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ATUAÇÃO NO PROJETO – MODELAGEM E INVERSÃO DE DADOS SIP

O workflow de atividades  consiste em realizar inversão de dados de resistividade elétrica espectral a
partir  do  código  de  inversão  BISIP,  desenvolvido  por  Charles,  L.  Bérubé  (2017),  disponível  em:
https://github.com/clberube/bisip2,  que  utiliza  o  Método  de  MCMC de  simulação  estocástica  para
inferência  Bayesiana.  O código foi  desenvolvido para executar  uma Inversão Bayesiana rápida  de
dados de SIP usando ou decomposição Debye ou Warburg, o modelo Cole-Cole (Pelton et al., 1978), o
modelo de Dias (Dias, 2000), ou qualquer outro modelo empírico baseado em circuitos simples. Essa
abordagem oferece vantagens significativas em termos de tempo de computação ao inverter dados SIP
com a abordagem de decomposição, em comparação com a rotina não adaptativa proposta por Keery et
al. (2012).  A primeira etapa da pesquisa tem como objetivo a implementação do código de inversão
BISIP para  substituir  os  primeiros  passos  do procedimento de obtenção de parâmetros  do modelo
Híbrido que vem sendo realizado atualmente no Laboratório de Petrofísica do LENEP. A segunda etapa
da pesquisa consiste na adaptação do código BISIP para incluir o modelo Dias em frações parciais
(Barreto & Dias, 2014) e o modelo Híbrido (Marinho, L., 2018; Carvalho M., 2019), assim como
também  o estudo da sensibilidade dos parâmetros do modelo Híbrido.

Também, colabora em atividades acadêmicas na área de métodos geofísicos.

RESUMO DE ATIVIDADES

• Implementação do código BISIP para recuperação dos parâmetros do modelo Dias, a partir de
dados experimentais de amostras da Bacia Sergipe-Alagoas. 

• Adaptação do código BISIP para inclusão do modelo Dias em frações parciais e do modelo
Híbrido. 

• Implementação do código BISIP adaptado para recuperação dos parâmetros do modelo Dias em
frações parciais e do modelo Híbrido. 

• Obtenção  de  curvas  de  amplitude  e  fase  da  resistividade  eletrica  espectral  a  partir  dos
parâmetros recuperados dos modelos Dias, Dias em frações parciais e Híbrido. 

• Produção técnica-cientifica em revistas e eventos especializados. 
• Realização de relatório técnicos. 
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