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RESUMO 

Nesse trabalho são apresentados novos dados de orientação e magnitude de 

tensões na Bacia Potiguar. Foram analisados fraturas induzidas e “breakouts” em 10 

poços na bacia através da interpretação de perfis de imagem microrresistiva.. Foram 

também utilizados dados de fraturamento hidráulico para estimativa da magnitude da 

tensão horizontal mínima e análises de laboratório para estimativa da resistência à 

compressão não confinada  em amostras de testemunho. Adicionalmente, os dados de 

orientação e regime de tensões obtidos em poços foram comparados aos resultados de 

19 soluções de mecanismos focais publicados na literatura e localizados na borda 

cristalina da Bacia Potiguar.  

Observou-se que a direção e a magnitude de tensões variam através da bacia e 

do embasamento circundante. Na bacia, entre as profundidades de 0,5 a 2,0km, estimou-

se um gradiente de tensão horizontal máxima (SHmax) de 20,0 MPa/km, uma razão entre 

as tensões horizontais (SHmax/Shmin) de 1.154 e um regime de falhas normais. Por outro 

lado, entre as profundidade de 2,5 a 4,0 km, estimou-se um gradiente de SHmax de 24,5 

MPa/km, razão entre as tensões horizontais de 1.396 e uma transição para um regime de 

tensões transcorrente. O regime transcorrente predomina nos mecanismos focais a 

profundidade  de 1 a 12 km. 

A transição entre um regime de tensões normal para transcorrente é consistente 

com um processo incipiente de inversão tectônica instalado na bacia. Além disso, 

observou-se em ambos dados de poços e mecanismos focais, rotação na orientação de 

SHmax de NW-SE na porção oeste da bacia para E-W nas porções central e leste, 

acompanhando a geometria da linha de costa. Tais dados indicam que mecanismos 

locais controlam o campo de tensões, como contraste de densidade entre crosta oceânica 

e continental e carga sedimentar na plataforma continental. Adicionalmente, a 

concentração de transmissibilidade e pressão de fluidos em falhas e fraturas de baixa 

permeabilidade e sua contribuição para o estabelecimento de um regime de falhas em 

equilíbrio por fricção é também discutida. 
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ABSTRACT 

This study presents new stress orientations and magnitudes from the Potiguar 

basin in the continental margin of Brazil. We analyzed breakout and drilled induced 

fractures derived from resistivity image logs run in ten oil wells. We also used direct 

Shmin measurements determined from hydraulic fractures and rock strength laboratory 

analysis. In addition, we compared these results with 19 earthquake focal mechanisms 

located in the crystalline basement.  

We observed that stress directions and magnitudes change across the basin and 

its basement. In the basin, the SHmax gradient of 20.0 MPa/km and the SHmax/Shmin ratio 

of 1.154 indicate a normal stress regime from 0.5 to 2.0 km, whereas the SHmax gradient 

of 24.5MPa/km and the SHmax/Shmin ratio of 1.396 indicate a strike–slip stress regime 

from 2.5 to 4.0 km. The deeper strike-slip stress regime in the basin is similar to the 

regime in the basement at 1-12 km deep.  

This stress regime transition is consistent with an incipient tectonic inversion 

process in the basin. We also noted that the SHmax direction rotates from NW–SE in the 

western part of the Potiguar basin to E–W in its central and eastern part, following 

roughly the shoreline geometry. It indicates that local factors, as density contrast 

between continental and oceanic crust and sediment loading at the continental shelf 

influence the stress field. The concentration of fluid pressure in faults of the low-

permeability crystalline basement and its implications to establish a critically stressed 

fault regime in the basement is also discussed. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

1.1) Objetivos do Estudo 

 Este estudo é o resultado da interpretação de dados de tensões provenientes de 

poços perfurados em diversas áreas da Bacia Potiguar emersa, incluindo dados de perfis 

geofísicos, fraturamentos hidráulicos, testes de pressão e ensaios geomecânicos de 

rochas. Estes dados de poços foram integrados a dados já publicados de tensões 

tectônicas provenientes de mecanismos focais de sismos localizados no embasamento 

cristalino no entorno da Bacia Potiguar. Os objetivos gerais desse estudo são: 

 a) Determinação de novos dados de orientação do campo de tensões atual na 

Bacia Potiguar emersa através da análise de “breakouts” e fraturas induzidas observadas 

em perfis de imagem microrresistiva. Incluindo também a comparação dos resultados 

obtidos aos dados de orientação previamente publicados na literatura, derivados de 

análises de “breakouts” de perfis de mergulho (“dip-meter”), mecanismos focais e 

relaxamento de testemunhos orientados (“anelastic strain recovery”). 

 b) Determinação da magnitude das três tensões principais: horizontal mínima, 

horizontal máxima e soterramento e, por conseqüência, do regime de falhas atualmente 

vigente na Bacia Potiguar em diversos domínios geológicos. Adicionalmente comparar 

os resultados obtidos às interpretações de regimes de tensões provenientes dos 

mecanismos focais previamente publicados localizados no embasamento cristalino. 

 c) Construir, quando possível, correlações rocha-perfil para determinação de 

parâmetros geomecânicos a partir de análises de rochas disponíveis em diferentes 

unidades estratigráficas da Bacia Potiguar. 

 d) Discutir o padrão de sismicidade observado na porção nordeste da placa Sul-

americana à luz dos novos dados de tensões obtidos neste estudo. Avaliar suas 

implicações para a evolução da Bacia Potiguar e outras bacias da margem equatorial 

brasileira.  
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1.2) Sismicidade em regiões intraplaca e na Bacia Potiguar 

 

O entendimento dos mecanismos geradores de sismicidade em regiões 

intraplacas são ainda pouco conhecidos, notadamente quando comparados ao 

conhecimento acumulado sobre sismicidade localizada em regiões de bordas e contatos 

entre placas tectônicas. A ocorrência de sismos nessas regiões são muito mais 

frequentes. Nesse caso, mecanismos geradores e distribuição são melhores 

compreendidos e amplamente descritos na literatura. A sismicidade em regiões 

intraplaca, por outro lado,  caracteriza-se pela pequena profundidade na crosta, longa 

recorrência e magnitudes raramente superiores a 6 mb . 

Schulte e Mooney (2005) organizaram um banco de dados atualizado onde 

foram catalogados mais de 1300 sismos localizados em regiões continentais estáveis 

intraplaca, cujas magnitudes foram maiores ou igual a 4,5mb. Nesse banco de dados, 

disponível na rede mundial de computadores, foram incluídas informações sobre 

localização, magnitude, momento sísmico e mecanismo focal tanto de eventos 

históricos como registrados instrumentalmente. Os eventos foram classificados em 5 

categorias baseados em sua localização com relação a presença de rifteamentos. A 

ocorrência de 27% dos eventos foi localizada no interior de riftes, 25% dos eventos 

foram localizados nas bordas de riftes, 36% dos eventos ocorreram afastados de 

rifteamentos e 12% permaneceram não classificados. Entretanto, de acordo com esse 

estudo, a maior parte dos riftes mostra de fato pouca ou ausente sismicidade, uma vez 

que apenas 12 riftes respondem por 74% de todos os eventos registrados e 98% do 

momento sísmico dissipado. 

Um exemplo bastante estudado de sismicidade intraplaca é a zona sísmica de 

Nova Madrid, localizada no interior da placa Norte-americana. Nessa localidade três 

grandes sismos, ocorridos entre 1811 e 1812, de acordo com os registros históricos 

atingiram magnitudes superiores a 7 mb, as mais altas jamais registradas em regiões 

intraplaca, A elevada sismicidade na região de Nova Madrid foi atribuída por Grana e 

Richardson (1996) a alteração local da orientação e magnitude do campo de tensões 

provocada pela presença em sub-superfície de um antigo rifte paleozóico (Reelfoot 

Rift), de alta densidade, localizado abaixo dessa zona sísmica. 
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O conhecimento do estado de tensões atual vigente na placa Sul-americana, 

incluindo a orientação e magnitude das tensões horizontais e vertical, ainda permanece 

escasso. Esse conhecimento é requisito indispensável para a compreensão dos 

mecanismos geradores de sismicidade na placa sul-americana. Embora existam alguns 

dados disponíveis na literatura com respeito à orientação do campo de tensões na 

intraplaca sul-americana, principalmente derivados de mecanismos focais de terremotos 

e análise de “breakouts” de poços, tentativas de estimativa de magnitudes de tensões são 

extremamente raras. Estimativas de magnitudes das três tensões principais: (horizontal 

mínima, horizontal máxima e vertical), são importantes para a definição do estilo 

tectônico de falhas (normal, transcorrente ou reverso) e para calibração de modelos 

regionais de estado de tensões. Os modelos teóricos consideram a convergência das 

placas de Nazca e Sul-americana a principal origem das tensões tectônicas regionais 

observadas na placa sul-americana (Mendiguren e Richter, 1978; Richardson et al, 

1979; Stefanick e Jurdy, 1992; Meijer 1995 e Coblentz e Richardson 1996). 

Vários modelos são propostos na literatura para explicar porque a atividade 

sísmica em regiões intraplaca continentais, incluindo a placa Sul-americana, não é 

uniformemente distribuída. Os modelos propostos em geral envolvem diferenças 

laterias de densidade, tensões distensivas flexurais, zonas de fraquezas pré-existentes, 

zonas de fraqueza crustal ou ainda combinações entre esses diversos fatores. Na região 

sudeste e central do Brasil, pode-se citar o trabalho de Assumpção et al (2004). Nesse 

estudo os autores associaram  a sismicidade observada  à anomalias de velocidade de 

propagação de ondas compressionais entre 150 a 250km de profundidade. As baixas 

velocidades de propagação observadas são coincidentes com províncias alcalinas 

geradas pela pluma de Trindade e anomalias térmicas positivas, responsáveis 

localmente pelo afinamento da litosfera. Na região da Bacia Amazônica a sismicidade 

observada foi associada a uma rotação local do campo de tensões provocada pela 

presença de uma intrusão máfica de alta densidade na crosta inferior imediatamente 

abaixo da zona sísmica (Zoback e Richardson, 1996; Lima et al, 1997). 
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Figura 1.1: atividade sísmica no nordeste do Brasil. Mecanismos focais: a) João Câmara, b) 
reservatório Açu, c) Augusto Severo, d) Tabuleiro Grande, e) Palhano, f) Cascavel, g) Pacajus, 
i) Irauçuba, j) Groairas, k) Hidrolandia, l) Caruaru. (Adaptado de Ferreira et al, 1998). 

Lima (2003), a partir da integração de dados de topografia, batimetria, 

sismicidade, gravimetria, geologia, geodésia, modelos analógicos, orientação e 

magnitude de tensões, propôs um modelo conceitual, testado através de simulação 

numérica,  para explicar grandes feições estruturais e topográficas encontradas na placa 

sul-americana, derivadas da compressão generalizada decorrente do movimento da 

placa sul-americana de leste para oeste. A compresão generalizada leva a formação  e 

amplificação de estruturas (dobras e falhamentos) ao longo de descontinuidades 

materiais em escala regional na litosfera ao longo de toda a placa. Como resposta, as 

bacias continentais localizadas na placa sul-americana sofrem atualmente processo de 

soerguimento e erosão concentrada nas bordas (antiformes) e subsidência ao longo das 

principais bacias fluviais (sinformes) como as dos rios Paraná e Amazonas. A atividade 

sísmica na placa sul-americana concentra-se nos pontos de inflexão entre as estruturas 

sinformes e antiformes. Nesse contexto a Bacia Potiguar encontra-se sob inversão 

tectônica incipiente. As bordas da Bacia Potiguar, em processo de exumação, formam 
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uma topografia elevada em relação ao embasamento adjacente, onde se concentra a 

atividade sísmica.  

O maior sismo observado na porção continental estável da placa sul-americana, 

atingindo magnitude 6,2 mb, ocorreu na região da Serra do Tombador, estado de Mato 

Grosso em janeiro de 1955. No município próximo de Porto dos Gaúchos, localizado 

100 km a nordeste da Serra do Tombador, uma sismicidade recorrente tem sido 

registrada desde 1959, com dois grandes eventos registrados em 1998 (magnitude 5,2 

mb) e 2005 (magnitude 5,0 mb). Os eventos localizados em Porto dos Gaúchos e na 

Serra do Tombador, ambos localizados na porção centro-norte da bacia intracratônica 

do Parecis, constituem conforme Barros et al (2009) a zona sísmica de Porto dos 

Gaúchos. Segundo os autores, a tensão horizontal máxima na zona sísmica de Porto dos 

Gaúchos possui orientação aproximada E-W, consistente com o padrão regional da 

placa sul-americana. O mecanismo gerador da sismicidade na zona de porto de Gaúchos 

ainda é mal compreendido. A orientação das falhas na zona sísmica de Porto dos 

Gaúchos é discordante da principal feição geológica próxima à zona sísmica: o graben 

de Caiabis, estrutura orientada na direção WNW-ESE. 

Apesar da baixa sismicidade característica da intraplaca Sul-americana, o 

nordeste brasileiro apresenta relativamente uma maior sismicidade (Berrocal et al., 

1984; Assumpção, 1992, 1988). Essa sismicidade, conforme apresentado na figura 1.1, 

apresenta-se concentrada em torno da borda cristalina da porção emersa da Bacia 

Potiguar (Ferreira et al., 1998).   

O primeiro sismo conhecido próximo à Bacia Potiguar através de registros 

históricos data de 1808, próximo à cidade de Açu, com magnitude em torno de 4,8 mb. 

Desde 1968 muitos enxames de sismos, com magnitude acima de 4,0 mb têm sido 

reportados (Ferreira e Assumpção, 1983). Mais recentemente dois grandes enxames 

foram descritos próximos à borda da Bacia Potiguar: João Câmara e Palhano. Em João 

Cãmara foram registrados 50.000 eventos entre 1986 e 1994 entre as profundidades de 1 

a 12 km da crosta (Bezerra et al., 2007). A distribuição de sismicidade concentrada nas 

bordas de bacias sedimentares foi observada também na Bacia do Paraná (Assumpção, 

1992). 
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A sismicidade concentrada nas bordas da Bacia Potiguar apresenta duas 

características importantes: 1) enxame de sismos de longa duração, entre vários meses a 

vários anos e 2) sismos rasos com profundidades inferiores 12 km ( Takeya, et al., 1989; 

Ferreira et al., 1995, 1998). Embora conhecida através de registros históricos desde o 

século XIX, a atividade sísmica em torno da Bacia Potiguar começou a ser monitorada 

instrumentalmente a partir de 1986.  A primeira rede de sismógrafos foi instalada na 

região de João Câmara nesse período (Ferreira et al., 1987).  

Bezerra et al (2006) e Bezerra et al. (2011) apresentaram uma compilação de 

eventos sísmicos presentes e de período neotectônico registrados no nordeste do Brasil e 

na província de Borborema (Figura 1.2). Os estudos basearam-se em registros históricos 

e instrumentais Os eventos registrados concentram-se ao redor da Bacia Potiguar, 

Recôncavo e da zona de cisalhamento de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Orientação da compressão máxima (SHmax)  na Província Borborema. A a Q: 
mecanismos focais; círculos brancos: sismos magnitude 2; círculos vermelhos: sismos 
magnitude 3; círculos amarelos: sismos magnitudes 4 e 5; linhas pretas: “breakouts”; linha 
amarela:  deformação inelástica de testemunho. (adaptado de Bezerra et al, 2011). 
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1.3) Arcabouço estrutural e geologia da Bacia Potiguar 

A Bacia Potiguar localiza-se na porção leste da margem equatorial brasileira 

ocupa uma área de cerca de 48.000 km2, sendo 45% em sua porção emersa e 55% em 

sua porção submersa, até a cota batimétrica de 2000m (Souto Filho et al., 2000).  

Distribui-se em grande parte no Estado do Rio Grande do Norte e parcialmente no 

Estado do Ceará. Geologicamente é limitada a sul, leste e oeste pelo embasamento 

cristalino (Província Borborema), a norte pelo Oceano Atlântico e a noroeste pela Bacia 

do Ceará (Figura 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Mapa de Localização da Bacia Potiguar (retirado de Soares, 2000). 

 A Bacia Potiguar teve sua gênese e evolução relacionada à abertura da margem 

equatorial atlântica, iniciada no final do Jurássico. Uma rotação diferencial, com 

movimentação dextral, entre as placas sulamericana e africana foi responsável pela 

instalação de um regime de tensões compressivo de orientação leste-oeste e distensivo 

de orientação ortogonal norte-sul. Sob esse regime estabeleceram-se sobre o 

embasamento cristalino diversas bacias tipo rifte, tanto de caráter transtensivo, como a 

Bacia Potiguar, como transpressivo (Françolim e Szatmari, 1987). O Rifte Potiguar 

desenvolveu-se sobre rochas Pré-Cambrianas que compõe a Província Borborema, cujos 

principais alinhamentos estruturais possuem orientação NE-SW. A orientação  
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Figura 1.4: Carta estratigráfica da Bacia Potiguar (retirado de Araripe e Feijó, 1994). 
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predominante do Rifte Potiguar teria sido herdada, de acordo com Matos (1992), destes 

alinhamentos estruturais pré-existentes do embasamento. 

A Bacia Potiguar, de acordo com sua evolução tectônica, pode ser dividida em 

três fases (Souza, 1982; Araripe e Feijó, 1994): fase de estiramento crustal, fase 

transicional e fase de deriva continental. A fase de estiramento crustal caracteriza-se 

pela formação de meio-grabens assimétricos e horsts internos controlados por 

falhamentos normais gerados em um regime distensivo (Figura 1.5). A fase de 

estiramento crustal subdivide-se em fase Rifte-I (Neoberrisiano/Eobarremiano), 

concentrada na parte emersa da Bacia onde se observa altas taxas de subsidência, 

rejeitos de até 5.000 m e estruturas com orientação gerais NE-SW; e a fase Rifte-II, 

(Neobarremiano/Eoaptiano), de caráter transtensivo, onde o processo de deformação 

concentra-se na futura margem equatorial atlântica, causando uma grande mudança na 

cinemática deposicional (Soares, 2000). O eixo de rifteamento desloca-se para a porção 

submersa da bacia gerando estruturas  de orientação geral E-W. O registro estratigráfico 

da fase Rifte-II  restringe-se à porção submersa da bacia. A fase transicional caracteriza-

se pela mudança gradativa de sistemas deposicionais continentais para marinhos. Nessa 

fase a bacia atravessa um período de pouca atividade tectônica, dominada pela 

subsidência térmica da litosfera.  A fase de deriva continental caracteriza-se por baixas 

taxas de subsidência e a formação de uma grande calha fluvial de orientação NE-SW, 

constituindo o principal depocentro da bacia. A atividade tectônica é dominada pela 

subsidência térmica e divergência entre as placas Sulamericana e Africana. 

Conforme Pessoa Neto et al. (2007) as três principais fases de evolução tectônica 

da bacia correspondem a três supersequências estratigráficas:  Rifte, Pós-Rifte e Drifte. 

A supersequência Rifte (fase de estiramento crustal) é formada por sistemas 

deposicionais lacustrinos e deltaicos. Suas unidades litoestratigráficas correspondentes 

são as formações Pendência e Pescada. A supersequência Pós-Rifte (fase transicional) é 

composta por depósitos de ambientes flúvio-deltáicos e marinhos lagunares, cuja 

unidade litoestratigráfica correspondente é a Formação Alagamar. A supersequência 

Drifte, (fase de deriva continental) é caracterizada por depósitos fluviais a marinhos 

(sequência transgressiva) e depósitos clásticos e carbonáticos (sequência regressiva). 

Suas unidades litoestratigráficas correspondentes são as Formações Açu, Ponta do Mel, 



 

Dissertação de Mestrado- PPGG/UFRN (Reis, A. F. C. 2012)  

 

10

Quebradas, Jandaíra e Ubarana (sequência transgressiva) e Formações Tibau e Guamaré 

(sequência regressiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Arcabouço tectônico da Bacia Potiguar (retirado de Cremonini et al, 1996). 

 

1.4) Tensões Tectônicas em Bacias Sedimentares 

As bacias sedimentares cobrem extensas áreas da superfície da terra, entretanto o 

volume de rochas contido nestas bacias, quando comparado ao volume rochoso total da 

litosfera, é insignificante. Por conseqüência, a evolução e a arquitetura interna das 

bacias são extremamente sensíveis a pequenas alterações termodinâmicas na litosfera e 

processos tectônicos originados no manto superior. O desenvolvimento e a evolução de 

bacias têm sido modelados numericamente basicamente a partir de parâmetros 

reológicos e estruturais. Por outro lado, pouca atenção tem sido dada a alterações no 

regime de tensões: orientação e magnitude, resultantes de processos tectônicos afetando 

o sistema bacia/litosfera  (Stephenson, 2006). As alterações no campo de tensões ao 
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longo do tempo durante a evolução das bacias e o estado atual de tensões também 

podem controlar a geração, migração e acumulação de hidrocarbonetos. 

Adicionalmente, as tensões tectônicas e propriedades mecânicas das rochas 

exercem importante controle sobre características de falhas localizadas no interior de 

bacias, como possibilidade de reativação, permeabilidade, capacidade de selo, etc,. 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”. Bjorlykke et al 

(2005) estudaram  reservatórios de petróleo no Mar do Norte e na bacia de Haltenbaken 

(Noruega). Nessas bacias a presença de altas tensões horizontais efetivas (60 MPa a 

3km de profundidade), associada a reativação e subsequente perda de selo de falhas, 

tem sido atribuída a movimentos isostáticos derivados da última glaciação pleistocênica. 

Os autores propõem que a diagênese e compactação química tenderiam a dissipar e 

limitar as altas tensões horizontais nas bacias estudadas. 

