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Descrição do Curso 
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1. Curso: Geoestatística Avançada para a Caracterização Sísmica de Reservatórios 

2. Descrição 

Este curso visa fornecer as metodologias mais recentes e avançadas de 

modelagem geoestatística para caracterizar reservatórios complexos: 

modelagem directa de fácies e propriedades petrofísicas condicionados à 

informação sísmica e métodos de inversão sísmica para caracterizar as 

propriedades internas dos reservatórios. Os alunos irão aprender a lidar com 

dados sísmicos e de poços, a fim de construir modelos numéricos de 

reservatórios de alta resolução e avaliar a incerteza espacial associada. O curso 

integra exemplos de vários casos de estudo reais e um estudo de caso sintético 

para as aulas práticas. 

3. Pré-requesitos 

Graduação. Apropriado para geólogos, geofícos e engenheiros de petróleo. 

4. Objectivos 

Com a conclusão deste curso, os alunos deverão ficar habilitados a: 

 Compreender a base teórica de diferentes metodologias para restringir 

as fácies e modelagem petrofísica de um reservatório a dados sísmicos; 

 Identificar e utilizar corretamente as principais ferramentas para 

integrar a informação sísmica e dados de poços na modelagem de 

reservatórios; 

 Construir um modelo 3D de alta resolução de propriedades petrofísicas 

do reservatório, utilizando dados de poços e informação sísmica; 

 Quantificar a incerteza espacial e áreas de risco associadas às 

propriedades petrofísicos do reservatório. 

5. Tópicos 

Dias 1 e 2 

 O papel da geoestatística na modelação de reservatórios e avaliação da 

incerteza; 

 Modelos de alta resolução de propriedades dos reservatórios: 

o Continuidade espacial geológica. Variogramas: Modelagem de 

padrões de continuidade espacial; 

o Inferência Espacial: Krigagem; 
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o Inferência espacial dos valores extremos: Formalismos da 

Indicatriz e MultiGaussiano 

o Incorporação de informação secundária: Modelos de co-

krigagem. 

Dias 3 a 5 

 Caracterização das propriedades petrofísicas e avaliação da incerteza 

espacial: 

o Modelagem petrofísica e de fácies: Simulações estocástica; 

o Simulação de variáveis categóricas; 

o Avaliação da incerteza da geometria de litofácies: simulação da 

indicatriz de blocos. 

 

 Modelos petrofísicos condicionados a dados sísmicos: modelação 

direta: 

o Simulação de propriedades petrofísicas com médias locais; 

o Simulação conjunta; 

o Co-simulação directa de blocos de propriedades petrofísicas e 

sísmica. 

 Métodos geoestatísticos para inversão sísmica: 

o   Simulação sequencial directa e Co-simulação; 

o Inversão sísmica global e Inversão elástica. 

 

 Avaliação da incerteza de propriedades petrofísicas. 

 

Os alunos farão um projecto com um conjunto de dados fornecido, cobrindo 

todos os temas do curso. Para irão utilizar software freeware: Geoms (software 

de modelação Geoestatística, do IST), SGeMS (software de modelação 

geoestatística de Stanford U.) e toolbox GSI (IST) para a inversão sísmica. 
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7. O curso será leccionado em Português ou Inglês 

 

 


