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RESUMO 

 

Durante muito tempo, a análise geomecânica foi negligenciada na simulação de 

reservatórios e sua importância só começou a ser discutida na última década, devido ao aumento 

da recorrência de problemas a exemplo de perda de poços por colapso e cisalhamento na parede 

do poço e ativação de falhas geológicas, dentre tantas outras adversidades. Nesse cenário, a 

ocorrência desses eventos pode aumentar significativamente os custos exploratórios e até 

mesmo inviabilizar a produção. Reservatórios consistem em ambientes geológicos complexos 

do ponto de vista geomecânico, devido ao comportamento de seus fenômenos intrínsecos 

durante as atividades de perfuração e produção. Constatou-se que é fundamental prever o 

comportamento das principais variáveis envolvidas em uma análise geomecânica, de forma a 

prognosticar fenômenos indesejados e encontrar maneiras seguras de evitá-los. Todavia, a 

resposta que o sistema irá fornecer durante sua vida produtiva não depende somente da forma 

como se conduzem tais atividades, mas também do estado inicial de tensões do sistema 

composto pelo reservatório e rochas adjacentes, bem como das propriedades dos materiais 

envolvidos.Nesse contexto, os reservatórios carbonáticos apresentam grande complexidade, 

inclusive em relação aos parâmetros geomecânicos, afetando sobremaneira a estabilidade dos 

poços perfurados. O trabalho proposto visa avaliar a estabilidade de poços em reservatórios 

carbonáticos utilizando um simulador numérico (Abaqus) a partir da análise de dados da 

geomecânica presentes na literatura. Como resultado, espera-se desenvolver um Modelo 

Mecânico Terrestre (Mechanical Earth Model) que forneça um melhor entendimento do 

comportamento de formações durante a perfuração, completação e exploração. 

 

 

Palavras-chave: Geomecânica, Reservatórios Carbonáticos, Método dos Elementos Finitos, 

Abaqus, Modelo Mecânico Terrestre.  

  



  

 

 

ABSTRACT 

 

  For a long time Geomechanical analysis was neglected during the simulation of 

reservoirs. Its importance began to be discussed only in the last decade due to the increase of 

recurring problems such as well failure from collapse, shear of coatings, activation of geological 

faults, and many other adversities. The occurrence of these events can significantly increase 

exploration costs and even make production unviable. From a Geomechanical standpoint, 

reservoirs consist of complex environments due to the intrinsic phenomena during drilling and 

production activities. It was found that it is fundamental to predict the behaviour of the main 

variables involved in a geomechanical analysis, in order to avoid unwanted complications. 

However, the response that the system will provide during its productive life depends not only 

on the way these activities are conducted but also on the initial state of stresses of the system 

composed of the reservoir and adjacent rocks as well as the properties of the materials involved. 

The proposed work aims to evaluate the stability of wells in carbonate reservoirs using data 

analysis and a numerical simulator (Abaqus). As a result, we expect to develop a Mechanical 

Earth Model that provides a better understanding of the behaviour of formations during 

exploration, drilling, and completion 

 

 

Keywords: Geomechanics, Carbonatic Reservoir, Finite Element Method, Abaqus, 

Mechanical Earth Model. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação 

Na indústria de petróleo, de acordo com Soroush (2013), o estudo integrado da Geologia, 

Geofísica, Petrofísica e Mecânica das Rochas é denominado Geomecânica. Essa disciplina 

surge com objetivo de quantificar as respostas da formação rochosa a quaisquer alterações em 

componentes, como estado de tensão, pressão de poros e resistência das rochas 

correspondentes. Por sua vez, a definição de tensões e deformações em três dimensões para 

aplicação em um dado campo ou ambiente geológico constitui o que usualmente denomina-se 

modelo geomecânico. Uma vez elaborados, modelos geomecânicos são usados em diversas 

etapas na indústria mineral (BRITO et al., 2011) e, na indústria petrolífera, desde a prospecção 

até a produção de hidrocarbonetos. 

Em atividades do cotidiano, o engenheiro irá lidar com situações que exigem um 

conhecimento básico acerca do que o geólogo ou geofísico fazem. No entanto, muitos não estão 

preparados para a comunicação com tais profissionais pela limitação de conhecimento em 

determinado assunto. 

1.2. Objetivo 

O presente trabalho busca enfatizar a pertinência e a relevância dos estudos sobre a 

Geomecânica, focando em uma das aplicações deste campo do saber na indústria do petróleo: 

o estudo das tensões de um reservatório e suas possíveis implicações na estabilidade de poços. 

Um modelo geomecânico de um reservatório carbonático é construído utilizando o método dos 

elementos finitos a partir da análise de dados de perfuração.   

1.3. Motivação 

Em 1859, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi perfurado o primeiro poço de petróleo 

do mundo por Edwin Drake, também chamado de Coronel Drake, que passou a ser o primeiro 

produtor de petróleo ao conseguir criar uma técnica para retirá-lo do subsolo. Desde então, a 

importância do petróleo cresceu exponencialmente, e, consequentemente, a busca pela melhor 

forma de extraí-lo. Os reservatórios explorados passaram a ter estruturas cada vez mais 
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complexas que exigiam grande conhecimento geofísico. Em especial o Pré-Sal brasileiro, 

descoberto em 2006, que trouxe imensos desafios para a indústria de petróleo.  

As propriedades reológicas do sal e das rochas-reservatório carbonáticas presentes no Pré-

Sal trazem desafios diferenciados para os engenheiros de petróleo, com destaque para as 

atividades que envolvam conhecimento do comportamento dos maciços rochosos às diversas 

solicitações, em especial durante as fases de perfuração e produção de petróleo. Neste contexto, 

as empresas buscam cada vez mais profissionais capazes de entender e de aplicar em seu 

cotidiano os saberes e práticas do campo de conhecimento da Geomecânica. No entanto, esse 

estudo da integração da geofísica, geologia estrutural, mecânica das rochas e modelagem e 

simulação matemática, pode não estar consolidado em sua área de formação profissional. 

1.4. Metodologia 

A construção do modelo geomecânico é feita a partir da análise de perfis geofísicos, como 

Gamma Ray, elétrico, sônico e de densidade. Após a leitura e análise de dados, um esboço do 

modelo é criado, definindo as camadas, as condições de contorno e as propriedades dos 

elementos finitos. Além disso, o cálculo manual das tensões principais é realizado a fim de 

comparar e analisar os resultados obtidos pelo Método dos Elementos Finitos.  

Esse modelo então é construído no software Hypermesh e a malha é exportada no formato 

“.dat”. As propriedades extraídas dos perfis geofísicos são implementadas no arquivo .dat, que 

contém a malha de nós com as camadas definidas, de acordo com as condições de contorno 

estabelecidas, gerando o arquivo de input do Abaqus.  

Finalmente, o input é implementado no Abaqus, que gera os resultados a partir de um 

simulador gráfico, o Abaqus Viewer. Os dados e gráficos gerados são analisados para 

comparação com a metodologia analítica e para completo entendimento do modelo.  

1.5. Estrutura 

O Capítulo 2 deste trabalho compõe o referencial teórico básico acerca de reservatórios de 

petróleo, propriedade das rochas, falhas, dobramentos e fraturas e também acerca de poços de 

petróleo.  
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O Capítulo 3 abrange a metodologia utilizada na análise de dados de perfis de poços e na 

criação do modelo. Nessa seção é possível entender como é feita a leitura dos perfis Raios 

Gama, elétricos, sônico e densidade.  

O Capítulo 4 constitui a modelagem mecânica e principais definições acerca da mecânica 

dos meios contínuos e descontínuos, bem como as definições do campo de tensões e equações 

e definições básicas no campo da geomecânica.  

O Capítulo 5 apresenta o método dos elementos finitos, sua modelagem e discretização.  

O Capítulo 6 compreende toda a metodologia do cálculo analítico e também montagem do 

modelo, com base nos capítulos anteriores. O modelo 3D é apresentado com as suas principais 

características.  

Finalmente, o Capítulo 7 traz as principais análises e resultados, além da comparação entre 

os resultados analíticos e do método dos elementos finitos. Então o Capítulo 8 apresenta as 

conclusões adquiridas durante o desenvolvimento do trabalho e traz sugestões sobre trabalhos 

posteriores. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 Este capítulo apresenta uma revisão dos conceitos e premissas de um modelo 

geomecânico aplicado à estabilidade de poços em reservatórios fraturados e tem como objetivo 

contextualizar o problema e a importância desse estudo.  

2.1. Petróleo 

O petróleo (do latim petra, rocha e oleum, óleo) é resultado de milhares de anos de 

decomposição da matéria orgânica, que sob certas condições de pressão e temperatura, além de 

um ambiente não oxidante, formam uma mistura de hidrocarbonetos sólidos, líquidos e/ou 

gasosos (THOMAS, 2004). O petróleo pode apresentar mais de uma fase, e é armazenado em 

reservatórios, que podem ser tanto de gás como de óleo.  

A classificação de um reservatório é feita de acordo com o fluido que é produzido na 

superfície. Assim, quando se tem o petróleo na forma líquida, o reservatório é de óleo. Em 

similaridade, reservatórios de gás têm como produto principal o hidrocarboneto em forma 

gasosa (ROSA et al., CARVALHO, XAVIER, 2006). 

A matéria orgânica que origina o petróleo é em sua maior parte composta por algas e 

plânctons que foram depositadas no fundo de leitos aquáticos (oceanos, rios, lagos, etc) e 

enterrados junto com os sedimentos ali presentes. Se esses organismos forem enterrados e 

tiverem uma profundidade suficiente, por tempo suficiente, nas determinadas condições de 

temperatura e pressão, eles sofrerão reações químicas e se transformarão em hidrocarbonetos. 

O conjunto desses fatores determina o tipo de combustível formado: carvão, óleo ou gás. 

Para se ter acumulação de petróleo é necessário que após a sua geração, ocorra uma 

migração até se alcançar uma armadilha geológica (“trapa”) que prenda o hidrocarboneto em 

determinada camada geológica para impedir que o fluxo continue. Além disso, o tempo também 

é um fator imprescindível. Estudos sugerem que o Vale do Rio em Ohio, por exemplo, tenha 

tido a mesma geração de petróleo que o Oriente Médio, que não foi acumulado devido à falta 

de armadilhas geológicas. O gás encontrado nos poços profundos do Texas pode ter sido óleo 

no passado que continuou o processo de combustão e se transformou em gás 

(SCHLUMBERGER, 2006). 
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Em resumo, o petróleo é formado em uma rocha fonte, ou geradora, e se desloca até 

uma rocha reservatório, onde se acumula devido ao impedimento do fluxo por uma rocha de 

baixíssima permeabilidade, denominada capeadora ou selante.   

Embora os fatores necessários para a formação de campos de petróleo sejam peculiares, 

a interação entre eles resulta em uma infinidade de tipos de reservatórios. Alguns apresentam 

camadas planas e paralelas; outros são curvados como uma colher invertida; outros são 

fraturados e inclinados.   

2.2. Reservatórios 

A rocha reservatório deve apresentar espaços vazios no seu interior (porosidade) que 

estejam interconectados uns aos outros para permitir o fluxo de fluidos. Podem-se constituir 

rochas reservatórios os calcarenitos e arenitos, além de todas as rochas sedimentares dotadas de 

porosidade que sejam permeáveis. Algumas outras rochas como folhelhos e carbonatos podem 

vir a ser reservatórios quando se encontram fraturados. 

Devido a seu processo de formação, reservas de petróleo ao redor do mundo são 

subterrâneas. Os campos podem estar situados tanto em terra (campos onshore) como no mar 

(campos offshore). Adicionalmente, uma vez que isotropia é a propriedade que caracteriza as 

substâncias que possuem as mesmas propriedades físicas independentemente da direção 

considerada, usualmente o maciço rochoso é dividido em camadas isotrópicas.  

Embora o conceito rocha reservatório se defina como sendo a rocha que armazena o 

petróleo, a literatura muitas vezes considera o reservatório como todo maciço rochoso, 

incluindo tanto a rocha reservatório como suas camadas superiores. (ROSA et al., 2006; 

BOURGOYNE et al., 1996; ZOBACK, 2000).  

Portanto, os reservatórios são meios heterogêneos que apresentam descontinuidades ao 

longo de sua profundidade. O estado de tensões presente nesses meios pode acarretar diversos 

fenômenos geológicos, como falhas, fraturas e dobramentos. Por essa razão, se torna essencial 

determinar algumas propriedades das rochas onde se encontram os hidrocarbonetos.  

2.2.1. Propriedades das Rochas  

A rocha é um corpo sólido natural composto de minerais, resultante de um processo 

geológico submetido à determinadas condições de temperatura e pressão literatura (AZEVEDO 
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& ROCHA, 2009). Em função das características dos materiais, a análise do comportamento 

rochoso exige o estudo das propriedades físicas e mecânicas das rochas. Algumas propriedades 

são mostradas nas seções inferiores. 

 

2.2.1.1. Densidade e Porosidade 

 A compreensão da densidade e porosidade da rocha reservatório é o fator chave para a 

estimativa do potencial de hidrocarbonetos. Essas duas propriedades estão diretamente 

relacionadas.  

 A densidade () pode ser definida como massa por volume de uma substância e pode 

ser expressa em g/cm³, lbm/gal ou lbm/ft³. Para materiais homogêneos, com uma só fase, a 

definição densidade é simples. No entanto, os reservatórios de hidrocarbonetos são uma mistura 

de diversas fases, tanto sólidas (minerais) como líquidas (fluidos). As rochas, em particular, são 

porosas, e a porosidade está intimamente ligada a densidade.  

 A porosidade () pode ser definida como o volume de espaços vazios (porosos) sobre o 

volume total. Como é uma razão volumétrica, e, portanto, adimensional, é normalmente 

relatada como uma fração ou porcentagem (ROSA et al., 2006). 

A porosidade e densidade podem ser determinadas por experimentos laboratoriais, 

logging ou sísmica. Para este trabalho, consideramos a estimativa dessas propriedades por meio 

da leitura de dados de perfilagem, ou seja, através de registros (logs) que serão descritos durante 

esse texto.    

 

2.2.1.2. Deformabilidade 

A medida que algumas forças atuam, as rochas sofrem deformações mensuráveis. Duas 

propriedades de deformabilidade muito importantes são o módulo de Young e o coeficiente de 

Poisson. Esses parâmetros serão matematicamente descritos no Capítulo 4. 

O módulo de Young ou módulo de elasticidade é um parâmetro mecânico que 

proporciona uma medida de rigidez de um material sólido, nesse caso, a rigidez da rocha para 

se deformar. É uma propriedade intrínseca dos materiais, dada em unidade de tensão.  
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Já o coeficiente de Poisson é uma grandeza adimensional que relativiza o quanto de 

deformação infinitesimal normal é relaxada em relação a deformação infinitesimal em direções 

perpendiculares, contidas no plano transversal à primeira deformação.  

2.2.2. Falhas, Dobramentos e Fraturas 

As falhas representam descontinuidades nas quais os blocos da rocha que sofreram 

ruptura ou cisão se deslocam ao longo do plano de fratura. A geração de falhas e sua influência 

na migração e acumulação de fluidos em uma bacia são condicionadas pela distribuição e 

magnitude de tensões in situ. As falhas podem ser classificadas em normal, inversa ou 

transcorrente (MORAES, 2016), dependendo do regime de tensões vigente. A Figura 1 mostra 

os tipos de falha existentes.  

As falhas podem representar uma ambiguidade. Se, por um lado, tais falhas atuam como 

selantes que impedem o fluxo indesejável de petróleo do reservatório para outras locações, por 

outro, quando reativadas elas podem atuar como um canal de fluxo de fluidos. 

 

Figura 1: Tipos de Falhas 

 

Fonte: Falhas. Wikiciências. Disponível em 

http://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Falha. Último acesso 30/05/2016. 

 

Os dobramentos ocorrem geralmente em formações sedimentares, que apresentam um 

comportamento dúctil. As tensões atuantes geram uma deformação, geralmente um 

enrugamento, na formação. Os dobramentos são importantes, pois suas cristas são potenciais 

trapas de hidrocarbonetos. A Figura 2 mostra um esquema de reservatório composto por 

dobramento.  

http://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Falha.
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Figura 2: Reservatório Estrutural Formado por Dobramentos 

 

Fonte: Teixeira et al. (2000) 

 

Os reservatórios constituídos de falhas e dobramentos são conhecidos como 

reservatórios estruturais, cuja geometria é resultado de atividade tectônica, enquanto os 

reservatórios estratigráficos apresentam uma formação geológica de deposição de camadas 

homogênea. Na maioria dos reservatórios deste tipo o petróleo se encontra em arenitos, 

enquanto os folhelhos constituem as camadas selantes. (TAYLOR & FRANCIS, 2016).  

