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RESUMO: No campo da engenharia de reservatórios de petróleo a integração entre geólogos, 
geofísicos e engenheiros é fundamental para a melhoria dos modelos de reservatório gerados, 
que permanecem em constante evolução durante o desenvolvimento da produção. Os modelos 
resultam da integração paulatina de dados geofísicos, geológicos e de produção, com 
diferentes escalas de representatividade. Apesar da diversidade de fontes de informação 
disponibilizadas, existem limitações diversas quanto ao conhecimento das variáveis usadas na 
construção dos modelos, em especial na discretização do meio geológico para composição de 
um modelo numérico. Dessa característica resultam incertezas nos modelos gerados. De modo 
a racionalizar as decisões de investimentos é necessário quantificar as incertezas envolvidas, 
em especial, nesse contexto, quanto às simulações de fluxo desenvolvidas sobre os modelos 
de reservatório. O ensino de geociências para cursos da área das engenharias deve contribuir 
também nesse aspecto. Historicamente percebe-se a dificuldade que os acadêmicos de cursos 
de Engenharia de Petróleo têm na concepção de características geológicas relevantes à sua 
área de atuação. No curso ofertado pela UDESC (Balneário Camboriú – SC) optou-se por uma 
estratégia de ensino-aprendizagem focada na percepção da variabilidade textural e petrofísica 
de rochas análogas a reservatórios granulares, bem como sua influência no escoamento de 
hidrocarbonetos. Para tanto foi adotado um afloramento de arenitos da Formação Taciba 
(Grupo Itararé), na região de Ituporanga (SC), com exposição de fácies associadas à 
deposição deltaica e de tempestitos. O afloramento é constituído por camadas tabulares 
horizontalizadas, compondo cerca de 30 metros de altura, com aproximadamente 50 metros de 
largura. As camadas inferiores são formadas por arenitos acinzentados finos e laminares, com 
transição gradual para arenitos médios com estruturas de marcas de onda e hummockys, 
caracterizando uma sequência thickening upward. Esta sequência é superposta por uma 
superfície erosiva suavemente ondulada, sobre a qual encontra-se um conjunto espesso de 
arenito fluvial, com camadas tabulares de porte métrico exibindo estratificação cruzada. O 
conjunto de elementos geológicos presente permitiu a elaboração de um exercício prático de 
modelagem de fácies 2D, realizado pelos acadêmicos. Cada equipe de trabalho fica 
responsável pela caracterização faciológica de um intervalo vertical 1D do afloramento, 
discretizado em camadas de 1 metro, ao qual é atribuído a fácies predominante. Com base em 
dados pré-estabelecidos realizamos uma correlação entre a fácies e suas propriedades 
petrofísicas (porosidade, permeabilidade). Os dados levantados por cada equipe são 
comparados com poços e suas discretizações (etapa de scale up logs). Os “logs” de fácies 
levantados por cada equipe são correlacionados espacialmente, formando um modelo 2D 
(inserindo conceitos de geometria de reservatório). Por fim é realizado o procedimento de 
upscaling, gerando novos blocos com NTG e suas propriedades. No fechamento do exercício é 
realizada discussão de Unidades de Fluxo e como se comportaria o fluxo na realidade e no 
modelo discretizado, buscando verificar a eficiência deste procedimento e a importância de 
manter algumas heterogeneidades no modelo. Verificou-se a eficiência da prática, permitindo a 
visualização desta técnica comum na modelagem 3D de reservatórios e suas implicações na 
simulação do fluxo. 
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