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RESUMO 

 
Nos projetos de Engenharia de Petróleo, voltados principalmente para a 

perfuração de poços, o conhecimento das pressões é fundamental para o 

planejamento e a otimização de todo o processo. No presente trabalho, foram 

apresentadas as classificações, indicadores e origens de pressões 

anormalmente altas, além do conceito e aplicação da pressão de poros. Foram 

expostas as principais metodologias para a estimativa da pressão de poros, com 

foco para as formações próximas às camadas salinas, destacando os estudos 

de caso envolvendo a Bacia de Tarim, o Golfo do México e uma bacia localizada 

no sudeste do Brasil. Dessa forma, no presente estudo, destacamos que a 

predição de pressão de poros se faz essencial e varia conforme as condições 

específicas de um determinado reservatório, sendo indispensável que as 

análises sejam meticulosas e os estudos sejam feitos com a maior precisão 

possível. 

 
 
 
Palavras-Chave: Pressão de poros, Gradiente de Pressão, 

Sobrepressão, Predição de Pressão de poros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

In Petroleum Engineering projects, specifically in well drilling, the 

knowledge of the pore pressure is fundamental when it refers to the planning and 

optimization of the entire process. In the present work, we presented the 

classifications, indicators and origins of abnormally high pressures, and also the 

concept and application of pore pressure itself. The main methodologies for the 

estimation of pore pressure, focusing on formations next to salt layers, were 

highlighted, detaching the case studies involving Tarim Basin, Gulf of Mexico and 

the Basin in the south-east of Brazil. Thus, in the present study, we emphasize 

that the prediction of pore pressure is indispensable and varies according to the 

specific conditions of a given reservoir. It is essential that the analysis is 

meticulous and that studies have the highest possible accuracy. 

 

 
Keywords: Pore Pressure, Pore Pressure Gradient, Overpressure, Pore 

Pressure Prediction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Previamente à perfuração de poços, o planejamento pode ser feito com 

base nos dados disponíveis provenientes de informações já existentes. Porém, 

estas informações podem divergir dos dados obtidos na fase de perfuração 

propriamente dita devido a várias razões. Isso torna muito importante e 

necessário ter um bom monitoramento e avaliação da pressão de poros durante 

a perfuração. Esta pressão determinará, por exemplo, quanto deve ser o peso 

real da lama de perfuração e quais os possíveis problemas existentes. 

 Assim sendo, a previsão precisa de pressão de poros, principalmente em 

regiões onde há a existência de sobrepressão, é essencial para garantir 

operações seguras de perfuração de poços. A previsão de pressão de poros 

também fornece dados essenciais para o planejamento do reservatório e 

estimativa de reservas (MOUCHET E MITCHELL, 1989). 

Neste trabalho, foram demonstrados muitas das metodologias envolvidas 

no desenvolvimento de uma estratégia eficaz de previsão de pressão de poros, 

com destaque para regiões de maior complexidade contendo sobrepressão, 

como o caso do pré-sal brasileiro.  

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é mostrar as metodologias usadas para 

o cálculo da pressão de poros, analisando a origem das pressões anormalmente 

altas em formações petrolíferas, com destaque para as próximas às camadas 

salinas.  

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

Este trabalho foi dividido em cinco capítulos. O capitulo 1 consiste na 

apresentação do tema a ser abordado, incluindo os objetivos relativos a esta 

monografia 



2 
 

No capítulo 2, são apresentadas a classificação, origem e indicadores de 

pressões anormalmente altas, juntamente ao conceito, aplicação e quantificação 

do gradiente de pressão de poros por meio da utilização dos métodos 

convencionais. Foram introduzidas as principais concepções necessárias para a 

compreensão do trabalho em questão. 

O capítulo 3 destaca as principais metodologias para a estimativa de 

pressão de poros, principalmente em formações próximas a camadas salinas, 

além das perturbações existentes provenientes dos domos de sal. 

No capítulo 4 são apresentados e analisados estudos de caso ao redor do 

mundo envolvendo a predição de pressão de poros. Foram apresentados os 

exemplos da Bacia de Tarim, Golfo do México e o caso brasileiro. 

Por fim, o capítulo 5 apresenta a conclusão da temática e recomendações 

para posteriores discussões que podem ser abordadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A previsão da pressão de poros antes da perfuração é crucial para o 

planejamento de trajetórias seguras e econômicas, a estabilidade do poço e o 

design dos planos de revestimento (DODSON, 2004). É também essencial para 

o estágio de explotação que determina a integridade de vedação de reservatórios 

e comportamento de migração regional de hidrocarbonetos. 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DAS PRESSÕES DE POROS E ORIGEM DAS 

PRESSÕES ANORMALMENTE ALTAS 

Conforme quadro 2.1, a classificação da pressão de poros pode ser 

dividida em quatro categorias. A pressão de poros é considerada normal quando 

seu valor é igual ao da pressão exercida por uma coluna hidrostática de fluido 

equivalente ao peso da água (ROCHA E AZEVEDO, 2009). Esta classificação 

também varia de acordo com a pressão de sobrecarga (pressão a certa 

profundidade exercida pelo peso das camadas sobrepostas).  Focaremos esta 

seção na origem das chamadas sobrepressões ou pressões anormalmente 

altas. 

As sobrepressões estão associadas, principalmente, à uma redução de 

velocidade de expulsão da água dos poros das rochas, o que faz com que o 

fluido fique confinado em um espaço poroso menor que o necessário para a 

armazenagem de seu volume. Este processo, conhecido como subcompactação 

(Chagas, 2014), se dá devido à deposição acelerada de sedimentos nas rochas. 

A pressão gerada pelo peso das camadas que se encontram acima faz com que 

a pressão dos fluidos nos poros da rocha fique maior que a pressão hidrostática 

gerada pelo próprio fluido, o que originam as chamadas pressões anormalmente 

altas. 

Como vemos na figura 2.1, a porosidade é muito afetada pela 

sobrepressão. Por conta disso, a pressão anormalmente alta representa a 

principal causa de problemas na perfuração de poços, como a prisão da coluna, 

influxo de fluido para o interior do poço (kick) e pode levar até mesmo a um fluxo 

incontrolável de fluidos, o chamado blowout.  
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Quadro 2.1 – Classificação de pressão de poros 

Classificação Características 

Anormalmente Baixa Pressão de poros < Pressão Hidrostática 

Normal Pressão de poros = Pressão Hidrostática 

Anormalmente Alta ou 

Sobrepressão 

Pressão Hidrostática < Pressão de poros 

< 90% da Pressão de Sobrecarga 

Alta Sobrepressão Pressão de poros > 90% da Pressão de 

Sobrecarga 

Fonte: Rocha e Azevedo (2007). 

 

Figura 2.1 - Porosidade para pressão normal (esquerda) e anormal 

(direita) 

 

Fonte: Swarbrick (2002). 

 

2.1.1 SUBCOMPACTAÇÃO 

Como citado anteriormente, as pressões anormalmente altas são 

causadas principalmente por conta da subcompactação, que consiste numa 

rápida deposição de sedimentos argilosos aliada à baixa permeabilidade. Isso 
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acarreta o aprisionamento dos fluidos no interior dos poros, resultando no 

aumento de pressão destes. 

De acordo com Hottmann e Johnson (1965), alguns fatores que 

influenciam no surgimento destas zonas de alta pressão devido à 

subcompactação são os seguintes:  

 

 Baixa permeabilidade de formação 

 Peso das camadas de sedimentos (sobrecarga) 

 Tempo transcorrido desde a deposição 

 Espessas camadas de folhelho alternadas com finas camadas de 

arenitos 

  

De outro modo, o fenômeno de subsidência, que consiste no 

rebaixamento da superfície do terreno em decorrência das alterações ocorridas 

nas camadas subterrâneas (CABRAL, 2006) pode gerar, de forma análoga, uma 

sobrepressão. Isso ocorre pelo fato dos fluidos dos poros terem que suportar 

uma pressão de sobrecarga maior por conta da sedimentação. 

 

2.1.2 MECANISMOS DE VARIAÇÃO DE VOLUMES NOS FLUIDOS 

Outrossim, é comum a ocorrência de formações sobrepressurizadas 

associadas aos mecanismos secundários. Estes são responsáveis pelo 

chamado “efeito de descarga”, que consiste em uma acelerada redução da 

tensão efetiva.  

Pode-se encontrar, em alguns casos, uma pressão de poros de valores 

muito altos, próximos à pressão de sobrecarga (REYNA, 2007). Nestas zonas, a 

janela de operação (intervalo de valores que determinam o menor e o maior peso 

do fluido de perfuração a ser usado) é muito pequena, o que torna complexa a 

operação. 

O incremento do volume de fluidos nos poros das rochas resulta no 

aumento da pressão de poros. Este incremento pode ser causado também pelo 
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aumento da temperatura e/ou pela desidratação de argilas (COPRA E 

HUFFMAN, 2006). 

 

2.1.3 MECANISMO TECTÔNICO 

A transferência de pressão para o fluido no interior dos poros pode ocorrer 

em consequência do rearranjo das magnitudes do campo de tensões em virtude 

das atividades tectônicas (YASSIR E BELL, 1996 apud REYNA, 2007). 

O mecanismo tectônico pode gerar pressões anormalmente altas, 

dependendo da região afetada. Este movimento é muito comum em razão do 

movimento de evaporitos, conforme mostrado na figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Efeito do Tectonismo 

 

Fonte: Hudec & Jackson (2007). 

 

2.2 INDICADORES DE ZONAS ANORMALMENTE PRESSURIZADAS 

Faz-se o uso de indicadores diretos e indiretos de pressão anormal para 

a identificação de zonas de pressão anormalmente alta. Os indicadores indiretos 

são obtidos antecipadamente, e estão associados geralmente à avaliação de 

pressão por meio de interpretação sísmica e perfilagem de poços. 

Já os indicadores diretos são aqueles obtidos durante a perfuração do 

poço, e estão associados geralmente aos aspectos a seguir: 
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2.2.1 ASPECTOS DOS CASCALHOS 

Os cascalhos obtidos durante a perfuração em zonas de alta pressão 

possuem um tamanho maior, com extremidades angulares e superfície brilhante. 

Esta mudança de suas características se dá principalmente devido à maior 

quantidade de água nas formações de alta pressão, o que faz com que as 

densidades sejam menores que a esperada.  

 

2.2.2 AUMENTO DO TORQUE E ARRASTE 

Devido à existência e acúmulo de cascalhos maiores, há um aumento do 

arraste, já que a pressão nos poros superior à hidrostática provoca um 

estreitamento do poço. 

