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RESUMO: Reservatórios carbonáticos se caracterizam por relações petrofísicas complexas em 
função da maior heterogeneidade na distribuição de fácies e porosidade nestas rochas. Tais 
fatores impactam diretamente a curva de produção dos poços e, por consequência, o valor 
presente líquido (VPL) de um campo de petróleo. O presente trabalho teve como objetivo 
analisar como diferentes métodos de modelagem de fácies podem impactar nas curvas de 
produção de um campo. Para tanto, foi realizado um estudo de caso em um reservatório 
carbonático (intervalo pós-sal) de uma bacia da margem leste brasileira. Três diferentes 
modelos estáticos de reservatório foram concebidos, variando o método de distribuição de 
fácies entre eles. Assim, foram gerados: (i) um modelo isotrópico, que considerou uma 
proporção de fácies pré-definida juntamente com dados de poços; (ii) um modelo anisotrópico, 
que além da proporção de fácies e dos dados de poços considerou também um trend de 
deposição (variograma geoestatístico orientado) e; (iii) um modelo sísmico, cuja distribuição de 
fácies obedece a relação entre a amplitude sísmica e a espessura porosa total verificada nos 
poços. Para cada caso foi realizada uma modelagem petrofísica (porosidade e permeabilidade) 
que serviu de insumo para as simulações numéricas de fluxo. Através do simulador IMEX 
(CMG) foram simuladas as curvas de produção de 4 poços neste reservatório, considerando 
apenas o mecanismo de recuperação primária e 3 cenários distintos (base, pessimista e 
otimista). No que concerne à produção de óleo, verificou-se a existência de correlação linear 
com a permeabilidade absoluta e produção consideravelmente maior no modelo anisotrópico. 
Em relação a produção de gás, constatou-se correlação linear com a permeabilidade no 
modelo anisotrópico e maior produção no modelo isotrópico. Por fim, foi observado nas curvas 
de produção de água, correlação linear em relação à permeabilidade apenas no modelo 
isotrópico, sendo este também o que apresentou maior produção. Os diferentes métodos de 
distribuição de fácies no modelo estático refletiram a variação das curvas de produção e, 
consequentemente, influenciaram o retorno econômico em cada cenário. Com as premissas 
econômicas adotadas, nos 9 cenários distintos foram constatados VPLs positivos, tendo sido 
observado maior retorno econômico na distribuição por geoestatística (modelo anisotrópico) 
que apresentou VPL de 421 MM(US$) no cenário base. Entretanto, por englobar informações 
de distribuição espacial consideramos como mais provável o modelo sísmico, cujo cenário 
base apresentou VPL de 326 MM(US$). O risco geológico intrínseco do projeto, representado 
pela incerteza do modelo de fácies e das condições permoporosas, foi incorporado nos 
cálculos através da elaboração de uma árvore de derivação, que permitiu estimar um valor 
monetário esperado (VME) para o campo de 328 MM(US$).   
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