Por fim, as fraturas, encontradas em reservatórios constituídos por rochas frágeis, 

podem ser naturais ou artificiais. Os reservatórios siliciclásticos convencionais não apresentam 

variações bruscas de porosidade e/ou de permeabilidade ao longo de sua extensão. Já os 

reservatórios naturalmente fraturados apresentam grande heterogeneidade (ROSA, 

CARVALHO, XAVIER, 2006). Esse tipo de reservatório apresenta a chamada dupla 

porosidade: uma advinda da rocha matriz, e a outra advinda do sistema de fraturas ou fissuras 

naturais. Geralmente, as fraturas apresentam alta condutividade (alta permeabilidade) e pouca 

capacidade de armazenar o fluido, formando canais que permitem o fluxo de petróleo ao longo 

do reservatório. Esses canais são alimentados pela rocha matriz, que possui baixa 

permeabilidade e alta capacidade de armazenagem. A Figura 3 representa um reservatório 

naturalmente fraturado e sua idealização através de um sistema cúbico. 
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Figura 3: Desenho de um Reservatório Naturalmente Fraturado e sua Idealização 

 

Fonte: Rosa, Carvalho, Xavier (2006) 

 

A tendência é que as fraturas artificiais ocorram em planos ou direções perpendiculares 

à tensão mínima. Assim, com exceção dos poços pouco profundos, as fraturas geralmente são 

verticais.  

Enquanto em reservatórios convencionais as fraturas artificiais podem aumentar 

consideravelmente o índice de produtividade de um poço, em reservatórios naturalmente 

fraturados isso pode não ocorrer. Isso porque as fraturas artificiais tendem a seguir a formação 

das fraturas naturais, não resultando em incrementos significativos no índice de produção. 

Nesse caso, o mais indicado é o uso de poços horizontais que conseguem atravessar várias 

fraturas ou fissuras naturais (ROSA, CARVALHO, XAVIER, 2006). 

O meio geológico pode apresentar grande complexidade em virtude das falhas, dobras 

e fraturas, interferindo na orientação e magnitude das tensões nas proximidades das feições 

decorrentes destas ações. Diante das dificuldades quanto a determinação de um campo de 

tensões em uma região geologicamente complexa, a estimativa das tensões atuantes em uma 

determinada região de interesse tem sido objeto de vários estudos a fim de otimizar os processos 

de exploração e produção de hidrocarbonetos (LAST et al., 1996; SOROUSH, 2003; LEE et 

al., 2011; PLUMB et al., 2000; ZOBACK, 2007; TWISS & MOORES, 2007). 

2.3. Poços de Petróleo  

 Os poços de petróleo constituem uma malha de drenagem que permite a explotação de 

hidrocarbonetos (SANTOS, 2007). Um reservatório pode apresentar diversos poços, 

interconectados ou não. A perfuração de poços de petróleo é feita por uma sonda de perfuração. 

A Figura 4 mostra o esquema de uma sonda de perfuração.  
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Figura 4: Esquema de uma Sonda de Perfuração Genérica 

 

Fonte: Perfuração. Galp (2014) 

 

 As rochas são perfuradas por ação da rotação e peso aplicados em uma broca existente 

no extremo da coluna de perfuração. Os fragmentos das rochas são removidos através da lama 

de perfuração circulante, que é injetada pelas bombas de lama para o interior da coluna de 

perfuração e retorna à superfície através do espaço anular existente entre as paredes do poço e 

a coluna de perfuração, onde depois de passar pelo sistema de tratamento da lama, é depositado 

nos tanques (GALP, 2014).  

 Os fluidos de perfuração apresentam três funções básicas: estabilização do poço, 

resfriamento e lubrificação da broca e limpeza dos cascalhos gerados pela ruptura da rocha. 

Além disso, o fluido é extremamente importante para a estabilidade do poço, pois é através do 

peso da lama que são exercidas pressões sobre as formações rochosas, para evitar o fluxo 

indesejável de fluidos. (THOMAS, 2004). 

 Existem diversos tipos de perfuração de acordo com o objetivo da operação. Para 

descobrir e avaliar novas reservas, por exemplo, uma coleta de dados é feita através dos poços 

exploratórios (PETROBRAS, 2015). 
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 A Petrobras (2015) utiliza a seguinte classificação para os principais tipos de poços:  

a) Poço pioneiro: é o primeiro poço perfurado para a busca de petróleo e/ou gás natural; 

b) Poço estratigráfico: esse tipo de perfuração mapeia dados geológicos das camadas de rocha 

e outras informações relevantes; 

c) Poço de extensão ou delimitatório: esse tipo de poço é perfurado para ampliar ou demarcar 

os limites de uma jazida; 

d) Poço pioneiro adjacente: perfuração para descobrir novas jazidas em uma área adjacente a 

uma descoberta anterior; 

e) Poço de produção ou desenvolvimento: esse tipo de poço drena o petróleo de um campo; 

f) Poço de injeção ou injetor: usado para aumentar ou melhorar a recuperação de petróleo e gás 

natural de um reservatório através da injeção de fluidos como água e gás. 

g) Poço especial: para quaisquer outros tipos de poço. 

Outra classificação feita é em relação à trajetória do poço. A trajetória do poço é 

escolhida de acordo com as condições do reservatório, tipo de formação, e objetivo da operação. 

Nesse caso, existem três tipos de poços: verticais, direcionais e horizontais. Os poços verticais, 

são aqueles que como o próprio nome sugere, seguem o curso vertical, em que a sonda e a área 

explorada estão na mesma direção vertical. Os poços direcionais permitem um desvio da 

trajetória, direcionando-os de acordo com a demanda do projeto. A perfuração direcional pode 

ser utilizada para diferentes propósitos, desde o desvio de uma formação dura e rios, até para 

poços de alívio ou em formações salinas. Por fim, os poços horizontais têm sido cada vez mais 

utilizados pois, visam uma maior produção, uma vez que sua disposição no espaço proporciona 

um aumento da área de contato do poço com o reservatório, com o consequente aumento da 

vazão de óleo produzido.  A Figura 5 ilustra os tipos de poços de acordo com a sua trajetória.  
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Figura 5: Tipos de Poços de Acordo com sua Trajetória 

 

Fonte: Compilação própria 

2.3.1. Instabilidade de Poços  

 Nauroy (2011) enfatiza as aplicações da geomecânica em diversas operações na 

indústria de petróleo e destaca como a geomecânica pode otimizar a perfuração de poços. De 

acordo com Nauroy (2011), “alcançar máxima eficiência em condições normais e resolver 

problemas sob condições excepcionais que podem eventualmente danificar a broca, em 

particular” são as duas principais preocupações que drillers, profissionais responsáveis pela 

perfuração, têm em seus projetos. 

Na perfuração, a trajetória dos poços está relacionada com a estabilidade mecânica da 

formação. No projeto de perfuração, a trajetória do poço é determinada pelo regime de 

deformação a que um determinado reservatório está submetido. Por exemplo, quando um 

campo está submetido a um regime de deformação extensional, que propicia o desenvolvimento 

de falhas normais, a direção mais estável para a perfuração é na direção da tensão horizontal 

mínima, pois, nesta direção, as tensões atuantes na parede do poço terão uma menor tensão 

diferencial, o que resulta em menor possibilidade de colapso provocado por fraturas geradas 

por cisalhamento. 

Cheatham Jr. (1984) estudou a importância de se manter a estabilidade de poços durante 

a perfuração, destacando causas de instabilidades, tais como: interação da água com os 

Horizontal Vertical Direcional 
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folhelhos, a pressão no poço maior que a pressão de fratura ou menor que a pressão de colapso. 

Este aspecto é importante tendo em vista que, quando a rocha é removida durante a perfuração, 

tensões passam a atuar na parede do poço tendendo a restabelecer um novo equilíbrio, causando 

então desmoronamentos se não for utilizado fluido de perfuração com peso adequado para 

conter o colapso da rocha. 

Um apropriado entendimento do estado de tensão em subsuperfície torna-se 

extremamente necessário e permite ao engenheiro de petróleo estimar ou calcular parâmetros 

estáveis para um projeto de perfuração. 

Em relação aos problemas causados, a instabilidade pode provocar variação do diâmetro 

do poço e a perda de circulação. A variação do diâmetro do poço pode provocar tanto a redução 

quanto o aumento do raio do poço. Essa mudança pode dificultar a interpretação de perfis ao 

longo do poço perfurado, uma vez que esses perfis consideram um diâmetro específico. Durante 

a cimentação, a diferença de diâmetro ao longo do poço pode dificultar o cálculo do volume do 

cimento. Além disso, grandes mudanças no diâmetro do poço podem causar dificuldades nas 

operações de canhoneio, controle de produção de areia e estimulação.  

 A perda de circulação é a perda significante de fluido de perfuração para a formação, 

reduzindo o volume de fluido circulante e consequentemente a pressão hidrostática no poço. 

Essa redução de pressão aumenta consideravelmente as chances de ocorrência de kicks – fluxo 

indesejado de fluidos da formação para o poço.  

Neste cenário, o sucesso de um projeto de poço está intimamente relacionado à 

estabilidade do mesmo. A realização de um bom projeto de poço envolve diversas etapas e a 

análise de muitos aspectos. O projeto de poço inclui a trajetória geométrica de um poço, seleção 

do peso do fluido de perfuração e sua composição, assentamento das sapatas, revestimento e 

cimentação, coluna de perfuração e brocas, entre outros.  

A escolha desses parâmetros depende do conhecimento dos esforços à que estão 

submetidas as formações, da determinação das propriedades mecânicas das rochas e 

geopressões, e da determinação da janela operacional do projeto em questão. O Capítulo 4 

apresenta os fundamentos da mecânica das rochas, geopressões e janela operacional.  
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2.4. Trabalhos Anteriores 

O advento de novas técnicas de perfuração, com maior precisão durante o processo de 

perfuração e a capacidade de se perfurar vários poços de diferentes tipos e formas, resultou em 

uma demanda e compreensão do planejamento do funcionamento de um poço ao longo de sua 

vida produtiva (BOURGOYNE et al., 1986). A estabilidade um poço em relação à falha 

mecânica é função da trajetória geométrica pelo estado de tensão. (AADNØY et al., 2005). 

Assim, a estabilidade pode ser alcançada pela determinação de pesos de lama seguros, 

prevenindo o desmoronamento ou colapso de um poço. (AADNØY et al., 2005; ZARE-

REISABADI et al., 2012; Cooper, 1994; BOURGOYNE et al., 1986; FJAER et al., 2008; 

ZOBACK, 2007; YANG et al., 2012; BARTON et al., 1997). Por essa razão, um conhecimento 

profundo das tensões in situ no subsolo e como estas mudam durante a vida de um campo de 

petróleo é um parâmetro de entrada crucial para o planejamento de poços estáveis. 

A maioria dos estudos de projeto de poços (AADNØY et al., 2005; ZARE-REISABADI 

et al., 2012; FENG & SHI, 2013; YANG et al., 2012; BARTON et al., 1997; TAN et al., 2013; 

ISLAM et al., 2010; AL-AJMI & ZIMMERMAN, 2009; PESKA & ZOBACK, 1995) assumem 

o modelo Andersoniano de estresse (ASoS) (TWISS & MOORES, 2007) onde uma tensão 

principal é vertical; uma observação comum na crosta da Terra (BRUDY et al., 1997; 

ZOBACK, 2007). Implicitamente essa suposição exclui muitos cenários onde condições 

geológicas complexas, como regiões extremamente falhadas ou com dobramentos, áreas 

sujeitas a intrusão salina, e quaisquer regiões rasas onde rocha não consolidada é encontrada, 

implica que o estado de tensão não é Andersoniano e que as tensões de cisalhamento têm que 

ser consideradas (ZOBACK, 2007; TAN et al., 2013; SCHUTJENS et al., 2012). Ao perfurar 

regiões onde os estresses podem mudar rapidamente, até um pequeno desvio da trajetória do 

poço pode resultar em uma mudança significativa na magnitude das tensões que atuam na 

parede do poço.  

Outra limitação do planejamento de poços é a utilização de projeções estereográficas 

para prever a janela operacional (ZOBACK, 2007; PESKA & ZOBACK, 1995; RAHIM et al., 

2012; LAST et al., 1996). Projeções estereográficas permitem a visualização de toda a gama de 

efeitos que a inclinação e o azimute têm na determinação janela operacional. Infelizmente, essas 

projeções são válidas somente em uma profundidade específica. Rápidas mudanças de tensões 

com a profundidade podem implicar diferentes condições e/ou inclinações para um poço estável 
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e a estabilidade geral de uma trajetória de poço não pode ser determinada de uma forma 

contínua. 

Neste trabalho é apresentada uma metodologia para a implementação do estado de 

tensão completa obtida a partir de um modelo geomecânico e através do Método dos Elementos 

Finitos (MEF). O conjunto dessas duas áreas introduzidas recentemente na engenharia de 

petróleo permite uma análise de um estado arbitrário de tensão e impede a simplificação de se 

assumir um estado de tensão Andersoniano. 

Para tipo de abordagem, não é preciso assumir nenhum estado de tensão já que o modelo 

geomecânico 3D fornece o estado de tensão em todos os pontos do modelo. A metodologia é 

baseada em representação matemática e por isso possibilita todos os cenários possíveis de 

inclinação, azimute e localização da sonda para reservatórios com vários poços. Para trabalhos 

futuros, a metodologia também pode ser aplicada para qualquer critério de falha. 

Considerando a linha de pesquisa deste trabalho, a partir da análise geomecânica da 

estabilidade de poços através do Método dos Elementos Finitos, com o uso do software Abaqus, 

é importante ressaltar os trabalhos resumidos a seguir: 

Dias e Williams (2014) realizaram um estudo da estabilidade de poços considerando o 

Método dos Elementos Finitos, utilizando o ABAQUS, e outro software de previsão de 

geopressões, o Drillworks. O estudo afirma que o MEF é mais apropriado para a análise da 

estabilidade de poços em reservatórios que contenham camadas de sal uma vez que os campos 

de tensões nesses tipos de ambientes são extremamente complexos devido à presença do sal. 

Firme et al (2014) cria um modelo constitutivo para a fluência em camadas de sal no 

Pré-Sal através do Método dos Elementos Finitos utilizando o ABAQUS para prever e evitar 

problemas relacionados à estabilidade de poços tais como a necessidade de novas perfurações, 

prisão de coluna e até mesmo perda do poço 

Ohenzuwa (2015) investiga os efeitos de altas temperaturas e pressões (HTHP) na 

estabilidade de revestimento de poços usando o Método dos Elementos Finitos através do 

Abaqus.  

Lee, Eckert and Nygaard (2011) apresentam um guia para a criação da malha de 

elementos finitos adequada para a análise das tensões para predições acerca da janela 

operacional e estabilidade de poços.  
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Capasso, Musso e Mantica (2008) utiliza o Método dos Elementos Finitos para 

investigar o estado de tensão e estabilidade mecânica da rocha em torno da parede do poço ao 

longo de toda a sua vida produtiva. Esse estudo investiga as variações nas tensões para 

investigar a possibilidade de realizar completação de poços abertos, uma vez que essa técnica 

pode trazer uma grande vantagem econômica em relação à completação convencional de poços 

revestidos.  

2.5. Geomecânica  

A localização de um poço depende não só da seção onde se encontra o reservatório, mas 

também das camadas geológicas sobrejacentes que devem ser perfuradas em ordem a atingir o 

reservatório. Na indústria de petróleo, a Geomecânica é o estudo multidisciplinar da Geologia, 

Geofísica, Petrofísica e Mecânica das Rochas (SOROUSH, 2003) e se faz necessária desde a 

prospecção até a produção de hidrocarbonetos. Essa disciplina surge com o objetivo de 

quantificar as respostas da formação rochosa a quaisquer alterações em componentes, como o 

estado de tensão, pressão de poros e deformação das rochas, fraturas e falhas na formação de 

interesse.  

A literatura mostra que as causas reais dos problemas relacionados à instabilidade de 

poços não são completamente entendidas e as maiores dificuldades operacionais ocorrem 

durante a fase de perfuração quando o conhecimento geomecânico é limitado (LAST et al., 

1996; SOROUSH, 2003; LEE et al., 2011). Nesse contexto, os problemas de instabilidade nem 

sempre podem ser solucionados através da análise convencional do problema, fazendo-se 

necessário o uso de metodologias inovadoras, como a modelagem geomecânica (MEM – 

Mechanical Earth Modeling). 

Esse tipo de modelagem é uma ferramenta versátil que começou a ser utilizada na 

indústria de petróleo nos anos 1990 (MOAZZENI et al, 2010). Vários estudos mostram 

modelos MEM como forma de prever ou resolver problemas causados durante as fases de 

perfuração, completação e produção. O MEM é uma caracterização explícita das propriedades 

mecânicas das rochas do reservatório e suas camadas adjacentes, incluindo resistência da rocha 

e propriedades elásticas, integrando a análise de dados.  