O regime de tensões e sua distribuição  em uma bacia pode variar de acordo com 

a profundidade e o domínio geológico no qual se estabelece. Chang et al (2010) 

determinaram a magnitude e direção das tensões horizontais a partir de dados de perfis 

de imagem em quatro poços localizados na bacia de Nankai, Japão. A bacia do tipo anti-

arco, associada à zona de subducção da placa da Filipinas sob a placa eurasiana, situa-se 

numa região tectonicamente ativa, onde a determinação da magnitude e orientação do 

estado de tensões atual é importante para o entendimento dos mecanismos de 

falhamentos e ocorrência de sismicidade na bacia. Os autores concluíram que nas 

porções mais rasas (bacia de anti-arco e parte superior do prisma de acresção) o regime 

de falhas é normal, enquanto que para as porções mais profundas  (parte inferior do 

prisma de acresção abaixo de 1 km) o regime de falhas é transcorrente. A orientação da 

tensão horizontal máxima também é condicionada pelo domínio geológico. Na região da 

bacia de anti-arco mais próxima ao arco continental, a tensão horizontal máxima tem 

orientação paralela a margem, enquanto os poços mais afastados e externos ao arco 

continental apresentam  tensão horizontal máxima ortogonal a margem continental e 

paralela à orientação da zona de  subducção da placa das Filipinas. 

A magnitude das tensões tectônicas pode condicionar o desenvolvimento de 

pressões de poros anormalmente altas, acima do gradiente hidrostático, em bacias 
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sedimentares. O conhecimento e a previsão da ocorrência de zonas de pressão 

anormalmente alta são cruciais em vários segmentos da indústria de petróleo, incluindo 

exploração, perfuração e desenvolvimento de reservatórios portadores de 

hidrocarbonetos. Os  principais mecanismos geradores de pressões anormais são: 1) 

sub-compactação dos sedimentos, causada por rápido soterramento;  2) aumento das 

tensões tectônicas e 3) geração e migração de hidrocarbonetos. No mecanismo de sub-

compactação o aumento anormal  da pressão de poros ocorre em sedimentos de baixa 

permeabilidade. É derivado do incremento da tensão de sobrecarga em bacias com alta 

taxa de subsidência. Esse mecanismo de geração de pressões anormalmente altas é bem 

compreendido. Por outro lado, a geração de pressões de poros anormais a partir do 

incremento de tensões tectônicas é ainda pouco entendida. Yassir e Addis (2002) 

estudaram a conexão entre a ocorrência de pressões anormais e regime de tensões 

compressivo em regiões tectonicamente ativas. Alguns exemplos incluem as bacias de 

Trinidad, Papua Nova Guiné, Califórnia e Golfo do Alasca. Os autores mostraram a 

correlação entre altas pressões de poros e altos gradientes de fratura derivados de altas 

tensões horizontais. Nesse contexto, métodos para estimativa de pressão de poros 

devem considerar a geologia, o  regime e a evolução do mecanismo de tensões.  

O reconhecimento de variações regionais das magnitudes das tensões principais 

(vertical, horizontal mínima e horizontal máxima) tem importantes implicações para a 

engenharia de petróleo. Bell e Bachu (2004), através da integração de dados de perfis de 

densidade, fraturamentos hidráulicos e testes de absorção em centenas de poços 

localizados na Bacia de Alberta (Canadá), estimaram as magnitudes da tensão vertical e 

horizontal mínima ao longo da bacia e apresentaram mapas de tensões para horizontes 

estratigráficos específicos. Segundo os autores, os mapas refletem não só variações 

laterais da densidade das rochas sobrejacentes, mas também tensões compressivas ao 

longo da evolução tectônica da bacia. Observou-se um padrão regional de incremento 

de tensões, vertical e horizontal mínima, no sentido sudoeste para todos os quatro 

horizontes estratigráficos investigados. Esse padrão de tensões remanescente foi 

atribuído ao histórico de soterramento ao qual a bacia foi submetida. As variações 

regionais de tensões são importantes para a engenharia de petróleo, afetando o cálculo 

de estabilidade de poços e a identificação de variações laterais de permeabilidade, 
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possibilitando a localização de áreas de maior produtividade e/ou capacidade de injeção 

de fluidos. 

Existem poucos estudos disponíveis na literatura abordando a distribuição de 

tensões nas bacias sedimentares sul-americanas e, por consequência, também sobre seus 

mecanismos geradores. As informações sobre tensões nas bacias sul-americanas e 

brasileiras provêm principalmente de análises de “breakouts”, que fornecem apenas a 

orientação das tensões horizontais. Asumpção (1992) e Ferreira et al (1998) 

apresentaram uma compilação de informações sobre orientação de tensões horizontais 

na placa sul-americana englobando dados de mecanismos focais de sismos e análises de 

“breakouts” de poços.  A orientação predominante da tensão horizontal máxima, de 

acordo com esses estudos, é aproximadamente E-W, controlada pela convergência entre 

as placas de Nazca e Sul-americana. De acordo com os autores, na região nordeste do 

Brasil, incluindo a Bacia Potiguar, observa-se um desvio entre essa direção 

predominante de movimentação da placa sul-americana  e a orientação média local da 

tensão horizontal máxima, estimada pela análise de “breakouts” e mecanismos focais. A  

tensão horizontal máxima na Bacia Potiguar tende a orientar-se paralelamente à margem 

continental. Para explicar esse padrão, ambos os trabalhos propoem um modelo de 

superposição entre o mecanismo regional de compressão E-W e  um mecanismo local 

de distensão paralelo a margem continental, resultante do contraste de densidade entre 

crosta oceânica e continental, da carga sedimentar na plataforma continental e da 

subsidência térmica da crosta oceânica. O modelo de superposição (Figura 1.6), apesar 

de explicar a orientação das tensões horizontais nas bacias da margem equatorial 

brasileira e da sismicidade em torno da Bacia Potiguar, não é consistente com a 

ausência de sismicidade em parte de margem equatorial, incluindo a Bacia de Parnaíba. 

Nessa porção da margem continental a associação dos mecanismos de tensões regional e 

local tenderia a amplificar o contraste entre as magnitudes de tensões horizontais, o que 

potencializaria a atividade sísmica ao longo da costa, em oposição ao que se verifica 

efetivamente em parte da margem equatorial brasileira. 
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Figura 1.6- Modelo de superposição de tensões locais e regionais atuando na crosta superior no 
Nordeste do Brasil. Setas sem preenchimento representam distensão local derivada da carga 
sedimentar na crosta continental e contraste lateral de densidade. Setas preenchidas representam 
compressão regional derivada da convergência entre as placas de Nazca e Sul-americana e 
divergência entre as placas Africana e Sul-americana. Área A: maior atividade sísmica 
registrada. Área B: pouca atividade sísmica: mecanismos de tensões regional e local tendem a 
anularem-se. (Retirado de Assumpção, 1992). 

Lima et al. (1997)  apresentaram um estudo detalhado sobre orientação da tensão 

horizontal máxima em diversas bacias sedimentares brasileiras a partir de análise de 

“breakouts”. Foram analisados 541 poços, localizados em bacias ao longo da margem 

continental (481 poços) e bacias intracratônicas (60 poços). Os dados de orientação de 

tensões horizontais nas bacias brasileiras foram comparados aos modelos regionais  de 

distribuição de tensões, derivados de modelos de elementos finitos para a placa sul-

americana, propostos por  Meijer (1995) e Coblentz e Richardson (1996). Em ambos os 

modelos o padrão predominante de orientação da tensão horizontal máxima é 

aproximadamente E-W no sul e WNW-ESSE no norte do Brasil.  Os dados de 

orientação de tensões horizontais derivados das análises de “breakout” foram 

concordantes com as orientações de tensões derivadas dos modelos regionais para as 

bacias intracratônicas e da margem equatorial. Nas regiões onde variações estruturais 

crustais expressivas estão presentes, como na porção central da Bacia Amazônica e 

Bacia de Tucano, foram observadas rotações locais significativas na orientação das 

tensões horizontais. Na margem continental brasileira, entre as latitudes 10° a 15° S, a 

orientação da tensão horizontal máxima é normal à margem, perpendicular à orientação 

prevista pelos modelos regionais. Este padrão de orientação de tensões encontrado pelos 
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autores é consistente com o modelo de superposição proposto por Assumpção (1992) e 

Ferreira et al (1998), derivado de um mecanismo regional de compressão E-W e  um 

mecanismo local de distensão paralelo à margem continental, controlado principalmente 

pela carga sedimentar depositada na plataforma continental combinada a variação lateral 

de densidade entre  crosta continental e oceânica. 

 

1.5) Importância da Geomecânica na Indústria do Petróleo 

Na indústria do petróleo, o estudo integrado da geologia estrutural, engenharia 

de petróleo e a mecânica de rochas é denominado geomecânica. É utilizada numa vasta 

gama de aplicações na indústria (Zoback, 2007). Por sua vez, a definição dessas 

propriedades físicas (tensões e deformações) em três dimensões para aplicação em um 

dado campo ou ambiente geológico constitui o que  usualmente denomina-se modelo 

geomecânico (Collen e Moos, 2010). 

Uma vez elaborado, um modelo geomecânico deve ser utilizado em todas as 

etapas de um projeto na indústria do petróleo, desde a prospecção até a produção de 

uma acumulação de hidrocarbonetos (Barton et al., 1998; Tingay, 2009). Inicialmente 

na etapa exploratória, é importante para a estimativa de geopressões e para avaliação do 

potencial de selo de falhas (Zoback, 2003, 2007; Moos et al., 2003), ou ainda no estudo 

da migração de hidrocarbonetos. Durante a etapa de perfuração de poços, a elaboração 

de um modelo geomecânico, permite o estabelecimento dos limites mínimos (tensão de 

colapso inferior) e máximos (tensão de fratura) da densidade do fluido de perfuração, 

evitando fenômenos indesejáveis como prisão de colunas, perdas de circulação, 

produção de sólidos, danos de formação, colapso de revestimento entre outros (Wiprut e 

Zoback, 2000). Durante a etapa de produção e abandono de um campo, a estimativa 

acurada da magnitude e orientação do campo de tensões  é importante para o 

gerenciamento dos reservatórios. A depleção da pressão associada à produção de gás ou 

óleo do reservatório pode levar a alterações locais na orientação e magnitude do campo 

de tensões, por sua vez  associadas a compactação e subsidência, alterando propriedades 

críticas da rocha como porosidade e permeabilidade. Portanto, a construção de um 

modelo geomecânico representa uma poderosa plataforma para redução de custos e 
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aumento da produção durante toda a vida útil de uma acumulação de hidrocarbonetos 

(Zoback, 2007). 

Dentre os diversos dados provenientes de poços, a aquisição e interpretação de 

perfis de imagem representam  a mais valiosa fonte de informações para a estimativa de 

tensões e, consequentemente, para a elaboração de modelos geomecânicos em 

reservatórios de petróleo (Colleen e Moos, 2010). Os autores sumarizam, juntamente 

com a interpretação dos perfis de imagem, as principais fontes de informações utilizadas 

para a construção de  modelos geomecânicos a partir de dados de poços (Figura 1.7). 

Os resultados obtidos nesse estudo, com respeito à orientação e magnitude de 

tensões na Bacia Potiguar, constituem rica fonte de informações sobre parâmetros 

geomecânicos, disponíveis para subsidiar novos projetos exploratórios na porção 

emersa da bacia. Adicionalmente, essas informações são necessárias para a construção 

de modelos geomecânicos de reservatórios, especialmente importantes no atual estágio 

maduro de desenvolvimento dos principais campos produtores da Bacia Potiguar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: elementos necessários para a elaboração de um modelo geomecânico a partir de 
dados de poços e suas respectivas fontes de informação (adaptado de Colleen e Moos 2010). 
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CAPÍTULO 2: OBTENÇÃO DE PARÂMETROS GEOMECÂNICOS ATR AVÉS 
DE DADOS DE POÇOS 

 

A perfuração de um poço pode ser traduzida como um experimento de Mecânica 

das Rochas. A formação atravessada pelo poço está inicialmente submetida a um campo 

de tensões regional que interagirá com a parede do poço, causando uma redistribuição 

das tensões, decompondo-a em três componentes: tangencial, axial e radial. As tensões 

concentradas ao longo da parede do poço, ao interagir com a  sua orientação e a pressão 

exercida pelo fluido de perfuração, pode exceder a resistência mecânica das rochas ao 

redor do poço levando a rupturas. Especialmente importantes, sob o ponto de vista de 

obtenção de parâmetros geomecânicos, são as rupturas (ou fraturas) causadas por 

cisalhamento, identificadas em perfis de imagem ou perfis de mergulho como 

“breakouts” e também as  fraturas geradas por tração, identificadas em perfis de 

imagem como fraturas induzidas. A orientação dessas fraturas, em ambos os casos, 

alinha-se com o campo de tensões tectônico atuante e correlacionam-se com as 

magnitudes das tensões (Zoback, 2007, Zoback et al., 1985; Barton et al., 1988; Zang e 

Stephansson, 2010). A ocorrência dessas feições, capturadas em perfis de imagem ou de 

mergulho, além de revelar informações importantes sobre a orientação e magnitude do 

campo de tensões, tem implicação direta na estabilidade mecânica dos poços (Rocha e 

Azevedo, 2007). 

Os parâmetros de perfuração são dimensionados para manter a estabilidade 

química e mecânica durante e após a perfuração do poço e equilibram as tensões 

regionais atuantes. A seleção adequada dos parâmetros de perfuração visa  maximizar o 

desempenho da perfuração, compromisso entre a melhor taxa de penetração e a 

estabilidade do poço  (Rocha e Azevedo, 2007). 

 Deformação e rupturas ao longo da parede do poço são dependentes de uma 

diversidade de fatores. Entre eles pode-se citar: peso do fluido de perfuração aplicado,  

diferencial entre a pressão do fluido de perfuração e a pressão de poros do reservatório, 

volume de filtrado, viscosidade, diâmetro e composição da coluna de perfuração, taxa 

de penetração, peso sobre broca, pressão de injeção, velocidade de manobras, etc. 

(Zoback, 2007; Rocha e Azevedo, 2007). 
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Outras operações comumente executadas em poços, antes e após a cimentação 

do revestimento de produção podem fornecer informações sobre a magnitude das 

tensões. Dentre essas operações destacam-se fraturamentos hidráulicos, testes de 

absorção (“leak off tests”) e testes de injetividade.  

 

2.1) Breakouts e fraturas induzidas 

As tensões às quais uma formação em sub-superfície, atravessada por um poço 

está submetida, podem ser decompostas em três direções principais: uma vertical (σv) e 

duas horizontais: mínima e máxima (σhmin, σHmax). As tensões principais atuam na 

direção normal aos planos principais de tensões, onde as tensões cisalhantes são nulas. 

Por sua vez, as tensões principais rearranjam-se de acordo com a geometria cilíndrica de 

um poço em três componentes: tangencial, axial e radial.  A tensão tangencial em um 

poço vertical é controlada pelo contraste entre as tensões horizontais e pelo peso do 

fluido de perfuração. A compressão máxima na parede de um poço vertical dá-se na 

direção paralela à tensão horizontal mínima, podendo exceder a resistência à 

compressão da rocha atravessada pelo poço. Nesse caso haverá uma progressiva 

deformação nessa posição até a ruptura por cisalhamento, descrito por critérios de 

ruptura descritos na mecânica de rochas, como aquele definido pelo diagrama de Mohr-

Coulomb. Essa ruptura por cisalhamento da parede do poço, separadas em 180°, por 

esforços compressivos, alongada na direção da direção de tensão horizontal mínima é 

denominada na literatura de língua inglesa “breakout” (Zoback, 2007, Zoback et al., 

1985; Barton et al., 1988; Zang e Stephansson, 2010). A tensão compressiva tangencial 

na parede do poço é equilibrada pelo peso do fluido de perfuração e a formação de 

“breakouts” está relacionada ao desbalanceamento entre estas tensões (Figura 2.1). Em 

perfis de imagem microrresistiva, “breakouts” apresentam-se com duas faixas 

condutivas alongadas e desfocadas, devido ao  contato precário entre o patim da 

ferramenta e a parede do poço. 

Um poço pode também sofrer ruptura caso o contraste entre as tensões 

horizontais e o diferencial de tensão aplicada no espaço anular, resultante do peso do 

fluido de perfuração, seja suficiente para que a tensão tangencial na parede do poço 
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exceda a resistência à tração da rocha. Nesse caso a ruptura dá-se por tração. A tração 

máxima na parede de um poço vertical dá-se paralelamente à tensão horizontal máxima, 

orientação onde se encontram as rupturas por tração. Essa rupturas são  denominadas 

fraturas induzidas (Figura 2.2), ou também pelo seu acrônimo em língua inglesa DITF 

(“drilling induced tensile fractures”). Fraturas induzidas podem ser utilizadas como 

indicador da orientação das tensões horizontais e como limitador inferior da magnitude 

da tensão horizontal máxima.  Tipicamente fraturas induzidas apresentam-se em perfis 

de imagem como estreitas, bem delineadas, sub-paralelas ou levemente inclinadas em 

relação ao eixo do poço. Geralmente não ocorrem associadas a alargamentos na direção 

da fratura (Heidbach al. 2008). Em poços desviados fraturas induzidas formam um 

padrão en echelon, devido sua inclinação em relação ao eixo do poço (Figura 2.3). 

A detecção dessas deformações associadas à direção do campo de tensões em 

poços (breakouts e fraturas induzidas) é realizada através da interpretação de perfis 

elétricos: caliper orientado, imagem microrresistiva ou ultrasônica.  Zoback et al. (1985) 

e Zheng e Khodaverdian (1989) descrevem as técnicas para análise de “breakouts” a 

partir de perfis elétricos e como estes associam-se ao campo  de tensões em sub-

superfície. Zoback et al (1985) propuseram uma classificação da qualidade dos 

“breakouts”, identificados em perfis de mergulho, como indicadores da orientação do 

campo de tensões, baseada na dispersão estatística dos valores medidos. Heidbach et al. 

(2008) propõem um sistema de qualidade para utilização de “breakouts” e fraturas 

induzidas como indicadores da orientação das tensões horizontais (Figura 2.6). O 

sistema baseia-se em um ranking de qualidade variando de A (estimativa da tensão 

horizontal máxima entre +/- 15°) a E (estimativa da tensão horizontal máxima entre +/- 

40°). Perfis de imagem  de alta resolução permitem a observação direta de fraturas 

induzidas e “breakouts” e representam um recurso valioso para a elaboração de um 

modelo geomecânico de reservatório (Colleen e Moos, 2010). 
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Figura 2.1: imagem acústica de “breakout”  formado em poço vertical (retirado de Colleen e  
Moos, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: imagem resistiva de fratura induzida formada em poço vertical (retirado de Colleen 
e Moos, 2010). 
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Figura 2.3: imagem resistiva de fratura induzida formada em poço desviado (retirado de Colleen 
e Moos, 2010). 

 Após a ruptura inicial, a geometria do “breakout” permanece estável e um 

diferencial de tensão adicional deve ser fornecido para seu desenvolvimento (Figura 

2.4). Papamichos  et al., (2004) em seu experimento com cilindros de arenitos 

demonstrou esse efeito e a transição de uma deformação plástica gerada por uma tensão 

diferencial até a ruptura do cilindro. 

 

 

    

   

 

 

Figura 2.4: Cilindro de arenito submetido a tensão compressiva. A) ruptura inicial B) ruptura 
estendida após incremento da tensão aplicada. (Papamichos et al., 2004). 
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A formação de “breakouts”, entre outros fatores, é dependente do contraste de 

anisotropia entre as tensões horizontais mínima e máxima. Bacias de tectônica 

distensiva comumente apresentam baixa anisotropia entre as duas tensões horizontais.  

Aleksandrowski et al. (1992) apresentaram exemplos de poços perfurados nesse 

contexto no mar do Norte  e na plataforma continental norueguesa. Foi constatada a 

tendência de baixo desenvolvimento de “breakouts”  na área estudada. Entretanto, a 

ocorrência do fenômeno em várias profundidades em diversos poços analisados 

permitiu definir-se a orientação do campo atual de tensões e sua relação com as falhas 

normais e estruturas geológicas locais mapeadas. Estruturas geológicas locais, conforme 

concluíram os autores, podem defletir significativamente a orientação de “breakouts” 

em relação à orientação regional. Observou-se que os azimutes dos “breakouts” 

observados em poços situados próximos às estruturas geológicas locais, orientam-se 

perpendicularmente à direção dos planos das falhas normais ativas.  

Além da orientação, é possível estimar-se magnitudes das tensões principais a 

partir da análise de “breakouts”. Barton et al. (1988) e Zoback et al. (2003) 

apresentaram uma metodologia para determinação da magnitude da tensão horizontal 

máxima a partir da medição da largura de “breakouts” (Figura 2.5), resistência à 

compressão da rocha, pressão de poros e tensão horizontal mínima. Peska e Zoback 

(1995) estenderam o método para poços desviados.  A premissa básica da metodologia 

proposta é que a concentração de tensões na extremidade do “breakout” está em 

equilíbrio com a resistência à compressão efetiva uniaxial da rocha. Portanto, o 

“breakout” desenvolve-se radialmente, afastando-se da parede do poço até onde a 

tensão compressiva tangencial exceda a resistência à compressão da rocha e 

consequentemente causando sua ruptura. As tensões horizontais podem ser calculadas 

adotando-se um critério de ruptura específico. Esta metodologia foi empregada nesse 

estudo para determinação da magnitude da tensão horizontal máxima, tendo sido 

adotado o critério de ruptura linearizado de Mohr-Coulomb. 

Segundo Jaeger et al. (2007) a tensão tangencial na parede do poço é dada por: 

 

 

T
mpbhHHh PPSSSS ∆−−−−−+= σθσφφ 2cos)(2 minmaxmaxmin
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 No ponto de equilíbrio a tensão tangencial iguala-se à resistência efetiva à 

compressão da rocha: 

 

  A magnitude do SHmax pode ser então calculada isolando-a na equação anterior 
conforme proposto por  Barton et al. (1988) e Zoback et al. (2003): 

 

 

 

 

   A resistência à compressão efetiva da rocha é definida em condições de 
confinamento, controladas pelo diferencial entre a pressão de poros e a densidade do 
fluido de perfuração. Pode ser calculado aplicando-se um critério de ruptura específico, 
tendo sido adotado nesse estudo, o critério de Mohr-Coulomb linearizado, onde a 
resistência à compressão efetiva é dada por: 

 

O coeficiente q é dado por: 

 

 

 

A largura do “breakout” (Wbo) relaciona-se com a diferença angular entre 
SHmax e a ruptura do “breakout” (θb) através da seguinte relação trigonométrica: 

 

 

Onde: 

 σϴϴ= tensão tangencial na parede do poço 

 Shmin= tensão horizontal mínima 
SHmax= tensão horizontal máxima 
Pm= tensão hidrostática no espaço anular 
∆P= diferença entre tensão hidrostática e pressão de poros 

 Ceff=resistência à compressão efetiva  
 Co= resistência à compressão uniaxial 
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 µ= coeficiente de fricção interna 
 Pp= pressão de poros 

 σ∆t= tensão de temperatura diferencial 
 θb= diferença angular entre SHmax e a ruptura do “breakout” 
 Wbo= largura angular do “breakout” 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Largura angular (Wbo) de “breakout” formado em um poço vertical e sua relação 
com a orientação da tensão horizontal máxima (adaptado de Zoback, 2007). 