 

2.2.3 MUDANÇA NA TEMPERATURA DO FLUIDO 

A sobrepressão das formações é associada igualmente ao aumento da 

temperatura do fluido de perfuração quando este retorna à superfície. Conforme 

destacado por Liu & Zheng (2015), em ambientes selados, onde a pressão é 

maior do que 2175 psi, para cada acréscimo de 1 ºC na temperatura, há uma 

mudança de cerca de 156 psi para um determinado fluido de perfuração. 

 

2.2.4 TEOR DE GÁS NO FLUIDO DE PERFURAÇÃO 

Quando a massa específica do fluido de perfuração é próxima à pressão 

de poros, e se está perfurando camadas de folhelho, pode ser observado um 

aumento da concentração de gás existente no detector de gás, indicando uma 

mudança na pressão de formação.  Este gás é chamado de gás background. 

2.2.5 MUDANÇA NAS PROPRIEDADES DOS FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 

Com o aumento da pressão de poros da formação, há o aumento dos 

cascalhos com aspectos diferentes do esperado, e estes acabam por se misturar 
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ao fluido de perfuração. Esta mudança nas propriedades provenientes dos 

cascalhos pode indicar uma zona de pressão anormalmente alta. 

 

2.2.6 AUMENTO DE TAXA DE PERFURAÇÃO 

Um forte indicador de zonas de pressão anormalmente alta é o aumento 

da taxa de perfuração. Este se dá por conta do aumento de porosidade e 

consequente existência de menos material sólido, o que facilita a perfuração. 

Esse processo indica uma zona de transição (passagem de uma zona de 

pressão normal para uma anormalmente alta). 

 

2.3 QUANTIFICAÇÃO DOS GRADIENTES DE PRESSÃO DE POROS 

O gradiente de pressão de poros, por estar na mesma unidade dos 

parâmetros da densidade do fluido de perfuração (medidos em libras por galão) 

é muito importante no setor petrolífero. Embora de grande importância, a 

quantificação do gradiente de pressão de poros nem sempre se dá de forma 

precisa, tendo diversos métodos para estimá-lo. 

 

2.3.1 MEDIÇÕES DIRETAS 

Os testes de medições diretas possuem o mesmo princípio, tendo 

algumas divergências referentes à forma de obtenção dos dados. Eles se 

dividem principalmente em RFT (Repeat formation tester), PWD (Pressure while 

drilling) e opcionalmente, pode-se obter informações através dos dados de kick 

e das medições de pressão de fechamento no revestimento e na coluna de 

perfuração. 

 



9 
 

2.3.1.1 RFT 

O RFT é um teste de formação simples, que fornece dados pontuais. Ele 

é realizado com cabo (a poço aberto) e é feito após a perfuração do poço, com 

o objetivo de confirmar as estimativas. 

A ferramenta RFT é realizada por wireline, que mostra de forma pontual 

os dados de pressão de poros. Estes dados são utilizados para construção do 

gradiente de pressões e também podem ser coletadas informações importantes, 

como a densidade dos fluidos. 

 

2.3.1.2 PWD 

O PWD se dá por meio da inclusão de válvulas de pressão de quartzo, de 

grande acurácia, que são descidas junto à coluna de perfuração. Por meio deste 

teste, há a capacidade da obtenção de resultados em tempo real, 

simultaneamente à perfuração. Estas válvulas medem a pressão no anular e na 

cabeça do poço, o que fornece dados importantes, como a detecção de kicks, 

medições hidrostáticas de pressão, peso efetivo da lama e dados de pressão de 

poros. 

 

2.3.2 MEDIÇÕES INDIRETAS 

As medições indiretas são utilizadas principalmente em formações 

argilosas de baixa permeabilidade, como os folhelhos. Estas se baseiam no 

traçado de linhas de tendência, utilizando dados de velocidade sísmica, perfis 

elétricos ou parâmetros indicadores de porosidade (figura 2.3). 

Conforme podemos observar na figura 2.3 a seguir, em zonas 

normalmente pressurizadas, a linha de tendência apresenta dados precisos 

referente às medições indiretas em formações, principalmente, de baixa 

permeabilidade. Quando nos aproximamos das zonas anormalmente 

pressurizadas (altas profundidades), há desvios consideráveis na medição 

correta quando comparada à linha de tendência, sendo necessária uma maior 

cautela na análise dos dados adquiridos e a introdução de correções. 
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        Fonte: Rocha & Azevedo (2009). 

 

2.3.2.1 MÉTODO DA RAZÃO 

O método da razão baseia-se no fato de que a Pressão de poros a certa 

profundidade é proporcional ao gradiente normal da área. É utilizada uma razão 

de proporcionalidade entre o valor medido e o valor da reta de tendência normal 

de compactação (ROCHA & AZEVEDO, 2009). 

   𝐺 = 𝐺  ( )                                                   (2.1) 

 Onde: 

 𝐺  : gradiente de Pressão de poros normal (Lb/gal) 

 𝐺 : gradiente de Pressão de poros (Lb/gal) 

 𝑉𝑎𝑙 : valor observado do parâmetro 

 𝑉𝑎𝑙 : valor observado da reta normal 

 𝑚: expoente da área 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Parâmetros Indicadores 
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Figura 2.4 - Método da razão  

 

Fonte: Hegele (2012). 

 

2.3.2.2 MÉTODO DA PROFUNDIDADE EQUIVALENTE 

O método da profundidade equivalente leva em conta que os folhelhos 

compactados e subcompactados apresentam a mesma tensão efetiva. (Figura 

2.5) 

Figura 2.5 - Exemplificação do método da profundidade equivalente 

 

Fonte: Rocha & Azevedo (2009). 
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De acordo com este princípio, baseado na teoria de Terzaghi (1943), e 

conforme exemplificado na figura 2.6, é apresentada a equação 2.2 a seguir para 

dimensionar o gradiente de pressão de poros: 

𝐺 =  𝐺 − 𝐺 − 𝐺                                (2.2) 

 

 Onde: 

 𝐺 : Gradiente de pressão de poros em A 

 𝐺 : Gradiente de pressão de poros em B 

 𝐺 : Tensão efetiva em A 

 𝐺 : Tensão efetiva em B 

 𝐷 : Profundidade em A 

 𝐷 : Profundidade em B 

 

2.3.2.3 MÉTODO DE EATON 

O método de Eaton baseia-se no fato de que a pressão de poros em uma 

determinada profundidade é uma função da pressão de poros normal, da razão 

entre o perfil e a linha de tendência de compactação normal e do expoente 

escolhido (varia de acordo com parâmetro analisado), e da pressão de 

sobrecarga (EATON, 1975).  

As fórmulas variam de acordo com os perfis aplicados, conforme a 

equação 2.3 a seguir: 

 

I. Tempo de trânsito 

𝐺 = 𝐺 − [(𝐺 − 𝐺 ) ×
∆

∆

,
]                   (2.3a) 

II. Resistividade 

𝐺 = 𝐺 − [(𝐺 − 𝐺 ) ×  
,

]                 (2.3b) 
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III. Expoente 𝑑𝑐 

𝐺 = 𝐺 − [(𝐺 − 𝐺 ) ×
,

]                   (2.3c) 

 

 Onde: 

 ∆𝑡 : Tempo de trânsito observado 

 ∆𝑡 : Valor da reta nominal para o tempo de trânsito 

 𝐺 : Gradiente de sobrecarga (lb/gal) 

 𝐺 : Gradiente de pressão de poros normal 

 𝑅 : Resistividade observada 

 𝑅 : Valor da reta normal para a curva de resistividade 

 𝐺 : Gradiente de pressão de poros (lb/gal.) 

 𝑑𝑐 : Expoente dc observado 

 𝑑𝑐 : Valor da reta normal para a curva do expoente dc 

 𝐺  = Gradiente de pressão de poros normal (lb/gal.) 

 

2.4 NOVAS TÉCNICAS NA AVALIAÇÃO DA PRESSÃO DE POROS 

Allxant & Desbrandes (1991) desenvolveram uma metodologia que calcula 

a pressão de poros nos folhelhos subcompactados, tomando como base 

relações explícitas entre as propriedades do folhelho, sua porosidade e a tensão 

vertical efetiva. Essa técnica não faz uso de correlações empíricas nem do 

estabelecimento de linhas de tendência de pressão de poros normal.  A 

determinação está baseada nas medições de resistividade e na avaliação de 

poros em tempo real. Assim, as formações sobrepressurizadas podem ser 

caracterizadas por um parâmetro dependente que pode ser usado para 

encontrar a pressão de poros. 

Os chamados folhelhos subcompactados, na maioria das vezes, são os 

que apresentam zonas anormalmente pressurizadas. As porosidades dos 

folhelhos estão associadas diretamente aos parâmetros mensuráveis, como a 

resistividade e o tempo de trânsito acústico. Por meio de correlações empíricas, 
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cientistas como Hottmannand e Johnson (1965) concluíram que é possível obter 

informações a respeito da pressão de poros. 

Apesar de algumas limitações, novas tecnologias utilizam informações 

provenientes do MWD (Measurement While Drilling), que fornece dados do 

reservatório em tempo real e elimina a subjetividade da determinação da curva 

de tendência com o uso dos métodos convencionais. 

Na nova metodologia são aplicados os conceitos fornecidos por Terzaghi, 

cujo princípio se baseia no fato de que todas as mudanças mensuráveis 

relacionadas à tensão das rochas, como a compressão, distorção e resistência 

ao cisalhamento, são exclusivamente devido à mudança da tensão efetiva. 

Apenas os efeitos, como as deformações, são medidos. 

Conforme a equação 2.4 descrita a seguir, a pressão de poros pode ser 

calculada pela diferença entre a tensão total e efetiva atuando em uma 

determinada direção. Portanto, a maior dificuldade para a determinação da 

pressão de poros é encontrar a tensão total e sua efetiva correspondente. 

𝜎 = 𝜎 − 𝑃𝑃                                                (2.4) 

 Onde: 

 𝜎 : Tensão efetiva 

 𝜎: Tensão total 

 𝑃 : Pressão de poros 

 

A tensão principal atuando na direção vertical é a chamada tensão de 

sobrecarga, que pode ser determinada por meio da utilização de correlações ou 

da integração de perfis de densidade junto à profundidade. Considerando o eixo 

vertical, a pressão de poros é a diferença entre a tensão de sobrecarga e a 

tensão vertical efetiva, conforme descrito anteriormente. Como dito, o princípio 

de Terzaghi implica que a tensão vertical efetiva se dá exclusivamente devido às 

variações da porosidade dos folhelhos. De forma análoga, caso seja conhecida 

esta porosidade, é possível a obtenção da tensão vertical efetiva.  Assim, o 

modelo proposto inclui dois estágios de interpretação: medições em tempo real 

são convertidas em porosidade de folhelho (modelo petrofísico), e 



15 
 

posteriormente estas são convertidas na tensão vertical efetiva (modelo 

mecânico). Essa interação entre os modelos petrofísico e mecânico possui 

vantagens interessantes, como a independência de medições anteriores para se 

obter medições futuras, e também a não necessidade de relações empíricas.  