A década de 1980 foi marcada pelo desenvolvimento de tecnologias computacionais e 

melhorias de instrumentos de registro, tais como perfil sônico e de imagem através das 

experiências teóricas e práticas adquiridas por geólogos e engenheiros (PLUMB et al., 2000) 
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No início dos anos 1990, companhias começaram a desenvolver modelos geomecânicos 

através de perfis de reservatórios já estudados. A ideia principal era conectar as disciplinas de 

geologia e geofísica envolvidas com a exploração e desenvolvimento de petróleo com as 

disciplinas de engenharia envolvidas com projetos de poços. O resultado foi a construção de 

um modelo 3D que representasse numericamente as propriedades mecânicas da rocha e o estado 

de tensões de toda a formação, em todo o reservatório.  

Os dados de entrada do MEM podem ser divididos em quatro grupos principais: 

magnitude das tensões in-situ, direção das tensões in-situ, pressão de poros e propriedades 

elásticas das rochas. As tensões in-situ incluem a tensão de sobrecarga, tensão horizontal 

mínima, e tensão horizontal máxima. As propriedades elásticas incluem o módulo de Young e 

o coeficiente de Poisson referentes à seção estratigráfica do local de estudo.  

O conhecimento do engenheiro em fases que antecedem a exploração tem mostrado 

inúmeros benefícios, tanto no sentido de redução de problemas, tanto quanto benefícios 

econômicos. (GOODMAN e CHEVRON, 2006). Um esquema para construção do modelo 

geomecânico é mostrado na Figura 6. 

Figura 6: Metodologia para a Construção do Modelo Geomecânico 

 

Fonte: Azevedo e Rocha (2009) 
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2.6. Construção do MEM  

A construção de um MEM permite obter o conhecimento geral do campo, integrando 

um modelo geológico estrutural com todas as informações relevantes do poço, tais como 

registros de perfis do poço e boletins diários de perfuração, sísmica (ARAÚJO et al., 2010). 

Dessa forma, a equipe de perfuração pode compreender os riscos potenciais de perfuração, 

planejar estratégias e agir rapidamente, caso necessário, para mitigá-los.  Azevedo e Rocha 

(2009) apresenta na Figura 6 o conjunto de dados ideal para iniciar a construção do MEM 

aplicado à análise da estabilidade do poço.  

Amani et al. (2010), conforme o trabalho de Plumb et al. (2000), sugerem que, a 

construção do MEM usado para prever a estabilidade dos poços deve considerar duas etapas: 

A primeira etapa inclui a construção do MEM para um poço do campo, baseado na informação 

geológica e mecânica das rochas. A segunda etapa consiste em demonstrar a utilidade do MEM 

para explicar os problemas relacionados à estabilidade dos poços encontrados durante a 

perfuração e predizer um peso de fluido seguro e estável para evitar tais problemas nos novos 

poços do campo. Esta previsão da estabilidade resume o desempenho esperado na perfuração 

em função da profundidade medida no poço (PLUMB et al., 2000).  

A validação do MEM constitui a terceira etapa, que acontece através do monitoramento 

dos dados durante a perfuração em tempo real para testar a previsão das anormalidades no 

modelo. Anormalidades na predição indicam falhas nos dados ou no MEM. Já na quarta etapa, 

estas anomalias são analisadas para determinar a origem do erro. Se a ação imediata é necessária 

na plataforma, pode ser com base em decisões informadas. Finalmente, na quinta etapa, os 

autores sugerem corrigir o MEM. A correção do MEM pode ser feita antes que as decisões 

sejam tomadas ou durante a execução do projeto, se a geologia ou as tensões mudam 

drasticamente.   
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3. PERFILAGEM DE POÇOS 

De um modo geral, as rochas se classificam de acordo com suas características 

mineralógicas, litológicas, paleontológicas e físicas. Torna-se desta maneira essencial, durante 

a fase de perfuração, a análise dessas características.  

A perfilagem de poço é um método geofísico que consiste no uso de ferramentas de 

medição através da utilização de sondas ou até mesmo da coluna de perfuração (LWD – 

Logging while drilling), onde essas ferramentas se encontram acopladas ao sistema. Ao se 

movimentar ao longo do poço, essa sonda determina algumas características da formação 

geológica da parede do poço, como resistividade, densidade, porosidade, velocidade das ondas 

sônicas, entre outras. Os valores medidos são associados à profundidade das informações 

obtidas dos poços.  

Os dados obtidos são então convertidos em perfis geofísicos do poço. A representação 

gráfica existente entre a profundidade de qualquer uma das propriedades acima mencionadas e 

determinantes de uma rocha é denominada perfil. Através da leitura e interpretação dos dados 

obtidos, pode-se conhecer a temperatura e a geometria do poço e da estrutura adjacente, e 

estimar a porosidade, litologia, e identificar, qualitativa e quantitativamente a existência de 

fluidos no meio poroso. Esses perfis permitem um melhor entendimento da formação de 

interesse, e servem como base para diversos estudos acerca do reservatório.  

 As ferramentas utilizadas dependem do procedimento adotado, ou seja, quais as 

propriedades de rocha são necessárias para o plano de desenvolvimento de uma determinada 

região. Os perfis constituem a mais importante ferramenta exploratória dos geólogos, geofísicos 

e engenheiros de petróleo. Na geofísica a poço aberto, são utilizados os seguintes perfis de 

poço: caliper, potencial espontâneo, densidade, porosidade neutrônica, sônico e de 

resistividade. (ELLIS e SINGER, 2008). Para o presente trabalho foram utilizados o caliper, 

perfil sônico, densidade, resistividade, Raios Gama, neutrônico, e, posteriormente, 

permeabilidade para calibração do modelo.  

3.1.  Caliper 

 O caliper mede o diâmetro do poço ao longo de sua profundidade. Geralmente, caliper 

logs são medidos mecanicamente, com algum auxílio de ferramentas sônicas. Uma vez que os 

poços apresentam irregularidade, é importante ter uma ferramenta que meça o diâmetro da 

circunferência do poço em diferentes profundidades. Os engenheiros de perfuração ou equipe 
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de campo utilizam esse registro (log) tanto como uma indicação qualitativa da integridade do 

poço quanto para determinar o peso lama de perfuração para manter a estabilidade do poço 

aberto. Em rochas inconsolidadas, por exemplo, o diâmetro do poço tende a aumentar. Portanto, 

sua importância reside no auxílio da correção dos efeitos ambientais.  

3.2. Perfis elétricos  

Os perfis elétricos medem a resistividade da formação. A resistividade é a propriedade 

de toda matéria em permitir com maior ou menor restrição a passagem a de elétrons (JESUS, 

2015). A matriz da rocha geralmente é formada por materiais não condutivos, portanto a 

condutividade elétrica de uma rocha é devida à presença de fluidos condutivos nos poros e da 

sua salinidade.  

Quanto maior a interconexão entre seus poros e a concentração iônica dos fluidos, mais 

condutora é a rocha. Por outro lado, fluidos isolantes, como água doce, óleo e/ou gás, tornam a 

rocha menos condutiva. As argilas, por apresentarem elevada quantidade de cátions em sua 

superfície externa, aumentam a condutividade das rochas. A Tabela 1mostra a resistividade de 

alguns materiais:  

Tabela 1: Resistividade de alguns materiais 

Material Resistividade (ohm-m²/m) 

Prata 1,59×10-8 

Dielétricos Maior que 1014 

Quartzo 3×1014 

Mármore 5×108 

Petróleo 2×1017 

 

Fonte: Adaptado de Azevedo e Rocha (2009) 

3.3. Raios Gama - GR 

Gamma Ray é um método de mensurar a radiação natural de raios gama para caracterizar 

a rocha ou sedimento em um poço exploratório. Diferentes tipos de rocha emitem diferentes 

quantidades em diferentes espectros de radiação natural. Os raios gama naturais se originam 
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primariamente de três fontes distintas: dos elementos provenientes da desintegração do Urânio, 

do Tório e do Potássio.  

Qualquer elemento radioativo ocorre originalmente nas rochas ígneas. Folhelhos 

emitem raios gama devido a sua habilidade em reter íons Urânio, Tório e, em menor escala, 

Potássio. As argilas têm sua radioatividade natural oriunda basicamente do Potássio, de uma 

quantidade razoável de Tório e alguma quantidade de Urânio. Por outro lado, as rochas 

sedimentares não apresentam uma radioatividade significativa como aquelas rochas ígneas que 

as originaram, devido a possíveis diluições, contaminações e intemperismo. 

3.4. Perfil Sônico  

A interpretação da propagação da onda acústica em meios porosos contendo fluidos 

envolve uma série de variáveis como geometria da formação, tipo de fluido saturante, natureza 

dos poros, entre outros. Os conceitos básicos da propagação de ondas serão apresentados aqui 

de forma simplificada.  

A ferramenta sônica consiste basicamente no registro do tempo decorrido entre o 

momento que um pulso é emitido por um transmissor até a sua chegada em dois receptores 

distintos. A diferença de tempo de chegada entre os dois receptores é chamada de tempo de 

trânsito ou delay time (DT).  

A velocidade do som é maior nos sólidos do que nos líquidos e nos gases. Por isso, para 

meios com velocidades maiores, os tempos de trânsito são menores. Assim, o tempo de trânsito 

está diretamente relacionado com a porosidade. Ou seja, se uma rocha é mais porosa, contém 

uma maior quantidade de fluidos em seu interior, portanto o tempo de trânsito será maior. 

Tempos elevados podem indicar fraturas, qualidade da cimentação, desmoronamentos ou 

presença de gás no poço. 

O sinal recebido é composto de várias ondas acústicas, chamadas waveform. Os 

principais componentes de uma waveform são, em ordem de chegada ao receptor, (1) 

compressional, (2) cisalhamento, e (3) onda de tubo ou onda Stoneley.  

A onda compressional corresponde a variações dilatacionais e a onda de cisalhamento 

a variações rotacionais (SHERIFF & GELDART,1982). Já as ondas de tubo ou Stoneley 

constitui uma onda de superfície presente na interface fluido/rocha. 
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3.5. Perfil de Densidade  

Neste perfil são medidas as massas específicas da formação, ao longo do poço, como 

uma função da profundidade. As medições são as densidades volumétricas de uma rocha, em 

unidades de g/cm³.  

3.6. Perfil Neutrão 

 O perfil neutrão é um perfil radioativo onde uma fonte de nêutrons emite nêutrons de 

alta energia que penetram na formação e se chocam com os átomos ali presentes. Essa 

ferramenta é utilizada para calcular a porosidade das formações baseada na quantidade de 

hidrogênio que existe nas camadas.  Os nêutrons perdem energia devido às colisões elásticas 

com átomos da formação. A quantidade de energia perdida depende da massa relativa do núcleo 

no qual o nêutron colide, e será́ maior quando o choque ocorrer com o átomo de hidrogênio, 

pois este possui uma massa atômica praticamente igual a do nêutron. Ou seja, a velocidade da 

perda de energia é proporcional a quantidade de hidrogênio da formação.  

 Entretanto, os perfis neutrônicos representam a quantidade de hidrogênio da formação, 

correspondente ao espaço poroso preenchido por óleo, água ou gás. O óleo e a água possuem 

uma quantidade aproximada de hidrogênio por unidade de volume, porém o gás possui baixo 

índice de hidrogênio, fornecendo ao perfil neutrão uma porosidade mais baixa do que a real. 

Assim, as áreas preenchidas com gás exigem uma correção na leitura desse perfil (BRITTO, 

2013). 
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4. MODELAGEM MECÂNICA 

Nesta seção serão apresentados os conceitos teóricos mais importantes em relação à 

mecânica das rochas e geopressões. Será introduzido uma descrição do estado tridimensional 

de tensões atuantes em um corpo, as tensões in situ a que uma formação está submetida, assim 

como o procedimento para obtenção das geopressões e estabelecimento da janela operacional, 

a partir das tensões atuantes ao redor do poço. Moraes (2016) fornece uma descrição mais 

completa da teoria de mecânica das rochas.  

4.1. Mecânica dos Meios Contínuos e Descontínuos 

Na Mecânica dos Meios Contínuos, sólidos são considerados agregados de partículas 

que podem ser identificadas pela posição que ocupam no espaço tridimensional. Devido a sua 

constituição infinitesimal, a variação das propriedades físicas dos meios contínuos ocorre de 

forma gradual e sucessiva ao longo das partículas. Além disso, sólidos são considerados 

deformáveis quando a distância relativa entre quaisquer dois pontos de seus elementos não se 

altera com o tempo.  

Todavia, as rochas são diferenciadas dos outros sólidos por possuírem descontinuidades 

– falhas, fraturas, dobramentos, etc. A definição de uma formação rochosa contínua ou 

descontínua depende da influência das descontinuidades contidas nessa rocha.  

A disciplina de Mecânica das Rochas estuda o comportamento mecânico da rocha para 

explicar a sua reação a cargas aplicadas. Devido à presença de descontinuidades, muitos 

princípios mecânicos precisam ser ajustados antes de serem aplicados em um maciço rochoso. 

A mecânica das rochas também é usada para explicar a interação da rocha com outras rochas, 

da rocha com fluidos e também o fraturamento de rochas. A melhor compreensão desses 

princípios dispõe muitas aplicações na indústria de petróleo.  

4.2. A Importância das Tensões 

 O fator relevante de um bom modelo geomecânico é o conhecimento do estado de 

tensões atual. O desmoronamento de poço ocorre quando a concentração de tensões em torno 

do diâmetro do poço excede a tensão da rocha (rock strenght). Uma falha irá acontecer quando 

a taxa de cisalhamento (ratio of shear) exceder o estado normal de tensão. Adicionalmente, a 
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depleção de petróleo causa mudanças no estado de tensões, que pode ser tanto benéfico quanto 

prejudicial à produção de diversas maneiras.  

A determinação do estado de tensões nos reservatórios de óleo e gás e suas camadas 

adjacentes é um problema que pode ser desenvolvido com o uso de dados estratigráficos obtidos 

por testes de poços de rotina. 

4.2.1. Definição Básica de Tensão  

 Esta seção apresenta a definição básica de tensão e o significado físico das tensões 

principais. Esses conceitos são importantes para introduzir um vocabulário para a compreensão 

do modelo por diferentes leitores e são essenciais para a compreensão de como o campo de 

tensões muda em torno dos poços. 

 Tensão é uma grandeza tensorial de segunda ordem relacionada a forças, ou seja, aos 

aspectos dinâmicos de um meio contínuo. Essas forças podem ser tanto de superfície quanto 

volumétricas. A compreensão dessas forças é fundamental para o entendimento das tensões 

decorrentes da interação dos meios contínuos entre si e com o ambiente que os envolve 

(ZOBACK, 2007). 

Forças de superfície são aquelas que agem na face de cada elemento do contínuo ou 

mesmo em superfícies arbitrárias que limitam um corpo. No caso da tectônica, por exemplo, 

pelo contato de placas, as forças tectônicas são definidas superficiais. Forças volumétricas são 

aquelas forças que agem em todo o meio do contínuo, são forças relacionadas ao volume do 

corpo. A força de gravidade é uma força volumétrica. A deformação de um meio contínuo 

ocorre devido à ação de forças de superfície e volumétricas (MORAES, 2016) 

 Os estados de tensões aos quais as formações rochosas estão submetidas podem ser tanto 

de formação quanto induzidas. A tensão de origem natural, ou tensão in situ, é originada da 

interação do peso das próprias camadas constituintes da formação, que gera tensões 

gravitacionais; do tectonismo, que gera as tensões tectônicas; do efeito térmico e os processos 

físico-químicos, como a recristalização, que modificam a estrutura das rochas periodicamente. 

Os movimentos tectônicos afetam os campos de tensão através de fraturas, falhas e dobramentos 

(MORAES, 2016). Já a tensão induzida é decorrente da modificação do estado de tensões 

natural causada pelas perturbações nas formações. Essas perturbações são geradas por obras de 

engenharia, como escavação ou compactação do solo em construções e causam uma 

redistribuição no estado de tensões existente.  
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4.2.2. Tensor de Tensão  

A resistência do corpo contra as forças de superfície é definida como tensão e expressa 

pelo vetor de tração T. O valor da tração média T pode ser definido pela força F agindo na 

superfície de área A. 

𝑻 =
𝑭

𝑨
                                                                            (1) 

É comum definir o vetor de tração em termos de limite. Considerando uma dimensão 

infinitesimal, tem-se: 

T=  𝐥𝐢𝐦
𝒅𝑨→𝟎

𝒅𝑭

𝒅𝑨
                                                                                 (2) 

 

Pela Equação 2, pode ser visto que o vetor de tração é uma função da localização no 

espaço, e, portanto, pode variar de ponto a ponto. Uma vez que a tração pode variar de ponto a 

ponto, a tração também pode variar dependendo do plano em que atua. Isto leva à conclusão de 

que o vetor de tração também pode ser descrito em termos de um vetor normal unitário ( ).𝑛
^  

 Com fins de simplificar esses parâmetros, Cauchy introduziu o conceito de tensor das 

tensões. O tensor de tensão é um tensor de segunda ordem localizado em três planos ortogonais. 