As ferramentas de imagem de poço evoluíram das antigas ferramentas de 

mergulho estratigráfico (“dipmeter”) e, conforme Heidbach et al. (2008) publicaram no 

projeto “World Stress Map” os “breakouts” identificados através de perfis de imagem 

devem obedecer os mesmos critérios de interpretação sugeridos  para as ferramentas de 

mergulho. De acordo com os critérios propostos, o azimute da orientação média e o seu 

desvio padrão, proveniente da interpretação de “breakouts” ou fraturas induzidas, deve 

ser calculada através de estatística circular, conforme descrito abaixo: 
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O azimute da orientação da tensão médio é dado por: 

 

 

O desvio padrão é dado por: 

 

 

Sendo R definido por: 

 

Onde: 

iθ = azimute do “breakout” ou fratura induzida entre 0° a 180° 

il = comprimento do “breakout” ou fratura induzida 

mθ = azimute da orientação da tensão médio 

std= desvio padrão do azimute médio 
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Figura 2.6: Sistema de classificação de fraturas induzidas, “breakouts” e outros indicadores de 
tensões com respeito à confiabilidade na estimativa da orientação da tensão horizontal máxima.. 
Retirado de Heidbach et al. (2008): projeto “World Stress Map”. 
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2.2) Fraturamento Hidráulico 

Em geral reservatórios portadores de hidrocarbonetos de baixa porosidade e 

baixa permeabilidade apresentam pequena produtividade. Com o objetivo de torná-los 

economicamente atrativos e incrementar o desempenho de produção, técnicas de 

estimulação são utilizadas na indústria do petróleo para aumentar a exposição e a 

conexão dos reservatórios ao poço. 

Nesse contexto a técnica de estimulação denominada fraturamento hidráulico é 

realizada principalmente após o revestimento do poço e consiste tipicamente na injeção 

de fluido de fraturamento a base água contendo aditivos e agentes de sustentação 

(principalmente bauxita finamente granulada). A pressão de injeção deve ser 

suficientemente alta a ponto de exceder a resistência à tração da rocha e as tensões na 

parede do poço. Após a ruptura inicial, controlada pela tensão tangencial na parede do 

poço e a resistência à tração da formação,  a pressão de injeção deve suplantar a tensão 

horizontal mínima e a fricção na coluna do poço para permitir a propagação da fratura 

na extensão do reservatório. A fratura preenchida por agente de sustentação cria um 

condutor de alta permeabilidade conectando regiões afastadas do reservatório ao poço 

(Rocha e Azevedo, 2007). 

Uma operação de fraturamento hidráulico envolve um ensaio prévio denominado 

“mini-frac ” ou teste de mini-fraturamento. Nesse tipo de  ensaio injetam-se volumes de 

fluidos bastante inferiores àqueles do tratamento principal e não são utilizados agentes 

de sustentação. Nos ensaios de mini-fraturamento são determinados os parâmetros 

pressão de injeção, gradiente de propagação e perdas de carga, necessários para o 

dimensionamento da operação principal.  A orientação da fratura hidráulica criada 

durante o bombeamento é condicionada pelo campo de tensões atuante  e esta será 

paralela à direção da tensão horizontal máxima (Hubbert e Willis, 1957).  A magnitude 

da tensão horizontal mínima, tanto no ensaio de mini-fraturamento como na operação 

principal,  equivale à pressão necessária para manter a fratura hidráulica criada aberta. 

Ensaios de mini-fraturamento (Figura 2.7) fornecem estimativas confiáveis da 

magnitude da tensão horizontal mínima. A premissa básica é que a pressão de 

fechamento da fratura equilibre a tensão horizontal mínima. Entretanto, a determinação 
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da pressão de fechamento da fratura não é trivial. A tensão horizontal mínima pode ser 

tomada aproximadamente como equivalente à pressão instantânea de fechamento 

(“ instantaneous shut-in pressure” ou ISIP).  A pressão instantânea (ISIP) é medida no 

momento da primeira leitura de pressão após a interrupção da injeção de fluido no poço. 

Nesse instante as perdas de carga associadas ao deslocamento do fluido pelo 

revestimento e canhoneio desaparecem, e a pressão instantânea aproxima-se da tensão 

horizontal mínima (Zoback  2007; Rocha e Azevedo, 2007). 

 

 Para obter-se a pressão de fechamento da fratura (“ fracture closure pressure” ou 

FCP) pode-se construir um gráfico do decaimento da pressão pela raiz quadrada do 

tempo (Figura 2.8), onde o tempo zero corresponde a pressão instantânea (ISIP). A 

pressão de fechamento da fratura será o ponto de intersecção das retas de tendências 

observadas (Rocha e Azevedo, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Gráfico pressão versus tempo: operação de mini-fraturamento. (retirado de Rocha e 
Azevedo, 2007). 
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Figura 2.8: Gráfico pressão versus raiz quadrada do tempo para determinação da pressão de 
fechamento da fratura equivalente à  magnitude de Shmin (retirado de Rocha e Azevedo, 2007). 

Nolte (1979) e Nolte et al. (1997) propuseram uma função relacionando a taxa 

de declínio da pressão pelo tempo decorrido após um fraturamento, a parâmetros da 

fratura hidráulica. Dentre os parâmetros determinados pelo método proposto por tais 

trabalhos, o tempo de fechamento da fratura (“fracture closure time”) e a pressão 

associada a este, pode ser utilizada para estimativa da tensão horizontal mínima. 

Raaen et al. 2001 propuseram um método para estimativa de SHmin não derivado 

da pressão de fechamento (FCP) ou pressão instantânea (ISIP). O método  baseia-se na 

medição da taxa de variação da pressão pela taxa de volume retornado do poço após a 

interrupção do bombeio (“system stifness”). O método é especialmente aplicável em 

formações de baixa permeabilidade. 

 Haimson e Fairhurst (1970) propuseram a utilização da pressão de quebra da 

formação (FBP) para a determinação indireta da magnitude da tensão horizontal 

máxima (SHmax), a partir de fraturamentos hidráulicos em poço verticais sem 

revestimento. A tensão horizontal máxima é estimada indiretamente conhecendo-se a 

magnitude da tensão horizontal mínima, a pressão de poros, a pressão de quebra da 

formação e  a resistência à tração: 
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OBS: A equação acima  deriva da solução de Kirsch (1898) proposta para um 

poço circular sujeito a uma pressão interna em um meio isotrópico, homogênea e 

linearmente elástica, sem perda de fluido para a formação.  

Bredehoeft et al. (1976) propuseram a execução de um segundo ciclo de 

pressurização eliminando do conjunto de variáveis a resistência a tração. No segundo 

ciclo de pressão uma fratura inicial já foi criada e a resistência à tração equivale a zero. 

 

 

Devido a não existência de um método direto para determinação da tensão 

horizontal máxima, e as incertezas envolvidas na obtenção indireta, Miskimins et al. 

(2001) propuseram a adoção de uma variação de incerteza contendo valores máximos e 

mínimos para estimativa de SHmax, ao invés de um valor absoluto. O limite inferior seria 

dado por: 

 

 

O limite superior é estabelecido assumindo-se uma rocha de porosidade baixa, 

onde a pressão de poros pode ser desprezada: 

 

 

Segundo Zoback (2007) os métodos acima relacionados, derivados da solução de 

Kirsch, não constituem fonte confiável para a estimativa da magnitude da tensão 

horizontal máxima. O autor argumenta que é impossível detectar-se a pressão de 

iniciação da fratura com segurança e, consequentemente, a pressão de quebra da 

formação durante uma operação de faturamento. A principal razão está no grande 

0minmax 3 TPFBP phh +−−= σσ

)0(3 0minmax =−−= TPFBP phh σσ

0minmax 3 TPFBP phh +−−= σσ

0minmax 3 TFBPhh +−= σσ
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volume de fluido contido no sistema poço, bomba e equipamentos de superfície em uma 

operação de faturamento, em contraste com a pequena variação de volume gerada na 

iniciação da fratura no poço. Segundo o autor, os equipamentos de medição de pressão 

em superfície seriam incapazes de medir a pequena oscilação causada na taxa de 

pressurização do poço versus volume deslocado no momento de iniciação da fratura.  

 

2.3) Testes de Absorção 

O teste de absorção, ou “leak off test”(LOT), consiste na injeção à baixa vazão 

de fluido de perfuração em um trecho de poço aberto (cerca de 20 m) abaixo do 

revestimento. O bombeio é interrompido após atingir-se a chamada pressão de absorção, 

onde em um gráfico de pressão na superfície versus volume bombeado observa-se um 

desvio de um comportamento  linear elástico para um comportamento não linear ou 

plástico. O objetivo do teste é calcular-se o gradiente de fratura da formação na sapata 

do revestimento, que estabelecerá o limite máximo da densidade do fluido de 

perfuração. Testes de absorção são rotineiramente realizados em poços de petróleo. Ao 

contrário de fraturamentos hidráulicos, realizados preferencialmente em rochas 

permeáveis, testes de absorção são comumente executados em folhelhos (Rocha e 

Azevedo, 2007). 

A pressão medida no ponto de perda de linearidade no gráfico pressão versus 

volume bombeado representa o ponto de absorção (“leak off point”). Esse valor de 

pressão representaria uma estimativa da tensão horizontal mínima e reflete o início da 

abertura de uma fratura na parede do poço (Figura 2.9). A premissa básica, nem sempre 

verificável, é de que essa inicialização de fratura na parede do poço é controlada apenas 

pelo campo de tensões da formação, não afetada pela instabilidade e presença de 

material plástico (reboco) gerado pela perfuração (Zoback, 2007). 

Existem três maneiras de registrar os dados de testes de absorção: visual/manual, 

registro digital de superfície e registro digital no fundo do poço. O registro de fundo do 

poço elimina a necessidade de estimativa da densidade do fluido de perfuração no 

interior da coluna. A precisão do método de registro depende do manômetro empregado, 

da espessura do intervalo testado, da vazão de bombeio entre outros. Uma descrição 
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abrangente das técnicas de registro de testes de absorção pode ser encontrada em Lee et 

al.( 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Gráfico pressão versus tempo: operação de teste de absorção (retirado de Rocha e 
Azevedo, 2007). 

Com o objetivo de obter-se a pressão de quebra da formação (FBP), muitas 

vezes o bombeio do teste de absorção é continuado para que ocorra o decréscimo de 

pressão e caracterize-se a pressão de quebra da formação. O teste realizado dessa forma 

é denominado teste de absorção estendido (“extended leak off test”). Nesse tipo de teste 

é possível também obter-se a tensão horizontal mínima através da análise do 

fechamento da fratura criada (Lee et al., 2004). 

Addis et al. (1998) compararam dados de tensões mínimas obtidas através de 

testes de absorção clássicos (convencionais) e testes de absorção estendidos adquiridos 

em poços verticais perfurados na costa noroeste da Austrália e no Mar do Norte na 

Noruega. Os autores observaram uma dispersão muito grande associada aos valores de 

tensão obtidos de testes de absorção clássicos (ponto de absorção), enquanto os valores 

de tensão mínima obtidos de testes estendidos (fechamento da fratura) apresentaram 

uma maior convergência e confiabilidade.  
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Em gráficos tensão versus profundidade os autores constataram que os dados 

mais confiáveis de tensão, obtidos da análise do fechamento da fratura, definiram um 

limite inferior de valores em relação a dispersão dos dados de tensão derivados dos 

pontos de absorção. (Figura 2.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: comparação entre tensões mínimas obtidas em testes de absorção convencionais e 
testes de absorção estendidos noroeste da Austrália. (retirado de Addis et al., 1998). 

 

2.4) Análise de Deformação Inelástica de Testemunhos 

A partir da medição em superfície da deformação de testemunhos orientados 

recém-cortados é possível estimar-se a orientação do campo de tensões atuante. O 

método conhecido na literatura como “anelastic strain recovery” (ASR) foi proposto 

inicialmente por Voight (1968) e aplicado na indústria de petróleo a partir dos trabalhos 

de Teufel (1983). Esse autor apresentou uma técnica para determinação da direção e 

raio das tensões horizontais: mínima e máxima baseada em medições em duas 

dimensões.  Matsuki (1991) posteriormente estendeu a técnica para um modelo tri-

dimensional. 

A metodologia da análise de deformação de testemunhos baseia-se na premissa 

que a deformação inelástica de testemunhos é função dos valores dos componentes do 
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tensor de tensões, pressão de poros e variação da temperatura. Para materiais isotrópicos 

e viscoelásticos a direção da deformação (relaxamento medido em superfície) coincide 

com a direção dos três componentes principais do tensor de tensões. A deformação 

elástica ocorre imediatamente após o corte do testemunho, porém a deformação 

inelástica (ou parte dela) pode ainda ser medida em superfície após a retirada do 

testemunho. Empiricamente Voight propôs que a deformação inelástica -ou parte dela- 

medida em superfície é proporcional ao estado de tensões “in situ”. Na figura 2.11 

observam-se as curvas de deformação inelástica nas três direções principais de tensão 

registradas em uma amostra de arenito por Teufel (1983). 

A  medição da deformação inelástica (ASR) é realizada em  amostras cilíndricas 

retiradas de testemunhos de rocha assim que são removidos do barrilete. O processo de 

relaxamento (deformação inelástica) é monitorado por várias horas em um aparelho 

contido em um recipiente com umidade e temperatura controladas. 

Bloch et al. (2005) estimaram a direção das tensões horizontais em um poço da 

Bacia Potiguar utilizando um aparato capaz de medir deformações em seis direções em 

um arranjo tri-dimensional. O aparelho de propriedade do Centro de Pesquisas da 

Petrobras possui doze trandutores LVDT (“linear variable displacement transducers”) 

conforme apresentado nas figuras 2.12 e 2.13.  Foram comparados no trabalho 

resultados de três métodos diferentes: ASR, perfil de imagem e anisotropia acústica. As 

direções obtidas da tensão horizontal máxima através dos três métodos foram 

compatíveis, oscilando entre N42E a N45E. 
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Figura 2.11: Gráfico deformação versus tempo para as 3 direções principais de tensão em uma 
amostra de arenito homogêneo. Teufel (1983). 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Aparelho ASR tri-dimensional (à esquerda) e orientação das respectivas 
deformações medidas (à direita). Bloch et al.( 2005). 
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Figura 2.13: Fotografia do aparelho ASR tri-dimensional contendo amostra de rocha. Bloch et 
al. (2005). 

 

2.5) Anisotropia de Ondas Cisalhantes 

A anisotropia da velocidade de propagação de ondas cisalhantes é uma 

propriedade utilizada para a estimativa da orientação do campo de tensões. As 

velocidades de propagação de ondas sônicas em rochas variam em função de uma série 

de parâmetros: matriz litologica, porosidade, propriedades elásticas, argilosidade, 

saturação de fluidos, temperatura e magnitude das tensões as quais as rochas estão 

submetidas. As ferramentas de perfilagem sônicas desenvolvidas inicialmente  

possuíam um único transmissor acústico monopolar e detectavam apenas a primeira 

chegada da onda compressional refratada na formação. Posteriormente, com o 

aperfeiçoamento das ferramentas sônicas, foram criados transmissores dipolares e a 

consequente aquisição de registros completos das formas de onda, fornecendo leituras 

das velocidades de propagação também das ondas cizalhantes e stoneley. 

A possibilidade de detectar a direção da tensão horizontal máxima através de 

análise de anisotropia foi viabilizada com o desenvolvimento de ferramentas de 

aquisição de perfis sônicos dipolares cruzados. O registro cruzado baseia-se na 

disposição ortogonal de transmissores e receptores e a aquisição de ondas flexurais em 

diversas freqüências. Essa técnica permite medições de anisotropia de ondas 
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cizalhantes, fornecendo a direção de fraturas ou a direção do campo de tensões 

Esmersoy et al. (1995).   

A anisotropia de ondas cisalhantes ocorre devido a separação (ou polarização) da 

direção de propagação das ondas cisalhantes relacionada ao contraste entre as 

magnitudes das tensões horizontais ou a presença de fraturas (naturais ou induzidas), 

foliação ou orientação preferencial de grãos na rocha. No caso da presença de fraturas 

naturais, a direção de propagação rápida alinha-se paralela à direção das fraturas 

enquanto a direção de propagação lenta alinha-se ortogonalmente a elas (figura 2.14). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.14: polarização das ondas cisalhantes de acordo com a direção de fraturas naturais 
(anisotropia intrínseca). Walsh et al. (2002). 

Existem portanto dois tipos de anisotropia de ondas cisalhantes: a) induzida por 

tensões e b) intrínseca. A anisotropia intrínseca deriva de processos deposicionais e 

litológicos ou a presença de fissuras naturais enquanto a anisotropia induzida por 

tensões deriva da diferença entre as magnitudes das tensões horizontais: máxima e 

mínima. 

A análise de anisotropia de ondas cisalhantes tem sido aplicada também em 

poços revestidos para determinação da direção da tensão horizontal máxima após 

fraturamentos hidráulicos. Um exemplo dessa aplicação pode ser encontrada em Walsh 

et al. (2002) Os autores utilizaram a análise de anisotropia para determinação da direção 
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da tensão horizontal máxima através da aquisição de perfil sônico dipolar associado a 

uma ferramentas de orientação giroscópica. A técnica foi empregada a poço revestido 

para identificar a anisotropia associada à altura e direção de fraturas hidráulicas no 

campo de Rangely, Colorado.  

O desafio para a análise de anisotropia de ondas cisalhantes é diferenciar os dois 

tipos de anisotropia: induzida por tensões e intrínseca. Somente a primeira pode ser 

utilizada para estimar-se a orientação do campo de tensões. O método tradicional 

distingue-as a partir do registro da forma de onda em altas e baixas freqüências.  Altas 

freqüências propagam-se próximas à parede do poço enquanto as baixas freqüências 

possuem maior profundidade de investigação.  Formações portadoras de anisotropia 

intrínseca apresentam anisotropia invariável (mesma intensidade) em todo o espectro de 

frequência, próximo ou afastado da parede do poço. Tensões horizontais diferenciais 

(anisotropia induzida por tensões) apresentam diferente intensidade de anisotropia, de 

acordo com a distância em relação à parede do poço. Essa variação está relacionada a 

redistribuição das tensões na parede do poço.  

Através da análise do cruzamento das curvas de dispersão (freqüência versus 

tempo de trânsito) das ondas flexurais rápida e lenta é possível diferenciar os dois tipos 

de anisotropia acústica. Na presença de anisotropia intrínseca as curvas de dispersão das 

ondas flexurais rápida e lenta não se cruzam, enquanto na presença de anisotropia 

induzida por tensões, a onda flexural rápida às baixas frequências torna-se lenta às altas 

frequências e vice-versa (Zheng et al. 2009). Na figura 2.15 observa-se resultado de 

simulação numérica para curvas de dispersão rápida e lenta em formações anisotrópicas. 

Na figura 2.16 observa-se exemplo de processamento de anisotropia de ondas 

cisalhantes associada ao campo de tensões tectônicos em um poço perfurado na Bacia 

Potiguar. A direção aproximada é N60E. 
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Figura 2.15: gráficos de dispersão de ondas flexurais modelados para anisotropia acústica 
intrínseca (esquerda) e induzida por tensão (direita). Zheng et al. (2009). 

 

Sinha et al. (2008)  propuseram uma metodologia, baseada em um algoritmo de 

inversão,  para estimativa da magnitude da tensão horizontal máxima a partir dos 

módulos de cisalhamento nas direções de propagação horizontais rápida e lenta, do 

módulo de cisalhamento da onda stoneley, da tensão vertical e da tensão horizontal 

mínima. Assumindo-se que alterações nas velocidades de propagação das ondas 

cisalhantes derivam de alterações nas magnitudes das tensões horizontais, é possível 

inverter as velocidades de propagação, minimizando o erro entre as velocidades 

estimadas e as lidas no perfil para resolver a magnitude das tensões horizontais. Os 

módulos de cisalhamento (ondas cisalhantes e “stoneley”) são calculados a partir da 

aquisição de perfis sônicos dipolares, a tensão vertical pode ser obtida a partir do perfil 

de densidade enquanto  a tensão horizontal mínima pode ser obtida a partir de testes de 

absorção estendidos ou mini-fraturamentos. 
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Figura 2.16. Processamento de anisotropia de ondas cisalhantes associada ao campo de tensões 
na Bacia Potiguar. Direção aproximada N60E (valor médio da curva “fast shear azimuth”  no 
interior do círculo destacado na figura). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 

Nesse capítulo é descrita a metodologia empregada para a determinação da 

orientação e magnitude das três tensões principais nos dez poços analisados nesse 

estudo. As magnitudes das tensões verticais e horizontais mínima foram calculadas 

diretamente e respectivamente a partir da interpretação de perfis de densidade e testes 

de mini-fraturamento. Por outro lado, a magnitude da tensão horizontal máxima foi 

calculada indiretamente através da modelagem de “breakouts” e de estimativas de 

resistência à compressão uniaxial, obtidas a partir de correlações rocha-perfil 

desenvolvidas nesse estudo, além de correlações disponíveis na literatura. As 

correlações rocha-perfil desenvolvidas para estimativa desse parâmetro estão também 

apresentadas nesse capítulo. É adicionalmente apresentada uma breve descrição sobre a 

determinação da orientação e regime de tensões através da solução de mecanismos 

focais de sismos, cujos resultados já publicados na literatura foram incorporados a esse 

estudo. 