A implementação mais moderna desta interação de modelos é baseada 

na utilização dos dados de resistividade obtidos pelo MWD em conjunto com a 

avaliação de porosidade, como estabelecido pelos pesquisadores Rasmus e 

Voisin (1999).  

As partículas de argila carregam uma carga de superfície negativa. 

Quando estas partículas são colocadas em um fluido iônico, as cargas negativas 

são balanceadas por cátions presentes na solução, que ficam unidos a superfície 

argilosa. Em águas salinas, os cátions são hidratados, portanto as moléculas 

hidratadas também se unem às partículas de argila (bound water).  Por este 

motivo os folhelhos são mais adequados para o estudo da compactação nas 

formações. 

Fricke (1989) propôs um tratamento matemático da condutividade elétrica 

para sistemas dispersos baseado no princípio da teoria eletromagnética, visando 

correlacionar o valor de porosidade com os dados de resistividade elétrica. Este 

tratamento foi adaptado por Perez-Rosales para o sistema poroso (Equação 

2.5). 

 

= 1 + 𝐺                                         (2.5) 

 

Onde: 

 𝑅 : Resistividade da rocha 100% saturada com água 

 𝑅 : Resistividade da água de formação 

 𝐺: Fator Geométrico 

 : Porosidade 

 r: Porosidade residual 
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O fator geométrico da equação 2.5 leva em conta o afastamento do 

modelo esférico ideal das partículas, enquanto a porosidade residual é aquela 

que não participa efetivamente da condução elétrica. Ambos os parâmetros 

variam de acordo com a litologia. 

Uma curva normal de resistividade dos folhelhos mostra a sua variação 

de acordo com a profundidade. Faz-se necessário levar em conta não apenas a 

porosidade, mas também alguns parâmetros que influenciam na resistividade, 

como a temperatura. 

Métodos de interpretações de pressão de poros convencionais levam em 

conta a razão da resistividade de folhelho observada em relação a resistividade 

normal para gradientes de pressão estimados. Como esta observação se dá na 

mesma profundidade, uma diferença encontrada pode ser justificada, não sendo 

necessária a correção para temperatura. De forma contrária, a nova metodologia 

na interpretação da resistividade de folhelho de acordo com a porosidade exige 

uma correção para temperatura. 

Quando encontramos a porosidade dos folhelhos, é necessária a 

conversão para a pressão de poros, que é proposta pelo modelo mecânico. 

A análise da compactação se torna simplificada quando assumimos que 

ela ocorre apenas na direção vertical. Tal suposição se faz razoável quando 

levamos em conta que a extensão lateral do sistema é bem maior quando 

comparada à vertical, caso mais comum na compactação dos folhelhos. 

No estudo da compactação de sedimentos, a razão de espaços (𝑟), que 

nada mais é que o volume de espaços em relação ao volume total de sólidos, se 

relaciona com a porosidade conforme a equação 2.6 (Razão de espaços vazios). 

 

𝑟 =                                                     (2.6) 

 

A compactação unidimensional para folhelhos segue um comportamento 

que descreve a relação entre a tensão vertical e a razão de espaços. Para um 

dado folhelho, este comportamento não é linear quando há uma grande variação 

de tensão efetiva. Quando os dados experimentais existentes não são 
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suficientes para determinar a variação da compressão em relação à tensão 

efetiva, pode-se assumir um valor constante dentro de um determinado intervalo 

de profundidade, o que se faz suficiente de acordo com o interesse da perfuração 

de poços. 

Como a porosidade dos folhelhos pode ser obtida por meio de medições 

de perfilagem, a razão de espaços pode ser estimada e, consequentemente, 

pode-se determinar a tensão vertical efetiva (equação 2.7). 

 

𝜎 = 10( )                                             (2.7) 

Onde, 

 𝜎 : Tensão vertical efetiva 

 𝐼 : Índice de compressão 

 

Os valores do índice de compressão e 𝑟  podem ser obtidos a partir de 

dados já publicados ou por meio de experimentos de testes de compressão. 

A teoria de poroelasticidade de Biot descreve o comportamento mecânico 

em meios porosos. Quando rochas porosas são submetidas a grandes tensões, 

a tensão efetiva assume a forma geral (equação 2.8), onde 𝛼 geralmente 

apresenta valores próximos a 1 para folhelhos, devido a sua alta 

compressibilidade. 

𝜎 = 𝜎 − 𝛼𝑃                                      (2.8) 

 

Como vimos, a tensão efetiva é a chave para a avaliação da pressão de 

poros. Quando lidamos com folhelhos subcompactados, as suas porosidades 

podem ser utilizadas para estimar a tensão efetiva por meio da implementação 

de modelos de resistividade. 
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2.5 METODOLOGIA PARA A ESTIMATIVA APROPRIADA DA PRESSÃO 

DE POROS 

Bowers (2001) apresentou uma metodologia por meio da utilização de 

dados de MWD para identificar quando são necessárias técnicas para predição 

das pressões de poros. Estas técnicas são baseadas em inversões de 

velocidade (zonas onde todas as velocidades caem abaixo do valor em uma 

certa profundidade), mais precisamente utilizando dados de velocidade e 

densidade sônica em zonas de folhelhos.  

Se os dados de inversão estiverem na mesma linha de tendência de 

pontos de intervalo de pressões mais baixas, as pressões de poros em folhelhos 

podem ser computadas com uma abordagem de profundidade equivalente.  

Conforme relatado, um possível indicador de alta sobrepressão é a 

inversão dos parâmetros da velocidade. Quando os dados de tensão efetiva do 

efeito de velocidade divergem da curva de compactação definida para 

formações, o método de profundidade equivalente pode subestimar 

significantemente a pressão de poros (figura 2.6). 

Figura 2.6 - Zonas de inversão  

 

Fonte: Bowers (2001) 

Nem todas as inversões de velocidades demandam técnicas para alta 

pressão (Bowers, 1995). Quando a abordagem de profundidade equivalente é 

apropriada, estes métodos podem fazer com que a leitura das pressões de poros 

seja superestimada. Portanto, se torna importante que se tenha uma 
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metodologia sistemática para determinar qual tipo de abordagem será requerida 

junto às inversões de velocidade.   

 

2.5.1 A TEORIA POR TRÁS DA METODOLOGIA 

Alguns fatores podem fazer com que os dados de inversão de velocidade 

divirjam com os reais. Um deles é a mudança das propriedades das rochas, 

principalmente nas localizadas em menor profundidade. Isso faz com que os 

dados apresentem uma tendência de compactação diferente da correta. Estas 

mudanças nas tendências podem ser atribuídas à diagênese da argila (DUTTA, 

1987 e LAHANN, 1998). 

Outro fator que pode ser atribuído a essa divergência é a causa da 

sobrepressão. Quando a pressão excedente é resultado de os fluidos nos poros 

serem atingidos pelo peso de novos depósitos sedimentares (undercompaction), 

formações sobrepressurizadas ou não, com litologias similares, tendem a seguir 

a mesma relação de compactação. A sobrepressão apenas previne que a 

velocidade e a tensão efetiva aumentem de forma tão rápida quanto 

aumentariam em pressões normais. 

Por outro lado, caso a sobrepressão seja causada por mecanismos 

internos de expansão, como o aquecimento ou a maturação de hidrocarbonetos, 

ela irá afetar as rochas de forma diferente. Neste caso, o excesso de pressão é 

causado devido ao aprisionamento pela rocha matriz dos fluidos porosos, 

quando estes tentam aumentar seus volumes. Ao contrário da subcompactação, 

isso pode levar a pressão de poros a aumentar de forma mais acelerada do que 

a pressão de sobrecarga, o que leva a tensão efetiva a diminuir conforme o 

aumento do aterramento (figura 2.7) 
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Figura 2.7 - Tensão efetiva para diferentes mecanismos de 
sobrepressão 

 

Fonte: Bowers, 2001 

 

Vale destacar que o modelo de diagênese de argila (DUTTA, 1987 e 

LAHANN, 1998) também produz uma redução de tensão efetiva durante o 

aterramento. Sempre que houver uma redução dos esforços tensionais, o 

método da profundidade equivalente irá falhar. Isso pode ser resolvido 

incorporando dados de densidade. 

 

2.5.2 OS CRITÉRIOS PARA A ESTIMAÇÃO DA PRESSÃO DE POROS 

O procedimento para determinação se devemos ou não utilizar um 

método de estimação de alta pressão em uma inversão de velocidade se dá da 

seguinte maneira: 
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 Recolhimento dos dados de folhelhos, tanto dentro quanto fora da 

inversão. 

 Suavização dos dados passando-os por um filtro. 

 Cruzamento dos dados de perfilagem. 

 Verificação se os dados de inversão estão na mesma curva dos 

pontos que estão no intervalo de baixa pressão. Caso positivo, 

deve-se utilizar o método de profundidade equivalente ou qualquer 

outro que necessite de uma única relação velocidade x tensão 

efetiva. 

 Se os dados de inversão possuírem uma curva de velocidade mais 

lenta, uma técnica para alta pressão é necessária. 

 

           Utilizando apenas dados de velocidade, não é possível concluir se a 

regressão ocorreu ou não. A velocidade no ponto C na figura 2.8, por exemplo 

poderia ter evoluído ao longo do caminho A-C ou do caminho A-B-C. O primeiro 

caminho não envolve regressão, enquanto o segundo sim.  

           Desta maneira, incorporando o registro de densidade, conforme exemplo 

a seguir, podemos resolver este problema, concluindo se há ou não a regressão. 

 

Figura 2.8 – Regressão (descarga) com uma inversão de Velocidade 

 

Fonte: Bowers (2001). 

 



22 
 

Outra maneira de verificar a necessidade de técnicas para alta pressão é 

por meio da comparação de dados sônicos, de resistividade e densidade. Um 

indicador claro é a verificação de que os dados sônicos e de resistividade 

submetem-se à descarga enquanto os de densidade não (figura 2.9). 

 

Figura 2.9 - Perfilagem a cabo e análise de técnicas de alta pressão 

 

 Fonte: Bowers (2001). 

 

Se todos os três dados apresentarem inversão, basta escolher um ponto 

na mesma profundidade em cada uma, projetar verticalmente para cima até que 

se cruze novamente com o dado. Se todos os três se cruzarem em 

profundidades similares, o método de profundidade equivalente funcionará. 

Caso o dado de densidade intersectar numa profundidade maior do que os 

outros dois, uma técnica de alta pressão será necessária (BOWERS, 2001). 
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3 ESTIMATIVA DA PRESSÃO DE POROS EM FORMAÇÕES SALINAS 

 

Como visto, a previsão da pressão de poros antes da perfuração é crucial 

para o planejamento de operações seguras e econômicas, e da estabilidade do 

poço. Segundo Dodson (2004), o design do revestimento é também essencial 

para o estágio de planejamento a fim de se determinar a integridade de vedação 

de reservatórios e comportamento de migração regional de hidrocarbonetos. 

