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ATUAÇÃO – MODELAGEM PETROELÁSTICA  

 Em resumo o workflow de atividades é estabelecer modelos petrofísicos simplificados de física de 

rocha com validação em dados experimentais e de perfis de poços, com perspectivas futuras em 

aplicações em dados sísmicos, para estimar permeabilidade, saturação e etc., isto é, com integração de 

dados e informações de rocha-perfil-sísmica para o cálculo direto de propriedades de reservatórios de 

rochas carbonáticas do pré-sal brasileiro. 

 Construir metodologias de modelagem de física de rochas carbonáticas com parâmetros petrofísicos, 

para diversos tipos de porosidade expiradas em modelos de inclusão ou poroelásticos, ou seja, pretende-

se desenvolver funções para a geometria de poro do tipo caverna baseada em coalescência de poros 

vugulares sob o aspecto de uma teoria de percolação, construção de funções de parâmetros geométricos 

para cavernas com base em uma teoria fractal e/ou a partir do efeito de compressibilidade do poro 

(medida em laboratório ou estimadas de perfis de poços), estabelecer as propriedades elásticas do matriz 

rochosa. Estas novas técnicas podem apresentar boas aproximações para representar a estrutura 

geométrica complexa dos poros em rochas carbonáticas do pré-sal, um dos fatores que mais impacta nas 

propriedades sísmicas do reservatório. 

 Neste contexto, metodologias como a de Xu e Payne é adotada, porém, com adaptações, seja no 

modelo de construção do arcabouço rochoso, seja na modelagem de interação rocha-fluido. Sendo assim, 

modelos de teoria efetiva – KT, SCA, DEM – são estudados bem como modelos de aproximações, como 

o modelo de Keys-Xu, com objetivo de simplificar e melhorar o rendimento computacional do modelo 

de física de rochas carbonáticas. A substituição da fase fluida é um passo pretendido, que pode ser 

modificada para modelos do tipo Biot-Pride, em que este é aplicado a qualquer regime de frequência e 

bem como é usado para estimar a atenuação e dispersão de ondas sísmicas, alem de fornecer uma 

integração com propriedades petrofísicas elétricas. 

 Paralelamente, colabora com o grupo na estruturação de programação orientada à objetos com 

padrões de projetos na linguagem Python, com o intuito de melhorar/modernizar os softwares 

entregáveis com boas práticas de programação computacional científica. 
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RESUMO DE ATIVIDADES 

 

➢ construção de funções interpretativas de tamanho de poro, garganta de poro e grão para melhorar a 

estimativa de módulos elásticos de rocha seca; 

➢ desenvolvimento de novas aplicações de interpretação de perfis simples/especiais de poço com e 

sem análises de plug/core de rochas correlacionando propriedades petrofísicas a propriedades de 

reservatórios;  

➢ desenvolvimento de softwares na linguagem Python de simulação de reservatórios para modelagem 

sísmica; 

➢ atualizações em softwares de caracterização e modelagem petrofísica para o contexto de física de 

rochas carbonáticas; 

➢ produção técnica-científica em revistas e eventos especializados;  

➢ realização de relatórios técnicos de acompanhamento gerencial e relatório para as agências e 

empresas.   
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