
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 
  

MODELAGEM GEOMECÂNICA NO PÓLO PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS 
(PPSBS), BRASIL, INTEGRADA AO DADO SÍSMICO  

 
Meneguim, T.B.1; Pereira, C.E.L.1; Almeida, M.P.1; Yamamoto, T.M.1; Queiroz, L.E.S.1 ;  

Maul, A.R.1 ; Velloso, R.Q.2                                                                        
1Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. ; 2PUC RJ – Departamento de Eng. Civil. ;           

 
RESUMO: A existência de grandes acumulações, estima-se reserva provada de 5 a 7 bilhões 
de barris de óleo equivalente, no Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos (PPSBS), Brasil, indicam 
sua importância estratégica para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Os 
reservatórios carbonáticos do PPSBS são profundos (~5000m de profundidade), localizam-se 
em águas ultra-profundas (~2200m de lâmina d’água), estão distantes (~300 Km a Leste) da 
cidade do Rio de Janeiro e exibem elevada heterogeneidade em termos de porosidade, 
permeabilidade e propriedades mecânicas. Neste contexto, a informação sísmica (HD) -- densa 
espacialmente e indireta -- permite agregar valioso conteúdo à modelagem geomecânica e de 
fluxo, através do melhor entendendimento da natureza heterogênea da rocha em termos de 
propriedades mecânicas, bem como do entendimento estrutural das descontinuidades e 
corredores naturais de fraturas que podem chegar a dezenas ou centenas de metros de largura 
e altura e representar condutos preferenciais para migração de fluídos. O uso da sísmica (traço 
sísmico e seus atributos derivados) e de sua relação com propriedades mecânicas de: 
deformabilidade (módulo de Young e Coeficiente de Poisson), compressibilidade (módulo Bulk) 
e poro-elasticidade (coeficiente de Biot-Willis) é a chave para integração sísmica-geomecânica 
e um importante passo na evolução da modelagem geomecânica que visa um maior realismo e 
acurácia.  A pesquisa em geomecânica-sísmica destina-se a desenvolver metodologia e 
antecipar os resultados quando da integração sísmica à modelagem geomecânica, mitigando 
incertezas e riscos associados aos efeitos críticos observados nas fases de exploração e 
produção de reservatórios e sua interação com as camadas encaixantes: subsidência, 
reativação de falhas e fraturas, integridade do selo, vazamentos de fluídos do reservatório, 
predição de poro pressão máxima de injeção, cálculo da pressão de fratura, otimização da 
trajetória de poços, predição da poropressão mínima para compactação de reservatórios, 
injeção de CO2 e variação de temperatura entre outros. Essencial ao desenvolvimento da 
metodologia é também o estudo da adequada equivalência entre propriedades mecânicas 
dinâmicas advindas:  da sísmica (baixíssimas deformações ε ~  com ciclos de ordem de 

dezenas de Hertz), de logs de poços (baixíssimas deformações com ciclos ultrassônicos da 
ordem de MHz) e propriedades mecânicas mais interessantes ao gerenciamento de 
reservatórios, imaginando um horizonte de dezenas de anos para a vida produtiva da área: 
estáticas e ou de ciclo de baixa frequência e alta deformação). Esta equivalência estático-
dinâmico foi estimada em ensaios mecânicos simultâneos realizados no laboratório de 
geotecnia da PUC-RJ a partir de rocha análoga da seção salífera (bloco de halita) e dos 
carbonatos pré-sal da Bacia de Santos (travertino romano) respeitando-se o range de tensões 
(confinamento e tensão desviadora) ao longo da vida produtiva da área a ser modelada. Há 
também disponíveis na literatura equivalências mais genéricas e que são muitas vezes usadas 
para a modelagem na falta de um produto mais específico. O principal resultado da pesquisa 
foi a incorporação à modelagem geomecânica 3D de propriedades mecânicas advindas da 
sísmica e mais refinadas (resolução vertical de ~ 30-40m e horizontal de ~ 600 -800m) para 
avaliação do impacto na estimativa de grandezas geomecânicas como: subsidência do fundo 
marinho e pressão máxima para injeção. 
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