Por fim, nesse capítulo, é apresentado brevemente o conceito de regime de 

tensões na crosta terrestre em equilíbrio por fricção, ou estado crítico. Nesse estado a 

crosta encontra-se na eminência de movimentação sísmica, onde pequenas perturbações 

no estado de tensões ou na pressão de poros são suficientes para provocar sismos. A 

partir da adoção dessa premissa é possível traçarem-se gráficos de polígonos de tensões, 

cuja principal aplicação, utilizada nesse trabalho, foi limitar as razões admissíveis entre 

as tensões principais e diminuir a incerteza envolvida na determinação da magnitude de 

tensões na Bacia Potiguar. 

 

3.1) Interpretação de perfis de imagem 

Perfis de imagem de poços representam isoladamente a principal fonte de 

informações para estimativa de parâmetros geomecânicos, dentre aqueles obtidos por 

intermédio de perfis elétricos (Collen e Moss, 2010). As principais características dos 

perfis de imagem, do tipo microrresistivo e acústico, a torná-los especialmente 

importantes para aplicações na área de geomecânica e de estabilidade de poços, são a 

alta resolução, a alta taxa de cobertura em relação à área total da parede do poço e a 
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facilidade de aquisição em diferentes ambientes de poços.  Nesse estudo, devido à alta 

resolução das imagens disponíveis, foi possível a observação direta das principais 

feições relacionadas à análise de tensões: “breakouts” e fraturas induzidas. 

Foram selecionados dez poços nas porções oeste, sul e central leste da Bacia 

Potiguar, onde foram adquiridos perfis de imagem microrresistiva. Os critérios para 

seleção dos poços foram: 1) trajetória vertical (desvio inferior a 10°), 2) pressão de 

poros original (não depletada), 3) presença de “breakouts” ou fraturas induzidas, 4) 

disponibilidade de testes de mini-fraturamento no próprio poço ou em poços de 

correlações próximos no mesmo contexto geológico, 5) disponibilidade de ensaios de 

mecânica de rochas (resistência à compressão e ângulo interno de atrito) no próprio 

poço ou em poços de correlação no mesmo contexto geológico e 6) presença no poço de 

um conjunto de intervalos de “breakouts” ou fraturas induzidas cujos comprimentos 

fossem superiores a 1 m. 

Os perfis de imagem foram interpretados na plataforma GEOFRAME 

desenvolvida pela companhia Schlumberger. Através do processamento das imagens 

foram computados os azimutes dos “breakouts” e fraturas induzidas identificados nos 

perfis, bem como o comprimento total de cada zona. O azimute dos “breakouts” em 

poços verticais é paralelo à orientação da tensão horizontal mínima enquanto o azimute 

das fraturas induzidas é paralelo à orientação da tensão horizontal máxima (Zoback, 

2007; Zang e Stephansson, 2010). Para a determinação do azimute médio e desvio 

padrão da orientação das tensões horizontais em cada poço foi aplicada estatística 

circular ponderada pelo comprimento de cada zona portadora de “breakout” ou fratura 

induzida, procedimento conforme descrito no Capítulo 2. Os dados de orientação, 

referenciados em relação à tensão horizontal máxima, foram classificados de acordo 

com os critérios propostos por Heidbach et al. (2008) e expressos na Figura 2.6. 

Perfis de imagem microrresistiva fornecem imagens em alta resolução da parede 

do poço baseadas no contraste de resistividade entre as feições litológicas. Possuem 

recobrimento parcial, uma vez que a imagem localizada no espaço livre entre os patins 

da ferramenta não é adquirida. Os perfis de imagem permitem a observação direta de 

“breakouts” e a determinação de sua largura, uma vez que suas extremidades estejam 

contidas dentro do intervalo coberto pelos patins. O recobrimento parcial das 
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ferramentas microrresistivas constitui, portanto, uma limitação para a determinação da 

largura dos “breakouts”. Com a exceção do poço 5, todos os demais poços utilizados 

nesse estudo  possuiam ao menos uma zona de “breakout”. Entretanto, devido a  

limitação do recobrimento dos perfis de imagem, não foi possível a determinação da 

largura dos “breakouts” identificados nos poços 1, 2 e 3. 

A magnitude da tensão horizontal máxima foi estimada nos poços 4, 6, 7, 8, 9 e 

10 onde foram medidas as larguras médias dos “breakouts” em 73 zonas identificadas 

nesse estudo. O procedimento adotado para estimativa da magnitude da tensão 

horizontal máxima encontra-se descrito no Capítulo 2. 

 

3.2) Mecanismos Focais de Sismos 

O mecanismo focal de um sismo descreve a deformação inelástica associada à 

movimentação de um plano de falha e geração de ondas sísmcas. A solução de um 

mecanismo focal (FMS) é resultante da análise de formas de ondas sísmicas registrada 

em uma rede de sismógrafos distribuídos geograficamente em torno do epicentro do 

sismo. A descrição de um mecanismo focal fornece a localização do epicentro, a 

profundidade do ponto focal, o momento sísmico, a magnitude e orientação do tensor de 

momento sísmico, uma medida da energia irradiada por um sismo. 

A solução de um mecanismo focal é comumente apresentada como gráficos 

“beach balls” que representam o hemisfério inferior de uma projeção estereográfica 

(Figura 3.1). Os gráficos mostram a magnitude relativa das tensões tectônicas (regime 

de falhas normal, transcorrente ou reverso), a orientação do campo de tensões, o eixo de 

dilatação P (quadrante claro) e o eixo de compressão T (quadrante escuro) a partir do 

registro de primeiro movimento da onda compressional na rede de sismógrafos. 

Segundo Heidback et al. (2008) as soluções de mecanismos focais dividem-se em três 

grupos: mecanismos simples (“single mechanisms” ou FMS); inversão formal (“formal 

inversion” ou FMF); mecanismo composto (“average/composite” ou FMA).  No 

sistema de classificação contido no projeto “World Stress Map” (Heidback et al., 2008) 

a qualidade da solução de mecanismos focais como indicador da orientação da tensão 

horizontal máxima varia de “A”  (intervalo de incerteza entre +/- 15°) para soluções por 
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inversão formal, a” E” (intervalo de incerteza > +/- 40°) para mecanismos simples ou  

soluções compostas (Figura 2.6). 

Por convenção a polaridade da forma de onda registrada é positiva no quadrante 

de compressão e negativa no quadrante de dilatação. Nas direções paralela e ortogonal 

ao plano de falha (planos nodais) a amplitude da onda compressional é zero. Dessa 

forma, com um apropriado número de estações sismográficas, é possível determinar-se 

a orientação do plano de falhas e a direção da movimentação. Os dois planos nodais são 

o plano de falha e o plano auxiliar. Para distingui-los são necessárias informações 

adicionais como mapeamento geológico de orientação de falhas e medidas de 

alinhamento de réplicas. 

Nesse estudo orientações da tensão horizontal máxima, derivadas da solução de 

mecanismos focais localizados ao redor da Bacia Potiguar, foram adotadas como sendo 

equivalentes à orientação média dos seus eixos de dilatação (eixo P), orientado a 45° 

dos planos nodais.  Nesse caso os principais eixos de dilatação e compressão  coincidem 

com  os eixos principais de tensão S1 e S3. Porém essa coincidência só existe quando há 

geração de uma nova fratura. Por outro lado, em um meio heterogêneo como a crosta, a 

maioria dos sismos representa reativação de antigas fraturas e não geração de novas 

fraturas e não há, a rigor,  coincidência entre os eixos de dilatação e compressão e os 

eixos principais de tensão.  A implicação é que na maioria dos sismos  o ângulo 

esperado entre a orientação da tensão máxima e o plano de deformação por 

cisalhamento deve ser próximo de 30°, para rochas onde o coeficiente interno de atrito 

situa-se em torno de 0,6. Falhas pré-existentes por sua vez podem possuir baixos 

coeficientes de atrito e por consequência ângulos (desvios) entre a orientação da tensão 

máxima compressiva e os planos de cisalhamento superiores a 30°. Ainda assim, em 

regiões intraplaca, terremotos tendem a concentrar-se em falhas com elevados 

coeficientes de atrito e portanto a orientação média do eixo de dilatação (eixo P) de 

múltiplos eventos, localizados em uma mesma região, representa uma aproximação 

aceitável da orientação da tensão horizontal máxima (Zoback, 2007). 
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Figura 3.1: Solução de mecanismos focais representadas por gráficos tipos “beach balls” 
associados a diferentes regimes de tensão, respectivos eixos de compressão (eixo T) e dilatação 
(eixo P) e orientação da tensão horizontal máxima (modificado de Heidbach et al., 2008).  

 

3.3) Estimativa de Parâmetros Mecânicos das Rochas 

A elaboração de um modelo de tensões compreendendo a determinação da 

orientação e magnitude das três tensões tectônicas principais na crosta terrestre, a partir 

de dados de poços, envolve a estimativa de parâmetros mecânicos e elásticos das 

rochas, por sua vez derivados de ensaios diretos de laboratório ou ainda calculados a 

partir de perfis geofísicos. Os parâmetros de mecânica de rochas a apresentar  maior 

influência no resultado final de um modelo de tensões ou modelo geomecânico  são a 

resistência à compressão uniaxial (UCS ou Co) e o ângulo de atrito interno da rocha 

(Chang et al., 2006). A estimativa desses dois parâmetros é determinante para a 

compreensão de diversos problemas geomecânicos envolvendo desde instabilidade 

durante a perfuração (Moos et al., 2003), produção de areia e  também determinação da 

magnitude das tensões, através da modelagem de breakouts e fraturas induzidas 

observadas em perfis de imagem (Zoback et al., 2003).  

A resistência à compressão e o ângulo de atrito são obtidos usualmente através 

de ensaios de laboratório sendo os mais comuns os ensaios de compressão uniaxial (sem 

pressão confinante) e compressão triaxial (com pressão confinante). Os ensaios de 

compressão fornecem as propriedades elásticas das rochas e os limites de resistência à 
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compressão com e sem confinamento (Rocha e Azevedo, 2007). No ensaio de 

compressão uniaxial a amostra de rocha é comprimida na direção de seu eixo com 

tensão de confinamento nula levando a deformação da amostra até a sua ruptura por 

cisalhamento. No ensaio triaxial pode ser simulada a condição de confinamento em sub-

superfície através da aplicação de uma tensão de confinamento radial na amostra 

enquanto há um aumento da tensão axial até registrar-se a ruptura por cisalhamento da 

amostra (Rocha e Azevedo, 2007).  

Para a grande maioria dos poços, entretanto, usualmente não estão disponíveis 

análises mecânicas de rochas baseadas em testemunhos. Para suprir a ausência de dados 

de rochas existem disponíveis na literatura várias correlações empíricas, baseadas em 

perfis geofísicos, que fornecem a resistência à compressão uniaxial e o ângulo interno 

de atrito (e.g. McNally, 1987; Plumb, 1994; Lal, 1999; Horsud, 2001; Chang et al., 

2006). A premissa na qual se baseiam essas correlações é que propriedades intrínsecas 

que afetam a resistência à compressão das rochas como: granulometria, tipo de cimento, 

mineralogia e textura, igualmente afetam propriedades físicas medidas em perfis como: 

tempo de trânsito, módulos elásticos (razão de Poisson e módulo de Young) e 

porosidade (Chang et al., 2006). 

Chang et al. (2006) apresentam uma compilação contendo 31 correlações 

empíricas anteriormente publicadas e algumas também inéditas, relacionando 

resistência à compressão e ângulo de atrito a parâmetros de rocha obtidos em perfis 

geofísicos envolvendo velocidade e tempo de trânsito de ondas compressionais, módulo 

de Young, razão de Poisson, porosidade, raios gama e densidade. As correlações 

compiladas pelos autores foram desenvolvidas para três famílias básicas de rochas 

sedimentares: folhelhos, arenitos e carbonatos. 

Para a determinação de magnitudes da tensão horizontal máxima, conforme a 

metodologia adotada nesse estudo, a estimativa da resistência à compressão das rochas 

associadas à formação de “breakouts”, tem impacto significativo no resultado final o 

que torna imperativo a diminuição da incerteza envolvida na estimativa desse 

parâmetro. Para tanto, foram desenvolvidas nesse estudo três correlações específicas 

para rochas da Bacia Potiguar, relacionando-se 59 medidas de resistência à compressão 

uniaxial (UCS) a leituras de tempo de trânsito de ondas compressionais obtidas em 
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perfis sônicos. As medidas de resistência à compressão foram obtidas em ensaios de 

laboratório do tipo uniaxial e triaxial, Os dados de rocha, previamente disponíveis, 

foram agrupados de acordo com o tipo de rocha (folhelhos/argilitos e 

arenitos/conglomerados) e unidade litoestratigráfica (Formação Açu e Formação 

Pendência). Por sua vez, os coeficientes das equações de correlação foram calculados 

através de inversão linear, minimizando-se o erro entre os valores de resistência à 

compressão medidos em laboratório e aqueles estimados pelo modelo de correlação 

rocha/perfil. Foram definidas três equações de correlação para: 1) argilitos e folhelhos 

da Formação Açu, 2) arenitos da Formação Açu, 3) arenitos e conglomerados da 

Formação Pendência. Para a estimativa dos ângulos de atrito adotados nesse estudo, 

foram computadas as médias das medidas de laboratório disponíveis (Tabela 3.1).  

Nos dois poços analisados perfurados na Formação Pendência (sequência II) 

foram identificadas 51 zonas de “breakouts”  agrupados em dois diferentes grupos de 

litologias: o primeiro grupo representa uma associação de arenitos e conglomerados 

compactos de baixa porosidade mal selecionados, depositados em ambiente fan-deltáico 

(33 zonas) e um segundo grupo é constituído por folhelhos duros e consolidados (18 

zonas). Para o primeiro grupo foi desenvolvida uma correlação específica baseada em 

ensaios de rocha (UCS#1), enquanto para o segundo grupo foi adotada a correlação 

originalmente estabelecida para folhelhos localizados no Mar do Norte por Chang et al.,  

(2006). Essa correlação foi adotada pois,  quando aplicada na determinação da 

magnitude de SHmax nos folhelhos da Formação Pendência, entre várias outras testadas 

disponíveis na literatura, retornou  valores mais compatíveis com a tendência geral de 

incremento de tensões versus a profundidade observada nos arenitos e conglomerados 

adjacentes. Nesses intervalos adjacentes a magnitude de SHmax fora determinada a partir 

da correlação específica UCS#1. As figuras 3.2, 3.3 e 3.4 exibem o resultado das 

correlações entre tempo de trânsito compressional e UCS e foram desenvolvidas para as 

formações Pendência e Açu, bem como comparações com outras correlações existentes 

na literatura. 

  Foram identificadas 30 zonas de “breakouts” em quatro poços perfurados nas 

Formações Açu e Alagamar agrupados em três diferentes grupos de litologias. O 

primeiro grupo corresponde a arenitos porosos e friáveis de granulometria média a 

grosseira, depositados em ambiente fluvial encontrados na Formação Açu e onde foram 
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identificadas três zonas de “breakouts”. Para esse grupo foi desenvolvida uma 

correlação específica baseada em ensaios de laboratório (UCS#2). O segundo grupo é 

constituído por argilitos e folhelhos plásticos e pouco consolidados encontrados na 

Formação Açu, onde foram identificadas 13 zonas de “breakouts”. Para esse segundo 

grupo foi desenvolvida uma correlação específica baseada também em ensaios de 

laboratório (UCS#3). O terceiro grupo litológico agrupa folhelhos e argilitos pouco 

consolidados, localmente sílticos, encontrados na Formação Alagamar e onde foram 

identificadas 14 zonas de “breakouts”. Para esse grupo foi adotada a correlação 

originalmente estabelecida para folhelhos porosos encontrados no Mar do Norte por 

Horsud, (2001). Essa correlação foi escolhida pois novamente, quando aplicada na 

determinação da magnitude de SHmax nos pelitos da Formação Alagamar, retornou 

valores compatíveis com a tendência geral de incremento de tensões versus a 

profundidade observada nos arenitos e pelitos da Formação Açu. A Tabela 3.1 apresenta 

as equações de correlação desenvolvidas e adotadas nesse estudo para estimativa da 

resistência à compressão uniaxial (UCS). 

Litologia Unidade 
Estratig. 

Equação Correlação 
(UCS em Mpa Dt em us/ft) 

Referência Ângulo  
Atrito 

Arenitos 
friáveis 

Formação 
Açu 

UCS#2 = 55025∆t -1.7876 Esse estudo 22,1° 

Argilitos/ 
Folhelhos 
inconsoli-

dados 

Formação 
Açu 

UCS#3 = 5.497(304.8/∆t)0.8477 Esse estudo 22,1° 

Argilitos/ 
Folhelhos 
inconsoli-

dados 

Formação 
Alagamar 

UCS = 0.77(304.8/∆t)2.93
 Horsud, 2001 22,1° 

Arenitos/ 
Conglom. 
compactos 

Formação 
Pendência 

UCS#1 = 39806exp-0.1046∆t Esse estudo 50° 

Folhelhos  
Consolida-

dos 

Formação 
Pendência 

UCS = 0.5(304.8/∆t)3  Chang et al., 2006 50° 

 
Tabela 3.1: equações de correlação para estimativa da resistência à compressão uniaxial (UCS) 
a partir do tempo de trânsito e ângulos de atrito utilizados nesse estudo. 
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Figura 3.2: Correlação rocha/perfil desenvolvida nesse estudo para estimativa de UCS a partir 
do tempo de trânsito de ondas compressionais (DTCO) para arenitos e conglomerados 
compactos da Formação Pendência (UCS#1). Comparação com outras correlações publicadas 
para arenitos: A) Bacia de Bowen, Austrália (McNally, 1987); B) Golfo do México (Chang et 
al.,2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Correlação rocha/perfil desenvolvida nesse estudo para estimativa de UCS a partir 
do tempo de trânsito de ondas compressionais (DTCO) para arenitos friáveis da Formação Açu 
(UCS#2). Comparação com outras correlações publicadas para arenitos: A) Bacia de Bowen, 
Austrália (McNally, 1987); B) Golfo do México (Chang et al.,2006).  
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Figura 3.4: Correlação rocha/perfil desenvolvida nesse estudo para estimativa de UCS a partir 
do tempo de trânsito de ondas compressionais (DTCO) para argilitos e folhelhos da Formação 
Açu (UCS#3). Comparação com outras correlações publicadas para folhelhos: A) Golfo do 
México (Chang et al.,2006); B) Mar do Norte (Horsud, 2001); C) correlação global (Chang et 
al.,2006); D) Mar do Norte (Lal, 1999).  

 

3.4) Polígono de Tensões 

Em muitas regiões do globo observou-se, a partir do estudo de tensões em bacias 

sedimentares e rochas cristalinas, que as magnitudes das tensões tectônicas na crosta 

terrestre são limitadas pela resistência à fricção de falhas e fraturas pré-existentes 

favoravelmente orientadas ao campo de tensões atual (Zoback et al., 2003; Zoback, 

2007). Em planos de falhas ou fraturas criticamente, ou favoravelmente orientadas, a 

tensão cisalhante encontra-se em equilíbrio por fricção com a tensão normal efetiva, ou 

seja, a tensão cisalhante iguala-se à tensão normal efetiva multiplicada pelo coeficiente 

de atrito, conforme o critério de cisalhamento de Coulomb: 

 

 

 

µ
σ
τ =

n
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Onde: 

τ = tensão cisalhante 
σ n= tensão normal efetiva 
µ= coeficiente de atrito 
 
 

Assumindo-se esta condição, componentes vetoriais normais e cisalhantes 

derivadas das três tensões principais, atuando em planos de falha ou fratura, são 

controlados e limitados pelo chamado coeficiente de atrito de Coulomb (µ). Se a razão 

entre a tensão cisalhante e efetiva ultrapassar o coeficiente de atrito de Coulomb em um 

determinado plano de falha ou fratura, ocorrerá cisalhamento. Portanto, o coeficiente de 

atrito de Coulomb limita o estado de tensões admissível na crosta terrestre. A aplicação 

imediata dessa condição de equilíbrio, quando expressa em função apenas de tensões 

normais, é que se conhecendo a magnitude de duas tensões, é possível reduzir-se a 

incerteza envolvida na estimativa de uma terceira (Moos et a., 1999; Zoback 2007; 

Chang et al., 2010).  

Em zonas sismicamente ativas o estado de tensões na crosta encontra-se em 

estado de equilíbrio por fricção. Nesse estado pequenas perturbações no campo de 

tensões ou na pressão de poros na crosta são suficientes para provocar movimentações 

sísmicas. 

O coeficiente de atrito de Coulomb (µ), para a grande parte das falhas e fraturas 

em subsuperfície, oscila conforme um pequeno limite de valores: entre 0,6 a 1,0 (Barton 

et al., 1998; Zoback et al., 2003; Zoback, 2007). Esta pequena dispersão dos valores do 

coeficiente de atrito das falhas e fraturas permite a delimitação e a redução da incerteza 

na determinação das magnitudes das tensões na crosta. A condição de equilíbrio por 

fricção na crosta pode ser expressa em função das tensões normais efetivas, conforme  

equação dada por (Zoback et al., 2003): 
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σ 1= tensão efetiva máxima 
σ 3= tensão efetiva mínima 
S1= tensão principal máxima 
S3= tensão principal mínima 
Pp= pressão de poros 
µ= coeficiente de atrito de Coulomb 
 

A equação acima  relaciona-se aos três regimes de falhas de acordo com o 

modelo de classificação de Anderson (regime normal, transcorrente e reverso), onde a 

tensão horizontal efetiva mínima (Shmin), a tensão horizontal efetiva máxima (SHmax) e a 

tensão vertical efetiva ou de soterramento (Sv) alternam-se na substituição de σ 1  e 

σ 3. Dessa forma a condição de equilíbrio por fricção pode ser reescrita da seguinte 

forma: 

Regime de falha normal: 

 

 

Regime de falha transcorrente: 

 

 

Regime de falha reversa: 

 

 

Essas três equações definem os limites do gráfico de polígono de tensões (Shmin 

versus SHmax) para uma determinada profundidade e pressão de poros (Zoback et al. 

2003; Zoback 2007). O interior do polígono representa os possíveis estados de tensões 

na crosta terrestre, assumindo-se que as razões entre as magnitudes das tensões efetivas 

são limitadas pela resistência ao cisalhamento de falhas e fraturas criticamente 

orientadas (Figura 3.5). Nesse trabalho foi desenvolvido um algoritmo em linguagem 
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MATLAB para construção de polígonos de tensões, conforme acima descrito, para o 

estudo da magnitude de tensões em 10 poços localizados na Bacia Potiguar.  