 

3.1 PREDIÇAÕ DE PRESSÃO DE POROS NAS PROXIMIDADES DAS 

CAMADAS SALINAS 

Os fluxos de trabalho tradicionais na previsão de pressão de poros usam a 

porosidade medida para estimar a tensão vertical efetiva versus tensão efetiva 

da curva vertical; então, a pressão dos poros é calculada como a diferença entre 

a tensão de sobrecarga e a tensão vertical efetiva. No entanto, o estado de 

estresse não é uniaxial em configurações geológicas, como em camadas 

submetidas por empuxo ou perto do sal. Nessas configurações, as alterações de 

volume resultam de tensões em todas as direções principais. Na última década, 

vários modelos foram desenvolvidos para descrever o estado de tensão em torno 

de sistemas de sal. 

 

3.1.1 MODELO NUMÉRICO EVOLUTIVO 

Peric et al. (2004) propuseram a construção de um modelo evolutivo 

transitório usando a técnica de elementos finitos. A análise é transiente: isto é, 

equações mecânicas como as de deslocamento, são acopladas a equações de 

infiltração (pressões de poros). Este acoplamento é externo, pois se resolvem as 

equações mecânicas utilizando o método explícito (relaxamento dinâmico), 

enquanto se resolvem as equações de infiltração por meio do método implícito. 

A pressão de poros calculada no campo de infiltração é transferida para a do 

campo mecânico usando a deformação volumétrica em intervalos específicos de 

tempo.   
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Os parâmetros de entrada do modelo mecânico foram calibrados 

utilizando dados experimentais de Nygard et al. (2006) e densidade variada em 

função da porosidade (NIKOLINAKOU ET AL. 2014). As propriedades de 

consolidação são calibradas usando um programa experimental interno de alta 

tensão no Golfo do México (ADAMS ET AL. 2013; CASEY ET AL. 2016). Em 

particular, compressibilidade e permeabilidade variam de tal forma que o 

coeficiente de consolidação seja igual à medida de todas as tensões. Os 

sedimentos assumem-se saturados. 

 

3.1.2 ESTADO DE TENSÃO ABAIXO DO SAL 

De acordo com o modelo evolutivo proposto por Peric et al (2004), 

sobrepressões aumentam em camadas salinas (Figura 3.1) 

 

Figura 3.1 - Sobrepressão em camadas salinas 

 

Fonte: Nikolinakou (2017). 

 

Na Figura 3.2, a pressão de poros está mais próxima da formação salina, 

onde a espessura do sal é maior, e declina em direção à camada salina. No 
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entanto, a sobrepressão relativa permanece alta em todos os lugares abaixo do 

sal, levando a uma janela estreita de perfuração na saída de sal. 

 

Figura 3.2 - A) Diferença de peso entre a tensão não principal e pressão 

de poros (PPG), durante a colocação de sal. B) Pressão de poros e gradientes 

de tensão não principal ao longo perfil vertical S-S abaixo do meio da folha de 

sal 

 

Fonte: Nikolinakou (2017). 

 

3.1.3 PREDIÇÃO DA PRESSÃO BASEADA NA TENSÃO VERTICAL 

EFETIVA 

Conforme equação 3.1, a previsão de pressão mais amplamente utilizada 

para calcular a pressão de poros (𝑃 ) se dá principalmente com o cálculo da 

diferença entre a tensão vertical total (𝜎 ) e a efetiva (𝜎′ )                                                                

   𝑃 = 𝜎 − 𝜎′                                                                 (3.1) 
 

Ao longo do poço S (Figura 3.2A), o autor obteve a tensão efetiva vertical 

de acordo com a porosidade medida (Figura 3.3) usando a curva de compressão 

(tendência de compactação) dos sedimentos sob condições uniaxiais com 

pressões hidrostáticas de poros (Figura 3.4).  
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A tensão vertical total foi obtida integrando as densidades de formação de 

sobreposição de acordo com a profundidade. A densidade do sal é considerada 

constante (2,1 g/cc), enquanto a densidade de sedimentos em cada incremento 

de profundidade é calculada a partir da porosidade medida (Figura. 3.3): 

 
Figura 3.3 - Porosidade atual e tensão media total ao longo do poço S, 

obtido a partir do modelo geomecânico 

 
Fonte: Nikolinakou et. Al (2014). 

 
 

Figura 3.4 - Curva normal de compressão para sedimentos 

 
Fonte: Nikolinakou (2017). 
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3.1.4 PREDIÇÃO DA PRESSÃO BASEADA EM TENSÕES MÉDIAS 

 Para contabilizar o carregamento não uniaxial, os trabalhos atuais 

calculam a pressão de poros como a diferença entre a tensão média total (𝜎 ) 

e eficaz (𝜎′ ) (ALBERTY ET AL., 2003). 

 

𝑃 = 𝜎 − 𝜎′                                                 (3.3) 

 

Nesta perspectiva, a tensão média total representa o carregamento 

externo, e, portanto, vai influenciar na pressão de poros. Ao longo do poço S, foi 

obtida a tensão vertical efetiva da porosidade medida usando a curva de 

compressão dos sedimentos (Figura 3.4), para calcular a tensão média eficaz 

conforme a equação 3.4, onde 𝐾  é a razão da tensão efetiva horizontal-vertical 

sob condições uniaxiais. A tensão média efetiva total é obtida a partir da saída 

do modelo direto (Figura 3.3). 

 

𝜎′ = 𝜎′                                         (3.4) 

 

3.1.5 CONTRIBUIÇÃO DA TENSÃO MÉDIA E CISALHANTE PARA A 

SOBREPRESSÃO 

  Os trabalhos baseados em porosidade assumem que ela está 

diretamente relacionada à tensão média efetiva, e assim independem do 

cisalhamento. Em outras palavras, é suposto que as linhas de iso-porosidade 

são verticais em um espaço de tensão de cisalhamento. No entanto, as tensões 

de cisalhamento podem contribuir para mudanças de volume. A extensão em 

que o cisalhamento causa compressão volumétrica (ou extensão) dependendo 

da estrutura do material e suas propriedades, é descrita matematicamente pela 

formulação constitutiva empregada para representar o comportamento material. 

Nesta formulação, as linhas de isoporosidade são funções da tensão média e de 

cisalhamento, conforme a equação 3.5: 
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=                                    (3.5) 

 

 Onde, 

 𝜎′ : tensão média efetiva. 

 𝜎′ : tensão efetiva equivalente (interseção da linha de isoporosidade 

com o eixo isotrópico).  

 𝑞: tensão de cisalhamento. 

 𝑀: inclinação da linha de falha. 

 𝐾: declive de rebote elástico. 

 λ: inclinação da curva de compressão (compactação). 

 

3.1.6 RESUMO DO MODELO APRESENTADO 

O modelo geomecânico apresentado prevê pressões mais altas abaixo do 

sal do que os modelos tradicionais baseados em porosidade. Isso ocorre porque 

as condições de tensão do pré-sal não são uniaxiais, as tensões de cisalhamento 

do pré-sal são altas e a contribuição para a sobrepressão é significativa. No 

geral, o modelo ilustra a importância de se incorporar carregamento não uniaxial 

na previsão de pressão e nos permite identificar áreas perigosas na saída de sal 

onde o cisalhamento é alto e os sedimentos estão falhando. 

 

3.2 PERTURBAÇÃO NA PRESSÃO DE POROS AO REDOR DE UM DOMO 

SALINO 

Entender a distribuição de tensões e temperatura em torno das estruturas 

de sal é importante para a exploração e produção de reservatórios. O foco está 

na simulação das perturbações de tensão e temperatura em torno de um domo 

de sal, que diminuem sob tensões de campo distantes. Tensões em torno de 

estruturas de sal mostram evolução temporal e complexidade espacial, sendo 

referidos como o campo de tensão local. Eles são afetados pelas formações de 
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sal subjacentes, que levam a uma mudança de tensão significativa perto das 

estruturas de sal de formação.     

 O movimento do sal pode levar à formação de falhas normais, reversas 

e de deslizamento que se desenvolvem com diferentes orientações, dependendo 

das tensões aplicadas em campos distantes (YAMADA ET AL. 2005). O estado 

de tensão local, portanto, é afetado pela formação do domo de sal, alterações 

de temperatura associadas e falha induzida. Consequentemente, as incertezas 

nas estimativas de tensões locais são grandes, podendo causar problemas de 

estabilidade do poço, que resultam em um aumento dos custos de perfuração. 

Geralmente assume-se que a tensão dentro do domo de sal em períodos de 

inatividade se dá de forma isostática (BRAUER ET AL., 2011), devido ao 

relaxamento viscoelástico da tensão.  

No modelamento matemático são usadas as técnicas dos elementos 

finitos e é considerada a simetria radial, sendo representada por um quarto do 

volume da estrutura. Meier et al (2015) usaram o pacote de modelagem de 

elementos finitos para simular problemas térmico-hidráulico-mecânico. A malha 

é refinada em direção ao domo de sal (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 - Modelo de domo de sal 

 

Fonte: Meier et al. (2015). 
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O modelo termo-hidromecânico apresentado pode, portanto, servir a 

vários propósitos durante a exploração e desenvolvimento de hidrocarbonetos 

ou campos geotérmicos: 

1. Identificação de situações de tensões locais que podem ser alvos de 

perfuração favoráveis para exploração. O conhecimento geológico 

estrutural sólido combinado à informação do regime de tensão local, 

pode identificar regiões com sistemas potenciais de fratura. 

2. Definição de locais de perfuração para poços geotérmicos 

dependendo de anomalias na temperatura. A partir das simulações, 

pode-se identificar regiões com temperaturas relativamente altas, 

informação benéfica para a definição do ponto de perfuração. 

3. Devido ao conhecimento das variações de tensão local, um caminho 

com tensão diferenciada pode ser identificado. 

4. Planejamento da estabilidade do poço. Com o conhecimento das 

tensões locais, a janela de operação pode ser planejada para a 

perfuração do poço. 

5. Identificação de regiões de pressão de formação potencialmente alta. 

A análise ajuda a evitar kicks durante a fase de perfuração. 

6. Planejamento da depleção do reservatório. Com simulação adicional 

de depleção do reservatório ou reinjeção de fluidos, pode-se analisar 

a evolução de tensões, subsidência e pressão do reservatório durante 

a fase de desenvolvimento do campo. 

 

3.3 PREDIÇÃO DE PRESSÃO DE POROS EM CAMADAS ABAIXO DO SAL 

USANDO DADOS SÔNICOS 

 Os sedimentos abaixo do sal podem ter características únicas, que 

exigem uma abordagem diferenciada da avaliação da pressão de poros. 