Em cada um desses planos agem três tensões, uma normal e duas cisalhantes, totalizando nove 

tensões. No componente de tensão (𝜎𝑖𝑗), i indica o eixo normal à superfície e j o sentido do 

tensor. Por exemplo, (𝜎𝑧𝑦) é a tensão que atua sobre o plano z na direção do eixo y. A Figura 7 

representa a definição das tensões em um cubo infinitesimal. Nesse cubo um tensor normal e 

dois tensores cisalhantes agem em cada face.  

Figura 7: Componentes do Tensor de Tensão 

 

Fonte: Zoback (2007) 
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𝜎𝑖𝑗 = [

𝜎𝑥𝑥 𝜎𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑧

𝜎𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜎𝑦𝑧

𝜎𝑧𝑥 𝜎𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

]                                              (3) 

 A conservação do momento angular resulta em um tensor tensão simétrico.  

𝜎𝑖𝑗 = [

𝜎𝑥𝑥 𝜎𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑧

𝜎𝑥𝑦 𝜎𝑦𝑦 𝜎𝑦𝑧

𝜎𝑥𝑧 𝜎𝑦𝑧 𝜎𝑧𝑧

]                                               (4) 

A derivação detalhada do tensor de tensão utilizando a teoria do tetraedro de Cauchy é 

dada por Davis e Selvadurai (1996) e resulta na Segunda Lei de Cauchy. Essa lei relaciona o 

tensor de tensões com a orientação de um plano arbitrário para obter o vetor de tração atuando 

naquele plano. 

𝑇𝑖 = 𝜎𝑖𝑗𝑛𝑗                                                            (5) 

 Quando as tensões normais em um tensor de tensões são orientadas de tal modo em que 

elas são paralelas ao plano ortogonal e todas as tensões cisalhantes são iguais a zero, o tensor é 

nomeado como tensor de tensões principais. Considerando o tensor de tensões principais, os 

tensores normais são os principais e o tensor de tensões encerra em uma notação simplificada 

(𝜎𝑖), resultando em: 

𝜎𝑃 = [
𝜎1 0 0
0 𝜎2 0
0 0 𝜎3

]                                                      (6) 

 A tensão média (𝜎𝑚) é a média aritmética das tensões principais, e representa o 

componente isotrópico do tensor de tensão. É o fator de controle para a mudança de volume. A 

tensão média é: 

𝜎𝑚 =
𝜎1+𝜎2+𝜎3

3
                                                           (7) 

4.2.3. Círculo de Mohr  

Mohr (1914) introduziu um diagrama circular que representa o estado de tensão em um 

ponto. O círculo é calculado usando o estado de tensão principal, onde a tensão cisalhante é 

igual a zero. O diagrama do Círculo de Mohr também utiliza um ângulo de falha  definido 

como o ângulo entre a tensão principal máxima e o vetor normal do plano de interesse. Uma 

limitação do Círculo de Mohr é a falta de influência das tensões intermediárias. As equações 

principais para definir o Círculo de Mohr são: 
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𝜎𝑛 =
𝜎1+𝜎3

2
+

𝜎1−𝜎3

2
𝑐𝑜𝑠2                                             (8) 

𝜏 =
𝜎1−𝜎3

2
 𝑠𝑒𝑛2                                                    (9) 

 Para construir um Diagrama de Mohr, as tensões principais 𝜎1 e 𝜎3 são plotados ao 

longo do eixo x em um plano cartesiano x-y, onde o eixo x representa as tensões normais e o 

eixo y representa as tensões cisalhantes. Um círculo com diâmetro 𝜎1 − 𝜎3 é então desenhado. 

Para um plano com orientação e tração conhecida, o Círculo de Mohr pode ser usado para 

determinar quais as tensões da orientação original, ou alguma arbitrária. A Figura 8 mostra um 

típico Círculo de Mohr.  

Figura 8: Círculo de Mohr 

 

 

Fonte: Himmelberg (2014) 

4.3. Deformação 

 O termo deformação refere-se a uma mudança na forma ou volume de um corpo, ou 

seja, as variações geométricas que ocorrem em um meio contínuo durante seus movimentos de 

uma configuração qualquer para outra. Após a deformação, as coordenadas de um ponto M 

mudam para o ponto M’, do ponto N para o ponto N’. e assim por diante. A Figura 9 é uma 

representação esquemática de uma deformação em um corpo sólido.  
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Figura 9: Representação Esquemática da Deformação de um Corpo Sólio 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB and Abaqus (2013) 

 

 Geralmente, a deformação é não somente uma função das coordenadas espaciais, mas 

também uma função do tempo. Dilatações em concretos, por exemplo, ocorrem em um período 

longo de tempo. A abordagem Euleriana trata a deformação como função do tempo, onde 

examina-se um volume no espaço e observa-se o material fluindo através desse volume. Este 

trabalho, no entanto, considera a abordagem Lagrangiano, considerando a deformação em 

função das coordenadas. Assim, sendo 𝑋𝑖 as coordenadas iniciais de um ponto contínuo e 𝑥𝑖 as 

coordenadas finais do mesmo ponto, define-se o deslocamento 𝑢𝑖 do ponto como:  

𝑢𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑋𝑖       (10)  

O tensor gradiente de deslocamento é dado por:  

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑋𝑗
 𝑜𝑢 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
       (11)  

 

O tensor de deformação infinitesimal 휀𝑖𝑗 é definido por:  

휀𝑖𝑗 =
1

2
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
)       (12)  

Que pode ser escrito da forma:  

휀𝑖𝑗 = (

휀𝑥𝑥 휀𝑥𝑦 휀𝑥𝑧

휀𝑦𝑥 휀𝑦𝑦 휀𝑦𝑧

휀𝑧𝑥 휀𝑧𝑦 휀𝑧𝑧

)      (13)  

 

Depois da 

deformação 

Antes da 

deformação 
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4.4. Relação entre Tensão e Deformação  

Um material elástico linear é aquele que possui uma relação linear entre a tensão e a 

deformação e esta última é totalmente recuperada após cessarem os esforços. Genericamente, 

pode-se considerar as rochas frente a esforços instantâneos como apresentando comportamento 

elástico (MORAES, 2016). A relação entre a tensão e a deformação em qualquer material 

elástico pode ser dada pela Lei de Hooke. Em muitas aplicações da engenharia a Lei de Hooke 

em uma dimensão é suficiente para definir o comportamento elástico de um material linear. No 

entanto, o campo da mecânica das rochas lida com materiais influenciados por forças em três 

dimensões. Por essa razão, a forma mais simples da Lei, com uma abordagem unidimensional, 

seria insuficiente. Assim, tensorialmente, a Lei de Hooke é generalizada na forma: 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙휀𝑘𝑙                                        (14) 

Onde 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 é o tensor elástico de rigidez com 81 (3x3x3x3) componentes no espaço 

quadridimensional, mas somente 36 componentes são distintas, e 휀𝑘𝑙 é a deformação. 

Parâmetros elásticos fundamentais são o Módulo de Young e o Coeficiente de Poisson.  

4.4.1. Módulo de Young 

O Módulo de Young é uma grandeza proporcional à rigidez de um material quando este 

é submetido a uma tensão externa de tração ou compressão. Em materiais geológicos, explicita 

a rigidez da rocha para se deformar, sendo dado em unidade de tensão. Os valores dessa 

grandeza podem variar de 0,1 a 120 GPa, dependendo do grau de consolidação da rocha. 

Arenitos consolidados apresentam um Módulo de Young de cerca de 15 Gpa, enquanto rochas 

metamórficas podem apresentar valores acima de 50 GPa (MORAES, 2016). O Módulo de 

Young pode ser definido como:  

𝐸 =
𝜎𝑖

𝑖
       (15) 

4.4.2. Coeficiente de Poisson 

 O Coeficiente de Poisson mede a razão entre a deformação transversal e a deformação 

longitudinal de um material homogêneo e isotrópico (HIBBELER, 2008). Pode ser descrito 

como:  

𝑣 = −
𝑗

𝑖
      (16) 
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 Onde 휀𝑗 representa a deformação transversal e 휀𝑖 a deformação longitudinal do corpo. 

Materiais geológicos apresentam Coeficientes de Poisson entre 0 – quando o material é dito 

compressível e 0,5 – quando o material é dito incompressível. Valores comuns para rochas da 

crosta terrestre estão entre 0,2 e 0,3.  

4.4.3. Condições Elásticas Lineares (1D) 

 Para compressão uniaxial, podemos definir então, a partir da Equação (14): 

𝜎𝑥𝑥 = 𝐸휀𝑥𝑥     (17) 

휀𝑥𝑦 = −𝑣
𝜎𝑥𝑥

𝐸
     (18) 

휀𝑥𝑧 = −𝑣
𝜎𝑥𝑥

𝐸
     (19) 

 

4.5. Equações Fundamentais da Mecânica do Contínuo  

 As equações fundamentais para análise de um corpo contínuo são as equações do 

movimento e da continuidade. Segundo Moraes (2016), pode-se escrever a condição para 

equilíbrio dos movimentos lineares para um meio contínuo de forma generalizada como:  

𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜌𝛽

𝑖
= 0      (21) 

 Sendo 𝜌 a densidade do meio e 𝛽
𝑖
 as forças volumétricas.  

4.6. Estado de Tensão Andersoniano 

 Uma das premissas mais utilizadas na análise geomecânica é o Estado de Tensão 

Andersoniano.  A teoria de tensões de Anderson (1951) parte do pressuposto que a superfície 

da Terra é uma superfície livre de tensões cisalhantes onde a tensão vertical, 𝜎𝑉 , seria uma 

tensão principal, e, consequentemente, pode-se definir uma tensão horizontal mínima, 𝜎ℎ, e 

uma tensão horizontal máxima, 𝜎𝐻 como as duas outras tensões principais. Se esse estado for 

assumido, três tensões únicas podem ser definidas com base na magnitude das tensões vertical, 

horizontal máxima e horizontal mínima.  
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Se a tensão vertical é a tensão principal máxima (𝜎1), o regime de falha é normal. Se a 

tensão vertical é a tensão principal intermediária (𝜎2), o regime de falha é transcorrente. Se a 

tensão vertical é a tensão principal mínima ((𝜎3), o regime de falha é reverso (MORAES, 2016). 

Os regimes de falha segundo o Estado de Tensão Andersoniano estão representados na Figura 

10.  

Figura 10: Três Possíveis Regimes de Falha no Estado Andersoniano 

 

Fonte: Adaptado de Fjaer et al. (2008) 

 

𝜎𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = [
𝜎𝑣 0 0
0 𝜎𝐻 0
0 0 𝜎ℎ

]      (22) 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = [
𝜎𝐻 0 0
0 𝜎𝑣 0
0 0 𝜎ℎ

]      (23) 

𝜎𝑟𝑒𝑣 = [
𝜎𝐻 0 0
0 𝜎𝐻 0
0 0 𝜎𝑣

]      (24) 

 

 A tensão vertical, ou tensão de sobrecarga, está relacionada à ação gravitacional sobre 

a densidade das rochas e fluidos que compõem determinado perfil. Segundo Zoback (2007), a 

tensão de sobrecarga é causada pelo peso das camadas superiores e pode ser calculada pelos 

dados de densidade obtidos de perfis, considerando presença de fluido nos poros da rocha em 

condição hidrostática:  

𝜎𝑣 = 𝜌𝑤𝑔𝑧𝑤 + ∫ 𝜌(𝑧)𝑔𝑑𝑧
𝑧2

𝑧1
    (25) 
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 Onde 𝜌𝑤 é a massa específica da água do mar (no caso da análise ser offshore), 𝑔 é a 

aceleração da gravidade, 𝑧𝑤 é a espessura da lâmina de água, 𝜌 é a massa específica da rocha, 

𝑧 é a espessura da camada de rocha e 𝜌  é a massa específica média da rocha no intervalo 

avaliado  

 Mantendo-se no pressuposto de que as tensões verticais são principais, vêm que as 

demais tensões principais se encontram perpendiculares a esta, ou seja, no plano horizontal – 

𝜎𝐻  e 𝜎ℎ. Trabalhos detalhados, do ponto de vista do desenvolvimento matemático, sobre as 

relações entre as tensões atuantes em um corpo, podem ser encontrados na literatura clássica de 

resistência dos materiais e elasticidade (Chou & Pagano, 1992). Em um meio homogêneo e 

submetido a um estado isotrópico de tensões, pode-se assumir que as duas tensões horizontais 

apresentem o mesmo valor, sendo relacionadas à tensão vertical através de um coeficiente de 

empuxo ao repouso 𝐾𝑜, em termos de tensões efetivas. Em um ambiente elástico, este 

coeficiente de empuxo pode ser obtido diretamente a partir do coeficiente de Poisson 

(considerando-se o coeficiente de Biot igual à unidade), conforme apresentado na Equação (26):  

 

𝜎𝐻 = 𝜎ℎ = 𝑃𝑝 + (𝜎ℎ − 𝑃𝑝) 
𝑣

1−𝑣
    (26) 

 

 A relação apresentada, no entanto, resulta de grandes simplificações e hipóteses, as 

quais na maioria das vezes não estão de acordo com a realidade observada. Fjær et al. (2008) 

ressaltam que o uso de relações simplificadas como a apresentada deve ser cauteloso, uma vez 

que formações sedimentares – típicos de ambientes com presença de hidrocarbonetos – 

dificilmente estarão sujeitas a estados de tensão regulares, representáveis por parâmetros 

elásticos. Os autores afirmam ainda que, na atualidade, não se deve basear estimativas de 

tensões horizontais apenas em coeficientes elásticos, principalmente àqueles obtidos em 

laboratório, quando se está tratando de grandes profundidades e influências regionais 

significativas. Zoback et al. (2003) denotam que a hipótese das tensões verticais e horizontais 

serem principais pode não ser realista em ambientes com concentração de tensões cisalhantes, 

por exemplo, em regiões de interface entre materiais rochosos de comportamento distinto, 

como, por exemplo, em corpos salinos, onde a distribuição de tensões é isotrópica. 
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4.7. Pressão De Poro e Tensão Efetiva  

 A pressão de poros (𝑃𝑃), também chamada de pressão de formação, é definida como 

pressão do fluido contido no espaço rochoso (AZEVEDO, 2011). A presença da pressão de 

poros atuando em todas as direções dentro dos poros de uma rocha ajuda a suportar grande 

parcela da tensão total aplicada (𝜎𝑇). Nesse cenário, a tensão efetivamente atuando sobre a 

matriz da rocha (𝜎′),  e que deverá ser levada em consideração para análises de resistência das 

formações é dada pela equação (TERZAGI, 1936): 

𝜎′ = 𝜎𝑇 − 𝑃𝑃                                                       (27)  

Julga-se como pressão de poros normal a uma determinada profundidade quando o seu 

valor equivale ao da pressão da coluna hidrostática do fluido da formação no mesmo ponto. 

Portanto, a pressão anormal é aquela que difere da tendência esperada. É possível perceber a 

quebra de tendência quando analisa-se o perfil sônico, como mostra a Figura 22.  

Zonas anormalmente pressurizadas são comuns na costa brasileira (AZEVEDO & 

ROCHA, 2009) e, em rochas carbonáticas, podem estar relacionadas à mineralogia, 

cimentação, ambiente deposicional, temperatura, pressão, dissolução química, entre outros.   

 

4.8. Resistência e Fraturamento  

  A fratura em rochas ocorre quando as tensões presentes na rocha são grandes o 

suficiente para transpassar as propriedades de resistência das rochas e causar deformações 

permanentes. Os dois principais tipos de ruptura são fratura por cisalhamento e fratura por 

tração.  

 Para muitas aplicações da mecânica das rochas a fratura é vista como um fenômeno 

negativo, porém, em algumas situações o fraturamento é induzido, como é previamente citado 

neste trabalho, sobre reservatórios artificialmente fraturados. Compreender a forma como uma 

rocha sofre uma ruptura pode minimizar a ocorrência de fraturas prejudiciais e maximizar a 

efetividade de fraturas intencionais.  

 Os três tipos de fratura são definidos pelo Modo I, Modo II e Modo III. A Figura 11 

mostra um esquema com os três tipos de fratura. Uma fratura Modo I apresenta um movimento 

perpendicular e com sentido para fora em relação às superfícies, caracterizando a chamada 



 

 

 

  

  

47 

fratura tradicional. A fratura Modo II apresenta um movimento paralelo às superfícies da 

fratura, mas perpendicular à intersecção dela. Finalmente o Modo III tem uma movimentação 

paralela às superfícies e também à sua intersecção (MORAES, 2016). Ambas as fraturas II e III 

são denominadas fraturas cisalhantes. Em muitos casos reais, o modo atual de fraturas pode ser 

visto como uma mistura dos Modos I, II e III (FJAER et al., 2008). 

