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RESUMO: A recuperação de hidrocarbonetos dos reservatórios impõe mudanças de 
propriedades físicas e químicas ao sistema rocha-fluido quando comparados às condições 
iniciais do reservatório. Essas variações dependem de fatores intrínsecos e extrínsecos, em 
relação ao mesmo, como tensão efetiva, tipo de fluido, gravidade e saturações, porosidade, 
permeabilidade, juntamente com as características dos fluidos injetados, sua pressão de 
injeção, dentre outros. Este estudo contempla uma modelagem geomecânica visando avaliar 
estes efeitos relacionados à produção de óleo no Campo de Marimbá, um reservatório de 
arenito turbidítico, localizado na Bacia de Campos, Sudeste do Brasil. Ao se criar um modelo 
geomecânico, é importante notar que a malha de diferenças finitas utilizada na simulação de 
fluxo e a malha de elementos finitos utilizada para análise de tensão, não são coincidentes. Ou 
seja, a pressão de poros é interpolada para os pontos nodais na malha geomecânica. Essa 
malha foi gerada utilizando um pré-processador que cria geometrias complexas, mais próximas 
às que a natureza cria geologicamente, como aquelas comumente encontradas em 
reservatórios de arenito turbidítico. Esta foi preenchida com propriedades elásticas e de 
resistência da rocha, pela interpolação de informações provenientes dos perfis de poços e de 
testes laboratoriais. Para um trabalho inicial no Campo de Marimbá, foi utilizada a abordagem 
de acoplamento em uma via (one-way coupling), permitindo que os efeitos geomecânicos 
inerentes ao campo, causados pela produção do reservatório, fossem quantificados. Seguindo 
com a inicialização e validação do modelo geomecânico, a fase de acoplamento hidromecânico 
é implementada, em passos de tempo previamente selecionados. Em cada passo de tempo do 
acoplamento, a simulação prossegue apenas se a solução convergir, ou seja, se a diferença na 
pressão dos poros entre duas iterações for menor que a tolerância especificada. Finalmente, o 
modelo geomecânico é analisado quanto aos seus efeitos, principalmente aqueles 
relacionados ao deslocamento e à compactação. Essas mudanças medem o impacto do 
processo de produção no reservatório e nas rochas adjacentes. A parte crítica deste estudo é 
relacionar essas mudanças quantificadas com as atualizações dos parâmetros do reservatório, 
como pressão de poros e saturação. A partir dos resultados obtidos, áreas de grande 
deformação associadas à depleção foram observadas, sugerindo redução da porosidade 
principalmente próximo aos poços de produção. Com esse conhecimento, é possível otimizar a 
produção de petróleo do reservatório e o gerenciamento de campo. 
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