modelo numérico. Sabendo que o modelo analítico desconsidera 

alguns fatores como geometria e distribuição da pressão de poros, os valores para os 

limites de injeção para a não reativação das falhas do modelo analítico podem subestimar 

ou superestimar os valores de aumento de pressão que causaria reativação de falha. Logo, 

os valores do modelo numérico podem ser mais confiáveis; 

• O limite geomecânico para que não haja reativação de falha por aumento de pressão 

(Injeção) no Block-1 está entre 4,14 e 4,83 MPa. E para que não haja reativação de falha 

por diminuição de pressão (depleção) no Block-1 está entre 2,76 e 3,45 MPa na região 

considerada para variação da pressão do reservatório em questão. Dessa forma, ao 

ultrapassar tais limites, o potencial de reativação aumenta de maneira a pôr em risco a 
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integridade do reservatório e da característica selante da rocha e que poderia causar 

migração de fluidos em sua extensão usando as propriedades definidas no modelo; 

• A análise de reativação de falhas não é apresentação de um número limite que se 

alcançado irá causar reativação, mas sim uma indicação de probabilidade ou potencial 

de reativação, diante da magnitude de mudanças de pressão que irá desencadear 

movimento da falha sob determinadas condições e premissas que o próprio modelo 

assume, mas que podem não representar o que ocorre na realidade das falhas em 

subsuperfície. Não significa que haverá reativação de falha ao se ultrapassar tais limites 

e sim que o potencial de deslizamento ou reativação aumenta. 

Por fim, destaca-se mais uma vez a importância de, no setor upstream, as operadoras 

estarem atentas as condições geomecânicas do reservatório onde estão produzindo e 

desenvolvendo, para não comprometer a integridade de suas estruturas geológicas e garantir que 

as condições operacionais estejam sempre sendo monitoradas para que os limites sejam sempre 

respeitados e não oferecer altos riscos à produção de óleo e ao meio ambiente. 
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Algumas recomendações e sugestões são feitas para possíveis trabalhos futuros na 

construção de um MEM mais rebuscado, são elas: 

• Utilizar o Abaqus/CAE versão completa para não limitar o número de nós nas 

simulações e, podendo, assim, se obter o refino do modelo na discretização e, 

principalmente, refinar o modelo na região onde se encontra a falha para melhor 

verificação dos deslocamentos tangenciais entre as superfícies; 

• Estudo de sensibilidade com diferentes incrementos de poropressão e propriedades de 

rocha e características de falhas com outros valores de coesão (So) e Coeficiente de 

Fricção (μ); 

• Utilização de dados reais para se realizar estudos de caso, considerando reservatórios 

de petróleo e não apenas água, com perfis de distribuição de pressão diferente do que 

foi utilizado nesse trabalho; 

• Utilizar dados de testes de leak-off e de testemunhos para se realizar a calibração do 

modelo; 

• Realizar a simulação, variando a pressão do reservatório em regiões diferentes, como 

por exemplo, aumento de pressão de poro em dos blocos e diminuição no outro para 

representar diferentes áreas de drenagem e injeção; 

• Criar MEM’s com diferentes geometrias de reservatório e com maior número de falhas 

a fim de se obter uma representação mais realística de um reservatório. 

• Elaborar geometrias que levem em consideração os efeitos da pressão de sobrecarga 

das camadas acima do reservatório e das camadas abaixo; 

• Realizar um estudo de pós-processamento, ao se atribuir, a uma geometria de 

reservatório com falhas, diferentes cenários de estado de tensão, para verificar a 

tendência ao deslizamento das falhas, assumindo que no estado inicial a falha está 

intacta; 

• Acoplar as análises do MEM a um simulador de fluxo em reservatórios que irá ceder as 

condições de contorno com novos valores de tensões efetivas, variando no espaço e no 

tempo, obtendo assim um MEM em 4 dimensões (4D); 
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APÊNDICE A - Tutorial para construção parcial do modelo no Abaqus/CAE Student 

Version 2017 

i) O modelo é iniciado como um novo Model Database como indicado na Figura 54. 

O Abaqus fornece a possibilidade de criação da geometria selecionando a opção create 

quando se clica com o botão direito do mouse no módulo Parts. 

Figura 54: Dando Início do Modelo no ABAQUS/CAE Student Edition 2017 

 

ii) No menu Model-1 clicando no módulo Material; será aberta uma janela de edição 

para atribuição de propriedades ao material que será utilizado na análise o que irá 

determinar o comportamento que o mesmo terá ao rodar a simulação. A Figura 55 mostra 

um exemplo de como criar um material para a modelagem no Abaqus.   

iii) Para relacionar as partes, é necessário criar uma Instance presente nas opções do 

módulo Assembly menu do Model-1, como mostrado na Figura 56. Com isso, ao selecionar 

as partes que compõem a geometria, o grupo que será utilizado durante todas as adaptações 

do modelo é criado. 
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Figura 55: Determinação das Propriedades ao Material do Modelo 

 

Figura 56: Criação da Estrutura Completa do Reservatório 

 

iv) No módulo Interactions, seleciona-se a opção create e depois Surface-to-Surface 

(Standard); logo após serão necessários a criação de propriedades para se atribuir a tal 

contato que podem ser feitas no módulo Interaction Properties e edita-las conforme a 

Figura 57. 
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Figura 57: Atribuição de Propriedades à Falha 

 

v) As condições iniciais são definidas no módulo Predefined Fields na Figura 58.   

Figura 58: Definição das Condições Iniciais do Modelo 
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vi) As condições de contorno devem ser criadas no módulo BCs como indicados na 

Figura 59. 

Figura 59: Definição das Condições de Contorno 

 

 


