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RESUMO: Os programas de modelagem de bacias utilizados por empresas petrolíferas visam 
usualmente obter, através de simulações matemáticas, os cenários evolutivos para os sistemas 
petrolíferos, fornecendo os subsídios necessários para a análise do risco à exploração desses 
sistemas.  Informações críticas tais como a época de geração de hidrocarbonetos e as rotas de 
migração destes fluidos, podem ser obtidas através de modelagem numérica dos complexos 
processos geológicos atuantes nos domínios das bacias sedimentares. Por analisar a interação 
entre diversos fenômenos e propriedades, o desenvolvimento deste simulador numérico requer 
o domínio de várias áreas do conhecimento, como engenharia, geologia e ciências da 
computação. Pode-se destacar as propriedades de natureza térmica como temperatura, fluxo 
de calor, condutividade e calor específico, as propriedades de natureza petrofísica, como 
porosidade, permeabilidade, permeabilidade relativa e pressão capilar, as propriedades 
associadas à descrição dos fluxos de fluidos multifásicos e aquelas de natureza geoquímica, 
como potencial gerador (S2), Carbono Orgânico Total (COT) e os parâmetros de cinética 
química característicos de cada rocha geradora. Estas propriedades são acopladas para 
permitir a reprodução dos fenômenos físico-químicos em escala regional considerando o tempo 
geológico como norteador. Neste trabalho é apresentado o Simulador 3D de Bacias da 
Petrobras, que tem como objetivo representar dinamicamente os processos geológicos 
associados à evolução dos sistemas petrolíferos para melhor avaliar os possíveis alvos 
exploratórios, nas  regiões de interesse para petróleo. Este permite a alimentação dos diversos 
mapas estruturais com idades associadas e os mapas paleobatimétricos do final da deposição 
de cada um dos mesmos intervalos, que em geral são sequências deposicionais ou genéticas. 
Outros dados importantes são aqueles que representam as condições de contorno térmico: 
temperaturas em superfície e fluxo térmico na base do modelo. Os mapas estruturais dos 
horizontes com as suas propriedades associadas compõem o denominado “modelo de 
camadas”. O fluxo da simulação na modelagem de bacias se dá no sentido da reconstrução da 
geo-história (técnica de backstripping forward), da modelagem termomecânica com calibração 
da história térmica (através de dados de temperatura de poços e de refletância de vitrinitas) e 
da modelagem de geração, migração e acumulação de petróleo (de natureza composicional ou 
não). Neste trabalho é apresentado um cenário hipotético no qual se propõe discutir as etapas 
de avaliação de um prospecto exploratório através de modelagem de sistemas petrolíferos com 
o simulador 3D da Petrobras, sendo objeto do presente trabalho a Bacia do Itajaí, com a 
introdução de um intervalo gerador e possíveis reservatórios nos sistemas turbidíticos da 
sequência 2. Este cenário, mesmo hipotético, é um exemplo de boa prática na caracterização 
das potencialidades exploratórias do petróleo em áreas de fronteira, com o refinamento das 
análises dinâmicas de um sistema petrolífero. 
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