Figura 11: Três Tipos mais comuns de Fratura 

 

Fonte: Fjaer et al. (2008) 

4.9. Pressão de Colapso  

 A pressão de colapso é a pressão que leva à falha da rocha por cisalhamento, podendo 

ocorrer devido ao baixo peso do fluido de perfuração, e que pode ocasionar um 

desmoronamento total ou parcial com possível aprisionamento da coluna. A ruptura por 

cisalhamento pode ocorrer em qualquer plano de falha em uma rocha quando as tensões 

excederem a resistência da rocha. Quando a falha por cisalhamento ocorre em um plano, a 

porção de rocha em cada lado do plano irá se mover relativamente ao outro bloco. O movimento 

dos blocos é restringido por uma força de fricção presente no plano e que depende da magnitude 

do esforço agindo sobre o plano. Mohr pressupôs que a pressão de colapso (τ𝑚𝑎𝑥) deve ser uma 

função das tensões normais que aguem no plano de fratura:  

 

τ𝑚𝑎𝑥 = 𝑓(𝜎𝑛)                                                        (28)  

 

 Em um diagrama de Mohr a Equação 15 é conhecida como um critério de falha. Existem 

muitos critérios de falha para diferentes tipos de rochas e cenários. Alguns critérios de falha 

exibem relações lineares, enquanto outros são de ordem superior. Para todos os critérios de 

falha, se as tensões são tais que o Círculo de Mohr entra em contato com o critério de falha, a 
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falha ocorrerá. Exemplos disto estão apresentados nas seções seguintes. A Figura 12 apresenta o 

critério de falha segundo Mohr. 

Figura 12: Critério de Ruptura de Mohr Columb 

 

Fonte: Azevedo e Rocha (2009) 

4.10. Pressão de Fratura 

 É a pressão que leva à falha da rocha por tração. As consequências operacionais são 

desmoronamentos ou perda de circulação. A falha à tração ocorre quando as tensões efetivas 

que agem sobre a rocha excedem sua resistência. Para a maioria das amostras de rochas, a 

magnitude da tensão de fratura está entre 1 e 10 Mpa (KOCKER et al., 2008). Estes valores 

baixos são devido à preexistência de planos de falhas por tração formados durante a deposição. 

Para qualquer amostra de rocha a pressão de fratura é:  

𝜎𝑇 = −𝑇𝑜                                                                (29) 

Onde 𝜎𝑇 é a tensão de fratura em uma rocha.  

 Mais especificamente, se a amostra de rocha em questão apresenta características 

isotrópicas, a seguinte simplificação pode ser feita:  

𝜎3 = −𝑇𝑜                      (30) 
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 No Círculo de Mohr esse critério pode ser facilmente mostrado na Figura 13. 

Figura 13: Círculo de Mohr onde a Falha por Tração pode ocorrer 

 

Fonte: Fjaer, et al. (2008) 

 

4.11. Janela Operacional  

 A Janela Operacional é a determinação do peso do fluido de perfuração que será 

utilizado durante a perfuração. O limite inferior é estabelecido pelo maior valor entre as curvas 

de pressão de poro e pressão de colapso, enquanto o limite superior fica estabelecido pela curva 

de pressão de fratura. Uma esquematização de janela operacional é mostrada na Figura 14. 

Figura 14: Janela Operacional 

 

Fonte: Azevedo e Rocha (2009) 
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4.12. Modelagem Geomecânica 

Em uma análise de tensões e deslocamentos uma solução para os valores condições de 

contorno do problema pode ser encontrada quando ambos os equilíbrios, das forças e do 

momento são mantidos em todos os momentos sobre qualquer volume arbitrário do domínio do 

modelo. Isto pode ser alcançado resolvendo a equação do movimento (representando a 

conservação do momento linear): 

∇𝜎 + 𝐹 = 𝜌
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2       (31) 

  A conservação do momento angular é garantida pelo uso do tensor de Cauchy. Se as 

acelerações são desprezíveis, uma suposição comum em mecânica das rochas, a equação do 

equilíbrio tensorial resulta:  

 

∇𝜎 + 𝐹 = 0      (32) 

 Para resolver essa equação, a relação constitutiva entre tensão e deslocamento em um 

meio poroso, preenchido por liquido precisa ser definida (JAEGER et al.,2007):  

휀 =
1

2𝐺
𝜎 −

𝑣

2𝐺(1+𝑣)
(𝜎)𝐼    (33) 

 A relação de deslocamento é dada pelo tensor de tensão infinitesimal:  

휀 =
1

2
[∇𝑢 + (∇𝑢)𝑇]      (34) 

Outras correlações constitutivas incluindo a plasticidade podem ser inclusas. O Abaqus 

encontra uma solução de tais problemas transformando a última equação em uma forma fraca, 

resolvendo não o problema, mas sim um que lhe é associado, que resulta no princípio do 

trabalho virtual: 

∫ 𝛿𝑢𝑇𝑇𝑑𝑇
Γ

+ ∫ 𝛿휀𝑇𝜎𝑑Ω
Ω

    (35) 

  

O desenvolvimento dessas equações pode ser encontrado no trabalho de Zienkiewicz et 

al. (2005). 
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4.12.1. Estado de Tensões em um Meio Poroso  

 Um meio poroso é modelado no Abaqus pela abordagem convencional que considera o 

meio como um material multifásico e adota o princípio das tensões efetivas para descrever seu 

comportamento. A modelagem do meio poroso fornecida considera a presença de dois fluidos 

no meio. Um deles é o "líquido molhante", que é suposto ser relativamente incompressível. 

Muitas vezes, o outro é um gás, que é relativamente compressível, como um reservatório de 

petróleo.  

Quando o meio está parcialmente saturado, ambos os fluidos existem num ponto: 

quando está totalmente saturado, os vazios são completamente cheios com o líquido molhante. 

O volume infinitesimal, dV, é constituído pelo volume de grãos de material sólido, dVg; pelo 

volume de vazios, dVv;  e por um volume de líquido de humedecimento, dVw<=dVv, que é 

livre para se mover através do meio se for conduzido. Em alguns sistemas (por exemplo, 

sistemas que contêm partículas que absorvem o líquido molhante e incham no processo) 

também pode haver um volume significativo de líquido molhante aprisionado, dVt. 

 Supõe-se que a tensão total atuando em um ponto, 𝜎, é composta por uma pressão média 

do líquido molhante, uw, chamada de “pressão do líquido molhante”, uma pressão média do 

outro líquido, ua, e uma tensão efetiva, �̅� ∗, definida por:  

�̅� ∗= 𝜎 + (𝑋𝑢𝑤 + (1 − 𝑋)𝑢𝑎)𝐼     (36) 

 

Os componentes de tensão são armazenados no programa de forma que o esforço de 

tração é positivo, mas uw e ua são valores de tensão de pressão. Isso explica o sinal nesta 

equação. X é um fator que depende da saturação e da tensão superficial do sistema 

líquido/sólido (Wu, 1976), que é 1,0 quando o meio está totalmente saturado e entre 0,0 e 1,0 

em sistemas insaturados, quando o seu valor depende do grau de saturação do meio. Há 

evidências experimentais muito divergentes de sua dependência da saturação, e por causa dessa 

falta de dados, o Abaqus simplesmente assume que X é igual à saturação do meio (ALTAIR, 

2014). 

Simplificando o modelo, assume-se que a pressão aplicada ao fluido não molhante é 

constante em todo o domínio que está sendo modelado, não varia com o tempo e é pequena o 

suficiente para que seu valor possa ser negligenciado. Isto requer que o fluido não molhante 

possa difundir através do meio de forma suficientemente livre e a sua pressão, ua, nunca exceda 



 

 

 

  

  

52 

a pressão aplicada a este fluido nos limites do meio, que permanece constante ao longo do 

processo a ser modelado. 

 O exemplo mais comum em que esta simplificação se aplica é um meio poroso que é 

bastante permeável ao fluxo de gás, no qual o fluido não molhante é o ar, exposto à pressão 

atmosférica. As dimensões da região modelada não devem ser tão grandes ao ponto que o 

gradiente gravitacional da pressão atmosférica provoque uma alteração significativa na pressão 

do ar, e não pode haver nenhum evento externo que proporcione uma mudança transitória na 

pressão do ar. Esta suposição permite que ua seja removida da equação, desde que o termo de 

carga correspondente (por exemplo, pressão atmosférica na fronteira do meio) também seja 

omitida das equações de equilíbrio e que seja suficientemente pequena para que o seu efeito 

sobre a deformação do meio não seja importante (ou que a deformação seja medida a partir do 

estado 𝜎 = −𝑢𝑎𝐼). Esta simplificação reduz o princípio das tensões efetivas para: 

�̅� ∗= 𝜎 + 𝑋𝑢𝑤𝐼      (37)  

 

 No caso em que há fluido aprisionado no sistema, presumimos que a tensão efetiva é 

constituída por dois componentes ponderados de acordo com o volume relativo de fluido 

aprisionado e material poroso: 

�̅� ∗= (1 − 𝑛𝑡)�̅� − 𝑛𝑡𝑝 𝑡𝐼      (38)  

 

 Onde �̅� é a tensão efetiva no esqueleto de material poroso,  𝑝 𝑡 é a pressão média no 

líquido aprisionado e 𝑛𝑡 é a razão entre o volume de fluido aprisionado e o volume total. 

 O método de Newton é geralmente usado para resolver as equações governantes para o 

procedimento de integração de tempo implícito. Análise de perturbações pequenas, 

linearizadas, sobre um estado deformado também pode ser necessária (para estudos de vibração, 

por exemplo). Por estas razões, o desenvolvimento inclui uma definição da forma da matriz 

Jacobiana para o modelo de duas fases. 
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5. MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

 Muitos eventos físicos podem ser descritos por meio de equações diferenciais parciais 

(EDP). Para muitas aplicações de engenharia, soluções exatas são difíceis de se calcular, devido 

a complexibilidades geométricas e materiais. O domínio contínuo pode então ser discretizado 

através de aproximações, e as equações algébricas, antes insolúveis, podem ser resolvidas.  

 Por esta razão, métodos numéricos são utilizados para determinar soluções aproximadas 

sobre problemas complexos. Estes problemas podem incluir geometrias peculiares, cargas, e 

condições de contorno para processos em que uma solução analítica não existe. Os métodos 

numéricos incluem o modelo matemático, o método de discretização, malha numérica, 

aproximações finitas, método de solução e critério de convergência. A Figura 15 mostra o 

fluxograma geral para resolução de problemas físicos por meio dos métodos numéricos.  

 

Figura 15: Etapas de resolução de fenômenos físicos por métodos numéricos 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 O primeiro passo para qualquer método numérico é a introdução do modelo matemático 

através da descrição física do fenômeno observado. No caso desse trabalho, as equações da 

mecânica do contínuo são utilizadas. O produto dessa etapa são EDP’s, que podem ser de 

primeira ou segunda ordem. A partir da definição das equações, define-se também as condições 

iniciais e de contorno.  

Descrição física do fenômeno geofísico observado através da Mecânica do 
Contínuo.

Equações Diferenciais Parciais (EDP) de primeira e segunda
ordem.

Condições de Contorno

Correção do problema
estudado (Existência, 

ambiguidade, entre outros)

Aplicabilidade de 
métodos numéricos
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 A partir de então se inicia o método de discretização, que consiste na aproximação das 

equações algébricas em pontos discretos no espaço e no tempo. O meio contínuo, agora 

discretizado, irá ter um número finito de soluções em seu domínio que podem ser resolvidas 

numericamente através da utilização de algoritmos de computador.  

A posição discreta na qual as variáveis serão calculadas são definidas como malha 

numérica, e refletem a representação geométrica do domínio. Existem diversos métodos 

numéricos, de acordo com as aproximações que serão utilizadas no processo de discretização, 

entre eles o Método das Diferenças Finitas, Método dos Volumes Finitos, Método dos 

Elementos Finitos, entre outros. A aplicabilidade de cada método dependerá do problema, suas 

coordenadas e o tipo de aproximações realizadas. A Figura 16 mostra a representação geométrica 

da discretização de um meio contínuo. 

 

Figura 16: Discretização de um Meio Contínuo 

 

Fonte: Yang (2011) 

 

O Método das Diferenças Finitas é o método mais antigo para resolução de EDP’s e foi 

introduzido por Euler no século XVII (MORAES, 2016). É um método básico para ser utilizado 

em geometrias simples. 

O Método dos Volumes Finitos utiliza a forma integral das equações onde o volume é 

dividido em volumes adjacentes e as equações de conservação são aplicadas a cada um desses 

volumes.  

Finalmente, o Método dos Elementos Finitos (MEF) divide o meio contínuo em 

elementos discretos e as equações são multiplicadas por uma função peso (ou aproximação) 

antes de serem integradas em todo o domínio. Para a mecânica das rochas o contínuo de um 

objeto pode ser dividido em um sistema equivalente com pequenas unidades finitas (elementos) 
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que são interligados em pontos (nós) por linhas de contorno. A partir da divisão do contínuo 

em pequenos elementos, pode-se obter então equações para cada elemento. Elementos 

adjacentes compartilham o mesmo grau de liberdade dos deslocamentos nos nós 

interconectados. Os simuladores numéricos colocam todas essas equações juntas, resolvendo e 

obtendo as variáveis desconhecidas em cada nó da malha.   

   Assim, o MEF permite o estudo dos fenômenos físicos em reservatórios, 

possibilitando a solução do problema considerando a geometria da formação, a existência de 

diferentes estruturas geológicas, e também os contrastes e mudanças materiais. Além disso, os 

resultados geram um conjunto de dados 2D e 3D consistente que pode ser estendido para além 

da região nas quais se possui registro. Dessa maneira, pode-se estudar modelos de estabilidade 

de poços, concentração dos estresses, previsão de pressão no reservatório, análise de fratura, 

migração de fluido, entre outros.  

 O MEF é utilizado quando se conhece as equações governantes do problema, as 

condições de contorno, mas, devido à sua geometria complexa ou outras particularidades, pode 

ser demorado ou mesmo impossível resolver as equações em forma explicita.  

[K]{u}={F} ou {𝑢} = [𝐾]−1{𝐹}     (39)  

 

Onde [K] representa a propriedade, {u} o comportamento e {F} a ação. O 

comportamento é geralmente desconhecido. Em problemas usando materiais elásticos, então, 

podemos definir [k] como a matriz de rigidez, {u} como os deslocamentos e {F} a força 

(WECK,2004). A Figura 17 mostra as etapas de solução do modelo matemático.  

Induzindo funções de aproximação Na prescritas em termos de variáveis independentes, 

os deslocamentos em qualquer ponto dentro do elemento podem ser aproximados como um 

vetor coluna: 

�⃗� ≈ �̂� = ∑ 𝑁𝑎⃗⃗⃗⃗  ⃗  �̃�𝑒
𝑎      (40) 
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 Figura 17: Fluxograma de Equações Métodos Numéricos 

 

Fonte: Autoria própria 

As funções de aproximação são expressas como funções polinomiais das variáveis 

independentes, de tal forma que elas podem ser derivadas para satisfazer um determinado 

conjunto de condições nos nós do modelo. Quando todas as equações são combinadas para cada 

elemento no sistema discreto, uma matriz global formada pelas equações que descrevem as 

condições físicas do sistema pode ser obtida quando as equações de aproximação estão na forma 

integral. O conceito teórico e método para o MEF podem ser encontrados em livros texto 

padrões. (Ex. ZIENKIEWICZ et al., 2005).  

A matriz pode ser resolvida por diferentes métodos, como, por exemplo, o pelo princípio 

dos trabalhos virtuais. O princípio dos trabalhos virtuais na sua forma mais simples surge como 

uma forma alternativa de escrever equações de equilíbrio. Na mecânica dos corpos rígidos, 

mostrou-se que um sistema mecânico (entendido como uma estrutura hipostática constituída 

por um conjunto de barras rígidas) está em equilíbrio se for nulo o trabalho virtual total das 

forças aplicadas, para qualquer deslocamento virtual (e infinitesimal) compatível com as 

ligações. 

 Assim, o objeto analisado pode ter uma forma, apoios ou cargas complexas. Essas 

particularidades não estão inclusas em soluções analíticas clássicas. Por exemplo, para validar 

o MEF uma geometria simples foi utilizada nesse trabalho, porém os reservatórios apresentam 
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geometrias complexas que não suportam soluções clássicas, ou necessitariam de incansáveis 

cálculos para se chegar ao resultado proposto. Os softwares comerciais de métodos numéricos 

são capazes então de discretizar o domínio e resolver as equações para cada elemento gerado.  