Enquanto o uso convencional de perfis de resistividade e modelos sônicos ainda 

é bem-sucedido até certo ponto, há cada vez mais a exigência de maior 

confiabilidade e previsibilidade da pressão de poros abaixo do sal. Alguns 

operadores optam por realizar uma pesquisa antecipada da informação obtida 

pela sísmica de poço VSP (vertical seismic profile) para recolher e maximizar as 

informações necessárias e prever melhor os riscos de perfuração em sedimentos 
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em suas camadas inferiores. A pesquisa antecipada com dados do VSP fornece 

as velocidades compressivas e de cisalhamento necessárias para a previsão de 

pressão de poros abaixo do sal.  

 A ideia de usar velocidade de cisalhamento (Vs) e a razão entre as 

velocidades de compressão e de cisalhamento (Vp / Vs) não é nova. Nos últimos 

anos, tem sido usada para prever o fluxo de águas rasas (HUFFMAN & 

CASTAGNA, 2002), bem como a pressão de poros em sedimentos mais 

profundos (HEPPARD ET AL., 2002). 

 O uso da razão Vp / Vs como um parâmetro de previsão de pressão de 

poros foi explorado por vários autores. Um elemento-chave na previsão de 

sobrepressão é a relação entre pressão diferencial (ou tensão efetiva) e a razão 

Vp / Vs. Relações empíricas entre pressão diferencial, a razão Vp / Vs e 

velocidades referentes à pressão diferencial são apresentadas por Huffman e 

Castagna (2002) e Prasad (2002).  

 Zimmer et al. (2002) investigaram a influência da pressão e porosidade 

no que diz respeito à razão Vp / Vs em arenitos não consolidadas. 

 Viceer et al. (2006) relataram a experiência de uma grande empresa na 

aplicação do Vp / Vs para predição de pressão de poros em camadas sub-salinas. 

As indicações gerais são de que, em todos os casos, o método Vp / Vs foi bem-

sucedido em predizer a tendência geral de pressão de poros abaixo do sal. 

 A relação Vp / Vs derivada de dados sísmicos para sedimentos rasos 

marítimos foi usada como uma ferramenta preditiva para diagnosticar possíveis 

riscos de fluxo de águas rasas. Alto Vp / Vs é tipicamente interpretado como uma 

indicação de sedimentos altamente não consolidados, o que pode ser associado 

à alta pressão de poros. 

 Nos sedimentos de pré-sal, o colapso dos sedimentos é possível sob o 

efeito de cisalhamento próximo às camadas salinas. Na zona afetada o colapso 

dos poros pode influenciar tanto o nível de pressão de poros quanto a resposta 

Vp / Vs à sobrepressão. Fortin et al. (2005) estudaram o efeito do colapso do poro 

na compressão, velocidades de onda de cisalhamento e sua relação Vp / Vs 

juntamente com as variações de porosidade durante a compactação hidrostática 

do arenito. 
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3.3.1 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS 

 A pressão de poros é prevista com base em várias abordagens para 

fornecer um limite entre as possíveis variações de estimativa em qualquer 

profundidade dada. Com base em todos os dados disponíveis, uma pressão 

definitiva de poros é estabelecida para cada poço. O perfil de análise utilizado 

para a previsão de pressão de poros é fortemente influenciado pela 

predominância de uma litologia particular. Em alguns casos, a litologia com 

predominância de arenito dominante mostra uma alta redução da pressão de 

poros em comparação com a de folhelho. A formação de folhelho ainda pode 

estar em um nível mais alto de pressão de poros e, durante o período, influenciar 

o efeito salmoura nos arenitos adjacentes. O procedimento pode ser definido nas 

seguintes etapas: 

 

1. Desenvolver um banco de dados de pressão de poros e tensão efetiva. 

Desenvolver a tensão vertical (gradiente de sobrecarga).  

1.1. Realizar análises elementares de pressão de poros com modelos 

convencionais confiáveis (como a resistividade da Eaton).  

1.2. Desenvolver um perfil definitivo de pressão de poros para o poço (com 

ênfase na seção de pré-sal). Garantir que todos os dados relevantes 

para o controle de pressão de poros sejam considerados. Calcular a 

tensão vertical efetiva.  

2. Usar dados de poços como o “banco de dados de treinamento de uso da 

técnica de regressão”. Realizar a regressão variando diversos parâmetros 

em novos modelos.  

3. Testar o desempenho do novo modelo (teste em dados de poços que não 

fazem parte do banco de dados).  

4. Gerar medidas do desempenho do modelo e classifica-los de acordo com 

os resultados. 
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3.3.2 MODELO SUGERIDO 

  Uma forma modificada do modelo de velocidade de cisalhamento de 

Eberhart-Phillips (1989) (calibrado para dados de campo) é apresentado a 

seguir: 

  𝑉 = 0.737 − 1.184𝜙 − 0.493 𝑉 + 1.923𝜎’ .              (3.6) 

 
 
 A pressão de poros é derivada com base em Terzaghi (1943) 
 

𝑃 = 𝜎 − 𝜎’                                     (3.7) 

 
 Onde, 

 𝑉 : Velocidade de cisalhamento. 

 𝜙: Porosidade. 

 𝑉 : Volume de argila. 

 𝜎 : Tensão de sobrecarga. 

 𝜎’: Tensão efetiva. 

 

 Como modelo convencional de referência, o modelo de Eaton foi 

desenvolvido para sedimentos submarinos em águas profundas, que podem 

ser colocados da seguinte forma: 

 

𝐺 = 𝑂𝐵𝐺 − (𝑂𝐵𝐺 − 𝐺 )                              (3.8) 

 
 Onde, 

 𝐺 : Gradiente de pressão dos poros.  

 𝐺 : Gradiente de pressão normal dos poros. 

 𝑅 : Resistividade observada. 

 𝑅 : Tendência de compactação normal da resistividade (equação 3.9). 

 𝑂𝐵𝐺 = Gradiente de sobrecarga (litostático). 

 𝑋 = Expoente (valor padrão = 1,2). 

 



34 
 

𝑅 = 10
∗ ∗             (3.9) 

 
 Onde, 

 𝑇𝑉𝐷 : Profundidade vertical abaixo da linha de lama. 

 𝐷 : Profundidade de referência. 

 𝑅 : Resistividade a profundidade de referência. 

 𝑅 : Resistividade no conjunto de linhas de lama. 

 𝐷 : Profundidade da água somada à profundidade do air gap. 

 

   Saad et al (2013) testaram uma ampla variedade de configurações e 

locais abaixo do sal. Portanto, foi sugerido para a seguinte fase do estudo o 

desenvolvimento de modelos calibrados específicos para área ou para o sal. 

 A transformação de pressão de poros baseada em física da rocha, 

derivada diretamente da equação simplificada e calibrada de Eberhart-Phillips 

mostrou um melhor desempenho quando comparada à abordagem modificada 

de Eaton. Esta interpelação elimina o problema da indefinição da linha de 

tendência de compactação normal para velocidade. 

 

3.4 METODOLOGIA NA ESTIMATIVA DE PRESSÃO DE POROS EM 

SEDIMENTOS ABAIXO DO SAL 

   Conforme destacado por Saleh et. Al (2013), a perfuração de 

sedimentos do pré-sal é frequentemente desafiada pela presença de uma janela 

de perfuração estreita, bem como pela instabilidade de sedimentos 

inconsolidados. Os operadores tentam resolver o problema com uma boa 

estratégia de perfuração baseada na disponibilidade de dados que antecedem a 

perfuração junto às informações em tempo real. A estimativa de pressão de 

poros pré-perfuração pode ser prejudicada pela má qualidade dos dados da 

velocidade sísmica abaixo do sal. Os registros de velocidade se tornam mais 

definitivos e precisos por conta da aquisição de um dado obtido do perfil VSP, 

que pode ser executado apenas antes de perfurar a camada de sal. Isso reforça 
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o fato de que ainda hoje se faz necessária a utilização de um modelo de 

estimativa robusta de pressão de poros. 

 

3.4.1 INTRODUÇÃO À PRESSÃO DE POROS EM SEDIMENTOS ABAIXO 

DO SAL 

 A indústria reconheceu as dificuldades nas previsões de pressão de 

poros abaixo do sal e quase se rendeu ao fato de que a única maneira de se 

descobrir a janela operacional abaixo da camada do sal é por meio da perfuração 

direta. Os fatores que afetam a pressão de poros do pré-sal são, principalmente: 

 

 Extensão lateral / continuidade do sal lateral. 

 Conexão ao sal principal ou não. 

 Formato de estrutura. 

 Profundidade e idade do sedimento. 

 Presença de sedimentos ricos em areia. 

 Taxa deposicional.  

 

 As geopressões são causadas por muitos mecanismos, como 

demonstrado por vários autores. No entanto, parece que nenhum mecanismo 

pode explicar adequadamente todas as ocorrências de sobrepressão. Uma 

breve revisão da literatura publicada sobre as possíveis fontes de geração de 

pressão de poros em geral, e nos sedimentos de pré-sal, em particular, são 

apresentadas a seguir: 

 

 Subcompactação (FERTL ET AL. 1976 e HUBBERT E RUBEY, 

1959). 

 Mecanismos de Origem: Geração de hidrocarbonetos (HUNT ET 

AL., 1994),   Termal (BARKER 1972). 

 Mecanismo Mecânico: Cisalhamento (YASSIR, 1990), Tensão 

Tectônica (TRAUGOTT, 1997). 

 Transferência lateral de pressão na areia (SWARBRICK, 1998).   
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 Os sedimentos deformados abaixo da camada de sal podem ter 

diferentes mecanismos de pressão de poros, que estão diretamente 

relacionados à natureza tectônica atuando sobre os sedimentos. Aparecem com 

frequência na literatura as seguintes definições para identificar os sedimentos 

deformados adjacentes ao sal: zona de arrasto (ALSOP, 2000), zona de 

cisalhamento (NUNN, 1997), zona de entulho, zona perturbada ou alterada, etc. 

 A pressão de poros abaixo do sal pode ser obtida a partir de 

mecanismos não tradicionalmente modelados de subcompactação. O efeito 

cisalhante de sedimentos perto do sal (em zonas de instabilidade) pode 

aumentar a pressão de poros a um nível elevado, que pode se aproximar da 

tensão média local. O cisalhamento de sedimentos abaixo do sal pode ser 

grande o suficiente para gerar colapso de poros, que, por sua vez, reduz o 

sedimento a um material semelhante a uma pasta. Portanto, à medida que a 

estrutura dos poros é destruída, o líquido destes suporta o peso das tensões 

circundantes, podendo ser igual à tensão vertical. 