Adicionalmente, a presença ou ausência de fraturas induzidas no poço pode ser 

utilizada para redução da incerteza envolvida na determinação da magnitude das 

tensões. Uma fratura induzida ocorre quando a tensão tangencial na parede do poço 

excede a resistência à tração da rocha (To). A tensão tangencial pode ser igualmente 

representada no polígono de tensões e geometricamente define uma linha quase paralela 

ao segmento de falha reversa do polígono. A presença de fraturas induzidas em um poço 

representa um limite inferior para a delimitação da magnitude da tensão horizontal 

máxima. Essa característica é decorrente do fato que, ao contrário dos “breakouts”, as 

larguras das rupturas causadas por fraturas induzidas são uniformes e  delgadas e não 

proporcionais ao contraste de tensões aplicadas à parede do poço (Zoback, 2007; 

Zoback et al., 2003).  

As três principais tensões efetivas atuantes na parede de um poço vertical 

inicialmente circular, conforme expresso por Jaeger et al.,( 2007) são: 

Tensão tangencial: 

 

Tensão vertical: 

 

Tensão radial: 

 

A fratura induzida ocorrerá quando a tensão tangencial ultrapassar a resistência à 

tração da rocha (To): 

 

Onde: 

 σθθ= tensão tangencial na parede do poço 

mpbhHHh PPSSSS −−−−+= θσθθ 2cos)(2 minmaxmaxmin

pbhHvzz PSSS −−−= θνσ 2cos)(2 minmax

pmrr PP −=σ

oT>θθσ
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 σzz= tensão vertical na parede do poço 

σrr= tensão radial na parede do poço 
 Shmin= tensão horizontal mínima 

SHmax= tensão horizontal máxima 
Sv=tensão vertical ou de soterramento 
Pp=pressão de poros 
Pm= tensão hidrostática no espaço anular 

 To= resistência à tração 
 θb= azimute do ângulo a partir da direção de SHmax 
 ν=razão de Poisson 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Polígono de tensões representando os estados de tensões admissíveis na crosta 
terrestre (área interna ao polígono)  para um  coeficiente de atrito de Coulomb (µ) = 0,6. A área 
interna ao polígono subdivide-se em três regiões de acordo com o regime de falhas: normal, 
transcorrente ou reverso (modificado de Zoback et al., 2003). 
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Abstract 

This paper presents new stress orientations and magnitudes from the Potiguar Basin in 

the continental margin of Brazil. We analyzed breakout and drilled induced fractures 

derived from resistivity image logs run in ten oil wells. We also used direct minimum 

horizontal stress (Shmin) measurements determined from hydraulic fractures and rock 

strength laboratory analysis. We compared these results with 19 earthquake focal 

mechanisms located in the crystalline basement, where present-day seismicity is 

concentrated. We observed that stress directions and magnitudes change across the 
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basin and its basement. In the basin, the maximum horizontal stress (SHmax) gradient of 

20.0 MPa/km and the SHmax/Shmin ratio of 1.154 indicate a normal stress regime from 0.5 

to 2.0 km, whereas the SHmax gradient of 24.5MPa/km, and the SHmax/Shmin ratio of 

1.396, indicate a strike-slip stress regime from 2.5 to 4.0 km. The deeper strike-slip 

stress regime in the basin is similar to the regime in the basement at 1–12 km deep. This 

stress regime transition is consistent with an incipient tectonic inversion process in the 

basin. We also noted that the SHmax direction rotates from NW–SE in the western part of 

the Potiguar Basin to E–W in its central and eastern part, following roughly the 

shoreline geometry, indicating that local factors influence the stress field. In addition, 

the concentration of fluid pressure in faults of the low-permeability basement, and its 

dissipation in the porous sedimentary units of the basin, may have implications for the 

concentration of seismicity in the former. 

 

Key Points: 

• Stress directions and magnitudes were determined in the Potiguar Basin 

• Stress directions and magnitudes vary in three dimension 

• Stress field changes are consistent with mild basin inversion  

Index Terms: borehole breakout, tensile fracture, in situ stress, South American margin, 

intraplate seismicity 

 

1. Introduction 

Knowledge of the present-day state of stress in sedimentary basins have become 

increasingly important for the understanding of basin-scale deformation, earthquake 

potential, presence of faults, and a wide variety of plate tectonic processes [Moos and 

Zoback, 1990; Zoback, 1992; Chang et al., 2010; Tingay et al., 2009]. The knowledge 

of stress fields in sedimentary basins in intraplate stable continental margins has 

increased in the last decades. One of the most important conclusions is that it has been 
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recognized that these margins are under compression [e.g., Konstantinovskaya et al., 

2012].  

In the South-American passive margin, the present-day state of stress is constrained 

mostly by focal mechanisms [Assumpção, 1992; Ferreira et al., 1998], and borehole 

breakouts [Lima et al., 1997]. These studies indicate an E–W maximum horizontal 

compression, parallel to the South-American plate general motion, and a N–S-trending 

extension, which shifts along the margin and in mid-continental intraplate areas, and is 

influenced by local factors.  The margin is now undergoing shortening and is under 

horizontal compression [Lima, 2003].  

However, several problems hinder a more complete knowledge of the present-day stress 

field in this kind of continental margin. First, there is a general lack of data on stress 

magnitudes. Second, lateral variation of the stress field has been described in several 

areas along the continental margin of South America [e.g., Assumpção, 1992], but the 

vertical behavior of stresses is not known. Third, little is known about the role of the 

stress field in the deformation of sedimentary basins, and the seismicity of the margin.  

This paper integrates well-bore data from the Potiguar Basin and earthquake focal 

mechanisms from its basement in the continental margin of northeastern Brazil (Fig. 1). 

The principal aim of the present study is to analyze the implications of the changes in 

the stress field, for both basin deformation and seismicity. The Potiguar Basin is the 

ideal site for such study because its basement concentrates most of the focal 

mechanisms of northeastern Brazil, and most of the known seismogenic faults in the 

region [Bezerra et al., 2011]. Despite the general low seismic background of the South-

American intraplate, the basement surrounding this basin has a relatively higher 

seismicity [Assumpção, 1998], characterized by earthquake swarms that can last ten 

years or more, and events up to 5.2 mb [Ferreira et al., 1998]. The Potiguar Basin 

exhibits an E–W-oriented SHmax in the eastern part of the basin, which rotates to NW–

SE in the central and western part of the basin. This SHmax behavior has been interpreted 

as a result of flexural stresses, caused by density contrast between the continental and 

oceanic crust. This possible stress concentration in the margin was used as an 

explanation for the relatively high seismicity around the basin [Assumpção, 1992; 

Ferreira et al., 1998].  
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In order to address the problems cited above, the present study presents the orientation 

and magnitude of stresses at different depths in the Potiguar Basin using ten selected 

wells. We combined breakouts and tensile induced fractures, interpreted from resistivity 

image logs, hydraulic fracture, and rock mechanical proprieties. We used these data to 

calculate the main stress directions and magnitudes inside the basin. Afterwards, we 

compared the behavior of the stress regime within the basin with that provided by focal 

mechanisms in the basement. Our results indicate that Potiguar Basin exhibits a 3D 

variation of the stress field that is consistent with a mild tectonic inversion of the basin. 

In addition, our data suggest that the increase in pore pressure in faults may explain the 

concentration of present-day seismicity in the crystalline borders, rather than in the 

sedimentary basin.  

 

2. Stress field in the continental margin of Brazil 

The stress field in the South American plate is controlled both by regional forces, 

caused by plate motions, and local forces, caused by flexural stresses and owing to 

crustal loading, thermal anomalies, density contrast between continental and oceanic 

lithosphere, among other sources [Assumpção, 1992]. The theoretical models of the 

South American plate consider the ridge push, derived from the collisional forces 

between the Nazca and South-American plates; the main source of intraplate regional 

stresses [Mendiguren and Richter, 1978; Richardson et al., 1979; Stefanick and Jurdy, 

1992; Coblentz and Richardson, 1996]. The regional maximum horizontal stress (SHmax) 

in intraplate South America roughly follows the direction of absolute plate motion 

[Zoback, 1992]. In the eastern margin, the (SHmax) trend rotates roughly 90o (NNE–

SSW), keeping the coastline parallelism. This stress behavior has been described as the 

result of the superposition of regional and local stresses, resulting in an extension 

normal to the margin, and a margin-parallel orientation of maximum horizontal stress 

(SHmax) [Assumpção, 1992].  

The onshore part of the Potiguar Basin has been described as one example of 

superposition of a roughly E–W regional compression (as a result of plate-wide forces 

such as ridge push), and a local extension perpendicular to the coastline [Assumpção, 
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1992; Ferreira et al., 1998]. These studies concluded that the area is under a 

predominantly strike-slip stress regime, and that SHmax rotates around 45° from E–W to 

NW–SE, following the littoral zone [Assumpção et al., 1985; Ferreira et al., 1987, 

1995, 1998; Bezerra et al., 2007; Lima Neto et al., 2010; Nunes et al., 2011]. 

The stress behavior along the margin has also been documented by studies on 

sedimentary basins. Lima et al. [1997] studied 481 breakout data from Brazilian 

continental margin basins, and 60 from intracratonic basins. They observed a consistent 

orientation between breakout data and nearby earthquakes’ focal mechanisms data, in 

the NW–SE-trending equatorial margin of Brazil, where SHmax roughly follows the 

margin orientation. In the N–S- to NNE–SSW-trending eastern margin of Brazil, SHmax 

orientation rotates 90o, keeping the coastline parallelism. Lima et al. [1997] also 

concluded that local forces, such as flexural stresses and density contrast between 

oceanic and continental crusts, control the stress field in the continental margin of South 

America.  

 

3. Geology and seismicity of the Potiguar Basin and its basement 

3.1. Composition and structure of the Potiguar Basin and its basement 

The Potiguar Basin is located in the eastern part of the equatorial margin of South 

America (Fig. 1), and was formed during the breakup of Africa and South America in 

the Jurassic-Cretaceous. The basin covers a 350 km long area of the coast. The main 

grabens formed during the breakup are ~100 km wide and ~200 km long. The basin 

caps, and is surrounded by the crystalline basement of Borborema Province, in the 

southern and western onshore boundaries of the basin. The offshore limit at the northern 

part of the basin is the continental slope, up to the bathymetric cote of 2,000 m [Souto 

Filho et al., 2000].  

The basement of the Potiguar Basin encompasses Archean and Proterozoic terrains, 

deformed during the Brasiliano orogeny at ~750–500 M [Brito Neves et al., 2000]. This 

basement is deformed by a system of continental-scale, steeply dipping shear zones, 

some of which affect the whole crust and continue into the upper mantle [Tommasi and 
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Vauchez, 1997;  de Castro et al., 2012]. Faults in the basement usually co-locate with 

Brasiliano shear zones. However, at scales of up to hundreds of meters, faults cross-cut 

shear zones, and have a range of orientations that form acute angles to the local shear-

zone orientation. This fault behavior highlights a scale-dependent response to the 

structural inheritance, and may explain the range of focal mechanisms associated with 

seismicity [Kirkpatrick et al., 2012]. 

Two rift phases control the structure of the Potiguar Basin. The older one from the early 

Cretaceous age formed a normal fault system oriented NE–SW, related to extensional 

tectonic stresses. In this first rift phase, a system of internal asymmetric grabens and 

horsts was formed predominately on the onshore part of the basin (Fig. 1). The second 

rift phase of the medium Cretaceous age occurs in the offshore part of the basin, and is 

related to the onset of the continental drift. This rift phase was controlled by a strike-slip 

stress regime, related to the formation of the Equatorial E–W-trending margin of South 

America. The major faults of this phase trend NW–SE (Fig. 1). 

The Potiguar Basin is composed of three major sedimentary units: (1) a continental rift 

unit deposited in the low Cretaceous (Neocomian), and formed of lacustrine and deltaic 

system of Pendência (onshore) and Pescada formations (offshore); (2) a post-rift 

transitional unit deposited in the Aptian (medium Cretaceous), composed of fluvial-

deltaic and lagoon to marine transgressive deposits of the Alagamar Formation; and (3) 

a drift unit deposited from the Albian (medium Cretaceous) to the Holocene, which is 

characterized by transgressive deposits of fluvial systems of the Açu Formation, marine 

systems of the Jandaíra and Ubarana formations, and regressive clastic and carbonate 

deposits of the Tibau and Guamare formations (Fig. 1). These last three units occur in 

the offshore part of the basin.  

 

3.2. Seismicity 

Northeastern Brazil is considered one of the most seismically active areas in the 

Brazilian mid-plate. Its seismicity had been known since 1808 and is concentrated 

mainly on the borders of Potiguar Basin [Ferreira and Assumpção, 1983]. The main 

characteristics of this seismicity, according to Ferreira et al. [1998], are long duration 
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swarm-like activity from several months to 10 years, and shallow hypocentral depths 

less than 12 km. Seismicity both reactivates the preexisting shear zones and regional 

foliation, and cut across existing structures. This seismicity occurs mainly in the 

crystalline basement in the eastern and western parts of the basin. In the Joao Camara 

epicentral area, in the eastern basement, an earthquake swarm along de Samambaia fault 

was well recorded instrumentally from 1986 to 1990 [Ferreira et al., 1987; Takeya et 

al., 1989, Bezerra et al., 2007, 2011]. The main shock reached 5.1 mb and was followed 

by more than 40,000 aftershocks. Composed fault-plane solutions were determined 

from a strike-slip motion with a minor normal component in a near-vertical fault plane. 

This seismogenic fault coincides with the basement fabric and a swarm of quartz veins 

[Bezerra et al., 2007, 2011]. In the western part of the basin, the Cascavel fault 

generated the maximum event recorded in the basement of the Potiguar Basin; a 5.2 mb 

earthquake in November 1980 (focal mechanism “c” in Fig. 1). 

The analysis of induced seismicity in the Açu Reservoir, located to the south of the 

Potiguar Basin in the crystalline basement, allowed the determination of a few fault 

properties: hydraulic permeability of ~6×10-16 m2; hydraulic diffusivity of ~ 5×103 

m2/day; and average seismicity migration that ranges from a rate of 14.8 to 17.5 m/day 

(Açu dam, focal mechanism C in Table 1) [Do Nascimento et al., 2005]. Lunn et al. 

[2005] concluded that faults are critically stressed, and that stress changes below 0.5 

kPa are sufficient to trigger seismicity in the crystalline basement in the reservoir area.  

Instrumental and historical data indicate that surface ruptures have not occurred in the 

last 200 years, but were observed in the geological record in the last ~100 ka in the 

eastern part of the basin [Nogueira et al., 2010]. Paleoseismic data in one fault indicate 

surface rupture slips, separated by relatively quiescent intervals as long as 15.8 ka for 

events up to 5.5 Mw. In addition, liquefaction, caused by events of at least 5.5–6.0 Ms, 

occurred at least six times in the last 400–10 ka in the central part of the Basin [Moura-

Lima et al., 2011]. 
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4. Methodology 

4.1. Stress indicators 

In the present study we calculated stress data using the interpretation of resistivity 

borehole image logs, which were run in 10 wells from the onshore part of the Potiguar 

Basin. In addition, we used 19 published focal mechanisms from the basement of the 

Potiguar Basin (Table 1). We only used electrical resistivity tools to identify breakouts 

and drilled induced tensile fractures (DITF). We applied the criteria proposed by 

Heidbach et al. [2008] to interpret and rank the quality of the stress indicators from 

breakouts and tensile fractures. We determined the mean azimuth orientation and 

standard deviation of (SHmax) for each well, applying circular statistics on breakouts 

zones weighted by their lengths, and drilled induced tensile fractures. The magnitudes 

of the minimum horizontal stress (Shmin) were estimated directly from hydraulic 

fractures and the (SHmax) magnitudes were obtained indirectly through the modeling of 

breakout widths, as a function of rock strength, pore pressure, and mud weight.  

The width of breakouts can be used for the estimation and constraining of the maximum 

horizontal stress magnitude as proposed by Barton et al. [1988] and Zoback et al. 

[2003]. This methodology assumes that the stress concentration at the edge of a 

breakout is in equilibrium with the effective compressive strength of the rock. 

Therefore, the breakout width occurs in the borehole region, where the compressive 

hoop stress exceeds the rock strength and, as a consequence, causes rock failure. Then, 

the horizontal principal stresses can be calculated assuming a specific rock failure 

criterion, such as the linearized Mohr-Coulomb criterion, assumed in this study. 

According to Barton et al. [1988] and Zoback et al. [2003], the (SHmax) magnitude is 

given by: 

SHmax = [(Ceff + 2Pp +  ∆P + σ∆t) -  (Shmin (1 + 2cos2θb)]/(1-2cos2θb)  (1) 

         

Applying the linearized Mohr-Coulomb criterion, the effective compressive strength is 

given by:  
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Cef f = ∆Pq + UCS     (2) 

q = [(µ2 + 1)0.5 + µ]2     (3) 

 

where (SHmax) is maximum horizontal stress, (Ceff) is effective compressive strength, 

(UCS) is the unconfined compressive strength, (µ) is internal friction coefficient, (Pp) is 

the pore pressure, (∆P) is the differential mud and pore pressure, (σ
∆t) is the differential 

temperature stress, (Shmin) is the minimum horizontal stress, and (2θb) is the angular 

difference between (SHmax) and the breakout edge, and (q) is the linearized Mohr-

Coulomb coefficient.  

The pore pressure was obtained from the analysis of drill stem tests (DST) and pre-test 

data, and the minimum horizontal stress (Shmin) can be calculated from hydraulic 

fracture or leak-off tests performed in the borehole. The rock mechanic proprieties, such 

as the unconfined compressive strength (UCS) and the internal friction coefficient (µ), 

were estimated from core data or log correlation, as proposed by McNally [1987], Lal 

[1999], Chang et al. [2006], and Horsrud [2001]. Finally, the breakout widths were 

measured directly from image logs. Once all these parameters were available, the 

calculation of maximum horizontal stress (SHmax) magnitudes was calculated using the 

method of Zoback et al. [2003] and Zoback [2007]. 

Hydraulic fracturing is a common technique used in the oil industry to stimulate low 

permeable or damaged reservoirs. In their paper Hubbert and Willis [1957] proposed 

that hydraulic fractures always propagate with an orientation perpendicular to the least 

principal stress. This point is the basis for using hydraulic fractures to estimate the 

magnitudes of the minimum horizontal stress (Shmin) [Zoback, 2007]. In this study, we 

used mini-fracture data, which are derived from a more reliable pre-operational 

technique used to calibrate fracturing operations. In these mini-fracture operations, 

smaller fluid volumes are injected at lower fluid rates. The methodology applied in the 

mini-fracture pressure fall-off data, used in this study to detect the fracture closure and 

then estimate the minimum stress, was proposed by Nolte [1979] and Nolte et al. 

[1997]. 
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4.2. Estimation of rock strength 

The unconfined compressive strength (UCS) can be calculated both in uniaxial or 

triaxial tests (given the internal friction angle), at different confining pressures [Jaeger 

et al., 2007; Zoback, 2007; Zang and Stephansson, 2010]. The unconfined compressive 

strength (UCS) and the internal friction coefficient (µ) are key parameters for 

addressing instabilities and geomechanical problems during a wellbore drilling [Moss et 

al., 2003]. However, in most wells core samples are not available for mechanical 

testing. In the absence of these data, several empirical correlations, based on logs, have 

been proposed to address drilling problems, and to estimate UCS [McNally, 1987; Lal, 

1999; Chang et al., 2006; Horsrud, 2001]. For example, Chang et al. [2006] presented a 

compilation of 31 empirical equations that calibrate (UCS) and the internal friction 

angle (µ) for sedimentary rocks, such as sandstone, shale, and carbonates, to physical 

properties. Those properties (P-wave velocity, P-wave travel time, Young`s modulus, 

porosity, and bulk density) can be obtained from the log data. 

In this study, we used some of these correlations for shales, sandstones, and 

conglomerates, where no core data were available. These correlations were used to 

estimate the UCS for some of the breakout zones identified in the ten analyzed wells. 

The wells were divided into two groups: 1 to 5, and 8 to 10 (shallower and porous 

reservoirs, in the Açu and Alagamar formations, respectively, Fig. 1); and wells 6 and 7 

(deeper and compact reservoir, in the Pendência Formation, Fig. 1). We developed three 

core log correlations for UCS, based on compressional slowness (∆t), which we applied 

for most of the breakouts zones in the Potiguar Basin.  The coefficients of the equations 

were calculated using regression analysis, which minimized the error between predicted 

and real UCS core data.   

We identified 51 breakout zones in two different rock units in wells 6 and 7. The first 

unit is a consolidated coarse conglomerate sandstone in which we identified 33 breakout 

zones. The first correlation (UCS# 1) derived for this unit is as follows (Fig. 2), where 

UCS (unconfined compressive strength) is expressed in MPa and ∆t (compressional 

slowness) in µs/ft: 

UCS#1 = 39806exp-0.1046∆t   (4) 



 

Dissertação de Mestrado- PPGG/UFRN (Reis, A. F. C. 2012)  

 

65

The other 18 breakout zones identified in wells 6 and 7 occur in a compacted shale unit, 

which was not sampled. We adopted the following correlation, which was developed 

originally for shales in the Gulf of Mexico [Chang et al., 2006]: 

UCS = 0.5(304.8/∆t)3    (5) 

We identified 30 breakout zones in wells 4, 8, 9, and 10, which were drilled into three 

rock units of the transitional unit (transitional post-rift Alagamar Formation) and post-

rift unit (Açu Formation). The first of these units present 3 breakouts zones, and 

corresponds to a porous and unconsolidated sandstone, for which we developed the 

following correlation (Fig. 3) (UCS #2): 

UCS#2 = 55025∆t -1.7876   (6) 

A second unit in wells 4, 8, 9, and 10 drilled in the post-rift unit (Açu Formation) is 

composed of a high porosity claystone. We identified 13 breakout zones in this unit 

(Fig. 4), and developed the following correlation: 

UCS#3 = 5.497(304.8/∆t)0.8477  (7) 

We identified 14 breakout zones in the third unit, which corresponds to a porous shale, 

and occurs mostly in the transitional unit (Alagamar Formation). However, as no core 

analyses were available, we adopted the correlation developed by Horsud [2001] for 

high porosity Paleogene shales in the North Sea: 

UCS = 0.77(304.8/∆t)2.93
   (8) 

 

4.3. Vertical Stress and Pore Pressure 

We calculated the vertical stress by integration of the density logs as a function of depth 

for the ten analyzed wells. Pore pressures were determined directly from interpretation 

of drill stem tests (DST), injection tests, and wireline formation tests. We calculated the 

averaged pore pressure trends, to extrapolate pore pressure for those wells and intervals 

where no direct data were available but were hydraulically interconnected.  The pore 
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pressure extrapolation was especially important for the shale intervals, where direct pore 

pressure measurements were unreliable. A description of the techniques used to estimate 

pore pressure at depth was presented by Zoback [2007] and Smith [2000]. 