Uma desvantagem deste método é a introdução de erros causados pela introdução de 

aproximações. Dependendo da complexibilidade do modelo, os erros introduzidos através do 

MEF podem ser significativos. Um método para diminuir a quantidade de erro introduzido é 

refinar a malha em todo de áreas complexas do modelo. Amplos estudos têm sido realizados 

sobre os tamanhos de malha ideais para os modelos de poço e de reservatório (LEE et al., 2011). 

Demonstrou-se que, calibrando esses modelos com dados de tensão existentes a partir de 

medições de casos específicos, os estados de tensão calculados são precisos e viáveis para uso 

em análises mecânicas de rochas (GOODMAN & CONNOLLY, 2007). 

 

5.1. Abaqus 

 A modelagem por elementos finitos neste trabalho é realizada utilizando o código de 

elementos finitos Abaqus. Esse software é capaz de resolver problemas geomecânicos 

envolvendo modelos bidimensionais e tridimensionais.  O Abaqus é eficiente em simular a 

complicada resposta física das rochas, devido ao comportamento não linear e geometria 

complexa de um reservatório de petróleo. O banco de dados deste programa apresenta inúmeras 

relações constitutivas dos modelos materiais, que são capazes de simular diferentes 

comportamentos da rocha incluindo modelos elásticos lineares e modelos plásticos.  

Esse software também tem funções para algumas condições de temperatura e estresses 

e é um dos programas mais utilizados na análise de elementos finitos pois suporta uma série de 

sistemas estruturais, geomecânicos, térmicos, de difusão e análises acopladas, fornecendo 

opções de resposta lineares e não lineares, onde soluções para uma ampla variedade de 

problemas científicos e de engenharia podem ser obtidas (AMIRLATIFI, 2013).    

5.2.Estado de Equilíbrio Discretizado em um Meio Poroso  

 O equilíbrio é expresso escrevendo o princípio do trabalho virtual para o volume em 

consideração na sua configuração atual no instante t: 
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∫ 𝜎 ∶  𝛿𝜖𝑑𝑉
𝑉

= ∫ 𝑡 𝛿𝑣𝑑𝑆
𝑆

+ ∫ 𝑓 𝛿𝑣𝑑𝑉
𝑉

     (41)  

 

 Onde 𝛿𝑣 é um campo de velocidade virtual, 𝛿𝜖 = (𝜕𝛿𝑣 𝜕𝑥⁄ ) é a taxa virtual de 

deformação, 𝜎 é o estresse verdadeiro (Cauchy), t são trações de superfície por unidade de área 

e 𝑓 são forças do corpo por unidade de volume (ALTAIR, 2014). 

 O sistema irá frequentemente incluir o peso do líquido molhante; 

𝑓𝑤 = (𝑠𝑛 + 𝑛𝑡)𝜌𝑤𝑔      (42)  

 

 Onde 𝜌𝑤 é a densidade do líquido molhante e 𝑔 é a aceleração gravitacional, que 

assume-se ser constante e em uma direção constante (de modo que, por exemplo, a formulação 

não pode ser aplicada diretamente a uma experiência de centrifugação a menos que o modelo 

na máquina seja pequeno o suficiente para ser tratada como constante). Por simplicidade 

considera-se este carregamento explícito de modo que qualquer outro termo gravitacional em e 

𝑓 está associado apenas com o peso do meio poroso seco. Assim, escreve-se a equação do 

trabalho virtual como: 

∫ 𝜎 ∶  𝛿𝜖𝑑𝑉
𝑉

= ∫ 𝑡 𝛿𝑣𝑑𝑆
𝑆

+ ∫ 𝑓𝛿𝑣𝑑𝑉
𝑉

+ ∫ (𝑠𝑛 + 𝑛𝑡)𝑉
𝜌𝑤𝑔𝛿𝑣𝑑𝑉  (43)  

 

 Onde 𝑓 são todas as forças do corpo, exceto o peso do líquido molhante. 

 Em um modelo de elementos finitos, o equilíbrio é aproximado como um conjunto finito 

de equações através da introdução de funções de interpolação. A notação usada para indicar tal 

discretização são aquelas quantidades com sobrescritos em maiúsculas (por exemplo,𝑢𝑁), que 

representam variáveis nodais, com a convenção de soma adotada para os sobrescritos. 

Considera-se que a interpolação se baseia nas coordenadas do material no esqueleto do material 

(uma formulação "Lagrangiana"). 

 Considerando apenas o caso em que o problema não tem restrições internas - como a 

incompressibilidade – e a discretização é feita inteiramente pela aproximação do equilíbrio: isso 

resulta no método de deslocamento (ou rigidez). O campo de velocidade virtual é interpolado 

por 
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𝛿𝑣 = 𝑁𝑁𝛿𝑢𝑁     (44)  

  

 

 Onde 𝑁𝑁(𝑆𝑖)são funções de interpolação definidas em relação às coordenadas do 

material, 𝑆𝑖. A taxa virtual de deformação é interpolada como: 

𝛿𝜖 = 𝛽𝑁𝛿𝑢𝑁      (45)  

 

 Onde, no caso mais simples: 

𝛽𝑁 = (
𝜕𝛿𝑁𝑁

𝜕𝑥
)      (46)  

 

 Embora formas mais gerais sejam usadas em alguns dos elementos em Abaqus. A 

equação de trabalho virtual é assim discretizada como 

𝛿𝑢𝑁 ∫ 𝛽𝑁 ∶  𝜎𝑑𝑉
𝑉

= 𝛿𝑢𝑁 [∫ 𝑁𝑁 𝑡𝑑𝑆
𝑆

+ ∫ 𝑁𝑁𝑓𝑑𝑉
𝑉

+ ∫ (𝑠𝑛 + 𝑛𝑡)𝑉
𝜌𝑤𝑁𝑁𝑔𝑑𝑉]     (47) 

 

 Onde 𝛿𝑢𝑁 se presume serem independentes. O termo conjugado a 𝛿𝑢𝑁do lado esquerdo 

desta equação é referido subsequentemente como a matriz de forças internas, 𝐼𝑁, e pode ser 

definido como:  

𝐼𝑁 = ∫ 𝛽𝑁 ∶  𝜎𝑑𝑉
𝑉

    (48)  

 

 Do mesmo modo, a matriz de força externa, 𝑃𝑁, é definida no lado direito: 

 

𝑃𝑁 = ∫ 𝑁𝑁 𝑡𝑑𝑆
𝑆

+ ∫ 𝑁𝑁𝑓𝑑𝑉
𝑉

+ ∫ (𝑠𝑛 + 𝑛𝑡)𝑉
𝜌𝑤𝑁𝑁𝑔𝑑𝑉  (49)  
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 Escolhendo cada 𝛿𝑢𝑁 para ser diferente de zero, por sua vez, expressa equilíbrio como 

um equilíbrio de forças internas e externas: 

 

𝐼𝑁 − 𝑃𝑁 = 0     (50)  

 

 Estas equações de equilíbrio discretizadas, juntamente com a equação de continuidade, 

definem o estado do meio poroso. As equações de equilíbrio são escritas no final de um 

incremento de tempo quando a integração implícita é usada e, para todos, exceto os casos mais 

simples, são não-lineares. O método de Newton é usado frequentemente para sua solução. Além 

disso, pequenas perturbações lineares do sistema são por vezes de interesse (um exemplo é o 

pequeno problema de vibração). Essas considerações implicam a necessidade da matriz 

Jacobiana do sistema, que define a variação de cada termo nas equações com relação às 

variáveis básicas do problema discretizado, que, neste caso, são as posições nodais 𝑥𝑁(ou, de 

modo equivalente, Os deslocamentos 𝑥𝑁 − 𝑋𝑁), e os valores de pressão do líquido molhante 

nodal,𝑢𝑤𝑁. Simbolicamente, escreve-se tal variação de um termo, f digamos, como df, 

significando: 

 

𝑑𝑓 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑁 𝑑𝑥𝑁 +
𝜕𝑓

𝜕𝑢𝑤𝑁 𝑑𝑢𝑃     (51)  

 

 A partir da variação do equilíbrio discretizado, Equação 53, o termo dá origem à matriz 

de massa (para as forças d'Alembert) e à "matriz de rigidez de carga" no Jacobiano. O termo de 

rigidez de carga associado ao peso do líquido molhante é 

−∫
1

𝐽
𝑑[𝐽(𝑠𝑛 + 𝑛𝑡)𝑉

𝜌𝑤]𝑁𝑁𝑔𝑑𝑉     (52)  

 

 Onde J é a razão de volume na configuração atual para o volume na configuração de 

referência: 
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𝐽 = |
𝑑𝑉

𝑑𝑉0
|      (53) 

 

 

O termo 𝑑𝐼𝑁 é 

𝑑𝐼𝑁 =  𝑑 ∫ 𝛽𝑁 ∶  𝜎𝑑𝑉
𝑉

= ∫ [
1

𝐽
𝛽𝑁 ∶  𝑑(𝐽𝜎) + 𝜎 ∶ 𝛽𝑁] 

𝑉
𝑑𝑉  (54) 

 O primeiro termo inclui 𝑑(𝐽𝜎), que é a variação de tensão causada por variações nas 

posições nodais e valores de pressão do líquido poroso. Em um sentido contínuo (isto é, antes 

da discretização espacial das variáveis de solução), este termo é definido pelo princípio de 

tensão efetiva e pelos pressupostos constitutivos utilizados para o material. Introduzir a 

discretização espacial no segundo termo fornece uma contribuição para a matriz de tensão 

inicial (ALTAIR, 2014).  

 Uma vez que a tensão efetiva é geralmente armazenada como componentes associados 

a direções espaciais, a rotação do material durante um incremento deve ser inclusa na 

formulação. Assume-se que a variação do estresse é:  

 

𝑑(𝐽𝜎) =  𝑑∇(𝐽(1 − 𝑛𝑡)�̅�) − 𝑑(𝐽𝑛𝑡𝑝 𝑡𝐼) + 𝐽(𝑑Ω 𝜎 + 𝜎𝑑𝑑Ω𝑇 − 𝑑(𝐽𝑋𝑢𝑤)𝐼  (55) 

 

 Onde 𝑑∇(𝐽�̅�) é a variação no estresse efetivo associada à resposta constitutiva no 

material (isto é, causada por variações na deformação ou outras variáveis de estado) e 𝑑Ω é a 

rotação do material. Usando esta suposição, a contribuição Jacobiana da tensão no meio poroso 

é (ALTAIR, 2014): 

𝑑𝐼𝑁 = ∫ 𝛽𝑁 ∶ { 𝑑∇(𝐽(1 − 𝑛𝑡)�̅� − 𝑑(𝐽𝑛𝑡𝑉
𝑝 𝑡𝐼)}  +  𝜎: (𝑑𝛽𝑁 + 2𝛽𝑁 + 𝑑Ω) −

𝛽𝑁: 𝐼 (𝑋 + 𝑢𝑤
𝑑𝑋

𝑑𝑢𝑤
)𝑑𝑢𝑤 − 𝛽𝑁: 𝐼𝑋𝑢𝑤𝐼 ∶ 𝑑𝜖] 𝑑𝑉  (56) 

5.3. Análise Geostática pelo Abaqus 

 O procedimento geostático é utilizado para verificar que o campo de tensão geostática 

inicial está em equilíbrio com cargas aplicadas e condições de contorno e iterar, se necessário, 
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para obter equilíbrio. Essa análise explica os graus de liberdade de pressão de poros quando são 

utilizados elementos de pressão de poros e geralmente é o primeiro passo de uma análise 

geotécnica, seguida pelo acoplamento da difusão da pressão de poros e/ou tensão (com ou sem 

transferência de calor) ou um procedimento de análise estática. 

 Esse procedimento é normalmente utilizado como o primeiro passo de uma análise 

geotécnica. Em tais casos, cargas gravitacionais são aplicadas durante esta etapa. Idealmente, 

as cargas e tensões iniciais devem se equilibrar e produzir deformações nulas. No entanto, em 

problemas complexos pode ser difícil especificar tensões iniciais e cargas que se equilibram 

exatamente. 

 O Abaqus fornece dois procedimentos para estabelecer o equilíbrio inicial. O primeiro 

procedimento é aplicável a problemas para os quais o estado de tensão inicial é conhecido pelo 

menos aproximadamente. O segundo procedimento, mais avançado, é também aplicável nos 

casos em que as tensões iniciais não são conhecidas, porém, é suportado apenas para um número 

limitado de elementos e materiais. Neste trabalho, o primeiro procedimento é utilizado, uma 

vez que o objetivo aqui é a comparação entre a solução analítica do campo de tensões e a 

solução pelo MEF.  

 Quando o estado de tensão inicial é aproximadamente conhecido, o procedimento 

geoestático requer que as tensões iniciais estejam próximas do estado de equilíbrio. Caso 

contrário, os deslocamentos correspondentes ao estado de equilíbrio poderão ser significativos. 

O Abaqus verifica o equilíbrio durante o procedimento geostático e itera, se necessário, para 

obter um estado de estresse que concilia as condições e cargas de contorno prescritas. Este 

estado de tensão, que é uma modificação do campo de tensão definido pelas condições iniciais, 

é então usado como o estado de tensão inicial em análises subsequentes, como acoplamentos 

de difusão/tensão de fluidos (com ou sem transferência de calor). 

 Se as tensões dadas como condições iniciais estão longe do equilíbrio sob a carga 

geoestática e há alguma não linearidade na definição do problema, este processo de iteração 

pode falhar. Portanto, o usuário deve garantir que as tensões iniciais estão razoavelmente perto 

do equilíbrio. Se as deformações produzidas durante esse passo forem significativas 

comparadas às deformações causadas pelo carregamento subseqüente, a definição do estado 

inicial deve ser reexaminada. 
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5.3.1. Tensões Existentes 

 Em um cenário natural, formações rochosas estão sob um estado inicial de tensões in-

situ. (TWISS & MOORES, 2007). Para a maioria das simulações apresentadas aqui é necessário 

considerar não só as condições de contorno, mas também esse estado inicial de estresse, a fim 

de atender as condições de equilíbrio. A forma mais adequada para fazer isso é aplicar primeiro 

no modelo o estado inicial de tensões e depois aplicar as condições de contorno apropriadas. 

Essa metodologia cria um modelo com as magnitudes de tensões e condições de contorno 

adequadas.  
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6. METODOLOGIA 

 A metodologia deste trabalho será dividida em duas seções: a abordagem geomecânica 

do problema pelo método de estimativas indiretas e pelo método dos elementos finitos. Os 

resultados serão analisados e comparados nos próximos capítulos.   

 Para a construção do modelo geomecânico pelo MEF alguns dados de entradas são 

necessários para representar corretamente o problema. Geralmente, registro de tensões de testes 

de microfaturamento são utilizados para calibrar e validar o modelo simulado.  

 Entretanto, os dados de testes de microfraturamento são raros na literatura, e, por 

conseguinte para esta análise os dados de calibração foram calculados indiretamente. Além dos 

dados de calibração, as tensões horizontais também foram calculadas por métodos indiretos 

para posterior comparação com os resultados obtidos pelo software. Um fluxograma da 

metodologia é mostrado na Figura 18.  

Figura 18: Fluxograma da Metodologia 

 

Fonte: Metodologia da autora 
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6.1. Criação do Modelo Geomecânico 

 Os perfis de poços descritos nas seções seguintes foram escolhidos por conter a 

informação litológica necessária para a criação do modelo geomecânico 3D e também por 

permitir a estimativa dos gradientes de sobrecarga e pressão de poro para posterior comparação 

entre os cálculos geomecânicos e o método dos elementos finitos. Esses perfis foram extraídos 

de um reservatório carbonático com características geológicas similares ao pré-sal.  

 Uma rocha pode ser classificada carbonática quando apresenta majoritariamente 

componentes carbonáticos em sua composição, geralmente oriundos de atividade biológica. 

Assim, os carbonatos microbiais do Pré- Sal apresentam boa porosidade nas regiões de colônias 

de bactérias, e material bem compactado, e com baixa porosidade, nas regiões entre as colônias. 

(CORRÊA, 2013). 

 Além disso, carbonatos são rochas rúpteis que quando sujeitas à trações formam fraturas 

e/ ou rupturas, que aumentam o fluxo de fluidos em seu interior, criando uma porosidade 

secundária. Isto faz com que o índice de produtividade inicial seja extremamente elevado. 

Porém, a quantidade de óleo existente nas fraturas descomprime-se rapidamente, fazendo com 

que o IP decaia rapidamente, uma vez que a rocha matriz passa a alimentar a rede de fraturas, 

responsável pelo transporte de petróleo para os poços.  