 Nas proximidades da área de instabilidade, há outra zona de 

sedimentos, que pode ser afetada pelo sal e ser caracterizada como um folhelho 

com numerosas fraturas. Esta região pode não estar afetada pelo colapso dos 

poros, mas acometida pelo movimento do sal para criar uma sequencia de 

fraturas. 

 As zonas de cisalhamento podem ser encontradas em ambientes de 

pré-sal devido ao movimento do sal e à falha resultante deste. Observações de 

poros hiperpressurizados, permeabilidades altamente dependentes da pressão 

de poros, e reologia incomum de fluxo de fluido foram documentados em zonas 

de cisalhamento em ambientes tectônicos muito diferentes. 

 

3.4.2 ESTRATÉGIA DE PREDIÇÃO DE PRESSÃO DE POROS 

A abordagem utilizada para desenvolver uma metodologia de predição de 

pressão de poros pode ser resumida no quadro 3.1, guiada pelas 

recomendações seguintes: 

 Utilização de tensão efetiva baseada em abordagens convencionais. 
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 Utilização dos modelos de predição de pressão de poros convencionais até. 

o máximo, modificando-os quando necessário e direcionando-os para suas 

aplicações de forma correta. 

 Procura de maneiras para melhorar a performance de predição utilizando 

atributos geológicos. 

 Desenvolvimento e teste de várias novas abordagens não convencionais 

de tensão efetiva. 

 

Quadro 3.1 – Modelos de predição de Pressão de poros 

Convencional Eaton Modificado Não convencional 

Modelo 

resistivo de 

Eaton 

Modelo de Velocidade Eaton 

Modificado #1 (usou a tendência de 

compactação de velocidade proposto por 

Eberhart-Phillips (1989) 

Modelo geral de velocidade 

O modelo usa três variáveis de 

entrada: Velocidade, volume de 

folhelho e porosidade 

Sônico de Miller Modelo de Velocidade Eaton 

Modificado #2 (tendência de compactação de 

velocidade modificada usada com base no 

conjunto de dados de teste) 

Modelo de Lei de Potência 

(Um modelo de dois parâmetros 

Bowers) 

Fonte: Saleh et al. (2013) 

 O processo para gerar os modelos não convencionais (novos) é descrito 

abaixo: 

1. Aquisição e edição de dados necessários para análise de pressão 

de poros. 

2. Análise de pressão petrofísica da pressão de poros usando o 

software adequado. 

3. Geração de um perfil definitivo de pressão de poros abaixo do sal 

com base nos resultados da análise da pressão de poros usando os 

dados disponíveis. 

4. Geração de uma tensão efetiva com base na pressão definitiva dos 

poros e tensão de sobrecarga. 
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5. Geração de gráficos de tensão eficazes em termos de velocidade 

para diferentes zonas de sal, áreas geográficas ou geológicas, 

intervalos de profundidade da água e outros atributos. 

6. Utilização da tendência de compactação normal de velocidade 

proposta por Eberhart-Phillips (1989) para coincidir com os dados de 

campo. Quando for necessária revisão dos dados, uma nova 

tendência de compactação de tensão de velocidade-eficaz deverá 

ser gerada para melhor combinar os dados de campo de tensão de 

velocidade efetiva para todas as áreas. 

7. Usar técnicas de regressão das tendências de tensão velocidade-

efetiva de forma que sejam resolvidas para pressão de poros em 

função da velocidade e/ou outras variáveis de entrada. 

8. Testar cada modelo para um número determinado de poços. 

9. Comparar a pressão de poros prevista com a pressão definitiva, e 

calcular um desvio médio geral para cada poço para cada modelo. 

10. Destacar o desempenho de todos os modelos e correlacionar com 

as diferentes classes de poços para determinar os melhores e 

piores. 

 

3.4.3 MODELO RESISTIVO DE EATON 

O modelo clássico da Eaton para dados de resistividade com os 

parâmetros padrões foi utilizado por Saleh et al. (2013). Um desafio comum para 

a predição de pressão de poros é a definição da tendência de compactação 

normal de resistividade. Há o esforço para o desenvolvimento de uma forma 

simples, com algum método empírico eficaz para se gerar uma tendência de 

compactação normal com base na profundidade. Essa abordagem resultou em 

excelentes resultados. Além disso, ela minimiza a má interpretação da tendência 

de compactação normal em um ambiente complexo, como acima e abaixo da 

camada salina.  

 Embora a análise dos dados de resistividade ao redor dos domos salinos 

tenha resultado em muitas observações a respeito das mudanças de salinidade 

e o efeito sobre a resistividade, é importante ressaltar que, neste estágio, se faz 

suficiente a utilização de dados medidos por resistividade sem a necessidade de 
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normalização para mudanças de salinidade ou mudanças de temperatura ao 

longo da profundidade do poço. 

 

3.4.4 MODELO SÔNICO DE MILLER 

  O método sônico de Miller (quadro 3.1), com um parâmetro de 

calibração, é um modelo empírico simples para se predizer as pressões de poros 

causadas por desequilíbrio na compactação ou por algum mecanismo externo 

(Zhang et al ., 2008). O valor do parâmetro de calibração pode ser determinado 

por uma análise de tendência de compactação dos dados do poço. 

 

𝑃 = 𝑂𝐵𝐺 −                             (3.10) 

 

Onde:  

 𝐷𝑇: Tempo de intervalo do sonico, μsec / ft. 

 λ: Parâmetro de calibração. 

 𝐷𝑇 : Tempo de intervalo sônico da lama, μsec / ft. 

 𝐷𝑇 : Tempo de intervalo da matriz, μsec / ft. 

 𝐷: Profundidade, ft. 

 𝑂𝐵𝐺: Gradiente de sobrecarga (em PPG). 

 

3.4.5 MODELO DE VELOCIDADE DE EATON MODIFICADO 

  O método de Eaton é bem conhecido em sua forma original, que é 

dependente de uma tendência de compactação normal de velocidade definida. 

Frequentemente, uma tendência de compactação normal para os sedimentos do 

pré-sal não é coerente devido à insuficiência de dados sônicos (principalmente 

acima do sal), o que contribui para uma definição errada desta curva. Com o 

desejo de validar o modelo de velocidade Eaton, várias tendências de 

compactação normal foram desenvolvidas com base nas modificações da 
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equação de Eberhart-Phillips (1989). Eberhart-Phillips utilizou uma análise 

multivariada para investigar a influência da pressão efetiva (), porosidade (), e 

teor de argila (C) na velocidade de compressão (Vp) e velocidade de 

cisalhamento (Vs) em arenitos. As medições laboratoriais em amostras 

saturadas de água de 64 arenitos diferentes forneceram a base para as 

correlações estatisticamente derivadas da forma: 

 𝑉
( )

= 𝐴 − 𝐵𝜙 − 𝐶 𝑉 + 𝐷(𝜎 − 𝑒 )                        (3.11) 

A tensão efetiva normal (𝜎 ) está em kilobars, e 𝑉  é a fração do volume 

de folhelho. 

Uma forma do modelo de velocidade da Eaton foi desenvolvida para 

melhor adequar aos dados do golfo do México, usando os seguintes parâmetros: 

A = 3,09; B = 1,224; C = 0,011; D = 1,033; e E = 17,883. 

 A tendência de compactação normal de velocidade ajustada foi resultante 

das informações de campo obtidas a partir de dados altamente refinados. Para 

simplificar a análise, o volume de argila é derivado dos dados obtidos pelos raios 

gama. A porosidade pode ser obtida a partir de registros sônicos se os registros 

de densidade não estiverem disponíveis. O modelo sônico de Eaton pode ser 

aplicado duas vezes, uma vez com a tendência de compactação normal e, 

posteriormente, por seus parâmetros ajustados.  

 A aplicação do modelo Eaton modificado usando o original Eberhart-

Phillips (1989) foi problemática e não confiável. Portanto, não é recomendada. 

No entanto, é possível uma melhoria do modelo sintonizado de Eberhart-Phillips 

(1989) para sedimentos do golfo do México com aplicações principalmente para 

litologia contendo folhelhos. 

 

3.4.6 MÉTODOS DE VELOCIDADE NÃO CONVENCIONAIS 

 Devida à dificuldade em derivar uma solução analítica direta de pressão 

de poros em função da tensão efetiva, é possível eliminar o termo exponencial 

da tensão efetiva e substituí-lo por um outro termo de tensão efetiva para 

simplificar a equação: 
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𝑉 = 𝑎 − 𝑎 𝜙 − 𝑎 𝑉 + 𝑎 𝜎                                (3.12) 

 

          Onde, 

 : Porosidade.  

 𝑉 : Volume de argila.  

 𝑎 : Parâmetros de regressão derivados empiricamente. 

 

 Para os dados do Golfo de Mexico, foi realizada uma análise de 

regressão, o modelo de velocidade geral resultante é escrito da seguinte forma: 

 

𝑉 = 3442.65 − 4152.4 𝜙 + 53.82 𝑉 + 1957 𝜎 .              (3.13) 

 

   Vp está em ft/seg, e a tensão efetiva está em psi. A força da velocidade 

efetiva da lei de potência na forma apresentada por Bowers (1994) é um modelo 

de dois parâmetros com boas aplicações na área do Golfo 

 

3.4.7 OBSERVAÇÕES 

3.4.7.1 CONSIDERAÇÕES PRINCIPAIS – MODELOS NÃO 

CONVENCIONAIS 

 O modelo de Miller não é geral como os outros modelos. Portanto, 

uma calibração forçada do modelo é necessária para garantir uma 

diferença mínima em relação aos dados reais. 

 O modelo modificado de Eaton vem em segundo lugar em 

importância após o modelo de resistividade da Eaton. Este é 

aplicado com uma tendência de compactação normal de velocidade. 

 O modelo de velocidade geral foi uma melhoria (embora menor) em 

relação ao modelo de lei de potência de dois parâmetros.  

 O modelo de lei de potência forneceu resultados quase idênticos aos 

do modelo de velocidade geral. 
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3.4.7.2 VANTAGENS DOS MODELOS NÃO CONVENCIONAIS DE 

VELOCIDADES 

 Com o uso das configurações padrões desses modelos, uma boa 

estimativa da pressão de poros pode ser feita antes da perfuração, 

que em média fica cerca de 0,7 PPG menor do que a pressão 

verdadeira. Durante a análise de dados de perfuração em tempo 

real, esta incerteza pode ser reduzida para cerca de 0,5 PPG usando 

dados de resistividade, bem como podem ser utilizados dados de 

outros modelos como uma ferramenta de análise paralela. 

 Com maiores refinamentos, esses modelos podem ter um 

desempenho significativamente melhor com uma melhor definição 

da litologia e porosidade dos sedimentos do pré-sal durante a 

perfuração. 

 

3.4.7.3 CONSIDERAÇÕES PRINCIPAIS MODELOS CONVENCIONAIS 

 O modelo convencional de Miller é caracterizado por uma resposta 

bem-comportada em relação às mudanças de velocidade e 

resultados consistentes se os parâmetros forem cuidadosamente 

selecionados para uma determinada área ou um poço.  