4.4. Stress Polygon 

Stress magnitudes are constrained by the strength of preexisting critically oriented faults 

in many parts of world [Zoback et al., 2003; Zoback, 2007]. Assuming this condition, it 

is possible to constrain and reduce the uncertainty in stress magnitudes, since intraplate 

continental stresses in the crust are limited by the Coulomb frictional sliding of faults 

[Moos et al., 1999; Zoback, 2007; Chang et al., 2010]. Moreover, for seismically active 

zones, or active faults located in intraplate areas, the stress magnitudes in the crust are 

found in a state of frictional failure of equilibrium. This means that in these active zones 

even low perturbations in stress magnitudes, or confining pressures, are sufficient to 

trigger earthquakes. In addition, the Coulomb coefficient of friction (µ) is found to be 

within a relatively small range; between 0.6 and 1.0 for deep wells and boreholes from 

many parts of the world [Barton et al., 1998; Zoback et al., 2003; Zoback, 2007]. 

Therefore, the limited stress state given by this frictional coefficient (µ) controlled by 

faults means that, if the ratio between the minimum and maximum principal stress 

magnitudes goes beyond the value defined by this frictional coefficient, sliding occurs 

along critically oriented faults, consequently limiting the possible stress magnitudes. 

The condition for the frictional limit is given as follows [Zoback et al., 2003].  

σ1/σ3 = (S1 – Pp)/(S3 – Pp)  = [(µ2 + 1)0.5 + µ]2  (9) 

where (σ1) is the maximum principal effective stress, (σ3) is the minimum principal 

effective stress, (S1) is the greatest principal stress, (S3) is the least principal stress, (Pp) 

is the pore pressure, and (µ) is the sliding frictional coefficient. 

Applying Anderson`s faulting theory to relate the minimum in situ horizontal stress 

(Shmin), maximum in situ horizontal stress (SHmax), and the vertical or overburden in situ 

stress) (Sv) to the maximum principal compression (S1) and the minimum principal 

stress (S3), the previous equation can be written as follows, for the three kind of fault 

kinematics [Zoback et al., 2003; Zoback, 2007]: 
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normal faulting: 

(Sv – Pp)/(Shmin – Pp)  ≤  [(µ2 + 1)0.5 + µ]2   (10) 

strike-slip faulting: 

(SHmax – Pp)/(Shmin – Pp)  ≤  [(µ2 + 1)0.5 + µ]2   (11) 

reverse faulting: 

(SHmax – Pp)/(Sv – Pp)  ≤  [(µ2 + 1)0.5 + µ]2   (12) 

 

These three equations define the boundaries of a stress polygon in a graphic Shmin versus 

SHmax for a given depth and pore pressure [Zoback et al., 2003; Zoback, 2007]. The 

region inside the polygon encompasses the possible stress state for each individual 

faulting regime, if we assume that the stress magnitudes are constrained by the strength 

of preexisting, critically oriented faults in the crust. 

The presence or absence of drilled induced tensile fractures (DITF) in a borehole wall 

can be used as an additional constraint of stress magnitudes. A DITF only occurs when 

the hoop stress (σθθ) overcomes the rock tensile strength. Assuming that the tensile 

strength (T0) is negligible, the hoop stress in a borehole wall in cylindrical coordinate is 

given by the following equation [Jaeger et al., 2007]: 

σθθ = SHmax + Shmin + 2(SHmax – Shmin)cos2θ – Pp – PM – σ∆t   (13) 

where (σθθ) is the hoop stress, (SHmax) is the in situ maximum horizontal stress, (Shmin) is 

the in situ minimum horizontal stress, (θ) is the azimuth angle from the (Shmin), (Pp) is 

the pore pressure, (PM) is the mud pressure, and (σ∆t) is the differential temperature 

stress. 

This minimum calculated hoop stress, given a tensile strength parallel to SHmax, can be 

also plotted on the polygon. Geometrically, the minimum hoop stress is a line almost 

parallel to the strike-slip polygonal border. The presence of drilled induction fractures in 
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a borehole represents a lower boundary for the differential maximum and minimum 

horizontal stresses magnitudes.  

5. Results 

5. 1. Stress orientation 

We identified 74 breakout zones with a total length of 245 m on eight of the ten 

analyzed wells (Fig. 5). Our results indicate that SHmax rotates across the basin, where it 

varies from 86° to 160° (Table 2). These values represent the mean azimuth for each 

well, weighted by the length of the respective breakout zones. Most of the breakout 

zones are from the deeper wells 6 and 7, located in the graben in the southwestern part 

of Potiguar Basin. We also identified 25 drilled induced tensile fracture zones (Fig. 6) 

with a total length of 58 m. The weighted mean azimuths vary from 97° to 171° (Table 

3). All these zones occur away from the breakout zones, and were interpreted as caused 

by surge during trips in the wells. 

The reliability of orientation, from both breakout and drilled induced maximum 

horizontal stress in the Potiguar Basin, varies and the quality of the measurement can be 

assigned according to the quality system of the World Stress Map. The system separates 

the breakout stress indicators from image and caliper logs. The quality criteria for 

breakouts from image logs consider the combination of number of zones, total length, 

and the standard deviation of the stress orientation in a single well. The quality grades 

vary from A (the highest) to E (the less reliable) [Heidbach et al. 2008].  According to 

these criteria, breakout data from nine wells rank from grade A to D (Table 2). The 

quality of drilled induced tensile fractures (DITF) follows the same criteria and rank 

used for breakout analysis. The results of DITF rank from grade C to D in five wells of 

the Potiguar Basin (Table 3).  

Although the quality system does not consider the associated presence of breakout and 

drilled induced fractures at different depths in a single well, the identification of both 

features in wells 1, 2, 3, and 6 suggests that the stress orientation in these wells should 

be more reliable than that predicted by World Stress Map quality system alone. The 

mean weighted SHmax azimuths for breakout zones and drilled induced fracture zones are 

intrinsically consistent, and within the uncertainty between 12° (well 6) to 33° (well 3). 
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The wells were separated into three groups, according to their location in the Potiguar 

Basin: western, southern, and center/eastern parts. SHmax rotates anticlockwise from NW 

orientation in the western (wells 8, 9 and 10) and southern (wells 6 and 7) parts of the 

basin, to the ~EW, in the eastern-center part of the basin (wells 1 to 5). The SHmax 

azimuth varies from 160.4o to 85.6o, and follows approximately the shoreline geometry 

(Figs. 1 and 7A).  

The 19 earthquake focal mechanisms were also separated into three groups, according 

to their locations in the basement of Potiguar Basin: western, southern, and eastern focal 

mechanisms. The SHmax from focal mechanisms also rotate anticlockwise, from NW in 

the western and southern border of the basin to EW in the eastern border of the basin 

(Fig. 1). Figure 7B exhibits the histogram of SHmax azimuths of the focal mechanisms, 

according to their locations. 

The SHmax orientations from wellbore data match those observed in the focal 

mechanisms. SHmax of wells 8, 9, and 10, located in the western part of the Potiguar 

Basin, exhibit mean azimuth orientation of 142.7°, and a standard deviation is 9.4°. It 

means the azimuth is consistent with the orientation of SHmax found in the western group 

of focal mechanisms, where the SHmax azimuths show a mean of 119.3°, and a standard 

deviation of 17.0° (Table 2). Mean SHmax azimuth in wells 6 and 7, located in the 

southern part of the Potiguar Basin is 159.8°, and its standard deviation is 7.9°. This 

orientation is about 45° divergent from the SHmax orientation of the group of southern 

focal mechanisms (azimuth 114.8°, standard deviation 23.9°). Nevertheless, the 

azimuths of SHmax in the southern wells (wells 6 and 7) roughly match those in the 

western wells (wells 8, 9 and 10). The mean SHmax azimuths of both breakout and drilled 

induced fractures for wells 1 to 5, located at the central and the eastern parts of the 

Potiguar Basin, is 117.5°, and their standard deviation is 18.8°.  This mean SHmax 

azimuth is roughly consistent with the mean of 81.5° orientation of SHmax of focal 

mechanisms of the eastern group, which have a standard deviation of 3.5°. In general, 

SHmax, derived both from wellbore data and focal mechanisms, shifts from west to east 

and follow the coastline trend (Figs. 1 and 7).  
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5.2. Magnitude of the minimum horizontal stress (Shmin)  

The magnitudes of the minimum horizontal stress (Shmin) of the Potiguar Basin were 

estimated from hydraulic fractures. This method is more reliable than the leak-off test 

(LOT). The fracture closure pressures were assumed as the magnitudes of the minimum 

horizontal stress (Shmin). We used the method to detect fracture closure in a fall-off 

curve, which indicates the value of Shmin [Nolte, 1979; Nolte et al., 1997]. We 

calculated the pressure closure of fracture in 28 mini-fracture operations, at different 

depths in the rift unit (Pendência Formation), transitional unit (Alagamar Formation), 

and post-rift unit (Açu Formation) (Table 4). The mini-fracture operations were not 

performed in all the boreholes. Therefore, with the exception of wells 6 and 7, the 

minimum horizontal stress (Shmin) was estimated using pressure gradients in the same oil 

field. The magnitudes of (Shmin) range from 2.79 MPa at 214 m (well 1) to 80.05 MPa at 

4,159 m (well 6) (Figs. 8 and 9). The equivalent Shmin gradients of these wells range 

from 13.7 MPa/km to 18.5 MPa/km. 

 

5.3. Magnitude of the maximum horizontal stress (SHmax)  

We determined the magnitudes of the maximum horizontal stress (SHmax) in six wells 

of the Potiguar Basin (Table 5), using the analysis of breakout width and drilled induced 

fractures, observed in resistivity image logs. The magnitude of (SHmax) ranges from 

11.72 MPa at 565 m (well 4), to 90.48 MPa at 3,930 m (well 7). The (SHmax) gradient 

increases with depth from 20.7 MPa/km at 565 m, to 23.7 MPa/km at 3,930 m. The 

contrast between the magnitudes of the two principal horizontal stresses also increases 

with depth (Figs. 8 and 9). The (SHmax/Shmin) ratio ranges from 1.154 at about 1,000 

m, to1.396 at about 3,000 m (Table 5). 

 

5.4. Vertical stress (overburden) 

The vertical stress (Sv) was determined using the integration of density logs from six 

wells analyzed in this study (Table 6). Density logs in these wells did not start exactly 

from the well head. We assumed a density of 2.35 g/cm3 of the short intervals not 
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covered by density logs in the carbonate unit (Jandaira Formation). This value 

represents an averaged density obtained from logs run in shallow wells of the Jandaíra 

Formation in the studied areas. Our results indicate that (Sv) ranges from 12.69 MPa at 

0.57 km deep, to 89.64 MPa at 3,930 km deep. The mean gradient of (Sv) ranges from 

22.5MPa in well 4, to 23.8 MPa in well 8. 

 

5.5. Stress regime 

The estimation of the overburden and the magnitudes of the minimum (Shmin) and 

maximum horizontal (SHmax) stresses allowed the prediction of the stress regime in the 

Potiguar Basin. We plotted these stress data in the stress polygon, which represents the 

possible horizontal magnitudes for a given vertical stress (Sv) and a Coulomb friction 

coefficient (µ), constrained by the strength of preexisting critically oriented faults. The 

polygon plots were useful to constrain and reduce the uncertainty in stress magnitudes, 

and to assess how close the stress data are from the polygonal periphery, a critically 

stressed situation of active fault zones. We generated stress polygons for each breakout 

zone, two of which are presented in Fig. 10. The red line in each stress polygon 

represents the hoop stress needed to generate drilled induced tensile fractures. The 

absence of DITF in breakout zones in the analyzed wells represents, additionally, a 

lower boundary for the maximum horizontal stress magnitude. 

The stress data indicate vertical change in the stress regime from the post-rift to the rift 

unit. The stress data plotted in the stress polygons indicate a normal stress regime in the 

shallow wells (4, 8, 9, and 10), even considering the uncertainties associated with the 

stress determinations (Fig. 9). The average ratios between maximum and minimum 

horizontal stresses, considering all the breakout zones for these wells are 1.220, 1.224, 

1.143 and 1.154, respectively (Table 5).  In addition, it was observed that the stress data 

for these wells have lain in the polygon (as showed in Fig. 10A). On the other hand, the 

polygon plots of wells 6 and 7 indicate a transition to a strike-slip stress regime (Fig. 

10B). Considering only the average values, the strike-slip regime slightly predominates 

in both wells. The average ratios between maximum horizontal (SHmax) and vertical (Sv) 

stresses, considering all the breakout zones of these wells, are 1.04 and 1.01, 
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respectively. Part of the shaded area of stress data, of wells 6 and 7, lies outside the 

polygonal periphery (Fig. 10B). 

A consistent normal stress regime can be observed in the shallow wells 4, 8, 9, and 10, 

whereas a slightly predominant strike-slip regime occurs in wells 6 and 7. Fig. 8 shows 

two examples of stress profiles of wells 6 and 10, exhibiting the pore pressure (Pp), 

minimum (Shmin) and maximum horizontal stresses (SHmax) (with error bars 

representing the uncertainties), and the vertical stress (Sv). Fig. 9 exhibits the stress 

profile of all wells, and the transition from normal stress regime, in the shallow wells of 

the post-rift unit, to a strike-slip stress regime in the deeper wells of the rift unit.  

 

6. Discussion 

In this section, we discuss the 3D changes in stress orientation and magnitude and the 

implications of the stress pattern in the deformation and seismicity of the basin and 

basement. The first point of discussion is the 3D changes in the stress field. The World 

Stress Map concluded that most intraplate areas, such as the continental margin of 

Brazil, are characterized by homogeneous stress orientations and relative magnitudes 

over regional areas [Zoback, 1992]. In addition, in relatively fast-moving continental 

plates such as the South-American plate, (SHmax) has been considered as parallel to the 

azimuth of absolute plate velocity [Richardson, 1979; Zoback, 1992]. However, our 

wellbore data indicate that the (SHmax) azimuth varies from NW–SE to E–W, following 

approximately the shoreline geometry. This shift represents a short-scale variation of the 

stress field, which is geographically consistent with the focal mechanisms located in the 

crystalline basement. 

This horizontal shift of (SHmax) seems to be caused by the influence of local features, 

which agrees with the model proposed by Assumpção [1992] and Ferreira et al. [1998]. 

They associate the stress orientation in the continental margin of northeastern Brazil 

with the superposition of a roughly E–W regional compression (owing to plate-wide 

forces such as ridge push), and a local extension perpendicular to the coastline related to 

density contrast between the continental and oceanic crusts. However, it is difficult to 

assess if sediment loading caused by the Potiguar Basin in the continental margin, 
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which would have the same signal of the density contrasts effect, also makes a 

significant contribution to this local stress shift. 

The second point of discussion is the vertical shift in the stress field, and its implication 

for the deformation of the Potiguar Basin. The present-day dual stress regime of the 

Potiguar Basin (Fig. 11) is consistent with ongoing tectonic inversion. The (SHmax) in a 

strike-slip system (Shmin < Sv < SHmax) represents the maximum tectonic compression 

(σ1) in the area, and is roughly perpendicular to the main NE-trending faults of the 

Potiguar Basin. This pattern is opposite to the stress field that controlled the extensional 

tectonics and deposition of the continental rift unit, in the basin in the lower Cretaceous, 

when SHmax was NE–SW oriented [Matos, 1992]. However, the timing of this shift in 

the stress field is still a matter of debate [Bezerra et al., 2011]. 

The shallow extensional stress regime and deeper strike-slip regime has been observed 

by other studies in the Potiguar Basin. Small Quaternary grabens in the shallow onshore 

part of the basin [Bezerra and Vita-Finzi, 2000; Bezerra et al., 2001] indicate that the 

shallow part of the Potiguar Basin is under extensional stresses. However, the deeper 

strike-slip regime is consistent with a tectonic inversion in the Potiguar Basin. Lima 

[2003] proposed that this inversion would be mild because a reverse state of stress was 

not completely established within the basin. 

A similar stress shift with depth was observed in other basins, where an association 

between tectonic inversion and the presence of dual stress regimes is controlled by 

depth and major geological domains.  A similar pattern of dual stress regime occurs in 

the St. Lawrence Basin in Eastern Canada, where a strike-slip regime (Shmin < Sv < 

SHmax) at shallow depths (<500 m) changes to a reverse stress regime at greater depths 

of 5–25 km in the Greenvillian basement [Konstantinovskaya et al., 2012]. The authors 

claim that overpressure can be an important factor in influencing the changes in the 

stress regime. 

The Paleogene Baram delta system is located in the active continental margin of NW 

Borneo and presents two stress regimes [King et al., 2010]: a tectonic inverted province 

in the inner shelf, with a margin-normal present-day (SHmax) orientation and an 

extensional stress regime in the outer shelf, with a margin-parallel present-day (SHmax) 
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orientation. Besides the stress regime changes, there is a similarity concerning the 

absence of seismicity both in the Potiguar and the Baram basins. The NW Borneo 

continental margin presents no seismicity [King et al., 2010], suggesting that the stress 

regime in Baram delta nowadays is not in a state of frictional equilibrium. 

Another dual stress regime occurs in the Nankai accretionary wedge, which is located at 

SW of the Kii Peninsula (Japan) in a subduction zone of the Philippine Sea plate below 

the Eurasian plate. Chang et al. [2010] found a subdivision in the stress regime, which 

is controlled by depth and geological boundaries. A normal stress regime is presently 

installed in the Nankai fore arc, and in the shallow part of the accretionary prism. In 

contrast, a strike-slip (or even reverse) stress regime occurs in the deep portion of the 

accretionary prism (below 1.0 km). The authors suggest that the propagation of the 

ridge-push of the Philippine plate is not distributed uniformly, and the stress field is 

controlled also by local factors such as gravitation-driven extension in the fore arc and 

thrusting and bending in individual geological units. As observed in the Baram delta 

system [King et al., 2010], the (SHmax) stress orientation is margin-parallel in the fore 

arc, whereas the stress orientation is margin-normal and roughly parallel to the 

Philippine sea plate motion in the accretionary prism. 

The third point of discussion is the influence of the stress field in the local seismicity. 

Do Nascimento et al. [2005] and Lunn et al. [2005] presented a pore-pressure diffusion 

study of a reservoir-induced seismicity (RIS) case, located in the crystalline basement 

south of the Potiguar Basin in the Açu dam (focal mechanism “g” in Table 1). The 

frequency of earthquakes varies with seasonal fluctuations of the reservoir level. In the 

area, the pore pressure build-up, needed to trigger earthquakes in a fault modeled 

beneath the Açu dam, was estimated to be less than 0.5 kPa, at a peak seismicity of 2 

km depth. This implies that the faults in the basement of the Potiguar Basin are 

critically stressed. This high pore pressure in the much stronger basement is released in 

reactivated, preexisting and new faults [Bezerra et al., 2011].  

However, the changes observed between the basement and sedimentary basin indicate 

that the stresses are not transmitted effectively to the latter. In comparison with the 

basement, assuming a mean Shmin gradient of 18.25 MPa/km and a mean SHmax gradient 

of 22.50 MPa/km at 2 km depth in the sedimentary cover, a large pore pressure build-up 
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of 11.8 MPa would be necessary to achieve the same crustal frictional limit of the 

basement (Equation 9), and potentially trigger earthquakes (Fig. 12). Moreover, the 

stress magnitude data of the basin lie away from the borders of the stress polygons (Fig. 

10). These stress magnitudes below the crustal frictional limit are consistent with the 

absence of present-day seismicity within the Potiguar Basin.  

In addition, the lower density of porous rocks tends to relieve overburden stresses, when 

compared to crystalline areas, which contribute to keeping the relative effective stresses 

apart from the frictional limit, and to the absence of seismicity in the sedimentary basin.  

Overpressure reduces the principal effective stress magnitudes, and increases the 

likelihood of fault slip [Sibson, 1994]. In crystalline rocks of the border of the Potiguar 

Basin, the matrix fluid permeability tends to be extremely low, and the system of faults 

and fractures tends to concentrate the increase in fluid pressure, reducing the normal 

stress along the fault planes [Do Nascimento et al., 2005; Lunn et al., 2005]. In contrast, 

in a porous media such as sedimentary rocks, any increase in fluid pressure can be 

dissipated more easily through permeable rocks [Yassir and Addis, 2002]. This behavior 

in the local seismicity is consistent with previous studies such as Dewey [1988], who 

concluded that intraplate seismicity associated with rift basins is found predominantly 

around, but not within the basins. However, further studies are necessary to understand 

the decoupling found in this study between the critical state of stress in the crystalline 

basement surround the Potiguar Basin and the more “stable” state of stress within the 

basin.  

 

7. Conclusions 

We obtained the orientations and magnitudes of the three principal stresses at different 

depths in the Potiguar Basin using the integration of image and conventional logs, 

hydraulic fracture, pressure formation tests, and unconfined compressive strength 

(UCS). In addition, we developed core-log calibrations to determine the rock strength, 

which allowed us to reduce the degree of uncertainty in the maximum stress 

magnitudes. We also integrated these data with focal mechanisms in the crystalline 

basement. 
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Our results, and those of the focal mechanisms, indicate a horizontal rotation of the 

SHmax orientation across the main rift, which is consistent with the orientation of the 

coast. It confirms previous interpretation that the stress field in the basin is controlled by 

local factors, such as the contrast between the oceanic and continental crust. 