 A lâmina d’água é de 2000m e as camadas analisadas estão a 3199 m de profundidade 

e somam 1140m. Os perfis analisados são caliper, gamma ray (GR), sônico (DT), resistividade, 

de densidade (RHOB), e neutrônico. A Figura 19 mostra alguns dos perfis estudados. Da 

esquerda para a direita, na parte (a), o primeiro perfil representa o perfil Raios Gama e o 

segundo o perfil de resistividade. Já na parte (b) tem-se os perfils sônicos na primeira grade e 

densidade na segunda. 
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Figura 19: Perfis do Poço Analisado 

  (a) 
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(b) 

 

Fonte: Compilação própria 
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6.1.1. Definição das camadas 

 Para consolidar o modelo geomecânico, é realizada a divisão das camadas para 

a confecção do modelo, de acordo com os perfis Caliper, Elétrico e Raios Gama. O modelo foi 

dividido em 9 camadas, sendo a primeira para representar a camada de sobrecarga a qual não 

se possui dados de perfilagem. Essa divisão é mostrada na Figura 20, que mostra os perfis de 

Raio Gama, Elétricos, de Resistividade e de Densidade para o intervalo de 3050 m até 4339 m.  

Figura 20: Divisão das Camadas 

 

Fonte: Compilação própria 

Nesta análise, o Caliper foi utilizado para confirmar o desmoronamento do poço nas 

profundidades superiores ao modelo. Na análise inicial dos dados, notou-se que a densidade no 

intervalo entre 3050 m até 3199 m, de aproximadamente 4,5gr/cm³, estava significantemente 

mais alta em relação ao restante do perfil e os dados de densidade de carbonatos encontrados 

na literatura, com valores entre 1,9 e 2,5gr/cm³.  

Portanto, para a montagem do modelo geomecânico, os dados de densidade das camadas 

com profundidade entre 3050 e 3199 metros foram desconsiderados, utilizando-se para tais 

intervalos uma densidade arbitrada de acordo com a literatura de 1,9gr/cc. literatura 
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(AZEVEDO & ROCHA, 2009), Essa estimativa de densidade também é utilizada para toda a 

camada de sobrecarga.  

De acordo com a Figura 20, com exceção da primeira camada,  até a profundidade de 

3425 m, é possível visualizar uma alta resistividade, indicando uma possível presença de 

hidrocarbonetos.  

Ao analisarmos a Figura 19, observamos que os raios gama estão altos até a 

profundidade de 3425 m. Pela interpretação do perfil de GR em conjunto com o perfil de 

resistividade, pode-se identificar uma seção argilosa na parte superior.  

6.1.2. Propriedades das Rochas  

 A informação geológica das propriedades das rochas pode ser obtida através da análise 

de testemunhos em laboratório ou através de dados de perfilagem. Como dito anteriormente, 

esse trabalho utiliza dados de perfilagem para obtenção dos dados de input da simulação 

numérica.  

6.1.2.1. Coeficiente de Poisson e Módulo de Young 

 O Coeficiente de Poisson (𝑣) e o Módulo de Young (𝐸) dinâmicos podem ser estimados 

através dos perfis sônicos, mais especificamente através das velocidades primárias e 

secundárias, de acordo com as Equações 60 e 61:  

𝑉 = 1

∆𝑡
      (57) 

𝜈𝐷𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 =  
𝑉𝑝

2−2𝑉𝑠
2

2(𝑉𝑝
2−𝑉𝑠

2)
     (58) 

 

𝐸𝐷𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜 =  𝜌𝑉𝑠
2 (

3𝑉𝑝
2−4𝑉𝑠

2

𝑉𝑝
2−𝑉𝑠

2 )    (59) 

 

 O Coeficiente de Poisson dinâmico é uma boa aproximação ao módulo estático. No 

entanto, em medidas de velocidade, como um perfil sônico, a taxa de deformação varia de cerca 

de 10−2 a  10−4  𝑠−1 e tem uma taxa de deformação máxima  10−6𝑠−1 , enquanto que os testes 

mecânicos de rocha, que medem propriedades de deformação estática, são conduzidos a uma 

taxa de deformação de 10−2 𝑠−1 e uma deformação máxima de 10−2 𝑠−1. A variação na 
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deformação e taxa de deformação faz com que os módulos calculados usando medidas 

dinâmicas sejam superiores aos módulos calculados com base em medições estáticas 

conduzidas num laboratório. Com base na correlação de Haug et al (2008) entre a resistência à 

compressão não confinada (UCS) e o módulo estático de Young (ELLIS AND SINGER, 2008):  

𝐸𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0,6722 ∗ (𝐸𝐷𝑖𝑛â𝑚𝑖𝑐𝑜)
1,0573    (60) 

 

6.2. Pressão de Sobrecarga e Pressão de Poro 

 A pressão de sobrecarga pode ser calculada através da correlação de Bourgoyne:  

𝜎𝑜𝑣 = 1,422(𝜌𝑤𝐷𝑤 + ∑ 𝜌𝑏∆𝐷𝑖),  𝑝𝑠𝑖𝑛
0      (61)  

 

Utilizando os resultados da Equação 63, podemos estimar a pressão de poros de acordo com a 

Equação de Eaton (64):  

𝐺𝑝 = 𝐺𝑂𝑉 − [(𝐺𝑂𝑉 − 𝐺𝑁) (
∆𝑡𝑁

∆𝑡𝑂
)
3

]    (62) 

 

 Onde Gp representa o gradiente da pressão de poros, Gov o gradiente da pressão de 

sobrecarga, Gn o gradiente normal definido como 8,5 lb/gal, de acordo com registros da 

literatura,  ∆𝑡𝑂 o delay time obtidos pelos perfis sônicos e o ∆𝑡𝑁 a reta normal ao delay time.  

Para esta análise, utilizou-se o Perfil Sônico Stoneley (DTST) como base para a 

estimativa da reta das pressões normais e o cálculo do gradiente de pressão de poro. A reta das 

pressões normais é estimada de acordo com a metodologia encontrada em Azevedo e Rocha 

(2009).  A Figura 21 mostra a reta normal utilizada. 

Notou-se um desvio na tendência dos perfis sônicos a partir da profundidade de 3700 

m, por isso, a pressão de poros foi ajustada nos termos da Equação 64, de Eaton, para a pressão 

de poros normal. Outros métodos de ajuste de zonas anormalmente pressurizadas podem ser 

encontrados em Azevedo e Rocha (2009).  
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Figura 21: Estimativa da Pressão de Poro 

 

Fonte: Compilação própria 

6.3. Dados para a Simulação Numérica 

 Os dados resultantes das seções anteriores estão apresentados na Tabela 2. A 

coluna “Camada” representa a divisão numérica do maciço rochoso estudado em oito camadas 

isotrópicas divididas de acordo com a Figura 20.  

A coluna “Profundidade” representa a profundidade inicial de cada uma dessas 

camadas, de 3199m até 4399m. A terceira coluna apresenta uma média dos valores do perfil 

Raio Gama em cada camada, que permite distinguir folhelhos e/ou argilas (altos valores GR) 

dos demais tipos de formação. A primeira camada, até 3425 m, apresenta valores GR altos e 

resistividade baixa, como mostra a Figura 19 (a). Pela interpretação do perfil de GR em 
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conjunto com o perfil de resistividade, pode-se identificar uma seção argilosa na Camada 1. 

Outras Camadas que apresentam valores GR mais altos podem representar pequenas fraturas 

ou fissuras no reservatório.   

As Colunas “DTCO” e “DSTM” representam os perfis sônicos de ondas compressionais 

(P) e cisalhantes (S). O inverso dessas medições, ou velocidades, é representado pelas colunas 

“Vp” e “Vs”, que associam a velocidade média das ondas S e P para cada camada estudada. 

Esse parâmetro é de grande importância para o cálculo das constantes elásticas (Equações 60 e 

61).  

Finalmente, as Colunas “RHOZ” e “Porosidade” exibem a densidade total (Bulk) e 

porosidade da formação, respectivamente. A densidade varia de 1,9 a 2,5, valores típicos para 

rochas carbonáticas, enquanto a porosidade apresenta camadas ligeiramente heterogêneas, outra 

característica comum em carbonatos (AZEVEDO & ROCHA, 2009).  

 

Tabela 2: Dados de Perfilagem 

Camada 
Profundidade Gamma 

Ray 

DTCO DTSM Vp Vs DTST RHOZ 
Porosidade 

(m) (us/m) (us/m) (m/s) (m/s) (us/m) (g/cm³) 

OVB 3199 25,17 320,58 688,84 3122,10 1451,94 856,11 2,36 20% 

1 3425 48,35 314,47 650,27 3208,27 1563,24 830,79 2,41 18% 

2 3498 17,51 215,61 386,06 4795,83 2740,29 745,08 2,50 17% 

3 3718 17,12 207,51 372,63 4852,00 2793,65 747,01 2,35 23% 

4 3790 42,41 231,01 419,95 4343,20 2407,62 753,54 1,95 36% 

5 3956 23,16 223,50 396,15 4486,16 2541,94 740,53 2,05 34% 

6 4139 28,57 233,78 430,67 4317,09 2385,35 750,41 2,00 35% 

7 4278 13,25 217,45 379,79 4612,60 2639,98 729,95 2,20 28% 

8 4339 42,38 231,07 420,67 4337,16 2392,82 740,30 2,02 35% 

Fonte: Compilação própria 
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6.4. Construção do Modelo 

 

 O esboço do modelo é a representação inicial do modelo e deve incluir suas dimensões, 

peças ou regiões do modelo, geometria, cargas e material. O modelo foi construído com uma 

geometria de 120 x120 m nas direções x e y, profundidade total de 1140 na direção –z.  As 

camadas são distribuídas de acordo com a Tabela 2. A sobrecarga é considerada como uma 

carga distribuída na superfície superior. O esboço do modelo é mostrado na Figura 22. Nesta 

representação, dimensões são distorcidas, uma vez que o modelo tem dimensões muito maiores 

no eixo z que nos eixos x e y. 

 A sobrecarga é considerada como uma carga distribuída na superfície superior a 3199 

m. Esta simplificação é uma solução para contornar a limitação de 10.000 nós imposta pela 

licença do simulador, mantendo uma elevada densidade de elementos na região de interesse. 

As camadas são definidas de acordo com a Figura 22 e as propriedades do material são definidas 

para cada camada (L #), incluindo a carga devido à sobrecarga, como mostrado na Tabela 2. 

 O modelo aqui utilizado é uma simplificação da geometria do reservatório, para fins 

acadêmicos e de comparação com o modelo geomecânico proposto. Porém, o Abaqus é capaz 

de computar todas as análises aqui realizadas para geometrias complexas, que envolvam falhas 

e outras particularidades. Além disso, o modelo pode incluir a geometria do poço perfurado, 

dependendo do objetivo da análise. 

 Os cálculos algébricos feitos no MEM, porém, seriam mais complexos e até mesmo 

inviáveis. A geometria simples, então, o faz com que seja possível a comparação entre os dois 

modelos estudados. Os resultados gerados em simuladores numéricos são geralmente 

comparados a testes de microfraturamento. Esse tipo de teste fornece medidas reais do 

reservatório e também são utilizados para a calibração do modelo no Abaqus.  
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Figura 22: Esboço do Modelo 

 

Fonte: Compilação própria 
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6.5. Discretização 

 O software HyperMesh é utilizado para construir a geometria esboçada na seção 

anterior. Esta ferramenta também é usada para discretizar a geometria da malha de elementos 

finitos. Elementos e nós carregam consigo as propriedades matérias e são importantes para 

exibir os resultados. Conjuntos de elementos e nós são criados para organizar as análises.  

 A discretização utilizada tem elementos cúbicos de aproximadamente 17 m de 

comprimento em cada lado do elemento. Os eixos x e y da malha têm 7 elementos 3D em cada 

direção. 67 elementos 3D estão presentes no eixo z. Esses elementos são do tipo C3D8P 

(contínuos, de 3 dimensões, com oito nós para medir tensão, deformação e poropressão). A 

Figura 23 mostra a discretização inicial, com os elementos e nós, onde cada cor representa uma 

camada conforme a definição da Tabela 2.   

 

Figura 23: Modelo Hypermesh 

 

Fonte: Compilação própria no Hypermesh 
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 A sobrecarga é criada na superfície superior a camada L1 e representa uma magnitude 

de tensão total de 47,50 MPa. Esta superfície é criada na superfície de contato do HyperMesh 

selecionando os elementos e nós no topo do modelo.  

 As condições de contorno são definidas nos conjuntos de nós e restringem o modelo, 

permitindo o movimento somente na direção z para os nós superiores.  

 As informações da geometria discretizada HyperMesh (.hm) são exportadas para um 

esquema de caracterização de caracteres (ASCII) compatível com o software de análise de 

elementos finitos. A extensão que é exportada (.inp) é usada para executar a simulação com o 

software Abaqus. As propriedades e cargas do material devem ser introduzidas manualmente 

como palavras-chave do Abaqus. Os comandos de funções são chamados por um “*” antes dos 

comandos. Linhas que contém mais de um asterisco não são consideradas no código 

6.6. Processamento 

Durante o processamento, o problema é resolvido na janela de comando do Abaqus que 

lê o arquivo .inp. O código e os cálculos das condições de contorno utilizadas estão disponíveis 

no Apêndice A e B. 

 A primeira parte do código de entrada compreende a etapa geométrica, apresentando os 

elementos e nós, divididos de acordo com as seções implementadas no HyperMesh. Essa etapa 

é gerada automaticamente pelo software Hypermesh e por esta razão não está apresentada no 

Apêndice B.  

Após a seção geométrica, a seção material permite definir os parâmetros elásticos, 

densidade e permeabilidade de cada camada do modelo. A função *ELASTIC assimila o 

Módulo de Young e o Coeficiente de Poisson para as camadas isotrópicas. *DENSITY e 

*PERMEABILITY introduzem a densidade e permeabilidade, respectivamente, a um 

determinado peso específico para o fluido saturado.  

Condições iniciais são definidas, no fim da seção material, para a pressão de poro, 

relação de vazios e saturação do fluido. A saturação é 1, pois para tal estudo supõe-se que o 

reservatório é totalmente saturado. O volume de vazios é definido de acordo com a 

permeabilidade e pode ser calculado por:  

𝑉𝑂𝐼𝐷 𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 =  
𝜑

1−𝜑
      (65) 
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 Onde 𝜑 representa a porosidade média do reservatório estudado. 

Por fim, para resolver as EDP’s do problema, uma seção de carregamento deve ser 

incluída. O comando *GEOSTATIC chama a análise de tensão e deslocamento juntamente com 

a Pressão de Poro. As condições de contorno do modelo são ajustadas para uma ligeira 

compressão horizontal a ser calibrada com as tensões a 3754 metros de profundidade (a 

derivação é mostrada no Apêndice A). O limite inferior é fixo. *DLOAD e *DSLOAD são 

usados para considerar a gravidade e a sobrecarga sobre todos os elementos, causada pelas 

camadas superiores a profundidade de 3199 metros e pela lâmina d’água de 2000 metros de 

profundidade. Nesta análise, devido a limitação da licença do software de 10.000 nós, a camada 

superior e a lâmina d’água não foram discretizadas e analisadas nesse modelo.   

      

As funções *ELPRINT e *NODEPRINT registrarão no arquivo .dat os valores de 

tensões em profundidades aproximadas aos dados calculados manualmente. Essa função 

permite a extração dos resultados para todas as profundidades do modelo e posterior análise 

dos resultados. 

O próximo passo no fluxo de trabalho FEA é a fase de processamento. O problema é 

resolvido com um comando Abaqus endereçado ao arquivo de entrada. Nessa etapa, são gerados 

um arquivo de dados (.dat), mensagem (.msg) e de saída (.odb). O arquivo de dados irá acusar 

se há algum erro na definição com relação às funções Abaqus pré-definidas. Além disso, os 

valores de saída para os conjuntos de elementos e nós, pré-definidos no arquivo de entrada, 

aparecerão no arquivo de dados. O arquivo de mensagem informará se há algum problema com 

a convergência da solução da equação diferencial parcial. O arquivo de base de dados de saída 

contém os resultados da simulação. 

Para o estágio de pós-processamento, o arquivo de saída é carregado no Abaqus Viewer. 

Essa ferramenta permite a visualização das principais tensões e pressão de poros em todo o 

modelo. Uma verificação da consistência do modelo é necessária para se certificar de que os 

resultados fazem sentido. Neste passo, as magnitudes de tensão devem estar na mesma ordem 

que as observadas a partir dos cálculos geomecânicos analíticos. A Figura 24 mostra o 

fluxograma das etapas de processamento. 
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Figura 24: Fluxograma de Processamento 

 

 

Fonte: Compilação da autora 
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7. RESULTADOS E ANÁLISES 

 Os resultados obtidos nesse trabalho, assim como na metodologia, podem ser divididos 

em duas seções. A primeira seção consiste nos resultados pela análise geomecânica calculados 

manualmente e a segunda trata os resultados abordados no software Abaqus. Parte dos 

resultados calculados na primeira seção foram utilizados como input para a criação do modelo 

3D nos softwares HyperMesh e Abaqus.  