 Juntamente com o modelo sônico de Miller, o modelo de 

resistividade de Eaton forneceu a previsão mais consistente e 

resultados mais confiáveis. Com a recém desenvolvida tendência de 

compactação normal da resistividade automatizada, mitigamos 

enormemente o risco de erros ou incertezas ao delinear a tendência 

de compactação abaixo do sal. 

 

Uma das vantagens destes modelos convencionais é o fato da 

simplicidade provenientes destes e seu desempenho robusto terem resistido ao 

longo do tempo, podendo ser aplicados ainda nos dias atuais. 

 

 



43 
 

4 PREDIÇÃO DE PRESSÃO DE POROS NO MUNDO 

  Como vimos, a pressão de poros é um dos parâmetros mais importantes 

para a engenharia de perfuração. A falta de conhecimento da pressão de poros 

pode ser responsável por um prejuízo considerável, afetando até mesmo a 

produção do campo petrolífero. Em casos extremos, pode gerar, inclusive 

blowout, perda de circulação e instabilidade do poço. Devido ao sal ter 

característica de fluência plástica e de anisotropia, eventos geológicos e 

tectônicos complexos dificultam a compreensão precisa dos mecanismos de 

geração de sobrepressão. Estabelecer o modelo de previsão de pressão de 

poros para calcular o perfil de pressão se torna essencial. 

 Nesta seção, serão apresentados e analisados diversos estudos de 

caso ao redor do mundo voltados para o entendimento deste parâmetro tão 

complexo e importante para a engenharia de petróleo num modo geral. 

 

4.1 PREDIÇÃO DE PRESSÃO DE POROS EM FORMAÇÕES SALINAS 

ULTRA PROFUNDAS NA BACIA DE TARIM 

Com base nos estudos de Chen et. Al (2014), o objetivo desta seção é 

analisar as configurações geológicas, característica litológicas, campo de tensão 

e o modo de distribuição do sistema de pressão de poros característico da 

formação salina do cinturão estrutural de Kelasu, na bacia de Tarim, para 

entender o mecanismo de geração de pressão de poros do campo. A razão da 

geração de sobrepressão na formação de sal pode ser explicada usando a teoria 

da poro-elasticidade. Baseado no mecanismo de geração de pressão de poros, 

o modelo de predição geomecânica da pressão de poros da formação de sal 

pode ser estabelecido.  

 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

A bacia de Tarim é uma bacia baseada na sedimentação Mesozóico-

Cenozóica, e é a maior bacia portadora de petróleo na China. Segundo a visão 

do contexto tectônico regional, a bacia do Tarim tem sido afetada pela contínua 
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tensão tectônica de compressão e possui cinturões de falhas consideráveis 

(Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 - Modelo tectônico de Tarim 

 

Fonte: Chen et Al. (2014). 

 

 Com base nas características de distribuição da sequência estratigráfica 

da zona de falha de Kuche, a análise sugere que as características da 

deformação tectônica do cinturão estrutural de Kelasu dependem do sal de 

formação. Tomando a formação de sal como referencia, a área de pesquisa pode 

ser dividida em três sequências estratigráficas.  

 Sequência do sub-sal. Devido ao efeito de movimento estrutural, 

esta sequência estratigráfica é deformada intensamente.  

 Sequência de sal. Para o topo desta sequência, o teor de cloreto de 

sódio é responsável por até 90%. A litologia é relativamente estável. 

  Sequência de sal superior. A profundidade desta sequencia 

estratigráfica é de cerca de 6000m. Há o desenvolvimento de uma 

grande quantidade de falhas e rachaduras na sobrecarga de 

formação de sal. 

 

As características de mudança destas tensões estão relacionadas ao 

movimento tectônico e tensão de compressão. 
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4.1.2 MECANISMOS DE GERAÇÃO DE SOBREPRESSÃO EM 

FORMAÇÕES SALINAS 

 É importante analisar o mecanismo de geração de sobrepressão, a fim 

de compreender o fenômeno de sobrepressão e estabelecer o modelo mais 

sensato de pressão de poros para esse sistema. Somente assim, a precisão na 

previsão será a melhor possível para atender à engenharia de perfuração. 

   O sistema de sobrepressão pode ser formado a partir do resultado de 

muitos fatores complexos durante o processo de deposição. Para um sistema 

especial de sobrepressão, o mecanismo de geração se da principalmente por 

conta de um fator, enquanto outros são complementares. Do ponto de vista das 

características da deformação tectônica das três sequências apresentadas 

anteriormente, podemos estudar o mecanismo de geração de sobrepressão para 

o cinturão em Kelasu. 

 Devido à existência de uma subsidência extensional no sistema 

Paleogéneo, uma forte subsidência de flexão tectônica e movimento tectônico, 

houve um aumento forte da tensão no período Mesozoico. Portanto, pode-se 

concluir que a deformação significativa é a principal causa da geração de 

sobrepressão. 

 A deformação tectônica deve ser consistente para cada camada sob a 

mesma tensão. Devido ao deslizamento entre as camadas, há inconsistências 

para a formação de sal superior e formação de sub-sal submetidas a uma mesma 

tensão. Na Figura 4.2, por conta do escorregamento da formação de rocha 

salgada, o encolhimento extra da rocha sub-sal é transferido para a formação 

rochosa de sal superior.  Isto leva ao equilíbrio tectônico no cinturão de um modo 

geral. 

 

Figura 4.2 - Diagrama de análise de encolhimento 

 
Fonte: Chen et Al. (2014). 
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 A rocha salina gera deformação plástica e fluxo transversal devido à 

compressão tectônica, o que resulta na ocorrência de falhas entre as camadas 

de sal, diminuindo o espaço de fluido nos poros e aumentando a pressão. Em 

conclusão, o mecanismo de geração de sobrepressão de dá principalmente 

devido ao movimento de compressão tectônica para esta área de. A 

sobrepressão pode ser preservada utilizando-se um bom sistema de vedação. 

 

4.1.3 MODELO DE PREDIÇÃO DE PRESSÃO DE POROS 

 Para as características do perfil de formação anticlinal (Figura 4.3), é 

sugerido que a formação é contínua, isotropicamente homogênea, e possui 

propriedades perfeitamente elásticas (LI, 2012). Assim a composição pode ser 

simplificada aproximadamente para uma placa fina de dobramento, e tomando a 

posição média da placa no plano xy. A formação é afetada pela tensão tectônica, 

a pressão de poros é controlada pela média das três tensões principais (Equação 

4.1), e a tensão é suportada pelo fluido poroso e pela estrutura da rocha. 

 

𝜎 = 𝜀 + 𝜇𝜀 = + 𝜇                            (4.1a) 

 

𝜀 = (𝜀 + 𝜇𝜀 ) = + 𝜇                              (4.1b) 

 

𝜏 =
( )

𝜀 =
( )

                                         (4.1c) 

     
 
 

Figura 4.3 - Perfil de formação anticlinal 

 
Fonte: Chen et Al. (2014) 
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Devido ao efeito da tensão, o estudo mostrou que a mudança de volume 

da rocha é aproximadamente igual às mudanças do volume de fluido nos poros.  

A pressão de poros aumenta com o acréscimo da curvatura de deformação 

tectônica, tensão in-situ e módulo de elasticidade e diminui com o aumento da 

razão de Poisson. 

A pressão de poros pode ser calculada usando este modelo proposto para 

45 poços na formação de sal nesta área. Os parâmetros deste modelo podem 

ser calculados usando os dados geológicos, de registro e outras informações 

relevantes. 

 De acordo com o cálculo e comparação dos resultados entre os valores 

medidos e previstos para pressão de poros, o estudo mostrou que o erro médio 

relativo está dentro de 8% (Figura 4.4), o que demonstra a validade da 

abordagem. 

Pode-se concluir que o mecanismo de geração de sobrepressão deve ser 

considerado, a fim de estabelecer o modelo ideal de predição de pressão de 

poros. Com base nos dados de campo, a compressão tectônica é o principal 

mecanismo de geração de sobrepressão para a formação de sal neste bloco. 

 . 

Figura 4.4 - Pressão de poros medida vs. estimada 

 
Fonte: Chen et al. (2014). 
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4.2 PREDIÇÃO DE PRESSÃO DE POROS EM POÇOS PROFUNDOS NO 

GOLFO DO MÉXICO 

A subcompactação é a causa mais comum de sobrepressão e ocorre 

quando as formações impedem que os fluidos de poros escapem tão 

rapidamente quanto a formação compacta. O excesso de pressão se acumula 

conforme o espaço dos poros tenta se compactar e o peso dos novos sedimentos 

depositados comprime o fluido. Em muitos casos, um selo impermeável, como 

uma armadilha de sal, faria com que a pressão de um fluido impermeável 

aumentasse na mesma proporção que a tensão excessiva. Contudo em muitos 

casos, a sobrepressão causada pela carga tectônica é muito maior que a da 

subcompactação. 

Uma vez identificada a presença de pressão anormal, o verdadeiro 

desafio está na modelagem da formação de pressão de poros e pressão de 

fratura. A tendência normal de compactação, nem sempre é uniforme e varia de 

acordo com diferentes Bacias. Em 1953, Dickinson criou uma relação de 

profundidade-porosidade de folhelho para a Costa do Golfo. A curva mostra altas 

porosidades devido à pressão anormalmente alta do fluido, indicando que estes 

folhelhos não atingiram sua condição de equilíbrio de compactação. 

 

4.2.1 ANÁLISE DE DADOS 

Foram analisados mais de 30 poços vizinhos. Os requisitos para criar 

modelos precisos de pressão de poros e pressão de fratura nestes poços estão 

principalmente relacionados a localização e profundidade. Os dois prospectos 

evidenciados estão localizados em altas profundidades. 

 

4.2.2 METODOLOGIA 

Existem várias suposições que devem ser feitas para interpretar a pressão 

de poros e pressão de fratura:  

• A compactação mecânica é o mecanismo dominante para redução de 

porosidade.  
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• A compactação mecânica depende dos valores da tensão efetiva de 

Terzaghi.  

• Compactação é um processo unidimensional.  

• A sobrecarga pode ser estimada a partir dos dados de densidade. 

 

A difusão de sal é um processo que permite que moléculas se movam de 

onde estão mais concentradas para onde estão em menor concentração. Além 

da difusão de sal, os intervalos de folhelho, a pressão de sobrecarga, os modelos 

de Eaton e Bower, já discutidos anteriormente, e dados de perfuração foram 

utilizados para criação da abordagem proposta por Rabinovich. 