The present-day stress regime in the Potiguar Basin is split by the depth of the major 

unconformities that have controlled the sedimentary deposition. The well-bore stress 

magnitudes indicate a normal stress regime in the shallow wells in the post-rift units, 

whereas a strike-slip stress regime occurs in wells deeper than 2,500 m in the rift units 

of the basin. A strike-slip stress regime is also observed in the crystalline basement of 

the Potiguar Basin at a depth of 1–12 km. This pattern is consistent with an incomplete 

tectonic inversion in the basin. In addition, the concentration of seismicity in the 

crystalline basement suggests that the crust may be critically stressed in this area, where 

even small perturbations in the stress state, or pore pressure build-up, can trigger 

earthquakes. However, the seismicity inside the basin is in a current a state of transient 

stability.  
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Figure 1 – Stress patterns and simplified geology, structure, and seismicity of the 
Potiguar Basin and its basement: (A) simplified geological and structural map of the 
onshore part of the basin and stress data. Only one focal mechanism of João Câmara 
was plot in the map for the sake of clarity; (B) simplified cross-section showing the 
main fault systems and major sedimentary sequences (geology simplified from Souto 
Filho et al., 2000; focal mechanisms from Assumpção et al., 1985; Ferreira et al., 1998, 
2008; do Nascimento et al., 2005; Bezerra et al., 2007; Lima Neto et al., 2010; Nunes et 
al., 2011). 
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Figure 2 – Correlations relating unconfined compressive strength with compressional 
slowness for sandstones. A: Bowen Basin, Australia [McNally, 1987]; B: Gulf Coast 
[Chang et al., 2006]; UCS#1 as proposed in this study for consolidated sandstones and 
conglomerates in the Pendência Formation, Potiguar Basin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Empirical correlations relating unconfined compressive strength with 
compressional slowness for sandstones. A: Bowen Basin, Australia [McNally, 1987]; B: 
Gulf Coast [Chang et al., 2006]; UCS #2 as proposed in this study for unconsolidated 
sandstones in the Açu Formation, Potiguar Basin. 
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Figure 4 – Empirical correlations relating unconfined compressive strength with 
compressional slowness for shales A: Gulf of Mexico [Chang et al., 2006]; B: North 
Sea [Horsud, 2001]; C: globally [Chang et al., 2006]; D: North Sea [Lal, 1999]; UCS#3 
as proposed in this study for porous and unconsolidated claystone in the Açu Formation, 
Potiguar Basin. 
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Figure 5 – Unwrapped resistivity images showing some of the borehole breakouts 
observed in wells 10, 8, 9 and 7. Breakouts are the two dark out of focus conductive 
zones on opposite sides of the well separated 180° apart. 
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Figure 6 – Unwrapped resistivity images showing some of the drilled induced tensile 
fractures (DITF) observed in wells 3 and 5. 
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Figure 7 – Histograms of SHmax: (A) SHmax azimuths from breakouts and drilled 
induced fractures for the 10 wells. The orientation varies from NW (western and 
southern wells) to EW (eastern and central wells); (B) SHmax azimuth based on P-axis 
orientation from the determination of 19 earthquake focal mechanisms surrounding the 
Potiguar Basin . The orientation varies from NW (western and southern mechanisms) to 
EW (eastern mechanisms). 
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Figure 8 – Stress profiles versus depth: (A) well 10 (Açu and Alagamar formations) 
consistent with normal faulting stress regime); and (B)  well 6 (Pendência Formation) 
consistent with normal to strike-slip faulting regimes. 
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Figure 9 – Stress profile versus depth for all wells analyzed in the Potiguar Basin. The 
shallow wells (4, 8, 9 and 10) show a normal faulting style, where the vertical stress 
(Sv) is the maximum principal stress. The deeper wells (6 and 7), located in 
southwestern Potiguar Basin, exhibit a transition to a strike-slip stress regime, where the 
vertical stress is the intermediate principal stress. 
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Figure 10 – Stress polygons: (A) example of stress data from well 4 at depth of 569 m. 
The shaded area lies integrally inside the normal fault regime triangle; (B) example of 
stress data from well 6 at a depth of 3,141 m. The light blue shaded area indicates the 
possible SHmax and Shmin magnitudes according to the estimated uncertainties for 
both cases. The drilled induced tensile fracture (DITF) criterion constrains partially the 
possible horizontal stress magnitudes.  
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Figure 11 – Horizontal stress magnitudes normalized with vertical stress for all wells, 
showing the stress regime transition from a normal (depth less than 2,000 m) to a strike-
slip faulting regime (depth deeper than 2,5000 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 – Hypothetical state of stress inside Potiguar Basin at a depth of 2 km in a 
normal faulting regime (black dot) and hydrostatic pore pressure. The stress magnitudes 
are apart from the polygonal periphery (straight blue line). The small polygon (dotted 
blue line) represents the pore pressure build-up needed to trigger earthquakes in a 
favorable oriented fault, given the same principal stresses. 
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Table 1 – Focal mechanisms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2 – Breakouts identified through resistivity image logs in 10 wells of the Potiguar 
Basin.  

 

 

 

 

 

Table 3 – Drilled induced tensile fractures (DITF) identified through resistivity image 
logs in wells of the Potiguar Basin.  

 

 

 

 

Map 
loc. Locality Strike Dip Rake 

Depth 
(km) 

P axis 
(Az/Pl) 

T axis 
(Az/Pl) Type Reference 

A Pacajus 244 88 -178 5 109/03 199/00 SS Assumpção et al, 
[1985] 

B Cascavel 154 76 -06 3-6 110/14 19/06 SS Ferreira et al, [1998] 
C Palhano 275 74 178 1-6 139/10 231/13 SS Ferreira et al, [1998] 
D Castanhão 217 70  1-2 150  RF Nunes et al, [2011] 

E Tabuleiro 
Grande 

167 42 38 1-3 112/13 02/55 RF Ferreira et al, 
[1998] 

F Augusto Severo 155 51 30 1-8 103/10 03/46 RF Ferreira et al, [1998] 
G Açu dam 231 79 -164 0-5 95/19 04/03 SS Ferreira et al, [1995] 
H Taipu 58 54 -90 3-6.5 58/81 148/06 NF Lima Neto et al, [2010] 
I João Camara 220 82 -180 1-9 85/06 175/06 SS Bezerra et al, [2007] 
J João Camara 225 90 -180 1-9 90/00 0/0 SS Bezerra et al, [2007] 
K João Câmara 220 70 -159 0-8 81/29 171/100 SS Ferreira et al, [1987] 
L João Camara 220 90 -170 1-9 85/7 355/07 SS Bezerra et al, [2007] 
 João Camara 217 90 -170 1-9 82/7 351/07 SS Bezerra et al, [2007] 
 João Camara 217 75 -170 1-9 80/18 171/04 SS Bezerra et al, [2007] 
 João Camara 217 75 -160 1-9 80/25 349/03 SS Bezerra et al, [2007] 
 João Camara 218 70 -170 1-9 80/21 173/07 SS Bezerra et al, [2007] 
 João Camara 215 80 -165 1-9 79/18 348/03 SS Bezerra et al, [2007] 
 João Camara 215 80 -170 1-9 79/14 169/00 SS Bezerra et al, [2007] 
 João Camara 215 80 -170 1-9 79/14 160/00 SS Bezerra et al, [2007] 

Map loc., map location; Az, azimuth from the north; SS, strike-slip faulting regime; RF, reverse faulting 
regime; NF, normal faulting regime. 

 

Well 
BO 

zones 
Length 

(m) 
SHmax az 

(deg) 
Std. dev. 

(deg) Quality 
1 2 3 114.0 2.0 D 
2 2 3 85.6 6.6 D 
3 1 1 143.0 - D 
4 3 7 143.1 6.2 D 
6 21 72 158.6 9.9 B 
7 21 119 160.4 6.2 A 
8 12 20 138.9 7.6 C 
9 7 11 142.2 7.7 D 
10 9 15 151.9 6.8 D 

BO, breakout; az, azimuth from the north; std. dev., standard deviation 

 

Well 
DITF 
zones 

Length 
(m) 

SHmax az 
(deg) 

Std. dev. 
(deg) Quality 

1 3 3 96.9 11.6 D 
2 1 1 103.0 - D 
3 9 15 109.7 15.7 C 
5 11 28 121.0 14.2 C 
6 1 2 171.0 - D 

DITF, drilled induced tensile fracture; az, azimuth from the north; std. dev., standard deviation 
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Table 4 – Magnitudes of minimum horizontal stress. Stress data were estimated from 
nearby wells, except for wells 6 and 7. 

 

 

 

 

  

Table 5 – Magnitudes of maximum horizontal stress.  

 

 

 

 

 

 

Table 6 – Magnitudes of vertical stress. 
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Well 
HF 

zones 
Depth 
(m) 

Stress 
Shmin 
(MPa) 

Mean Shmin 
 gradient 
(MPa/km) 

Std. dev. 
(MPa/km) 

1 3 214/267 2.79/3.54 13.7 2.5 
2, 3 8 666/722 10.06/14.36 16.3 2.4 
4,5 6 700/747 10.87/13.84 16.9 1.5 
6 6 3685/4159 67.67/80.05 18.5 1.5 
7 3 3650/3892 65.43/72.17 18.3 1.3 

8,9,10 2 540/638 10.38/10.72 18.0 1.7 
HF, hydraulic fracture;  std. dev., standard deviation. 
 

 

Well 

BO 
length 
(m) 

Depth 
(m) 

BO 
width 
(deg) 

UCS 
(MPa) 

Stress 
SHmax 
(MPa) 

Mean 
SHmax 

gradient 
(MPa/km) 

Std. dev. 
(MPa/km) 

SHmax/ 
Shmin 
ratio 

4 4 565/569 47.4/64.8 10.44/11.47 11.72/11.75 20.7 0.7 1.220 

6 72 2515/3383 61.0/77.7 30.18/67.21 61.75/85.67 24.5 1.4 1.396 
7 113 2720/3930 58.0/98.5 24.85/82.87 61.40/90.48 23.7 1.3 1.345 

8 20 556/752 50.1/82.0 11.46/16.66 12.74/16.62 21.8 0.8 1.224 
9 11 1492/1650 36.0/79.9 24.17/32.47 29.02/33.83 20.7 0.9 1.157 

10 15 970/1128 52.0/75.2 14.47/20.77 18.72/23.49 20.0 1.0 1.156 

BO, breakout; std. dev., standard deviation. 
 

 

Well 
Depth 
(m) 

Stress 
SV 

(MPa) 

Mean SV 
gradient 

(MPa/km) 
4 565/569 12.69/12.78 22.5 
6 2515/3383 58.53/79.88 23.6 
7 2720/3930 62.55/89.64 23.4 
8 556/752 13.34/17.75 23.8 
9 1492/1650 35.29/38.98 23.6 
10 970/1128 22.05/25.64 22.7 
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CAPÍTULO 5: DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  

O estado de tensões atual ou neotectônico na Província da Borborema, a região 

tectonicamente estável da placa sul-americana onde se localiza a Bacia Potiguar, é 

definido e delimitado basicamente pelos seguintes indicadores de orientação de tensões: 

estudo de mecanismos focais, análise de “breakouts”, movimento de falhas e análise de 

deformação inelástica de testemunho (Bezerra et al., 2011). Estudos previamente 

publicados (Assumpção, 1992; Ferreira et al., 1998) indicam uma orientação geral E-W 

de máxima compressão, paralela ao deslocamento da placa sul-americana. Entretanto, 

para as bacias da margem equatorial, a orientação da compressão máxima encontra-se 

paralela à margem e, no caso da Bacia Potiguar, sofre uma rotação de 45° de E-W para 

NW-SE. Essa rotação pode ser observada nos dados de mecanismos focais compilados 

nesse estudo (Assumpção et al., 1985; Assumpção, 1992;  Ferreira et al., 1995; Ferreira 

et al., 1998; Bezerra et al., 2007, Lima Neto et al., 2010 e Nunes et al., 2011).  

Dados de orientação da compressão máxima derivados de análise de “breakouts” 

em poços (Lima et al., 1997) a partir de ferramentas de mergulho nas Bacias Potiguar e 

Ceará apontam a mesma orientação geral paralela à margem observada nos estudos de 

mecanismos focais. Não obstante, em alguns poços localizados na porção submersa 

dessas bacias, foram identificadas em “breakouts” orientações ortogonais à margem 

continental.  

Nesse presente estudo são apresentados novos dados de orientação de 

compressão máxima (SHmax) derivados de análises de “breakouts” e fraturas induzidas 

provenientes de perfis de imagem microrresistiva. Os perfis de imagem representam 

uma evolução dos antigos perfis de mergulho devido a sua alta resolução e 

recobrimento e por permitirem a observação e identificação direta de “breakouts” e 

fraturas induzidas. Por consequência, a incerteza associada à determinação de 

orientações de tensões através de perfis de imagem é comparativamente menor, de 

acordo, por exemplo,  com o sistema de classificação de indicadores de tensões 

utilizado no “World Stress Map” (Heidbach, 2008) apresentado na Figura 2.6 e adotado 

no presente trabalho. 
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 Os resultados de interpretação de “breakouts” e fraturas induzidas derivados de 

perfis de imagem, nos 10 poços localizados na porção emersa da Bacia Potiguar, 

relativos à orientação da compressão máxima (SHmax), foram consistentes com os dados 

previamente disponíveis de mecanismos focais e “breakouts”, confirmando a mesma 

rotação de 45° de E-W para NW-SE e orientação paralela à margem continental. Não se 

observaram nos poços analisados nesse estudo orientações de SHmax ortogonais à 

margem, conforme descritas em alguns dados de “breakouts” localizados em poços na 

porção submersa da bacia. O padrão de orientação de compressão máxima paralela à 

linha de costa parece validar o modelo proposto por Assumpção (1992) e Ferreira et al. 

(1998). Os autores atribuíram  a presente orientação do campo de tensões na borda leste 

e equatorial da placa sul-americana à sobreposição de um mecanismo de compressão 

regional (orientação E-W)  e paralela à direção de deslocamento da placa, a um 

mecanismo local distensivo, relacionado à carga sedimentar depositada na plataforma 

continental. 

Através da integração de perfis geofísicos, perfis de imagem, dados de 

fraturamentos hidráulicos, testes de formação e ensaios de testemunhos foi possível a 

determinação da magnitude das três tensões principais presentes na Bacia Potiguar. A 

magnitude das tensões, calculada  em diferentes profundidades e domínios geológicos, 

revelou um descolamento entre o regime de falhas normal,  encontrado nos poços mais 

rasos com profundidades inferiores a 2000m e perfurados na supersequência pós-rifte 

(formações Açu e Alagamar), daquele encontrado nos dois poços profundos estudados 

localizados no graben de Apodi. Nesse caso, em profundidades superiores a 2500m em 

seção correspondente a supersequência rifte (Fm Pendência, sequência II), observou-se 

uma transição para um regime de falhas transcorrente. Esse regime também é 

predominante nas rochas cristalinas que bordejam a Bacia Potiguar (Província 

Borborema), conforme descrito nas análises de mecanismos focais publicadas na 

literatura e compiladas no Capítulo 4. Os dados de mecanismos focais revelam, por 

outro lado, que independente da profundidade, em geral rasa (entre 1 a 12 km), dos 

epicentros assinalados há um claro predomínio do regime transcorrente. 

As magnitudes das tensões principais calculadas em poços localizados na Bacia 

Potiguar nesse estudo foram inseridas no gráfico polígono de tensões, conforme 

proposto por Zoback et al., (2003) e Zoback,  (2007). Os limites do polígono 
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representam as máximas tensões efetivas admissíveis na crosta para uma determinada 

profundidade, de acordo com o coeficiente de atrito de Coulomb para falhas e fraturas 

criticamente orientadas ao campo de tensões. As magnitudes calculadas nesse estudo 

situam-se no interior do polígono de tensões, portanto distantes dos limites de equilíbrio 

por atrito (ou fricção). Em zonas sismicamente ativas (contatos entre placas tectônicas) 

ou próximas de falhas ativas em regiões intraplaca, por sua vez, magnitudes de tensões 

tendem a equilibrarem-se no limite de fricção das falhas ou fraturas favoravelmente 

orientadas. Ou seja, pequenas perturbações na pressão de poros ou nas tensões efetivas 

são suficientes para provocar sismos. Esse estado crítico de equilíbrio por fricção entre 

as tensões principais efetivas é verificado no embasamento cristalino em torno da Bacia 

Potiguar, região que concentra grande parte da sismicidade observada no nordeste 

brasileiro (Berrocal et al, 1984; Ferreira et al., 1998; Assumpção, 1992; 1988). 

As magnitudes das tensões relativas calculadas nos poços estudados, distantes do 

limite por fricção, são compatíveis com a ausência de sismicidade no interior da Bacia 

Potiguar. A ausência de sismicidade prevalece mesmo no substrato cristalino da bacia, 

em contraste com aquela observada na periferia externa. A menor densidade das rochas 

sedimentares porosas representa um déficit de sobrecarga sobre o embasamento 

cristalino sob a bacia, o que contribui para manter as tensões efetivas afastadas do limite 

por fricção e de sua sismicidade associada . 

A expressão topográfica da Bacia Potiguar caracteriza-se pela presença de 

soerguimento e denudação ao longo de escarpas erosivas que marcam as bordas da 

bacia. Esse padrão topográfico foi associado à compressão horizontal e um incipiente 

processo de inversão tectônica instalado na bacia por Lima, (1999; 2003). O termo 

“estado de inversão incipiente” foi originalmente utilizado por Ziegler (1989) para 

descrever um processo de deformação sinistral transpressiva no sistema de bacias tipo 

rifte Rone-Bresse-Reno (Europa ocidental). A evolução deste sistema de riftes, segundo 

este autor, estaria relacionada geneticamente não apenas à orogenia Alpina, mas a uma 

reorganização da litosfera governada por processos geodinâmicos. Nesse sentido, alguns 

resultados do estudo atual são consistentes com um estado de inversão incipiente na 

Bacia Potiguar: 1) transição do regime de falhas na Bacia Potiguar (normal para 

transcorrente); 2) variações laterais na magnitude das tensões horizontais na região 

intraplaca onde localiza-se a província Borborema, conforme demonstrado pelo 
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contraste entre  o estado de tensões “estável” instalado no interior da Bacia Potiguar, e o 

regime em equilíbrio por fricção observado no embasamento cristalino. Esta variação 

lateral na magnitude das tensões horizontais não pode ser explicada unicamente através 

de um mecanismo de propagação horizontal uniforme de tensões compressivas na placa 

sul-americana. Portanto, um mecanismo de flexura da litosfera concentrando tensões em 

determinados pontos de inflexão, em resposta à compressão generalizada da placa, pode 

estar envolvido no estabelecimento de regimes de tensão diversos no embasamento e na 

Bacia Potiguar. 

O sistema de falhas normal, orientado NE-SW, o qual controlou a deposição da 

sequência rifte continental de idade neocomiana no cretáceo inferior (Matos, 1992), é 

consistente com uma orientação aproximada de compressão máxima (SHmax) também 

NE-SW. Esse estudo sugere que presentemente o regime distensivo original da fase rifte 

da porção emersa da bacia foi parcialmente invertido para um regime mais compressivo, 

de estilo transcorrente, cuja orientação da compressão máxima encontra-se atualmente 

entre NW-SE e E-W. A orientação da compressão máxima atual é controlada por 

mecanismo de “ridge push”, atuando em escala regional, associado a um mecanismo 

local relacionado à carga sedimentar sobre a plataforma continental. 

A presença de estruturas compressivas intraplacas, incluindo deformações, 

soerguimento de blocos do embasamento e inversão tectônica de bacias, foram 

reconhecidas em várias regiões do globo (Ziegler et al., 1995; 1998).  Os autores 

atribuem estas feições compressivas ao resultado da colisão e interação transpressiva 

entre placas tectônicas (orogênese) propagando as tensões horizontais por grandes 

distâncias no interior das placas.  

Entre a formação inicial do rifte, de idade  neocomiano e o recente, três eventos 

de inversão tectônica foram identificados durante a evolução tectônica da Bacia 

Potiguar (Lima et al., 2009). Por sua vez, a orientação dos campos de tensões 

horizontais, relacionados a estes pulsos compressivos, é divergente da orientação geral 

NW-SE atual e reconhecida neste estudo. A partir de integração de dados de sísmica 

3D, análise de deslocamento de falhas em afloramentos e geocronologia do 

intemperismo na FM Barreiras, Lima et al. (2009) descrevem  3 eventos de inversão 

tectônica compressiva na Bacia Potiguar identificados na falha de Carnaubais, 



 

Dissertação de Mestrado- PPGG/UFRN (Reis, A. F. C. 2012)  

 

99

localizada na borda sudeste do rifte. Evento 01: intra-rifte de idade valengiana (cretáceo 

inferior) e orientação de SHmax WNW-ESE; Evento 02: pós-rifte de idade aptiana e 

orientação de SHmax WNW-ESSE, relacionada à segunda fase de rifteamento da bacia 

(Fm Pescada, offshore); Evento 03: pós-rifte de idade pós campaniana e orientação de 

SHmax N-S. A orientação de compressão horizontal máxima N-S perdurou até o Mioceno 

(Nogueira, 2008) tendo sido substituída então pela orientação atual NW-SE e E-W.  

A relação entre os diversos pulsos de inversão tectônica descritos por Lima 

(2009) e Nogueira (2008) e a orogênese andina, bem como a mudança na orientação da 

compressão horizontal máxima ocorrida no mioceno (orientação N-S para NW-SE), são 

eventos que necessitam ser aprofundados em futuros estudos. 