 Na primeira etapa do processo, foi feita uma análise dos dados de perfilagem de um 

reservatório típico do Pré-Sal. A partir dessa análise, foi possível realizar a divisão das camadas 

considerando a litologia e tipo de fluidos e então o cálculo dos dados.  

A partir dos perfis sônicos de cisalhamento e compressão calculou-se a velocidade, e 

então o Módulo de Young, estático e dinâmico, e Coeficiente de Poisson. Em seguida foram 

calculadas a pressão de sobrecarga e a pressão de poros, o que permitiu o cálculo da tensão 

horizontal mínima.   

Os dados calculados na Tabela 3 foram usados como input para a modelagem 3D. A 

divisão das camadas, a porosidade (φ) e a densidade (ρ) foram obtidas através da análise dos 

perfis, enquanto o Módulo de Young (E), o Coeficiente de Poisson (v) e o Gradiente de Pressão 

de Poros foram calculados de acordo com a metodologia apresentada no Capítulo 6.  

Tabela 3: Input do MEM 

Camada 
Profundidade Espessura E ν 

φ 
ρ Gp 

(m) (m) GPa (µ) (kg/m³) (MPa/m) 

OVB 3199  - 10.588410 0.362022 0.20 2362.29 0.009115 

1 3425 226 12.477684 0.344334 0.18 2411.53 0.009402 

2 3498 73 39.584430 0.257625 0.17 2499.92 0.009245 

3 3718 220 38.503178 0.252042 0.23 2353.60 0.010279 

4 3790 72 23.604390 0.278192 0.36 1954.05 0.010282 

5 3956 238 27.528235 0.263563 0.34 2050.91 0.010288 

6 4139 183 23.717758 0.280266 0.35 1996.50 0.013922 

7 4278 139 31.944001 0.256422 0.28 2201.12 0.014681 

8 4339 61 24.153347 0.281221 0.35 2017.00 0.015217 

Fonte: Compilação própria 
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Além disso, os dados da Tabela 4 foram utilizados para a calibração do modelo e cálculo 

das condições de contorno. A Pressão de Poros e a Tensão Horizontal Mínima foram estimados 

de acordo com a metodologia apresentada em 3.5.4.3. Os pontos aqui escolhidos são diferentes 

do input do modelo para fins de comparação dos resultados obtidos. Procurou-se selecionar os 

pontos médios que apresentavam menor variação de parâmetros.  

Tabela 4: Resultados Obtidos por Cálculos Manuais 

Ponto Profundidade (m) Pp (Mpa) Sh (Mpa) 

1 3312 51.77 70.72 

2 3461.5 46.93 60.96 

3 3608 54.43 63.89 

4 3754 68.02 81.62 

5 3873 75.39 85.02 

6 4047.5 93.05 101.27 

7 4208.5 97.96 102.73 

8 4308.5 103.99 107.96 

Fonte: Compilação própria 

 

Uma vez que os resultados são considerados corretos, eles devem ser calibrados com os 

dados de campo. A calibração é feita no arquivo de entrada e foi calculada a partir das equações 

de relação entre tensão e deformação da poroelasticidade linear para tensões a 2653 metros de 

profundidade (verifique o cálculo no Anexo A). O procedimento final antes de analisar os 

resultados é executar a análise Abaqus novamente para o arquivo de entrada com as calibrações 

consideradas. Todas as etapas que foram listadas e passaram até este ponto permitem o 

significado físico dos resultados. 

A análise final gerará os dados de saída calibrados e deverá representar a distribuição 

efetiva de tensões na formação estudada. A pressão dos poros corresponde aos dados 

calculados. A seguir o modelo 3D é mostrado para pressão de poros, tensão horizontal mínima, 

tensão horizontam máxima e tensão vertical. É importante notar que no modelo 3D a separação 

das camadas é dada pela magnitude e distribuição das tensões, e não pelos valores médios para 

cada uma das oito camadas definidas no Capítulo 6. As tensões horizontais mínimas e máximas 

são iguais em magnitude. 
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7.1. Pressão de Poro 

Durante o processamento, a pressão de poro do modelo é definida nas condições iniciais 

como 47,5 MPa no topo e 96,6 MPa no fundo. O resultado da pressão de poro na compilação 

do modelo é mostrado na Figura 25. De acordo a orientação dos eixos da Figura 22, as camadas 

inferiores estão no nordeste da Figura 25, em tons vermelhos, enquanto as camadas superiores 

estão no sudoeste da  Figura 25, em tons azuis. Ou seja, as camadas estão geometricamente 

posicionadas ao longo do eixo z de forma ascendente.  

Assim, a escala da Figura 25 mostra uma pressão de poro em torno de 49,44 na Camada 

1 (topo) e 97,34 na Camada 8 (fundo), mostrando um aumento gradual da pressão de poro ao 

longo da profundidade. Também é importante notar que no modelo 3D os valores são mostrados 

ao longo de toda a profundidade, diferente do modelo analítico que mostra apenas uma média 

da pressão ao longo das oito camadas delimitadas. As Tabelas 6 e 7 mostram os resultados 

analíticos e do Abaqus. 

Fonte: Compilação Abaqus 

7.2. Tensão Horizontal  

A Figura 26 mostra a tensão horizontal mínima enquanto a Figura 27 mostra a tensão 

horizontal máxima, desconsiderando a pressão de poros. A pequena diferença entre as escalas 

pode ser explicada pelos deslocamentos aplicados pela condição de contorno. A magnitude 

varia de aproximadamente de 19,9Mpa a 4,9MPa. Esses valores são acrescidos da pressão de 

Figura 25: Pressão de Poro 
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poro e o resultado pode ser comparado com os cálculos analíticos, de acordo com as Tabelas 6 

e 7 do Apêndice C.  

Figura 26: Tensão Horizontal Mínima 

 

Fonte: Compilação Abaqus 

Figura 27: Tensão Horizontal Máxima 

 

Fonte: Compilação Abaqus 

 A Figura 28 mostra que em profundidades entre 3199 e 3700 m, a simulação numérica 

apresenta maiores valores para a tensão horizontal mínima, enquanto esses valores são menores 

quando comparados ao MEM para profundidades acima de 3700 m. A profundidade onde as 
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curvas interceptam é justamente a profundidade onde notou-se um desvio nos perfis sônicos, e, 

portanto, uma zona anormalmente pressurizada.  

 Os cálculos do MEM consideram essa região anormal e faz a correção através da 

Equação de Eaton (63), e, embora o modelo do Abaqus considere os dados calculados 

inicialmente no MEM, o Abaqus realiza a análise geoestática para regiões normalmente 

pressurizadas.  

 O erro absoluto entre o modelo geomecânico e o modelo do Abaqus é mostrado na 

Figura 29. É possível notar que o erro absoluto se aproxima a zero perto da profundidade de 

3700 m, que é justamente a profundidade em que o perfil sônico foi ajustado.  

 Finalmente, embora o erro entre o modelo analítico e o modelo numérico exista, os 

resultados são próximos e consistentes com valores de referência encontrados na literatura 

(AZEVEDO & ROCHA, 2009; ZOBACK, 2003). 

Os modelos geomecânicos de estabilidade de poços são desenvolvidos analiticamente e 

sob uma serie de considerações baseadas na teoria de elasticidade. Nestes casos a rocha costuma 

ser modelada como um meio contínuo, assumindo que as tensões nela não são afetadas por 

diversas estruturas no subsolo como planos de fraqueza e falhas, devido à complexidade 

matemática que traz. Como consequência, a teoria desenvolvida não modela de maneira correta 

o problema em estudo. Assim, o método dos elementos finitos pode ser mais adequado para 

modelar este tipo de problemas.  

Nas Tabelas 5, 6 e 7 no Apêndice C são apresentados os resultados da tensão horizontal 

mínima e pressão de poros para o modelo analítico e o modelo numéricos estudado. Os 

parâmetros físicos e mecânicos, além das geometrias usadas para gerar os modelos, foram as 

descritos no Capítulo 4.  
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Figura 28: Cálculo Geomecânico vs. Abaqus 

Fonte: Compilação própria 

 

 

Figura 29: Erro Absoluto entre o Modelo Analítico e o Modelo Numérico 

 

Fonte: Compilação própria 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Método dos Elementos Finitos é uma ferramenta que pode auxiliar diversos 

profissionais. Na indústria de petróleo, esse método pode ser utilizado sobretudo na Engenharia 

de Reservatórios e Projetos de Poços, a partir da criação do Modelo Geomecânico.  

 A construção de modelos numéricos para análise geomecânica de reservatórios durante 

sua vida produtiva deve levar em conta o estado inicial de tensões do sistema. Sobretudo, o 

modelo deve ser condizente com a realidade, de acordo com suas complexidades como 

ambiente geológico do reservatório.  Assim, é essencial entender as condições de contorno que 

regem o problema, assim como uma correta definição dos parâmetros materiais e 

carregamentos. 

A análise final dos dados de saída calibrados representam a distribuição efetiva de 

tensões em uma formação típica do Pré-Sal. A pressão de poros coincide com os dados medidos.  

Além disso, os valores da pressão de poro e da tensão horizontal mínima obtidos tanto 

no método analítico quanto pelo método dos elementos finitos são consistentes com valores 

encontrados na literatura (AZEVEDO & ROCHA, 2009), e, portanto, os resultados encontrados 

são satisfatórios.  

  

Trabalhos sugeridos 

 Como recomendações de trabalhos posteriores, sugere-se:  

 Estudo das tensões em geometrias de reservatórios reais, uma vez que para esse trabalho 

foi utilizado um modelo 3D retangular, diferente da geometria real.  

 Estudo das tensões em torno do poço;  

 Modelagem 3D que envolvam dinâmica dos fluidos.  

 Modelagem 3D que envolvam falhas e descontinuidades. 
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APÊNDICE A  

Programação dos dados de entrada do Abaqus, com as seções materiais e condições de 

contorno, e de carregamento.  

 

**************************************************************************** 

** MATERIALS** 

**************************************************************************** 

******************************* 

*MATERIAL, NAME=layer1 

*DENSITY 

2411.52E-6,0.0        

*ELASTIC, TYPE = ISOTROPIC 

12.47E+3,0.344,0.0  

*PERMEABILITY, SPECIFIC=0.014927921 

1.77498E-7          

******************************* 

*MATERIAL, NAME=layer2 

*DENSITY 

2499.92E-6,0.0        

*ELASTIC, TYPE = ISOTROPIC 

39.58E+3,0.257,0.0  

*PERMEABILITY, SPECIFIC=0.014565873 

1.77498E-7        

******************************* 

*MATERIAL, NAME=layer3 

*DENSITY 

2353.6E-6,0.0        

*ELASTIC, TYPE = ISOTROPIC 
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38.5E+3,0.252,0.0  

*PERMEABILITY, SPECIFIC=.014565873 

1.77498E-7        

******************************* 

*MATERIAL, NAME=layer4 

*DENSITY 

1954.04E-6,0.0        

*ELASTIC, TYPE = ISOTROPIC 

23.6E+3,0.278,0.0 

*PERMEABILITY, SPECIFIC=0.015742871 

1.77498E-7         

******************************* 

*MATERIAL, NAME=layer5 

*DENSITY 

2050.91E-6,0.0        

*ELASTIC, TYPE = ISOTROPIC 

27.5E+3,0.263,0.0  

*PERMEABILITY, SPECIFIC=0.015523410 

1.77498E-7    

******************************* 

*MATERIAL, NAME=layer6 

*DENSITY 

1996.49E-6,0.0        

*ELASTIC, TYPE = ISOTROPIC 

23.7E+3,0.280,0.0 

*PERMEABILITY, SPECIFIC=0.020692526 

1.77498E-7         

******************************* 
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*MATERIAL, NAME=layer7 

*DENSITY 

2201.12E-6,0.0        

*ELASTIC, TYPE = ISOTROPIC 

31.94E+3,0.256,0.0  

*PERMEABILITY, SPECIFIC=0.021588682 

1.77498E-7        

******************************* 

*MATERIAL, NAME=layer8 

*DENSITY 

2017E-6,0.0        

*ELASTIC, TYPE = ISOTROPIC 

24.15E+3,0.281,0.0  

*PERMEABILITY, SPECIFIC=0.022276789 

1.77498E-7        

****************************************************** 

**************************************************************************** 

** BOUNDARY CONDITIONS** 

**************************************************************************** 

 

*INITIAL CONDITIONS, TYPE=PORE PRESSURE 

AllNodes,-3199,47.50688874,-4339,96.65898645 

*INITIAL CONDITIONS, TYPE=RATIO 

AllNodes,0.3752 

*INITIAL CONDITIONS, TYPE=SATURATION 

AllNodes, 1.0 

****************************************************** 

**************************************************************************** 
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**LOADS** 

**************************************************************************** 

*STEP 

*GEOSTATIC 

*BOUNDARY 

E Nodes,1, ,0.000047685           

W Nodes,1, ,-0.000047685  

N Nodes,2, ,-0.000047685            

S Nodes,2, ,0.000047685            

B Nodes,3, ,0.0 

Pt1N,8,8,51.12812969 

Pt2N,8,8,50.95142327 

Pt3N,8,8,58.90762063 

Pt4N,8,8,59.66548092 

Pt5N,8,8,61.41060999 

Pt6N,8,8,85.64636526 

Pt7N,8,8,92.35638166 

Pt8N,8,8,96.65898645 

*DLOAD 

All_Elements,GRAV,9.81,0,0,-1, 

*DSLOAD 

OVB, P, 81.16343 

*EL PRINT, POSITION=AVERAGED AT NODES, ELSET=VertElements 

S 

*NODE PRINT, NSET=VertNodes 

POR, COORD 

*END STEP 

*************************************************************** 
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APÊNDICE B  

Cálculo dos deslocamentos como condições de contorno para calibração do Modelo.   

 

𝜎𝑖𝑖
′ = 𝜎𝑖𝑖 − 𝑃𝑃  

 

𝜎𝑣
′ = 𝜎𝑧𝑧

′ − 𝑃𝑃 = 𝜎𝑜𝑣 − 𝑃𝑃 

 

𝜎ℎ
′ =  𝜎𝑥𝑥

′ = 𝜎𝑦𝑦
′  

 

𝐺 =  
𝐸

2(1 + 𝑣)
 

 

휀𝑥𝑥 =
1

2𝐺
[𝜎𝑥𝑥

′ 𝑣

1+𝑣
(𝜎𝑥𝑥

′ + 𝜎𝑦𝑦
′ +  𝜎𝑧𝑧

′ )] 

 

 

Tabela 5: Dados de calibração do ponto escolhido 

Ponto Profundidade (m) Pp (Mpa) Sh (Mpa) Densidade Eestatico v 

4 3754 68,02 81,62 2.040,00 26,10 0,30 

Fonte: Compilação própria 

 

Tabela 6: Resultados da calibração do ponto escolhido 

 
  

G 
 

ΔL ΔL/2 

99,49 31,47 13,60 10,02 -0,000000795 -0,000095370 -0,000047685 

Fonte: Compilação própria 

  

𝜎𝑣
′  (𝑀𝑝𝑎) 𝜎ℎ 

′ (𝑀𝑝𝑎) 휀𝑥𝑥 𝜎𝑜𝑣(𝑀𝑝𝑎) 
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APÊNDICE C 

 

 Tabelas contendo os resultados do gráfico da Figura 28. 

 

Tabela 7: Geometria do Modelo 

Modelo 

Camada Profundidade (m) Espessura (m) Z (m) 

OVB 3199 - 1140 

1 3425 226 914 

2 3498 73 841 

3 3718 220 621 

4 3790 72 549 

5 3956 166 383 

6 4139 183 200 

7 4278 139 61 

8 4339 61 0 

Fonte: Compilação própria 

 

Tabela 8: Resultados Modelo Analítico 

Cálculo Geomecânico 

Ponto Profundidade (m) Pp (Mpa) Sh (Mpa) 

1 3312 51.77 70.72 

2 3461.5 46.93 60.96 

3 3608 54.43 63.89 

4 3754 68.02 81.62 

5 3873 75.39 85.02 

6 4047.5 93.05 101.27 

7 4208.5 97.96 102.73 

8 4308.5 103.99 107.96 

 Fonte: Compilação própria 
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Tabela 9: Resultados Modelo Geomecânico 

Abaqus 

Ponto Profundidade (m) Pp (Mpa) Sh (Mpa) 

1 3312 51.13 68.54 

2 3461.5 50.95 63.88 

3 3608 58.91 70.24 

4 3754 59.67 73.76 

5 3873 61.41 74.79 

6 4047.5 86.77 93.53 

7 4208.5 92.36 97.62 

8 4308.5 96.66 102.02 

Fonte: Compilação própria 

 

 

 

 