Uma vez criados os modelos, eles foram calibrados utilizando dados de 

perfuração e pesos de lama. Os dados de perfuração dos poços foram 

manualmente imputados ao programa a partir de relatórios. Modelos de pressão 

de fratura foram construídos visto que a calibração final do modelo de pressão 

dos poros foi concluída. 

 

= 𝐾                                          (4.2) 

 
 
  

 Onde, 

• 𝜎 : tensão horizontal mínima. 

• 𝜎 : tensão de sobrecarga. 

• 𝑃 : pressão dos poros. 

• 𝐾 : coeficiente de tensão matricial. 

 
A avaliação pré-perfuração dos poços é feita usando o intervalo sísmico 

do método de velocidade de Bowers. Apenas dados de velocidade sísmica estão 

disponíveis para os poços em questão. Uma vez que a perfuração começa em 

um projeto, a resistividade da Eaton e os métodos sônicos de Eaton são usados 

para monitorar e necessariamente alterar modelos de pressão de poros e 

pressão de fratura em tempo durante a perfuração. 
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Foram dados os seguintes passos para análise de pressão de poros e de 

fratura: 

1) Encontrou-se os poços vizinhos mais adequados. 

2) Analisados dados de controle de qualidade. 

3) Criou-se gradiente de sobrecarga usando o registro de densidade. 

4) Identificou-se as zonas de folhelho usando o perfil de raios gama. 

5) Foram utilizados os pontos de folhelho para o perfil de resistividade 

profunda, registro sônico e intervalo de velocidade sísmica, sendo 

criada uma tendência de compactação normal para cada método. 

6) Foram estimadas a pressão de poros e a pressão de fratura para 

poços deslocados usando a resistividade de Eaton e métodos 

sônicos. 

7) Os modelos foram calibrados usando dados de perfuração e 

comparados com os dados de deslocamento originais. 

8) Foi estimada a pressão de poros e a pressão de fratura para poços 

usando o modelo de Bowers. 

9) Os modelos foram calibrados usando dados de deslocamento. 

10) Foi criado o cenário mais seguro e eficiente. 

 

4.2.3 RESULTADOS 

Com base na metodologia aplicada, chegamos na figura 4.5, onde 

podemos visualizar a pressão de poros e de fratura final segundo o modelo 

sísmico de Bowers. 
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Figura 4.5 - Pressão final de poros e modelo de pressão de fratura do 
modelo sísmico de Bowers 

 

 Fonte: Rabinovich et Al. (2011). 

 

• A curva de densidade sintética foi criada usando os registros de 

densidade volumétrica do poço de referência. 

• A velocidade do intervalo sísmico para os poços foi suavizada para 

favorecer folhelhos de maneira semelhante aos poços vizinhos. 

•  As janelas de peso de lama variam de 1 a 2 PPG, com uma média de 

1,5 PPG. Semelhante aos poços vizinhos, as pressões definitivas de 

poros e de fratura dependem altamente de muitos fatores, tais como: 

profundidade, tamanho e localização do sal, localização geológica e 

precisão dos dados disponíveis.  
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•  O desenho do peso da lama e o design da carcaça dependem do 

tamanho da selagem de sal. 

 

Segundo Rabinovich (2011), estar ciente dos efeitos da difusão do sal 

pode beneficiar o monitoramento e estimativa da pressão de poros durante a 

perfuração.  

Dados de perfil de resistividade também podem ajudar a encontrar 

vedações de sal. 

 

4.3 MECANISMOS DE PRESSÃO DE POROS ANORMAIS NO BRASIL 

 O estudo de caso de Falcão et. Al, 2010, focou na avaliação do 

gradiente de pressão dos poros, considerando a influência de alguns 

mecanismos que geram sobrepressões, e na identificação destas regiões. Para 

este estudo, foram analisados 4 poços em uma bacia localizada no sudeste 

brasileiro (A, B, C e D). A figura 4.6 mostra a posição relativa de cada poço e o 

quadro 4.1 mostra suas características. 

 

Figura 4.6 - Distância entre os poços 

 

Fonte: Falcão et. Al (2010). 
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Quadro 4.1 – Características dos poços 

Poços Profundidade de água 

(m) 

TVD/MD (m) 

A 202 4394 

B 217 4470 

C 200 4513 

D 178 5202 

Fonte: Falcão et Al. (2010). 

 

     Estes poços verticais estão em uma região incomum onde 

aparentemente existem quatro mecanismos geradores de uma alta pressão de 

poros, o que afeta diretamente seu processo de perfuração. A Figura 4.7 mostra 

um esquema da seção geológica da região em análise. 

 

Figura 4.7 - Seção geológica dos poços 

 

Fonte: Falcão et Al. (2010). 
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4.3.1 CONTRIBUIÇÃO DOS MECANISMOS PRIMÁRIOS 

A maioria das metodologias de estimativa de pressão de poros usa dados 

sísmicos ou parâmetros que indicam porosidade.  Estes dados possibilitam 

traçar uma linha de tendência de compactação normal. Estas metodologias são 

aplicáveis principalmente a formações argilosas (folhelhos). O Método de Eaton, 

que considera a subcompactação como o mecanismo primário de geração de 

pressão anormal de poros, é a abordagem utilizada para a estimativa de pressão 

dos poros neste estudo de caso. 

A figura 4.8 ilustra dados sônicos, pontos de folhelho e foi assumida uma 

linha de tendência de compactação normal para cada poço. Os pontos não 

compactados estão circulados nas figuras. 

Ao observar o registro sônico, nos intervalos finais do poço, é possível 

analisar o efeito de subcompactação. Apesar desse nível de pressão de poros, 

este mecanismo não justifica o medido e as estimativas observadas. Analisando 

as curvas mostradas na figura 4.9, intervalos circulados têm pressões de poros 

entre 11.0 e 12.0 PPG, sendo a falta de compactação o principal mecanismo de 

geração desta pressão de poros. 

Figura 4.8 - Dados sônicos dos poços A, B, C e D 

 

Fonte: Falcão et Al. (2010). 
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Figura 4.9 - Gradiente de pressão de poros – mecanismos primários 

 

Fonte: Falcão et Al. (2010). 

 

4.3.2 CONTRIBUIÇÃO DOS MECANISMOS SECUNDÁRIOS 

Após as etapas de perfuração, a análise geológica mostra que diferentes 

concentrações de hidrocarbonetos formam os reservatórios, o que os leva a se 

tornarem um sistema de alta complexidade, onde cada reservatório é um 

compartimento diferente. Devido a este diagnóstico é possível concluir que as 

falhas geradas pelo movimento vertical do sal são falhas de vedação que não 

permitiriam a migração de fluidos. Como os poços considerados neste estudo 

foram perfurados entre estas falhas, não há conexão física que permita a 

comunicação lateral entre seus reservatórios, apesar de poder ocorrer entre 

outros poços nesta área, dependendo da posição.  

O poço C está perto do topo da estrutura entre duas falhas. Por conta da 

sua posição, há uma forte possibilidade de ocorrência de transferência de 

pressão de poros lateral da parte inferior da estrutura para o topo (Figura 4.10). 

O aumento de pressão se deu devido à diferença de elevação geométrica 

através da camada de arenito (717 metros), a permeabilidade do reservatório e 
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a densidade do fluido do reservatório. Como não há outro poço nesta área, não 

foi possível verificar a contribuição dos mecanismos de transferência lateral de 

pressão. 

 

Figura 4.10 - Mecanismos de transferência de pressão 

 

Fonte: Falcão et Al. (2010). 

 

O aumento da pressão de poros relacionado ao mecanismo secundário 

pode ser observado na figura 4.11. As curvas tracejadas foram calibradas 

considerando pressão medida e as estimadas.  

Durante a perfuração do poço C, um kick de 14.5 PPG a 4300 m foi 

observado mesmo após um aumento no peso da lama. O aumento de pressão 

total de 5.0 PPG pode ter sido causada não só pela cúpula de sal e temperatura, 

mas também pela transferência de pressão lateral, indicando a ação de três 

mecanismos de pressão de poros. Considerando a experiência adquirida dos 

outros três poços, durante a perfuração do poço D, nenhum kick foi registrado.   

O aumento da pressão de poros devido ao mecanismo secundário é de 

2.8 PPG, que é menor do que em outros. A redução no nível de aumento da 

pressão de poros ocorreu por conda do poço D não estar tão perto do domo de 

sal como os outros poços. 
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Figura 4.11 - Gradiente de pressão de poros - Mecanismos secundários 

 

Fonte: Falcão et Al (2010). 

 

 Em todos os poços analisados com o método de Eaton, a falta de 

compactação foi identificada em seus intervalos finais, tendo como um valor 

máximo de pressão de poros de 11.8lb/gal (poço C). O predomínio de folhelhos 

foi identificado nestas profundidades. 

 A cúpula de sal pode ter modificado o estado de tensão das rochas no 

intervalo final dos poços e ser responsável pelo aumento da pressão de poros 

nesta área. Quatro mecanismos de anormalidade de geração de alta pressão de 

poros foram identificados. 

 Essas análises comprovaram a dificuldade da previsão da pressão de 

poros e demonstraram a contribuição dos mecanismos primários e secundários 

separadamente. A complexidade da estimação é causada pela contribuição dos 

mecanismos primários e secundários para a geração de pressões de poros 

anormais. 
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5 CONCLUSÃO 

Com base nos estudos apresentados, levando em conta o fato de que a 

previsão da pressão de poros é essencial no que diz respeito à perfuração de 

poços, foi feito um estudo que envolveu a classificação e origem das pressões 

anormalmente altas (que podem gerar diversos problemas e comprometer todo 

o processo que envolve a perfuração de um poço) e suas devidas quantificações. 

Na decorrência, destacou-se que existem mecanismos primários e 

secundários vinculados à presença de pressões anormalmente altas em poços 

petrolíferos, sendo necessário um estudo meticuloso e particular para cada caso 

específico. 

Foram apresentadas diversas metodologias para a estimativa apropriada 

da pressão de poros, as incertezas e particularidades advindas de cada uma 

delas e deu-se o foco para a predição de pressão próximas as camadas salinas. 

No caso típico destas camadas, a complexidade se torna ainda maior, sendo 

necessárias técnicas matemáticas como elementos finitos e dados adicionais, 

como valores de velocidades sônicas.  

Os casos particulares envolvendo a Bacia de Tarim, o Golfo do México e 

o pré-sal brasileiro foram exemplificados e analisados, reafirmando o fato de que 

a presença de domos salinos aumenta ainda mais a dificuldade em se prever as 

sobrepressões existentes nos campos de petróleo. 

Referente ao tema abordado, recomenda-se utilização de dados reais 

para o cálculo da pressão de poros em trabalhos futuros, a fim de se ratificar 

todas as abordagens que foram aplicadas na presente monografia. Além disso, 

sugere-se a introdução da viabilidade econômica dos métodos apresentados 

visando a apresentação do custo benefício advindo de cada um deles. 
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