A atual concentração de sismicidade nas bordas da Bacia Potiguar indica que 

nesta região as tensões na crosta encontram-se em equilíbrio por fricção, ou seja, na 

eminência de  movimentação. Nesse estado de frágil equilíbrio pequenas perturbações 

no estado de tensões, ou ainda pequenos incrementos de pressão de poros nos planos de 

falhas e fraturas favoravelmente orientados, são suficientes para iniciar sismos. Um 

exemplo da facilidade de indução de sismicidade através de pequenas perturbações na 

pressão de poros pode ser encontrado em Do Nascimento et al., (2005) e Lunn et al., 

(2005). Os autores apresentaram um estudo de  sismicidade induzida pela formação de 

barragem (represa de Açu), cujo epicentro médio dos sismos encontra-se a 2,0 km de 

profundidade. A sismicidade foi associada a flutuações sazonais no nível de água da 

barragem e, através de um estudo de difusão de pressão de poros, calcularam em apenas 

0,5 kPa o diferencial de pressão necessário para iniciar sismicidade em planos de falha 

localizados sob a barragem. Comparativamente, assumindo-se gradientes médios de 

tensões obtidos nesse presente estudo, de Shmin  de 18,25 MPa/km e SHmax de 22,50 

MPa/km a uma profundidade de 2,0 km, similar à média dos epicentros identificados na 

barragem de Açu, seriam necessários 11,8 MPa de incremento de pressão de poros 

acima da pressão hidrostática  para atingir-se o estado de equilíbrio por fricção na Bacia 

Potiguar (Figura 5.1).  

Estudos adicionais são necessários para a compreensão dos mecanismos 

responsáveis pelo descolamento encontrado nesse estudo entre o estado de tensões no 

embasamento cristalino que bordeja a Bacia Potiguar e o estado de tensões no interior 
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da bacia. Alguns estudos anteriores discutiram o mesmo contraste: Dewey (1988) 

observou que a sismicidade associada a bacias do tipo rifte, em geral, é encontrada 

geralmente em seu entorno cristalino. Lima (2003), estudando o arcabouço tectônico da 

placa sul-americana observou uma associação entre anomalias isostáticas residuais, 

anomalias térmicas, velocidades de ondas sísmicas, topografia e sismicidade (figuras 

5.2 e 5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Estado hipotético de tensões no interior da Bacia Potiguar (2,0 km de profundidade) 
assumindo-se gradientes médios de tensões encontrados nesse estudo (Shmin=18,25 Mpa/km, 
SHmax= 22,5 Mpa/km e SV= 23,6 Mpa/km). Diferencial de pressão de poros necessário para 
atingir-se o equilíbrio por fricção para falhas ou fraturas criticamente orientadas de 11,76Mpa. 

 

A placa sul-americana encontra-se atualmente em compressão horizontal e 

encurtamento (Assumpção, 1992; Lima et al., 1997; Lima, 1999, 2003). De acordo com 

Lima (1999, 2003) em resposta à compressão, a litosfera da placa sul-americana tende à 

formação de antiformes (associados ao soerguimento e denudação ao longo das bordas 

erosivas das bacias) e sinformes: (sítios de sedimentação no interior das bacias). A 

sismicidade ocorre associada a anomalias residuais positivas, concentradas justamente 

em pontos de inflexão entre os  antiformes e sinformes, regiões que absorvem grande 

parte do encurtamento da placa e onde o estado de tensões encontra-se em equilíbrio por 

fricção. 
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Assumpção et al. (2004), através de estudo de tomografia de ondas sísmicas no 

manto superior, associaram a presença de anomalias de velocidades de ondas 

compressionais na litosfera (entre 150 a 250 km de profundidade) à sismicidade nas 

regiões central e sudeste do Brasil. As anomalias (baixas velocidades sísmicas) 

ocorreriam onde a astenosfera encontra-se mais rasa. Um maior gradiente geotérmico, 

derivado por sua vez da presença de intrusões alcalinas, reduziria a resistência mecânica 

das rochas no manto superior. De acordo com estes autores, a redução localizada da 

resistência das rochas do manto superior, por efeito geotérmico, concentraria as tensões 

na crosta superior e levaria à geração de sismicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Sobreposição do mapa geológico e topográfico (em relevo) da Bacia Potiguar e 
sismicidade destacada (círculos em branco). Formação Açu (em amarelo) e Jandaíra (em azul 
claro) constituem escarpas erosivas retrocedendo para o centro da bacia (modificado de Lima, 
2003). 

A pressão de poros constitui um importante parâmetro no estabelecimento de  

um regime de tensões em equilíbrio por fricção, conforme descrito no Capítulo 3 desse 

estudo.  Pressões de poros anormalmente altas reduzem as magnitudes efetivas das 

tensões e facilitam o deslocamento em planos de falha pré-existentes e favoravelmente 

orientadas em relação ao campo de tensões (Zoback, 2007). Na confecção do presente 

estudo foram compilados diversos dados de pressão de poros derivados de testes de 

formação convencionais e testes de injetividade em poços localizados no interior da 

Bacia Potiguar. Os gradientes de pressão de poros oscilaram entre normais 

(hidrostáticos) nos reservatórios localizados nas Formções Açu e Alagamar (entre 9,78 a 
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9,82 MPa/km), a profundidades abaixo de 2,0 km a anormalmente altos (até 12,03 

MPa/km) nos reservatórios profundos,  acima de 4,0 km,  localizados no Graben de 

Apodi (Formação Pendência) em arenitos e conglomerados compactos de baixíssima 

permeabilidade. Em rochas cristalinas a permeabilidade na matriz da rocha tende a ser 

extremamente baixa ou mesmo nula. Portanto toda a transmissibilidade de fluidos e 

incremento de pressão de poros tende a concentrar-se em planos de falhas e fraturas 

permeáveis, reduzindo as tensões normais efetivas a esses planos e facilitando sua 

movimentação por cisalhamento. Por outro lado, em bacias sedimentares, qualquer 

incremento de pressão de poros tende a dissipar-se facilmente através de rochas 

permeáveis.  

A relação entre a magnitude da pressão de poros e da concentração de 

transmissibilidade de fluidos, em planos de falhas e fraturas  nas rochas cristalinas que 

bordejam a Bacia Potiguar, com a presença de sismicidade e com o regime de tensões 

em equilíbrio por fricção,  precisa ser melhor compreendida em estudos adicionais. O 

mecanismo de concentração de transmissibilidade em falhas e fraturas no embasamento 

não explica isoladamente a sismicidade concentrada em torno da Bacia Potiguar, haja 

vista que outras áreas do embasamento afastadas das bordas da bacia não apresentam 

sismicidade, apesar de encontrarem-se igualmente falhadas e fraturadas. 

A despeito da escassez de dados sobre magnitude de tensões em bacias 

sedimentares publicados na literatura, na Tabela 5.1 encontra-se uma comparação entre 

as magnitudes médias das três tensões principais obtidas nesse estudo e em outras cinco 

bacias ao redor do globo. Seguem alguns comentários sobre o regime de tensões nessas 

bacias à luz dos resultados obtidos na Bacia Potiguar.  

O sistema deltaico da Bacia de Baram (NW de Borneu), de idade terciária, 

localiza-se em uma margem continental ativa e apresenta duas províncias com respeito 

ao regime de tensões: uma interna, cuja orientação de SHmax é normal à margem 

continental e encontra-se tectonicamente invertida; e uma província externa, cuja 

orientação de SHmax é paralela à margem continental. O regime de tensões esperado em 

sistemas deltaicos terciários em margens passivas e tectônica exclusivamente extensiva, 

por outro lado,  como no delta do Rio Niger, é predominantemente de falhas normais e 

orientação de SHmax  paralelo a margem continental (King et al, 2010). A magnitude das 
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tensões no delta de Baram indica um regime de tensões transicional entre falhas normais 

e transcorrente na província interna invertida tectonicamente e um regime extensivo 

(falhas normais) instalado na província externa. De acordo com o texto não se observa 

atividade sísmica atual no interior da bacia, sugerindo que regime de tensões na Bacia 

de Baram não se encontra atualmente em equilíbrio crítico por fricção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Mapa de anomalias residuais isostáticas no Brasil e sismicidade (pontos brancos) 
associada a anomalias residuais positivas (em vermelho). Bacias sedimetares representadas: 
SOL-Solimões, AM- Amazonas, PAR- Parnaíba, POT- Potiguar, SFC- São Francisco e PR- 
Paraná (modificado de Lima, 2003). 

 

As magnitudes de tensões estimadas no Golfo do México (Peska e Zoback, 

1995), bacia de margem passiva e tectônica francamente extensiva localizada na 

plataforma continental do Atlântico Norte, são semelhantes àquelas obtidas na Bacia 

Potiguar em profundidades rasas (inferiores a 2,0 km). Para profundidades superiores 
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(acima de 3,0km) a Bacia Potiguar emersa encontra-se em um regime de tensões mais 

compressivo (gradiente de SHmax 33% acima do gradiente de Shmin) do que o estimado na 

bacia do Golfo do México (gradiente de SHmax entre 6,5% e 17% acima do gradiente de 

Shmin). 

Bacia 
Shmin 

(MPa/km) 

SHmax 

(MPa/km) 

SV 

(MPa/km) 

Prof. 

(km) 
Referência 

Potiguar 17,33 20,0 22,73 1,0 Esse estudo 

Potiguar 18,40 24,50 23,66 3,0 Esse estudo 

Golfo México 17,27 18,43/20,02 20,02 2,15 
Peska & Zoback, 

1995 

Mar do Norte 18,4 ---- 23,33 3,0 Bjorlykke et al, 2005 

Delta de 
Baram 

(Borneu) 

13,5 20 20 1,0 King et al, 2010 

Saint 
Lawrence 
(Canadá) 

20,5 40 25,6 4,0 
Konstantinovskaya et 

al, 2010 

Nankai 
(Japão) 

15,5/29,2 22,3/43,0 18,9 1,38 Chang et al, 2010 

Tabela 5.1: Comparação entre as magnitudes das três tensões tectônicas na Bacia Potiguar 
obtidas nesse estudo e em outras bacias mundiais disponíveis na literatura.  
  

O regime de tensões na Bacia de Saint Lawrence, de idade paleozócia e 

localizada no leste do Canadá, subdivide-se conforme a profundidade 

(Konstantinovskaya et al, 2010). Para profundidades inferiores a 4,0 km estabelece-se 

um regime transcorrente, enquanto para profundidades acima de 5,0km predomina o 

regime de falha reversa. O gradiente de tensão horizontal máxima calculado a partir do 

polígono de tensões é bastante elevado (40 MPa/km a 4,0km de profundidade) 

indicando forte compressão horizontal. A metodologia para estimativa de SHmax adotada 

pelos autores foi a mesma aplicada nesse trabalho sobre a Bacia Potiguar, excetuando-se 

as estimativas de resistência à compressão uniaxial (UCS) e ângulo de atrito, que nesse 

estudo sobre a Bacia de Saint Lawrence basearam-se inteiramente em correlações 

publicadas na literatura e sem calibração com dados de rocha. Consequentemente a 

incerteza associada ao gradiente de tensão horizontal máxima no estudo sobre a Bacia 

de Saint Lawrence é elevada.  Essa bacia originou-se a partir de uma tectônica extensiva 
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cujos sistemas de falhas principais, originalmente normais, possuem orientações NE-

SW e NNE-SSW. Algumas falhas normais NE-SW foram totalmente invertidas como 

reversas durante eventos tectônicos compressivos subsequentes. 

A bacia de Nankai é do tipo anti-arco e associada a zona de subducção da placa 

da Filipinas sob a placa eurasiana. Situa-se numa região tectonicamente ativa. Chang et 

al., (2010) encontraram uma subdivisão do regime de tensões conforme profundidade e 

domínio geológico: nas porções mais rasas (bacia de anti-arco e parte superior do 

prisma de acresção) o regime de falhas é normal, enquanto que para as porções mais 

profundas  (parte inferior do prisma de acresção, abaixo de 1 km) o regime de falhas é 

transcorrente. Entretanto as magnitudes das tensões nesse estudo, delimitadas através do 

polígono de tensões, apresentam grande incerteza devido a ausência de testes de 

absorção e fraturamentos hidráulicos na área de estudo e presença de poucos dados de 

ensaios de resistência à compressão em amostras de testemunhos. Assim como 

observado na Bacia de Baram (King et al, 2010), na Bacia de Nankai  também há uma 

rotação na orientação da tensão horizontal condicionada pelo domínio geológico. Na 

região da bacia de anti-arco mais próxima ao arco continental, a tensão horizontal 

máxima tem orientação paralela a margem, enquanto na região externa ao arco 

continental (prisma acreacionário) a tensão horizontal máxima é ortogonal a margem 

continental e paralela à orientação do deslocamento  da placa das Filipinas. 

Analisando-se os regimes de tensões nessas diversas bacias, em diferentes 

contextos geológicos, verifica-se uma associação entre presença de inversão tectônica e 

alterações do regime de tensões conforme profundidade e domínio geológico. Essa 

associação é igualmente sugerida no presente estudo sobre a Bacia Potiguar. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

“BREAKOUTS” IDENTIFICADOS EM PERFIS DE IMAGEM 

MICRORRESISTIVA E POLÍGONO DE TENSÕES 

CORRESPONDENTES 
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Figura A1: “Breakout” identificado no poço #4 , profundidade 565/570m (folhelho FM 
Açu). Trilha da direita: perfil de imagem microrresistiva; trilha da esquerda: perfis raios 
gama, caliper, tempo de trânsito compressional e resistência à compressão uniaxial 
(UCS). 
 

 

 

 

 

 

 

Figura A2: histograma da distribuição 
da largura do “breakout” (Wbo) Poço 
#4 (intervalo 565/569m). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3: histograma da distribuição 
da resistência à compressão uniaxial 
(UCS), por correlação com perfil 
sõnico. Poço #4 (intervalo 565/569m). 
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Figura A4: polígono de tensões para o poço #4 profundidade 569m. SHmax estimado a 
partir da modelagem do “breakout” ilustrado na figura A1. Área hachureada em azul 
representa o estado de tensões admissível considerando a incerteza na estimativa de 
Shmin e SHmax. Regime de tensões normal (FN). 
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Figura A5: “Breakout” identificado no poço # 6 , profundidade 2800/2802m (folhelho 
FM Pendência). Trilha da direita: perfil de imagem microrresistiva; trilha da esquerda: 
perfis raios gama, caliper, tempo de trânsito compressional e resistência à compressão 
uniaxial(UCS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A6: histograma da distribuição 
da largura do “breakout” (Wbo) Poço 
#6 (intervalo 2800/2802m). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A7: histograma da distribuição 
da resistência à compressão uniaxial 
(UCS), por correlação com perfil sônico 
Poço #6 (intervalo 2800/2802m). 
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Figura A8: polígono de tensões para o poço #6  profundidade 2802m. SHmax estimado 
a partir da modelagem do “breakout” ilustrado na figura A5. Área hachureada em azul 
representa o estado de tensões admissível considerando a incerteza na estimativa de 
Shmin e SHmax. Regime de tensões normal/transcorrente 
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Figura A9: “Breakout” identificado no poço # 6 , profundidade 2930/2932m (arenito 
FM Pendência). Trilha da direita: perfil de imagem microrresistiva; trilha da esquerda: 
perfis raios gama, caliper, tempo de trânsito compressional e resistência à compressão 
uniaxial (UCS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A10: histograma da distribuição 
da largura do “breakout” (Wbo) Poço 
#6 (intervalo 2900/2932m). 
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Figura A11: histograma da distribuição 
da resistência à compressão uniaxial 
(UCS), por correlação com perfil 
sônico. Poço #6 (intervalo 
2900/2932m).
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Figura A12: polígono de tensões para o poço #6  profundidade 2930m. SHmax 
estimado a partir da modelagem do “breakout” ilustrado na figura A5. Área hachureada 
em azul representa o estado de tensões admissível considerando a incerteza na 
estimativa de Shmin e SHmax. Regime de tensões transcorrente. 
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Figura A12: “Breakout” identificado no poço # 7 , profundidade 2891/2894m (folhelho 
FM Pendência). Trilha da direita: perfil de imagem microrresistiva; trilha da esquerda: 
perfis raios gama, caliper, tempo de trânsito compressional e resistência à compressão 
uniaxial (UCS) 
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Figura A13: histograma da distribuição 
da largura do “breakout” (Wbo) Poço 
#7 (intervalo 2891/2894m). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A14: histograma da distribuição 
da resistência à compressão uniaxial 
(UCS), por correlação com perfil 
sônico. Poço #7 (intervalo 
2891/2894m). 
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Figura A15: polígono de tensões para o poço #7  profundidade 2894m. SHmax 
estimado a partir da modelagem do “breakout” ilustrado na figura A12. Área 
hachureada em azul representa o estado de tensões admissível considerando a incerteza 
na estimativa de Shmin e SHmax. Regime de tensões normal/transcorrente. 
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Figura A16: “Breakout” identificado no poço # 7 , profundidade 3036/3040m (arenito 
FM Pendência). Trilha da direita: perfil de imagem microrresistiva; trilha da esquerda: 
perfis raios gama, caliper, tempo de trânsito compressional e resistência à compressão 
uniaxial (UCS). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A17: histograma da distribuição 
da largura do “breakout” (Wbo) Poço 
#7 (intervalo 3036/3040m). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A18: histograma da distribuição 
da resistência à compressão uniaxial 
(UCS), por correlação com perfil 
sônico. Poço #7 (intervalo 
3036/3040m).
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Figura A19: polígono de tensões para o poço #7  profundidade 3036m. SHmax 
estimado a partir da modelagem do “breakout” ilustrado na figura A16. Área 
hachureada em azul representa o estado de tensões admissível considerando a incerteza 
na estimativa de Shmin e SHmax. Regime de tensões transcorrente/nomal. 
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Figura A20: “Breakout” identificado no poço # 8 , profundidade 562/566m (folhelho 
FM Açu). Trilha da direita: perfil de imagem microrresistiva; trilha da esquerda: perfis 
raios gama, caliper, tempo de trânsito compressional e resistência à compressão uniaxial 
(UCS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A21: histograma da distribuição 
da largura do “breakout” (Wbo) Poço 
#8 (intervalo 562/566m). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A22: histograma da distribuição 
da resistência à compressão uniaxial 
(UCS), por correlação com perfil 
sônico. Poço #8 (intervalo 562/566m).
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Figura A23: polígono de tensões para o poço # 8  profundidade 564m. SHmax estimado 
a partir da modelagem do “breakout” ilustrado na figura A20. Área hachureada em azul 
representa o estado de tensões admissível considerando a incerteza na estimativa de 
Shmin e SHmax. Regime de tensões normal (parte da incerteza dentro do regime 
transcorrente). 
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Figura A24: “Breakout” identificado no poço # 8 , profundidade 752/753m (arenito FM 
Açu). Trilha da direita: perfil de imagem microrresistiva; trilha da esquerda: perfis raios 
gama, caliper, tempo de trânsito compressional e resistência à compressão uniaxial 
(UCS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A25: histograma da distribuição 
da largura do “breakout” (Wbo) Poço 
#8 (intervalo 752/753m). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A26: histograma da distribuição 
da resistência à compressão uniaxial 
(UCS), por correlação com perfil 
sônico. Poço #8 (intervalo 752/753m).
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Figura A27: polígono de tensões para o poço # 8  profundidade 752m. SHmax estimado 
a partir da modelagem do “breakout” ilustrado na figura A24. Área hachureada em azul 
representa o estado de tensões admissível considerando a incerteza na estimativa de 
Shmin e SHmax. Regime de tensões normal. 
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Figura A28: “Breakout” identificado no poço # 9 , profundidade 1648/1650m (folhelho 
FM Alagamar). Trilha da direita: perfil de imagem microrresistiva; trilha da esquerda: 
perfis raios gama, caliper, tempo de trânsito compressional e resistência à compressão 
uniaxial (UCS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A29: histograma da distribuição 
da largura do “breakout” (Wbo) Poço # 
9 (intervalo 1648/1650m). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura A30: histograma da distribuição 
da resistência à compressão uniaxial 
(UCS), por correlação com perfil 
sônico. Poço # 9 (intervalo 
1648/1650m). 
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Figura A31: polígono de tensões para o poço # 9  profundidade 1650m. SHmax 
estimado a partir da modelagem do “breakout” ilustrado na figura A28. Área 
hachureada em azul representa o estado de tensões admissível considerando a incerteza 
na estimativa de Shmin e SHmax. Regime de tensões normal  
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Figura A32: “Breakout” identificado no poço # 10 , profundidade 968/972m (folhelho 
FM Alagamar). Trilha da direita: perfil de imagem microrresistiva; trilha da esquerda: 
perfis raios gama, caliper, tempo de trânsito compressional e resistência à compressão 
uniaxial (UCS). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A33: histograma da distribuição 
da largura do “breakout” (Wbo) Poço # 
10 (intervalo 968/972m). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura A34: histograma da distribuição 
da resistência à compressão uniaxial 
(UCS), por correlação com perfil 
sônico. Poço # 10 (intervalo 968/972m). 
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Figura A35: polígono de tensões para o poço # 10  profundidade 970m. SHmax 
estimado a partir da modelagem do “breakout” ilustrado na figura A32. Área 
hachureada em azul representa o estado de tensões admissível considerando a incerteza 
na estimativa de Shmin e SHmax. Regime de tensões normal.  
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Figura B1: gráfico magnitude de tensões versus profundidade, poço # 4. Intervalo 
564/570m. Regime de tensões falha normal. (SV> SHmax> Shmin). RG= perfil de raios 
gama. FM Açu. 
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Figura B2: gráfico magnitude de tensões versus profundidade, poço # 6. Intervalo 
2500/3400m. Regime de tensões falha transcorrente/normal. (SHmax>= SV> Shmin). 
RG= perfil de raios gama. FM Pendência. 
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Figura B3: gráfico magnitude de tensões versus profundidade, poço # 7. Intervalo 
2700/3800m. Regime de tensões falha transcorrente/normal. (SHmax>= SV> Shmin). 
RG= perfil de raios gama. FM Pendência. 
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Figura B4: gráfico magnitude de tensões versus profundidade, poço # 8. Intervalo 
550/750m. Regime de tensões falha normal. (SV> SHmax> Shmin). RG= perfil de raios 
gama. FM Açu. 
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Figura B5: gráfico magnitude de tensões versus profundidade, poço # 9. Intervalo 
1500/1650m. Regime de tensões falha normal. (SV> SHmax> Shmin). RG= perfil de 
raios gama. FM Açu/Alagamar.. 
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Figura B6: gráfico magnitude de tensões versus profundidade, poço # 10. Intervalo 
950/1150m. Regime de tensões falha normal. (SV> SHmax> Shmin). RG= perfil de 
raios gama. FM Açu/Alagamar.. 
 

 


