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TRACE®: UM NOVO SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA MANIPULAÇÃO 
DE DADOS, AVALIAÇÃO E MODELAGEM DE SISTEMAS PETROLÍFEROS  

1. Introdução
O conceito de “sis temas petrolíferos”, pro-
posto por Magoon & Dow (1994) foi rápida e 
amplamente adotado pela indústria de O&G, 
acabando por servir de base para o aprimo-
ramento da maneira de ordenar e pensar os 
dados geológicos, geofísicos e geoquímicos no 
processo de exploração de petróleo. A aplica-
ção das metodologias de análise relacionadas ao 
conceito de sistema petrolífero tem permitido 
não só aprofundar o entendimento da dinâmica 
dos elementos e processos que controlam a 
ocorrência das acumulações de hidrocarbone-
tos, como também contribuído na avaliação da 
prospectividade e dos riscos exploratórios de 
áreas ou bacias sedimentares.

O software Trace® foi desenvolvido com o 
propósito de facilitar o manuseio e a interpre-
tação de dados para a avaliação de sistemas pe-
trolíferos. Com uma interface gráfica intuitiva e 
uma arquitetura modular (Figura 1), o conjunto 
de funcionalidades do Trace® permite carregar, 
editar e visualizar dados de poços, efetuar cor-
relações estratigráficas, avaliar dados de perfis 
elétricos e dados geoquímicos, e realizar mode-
lagens de backstripping, térmica, de maturação 
e de geração do petróleo, agilizando o workflow 
dos intérpretes da área de exploração. 

Usando como base um estudo de caso real, esse 
artigo apresenta as principais funcionalidades do 
Trace® e discute suas aplicações práticas. No 
estudo escolhido como exemplo, foram ana-
lisados e modelados três poços exploratórios 

perfurados em uma bacia offshore na Europa, 
cujos detalhes serão omitidos por questão de 
confidencialidade. 

Figura 1. Módulos de carregamento, análise e 
modelagem de dados do software Trace®

2. Contexto geológico regional 
A área objeto do estudo usado como exemplo 
está situada em uma bacia sedimentar com um 
longo histórico de exploração de petróleo e 
gás, centenas de poços perfurados e mais de 
20 campos produtores. Trata-se de uma bacia 
extensional, caracterizada pela presença de uma 
série de grabens separados por altos estruturais 
e preenchidos com sedimentos de idade meso-
-cenozóica. 

O preenchimento sedimentar é composto 
essencialmente por depósitos evaporíticos de 
idade permo-triássica, recobertos por sedimen-
tos fluvio-deltaicos e marinhos de idade juro-
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-cretácea e por depósitos predominantemente 
marinhos de idade cretácea-terciária. O clímax 
do evento extensional ocorreu no final do Ju-
rássico e foi seguido por uma fase de subsidên-
cia regional interrompida por pelo menos um 
grande evento de inversão tectônica associado a 
processos orogenéticos de regiões adjacentes.

O principal sistema petrolífero compreende 
rochas geradoras representadas por folhelhos 
de idade juro-cretácea e rochas reservatório si-
liciclásticas e carbonáticas que variam, em idade, 
de cretáceas a terciárias. 

3. Carregamento de dados de poços 
e correlação estratigráfica
Foram carregados os perfis elétricos e os dados 

litológicos e de topos de unidades estratigráficas 
dos três dos poços selecionados para modela-
gem na área de estudo. 

A seção esquemática de correlação (Figura 2; 
sem escala horizontal) mostra perfil de gamma 
ray, a litologia, caracterizada pela alternância de 
camadas de diferentes espessuras de folhelho 
(verde) e arenito (amarelo) e a definição dos 
intervalos correspondentes às rochas geradoras, 
reservatório e selante. 

No que se refere às rochas geradoras, foram 
identificados duas seções com tipos distintos 
de querogênio (tipos II e tipo III). Variações nas 
propriedades permoporosas também permiti-
ram diferenciar três seções reservatórios, RA, 
RB e RC. 

Figura 2. Seção de correlação estratigráfica entre os poços selecionados para modelagem no sof-
tware Trace®.
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4. Modelagem de Sistema Petrolífero

4.1. Entrada de dados

Com o propósito de aumentar o entendimento 
da dinâmica dos sistemas petrolíferos na bacia 
estudada, foi realizado um estudo de modela-
gem unidimensional da geração do petróleo nos 
três poços selecionados. Na construção dos mo-
delos 1D, foram carregados os diversos dados 
de entrada, condições de contorno e dados de 
calibração listados a seguir.

Estratigrafia: o software dispõe de tabelas para 
carga de dados de topo, base e idade de cama-
das, eventos erosivos e hiatos deposicionais, que 
foram usadas pra carregar os dados da coluna 
perfurada nos três poços selecionados para o 
estudo.

Composição litológica: o software possui uma 
biblioteca de litologias padrão com respectivas 
propriedades petrofísicas. De modo a repre-
sentar da melhor maneira possível a composi-
ção observada nos poços estudados, o módulo 
“gerenciador de litologias” foi usado para editar 
as propriedades padrão ou compor diferentes 
litologias quando necessário. 

Parâmetros cinéticos: o software possui uma 
biblioteca de parâmetros cinéticos padrão de di-
ferentes tipos de querogênio de diversas bacias 
no Mundo, que podem ser editados se necessá-
rio. No presente estudo, foram empregados os 
parâmetros cinéticos de um querogênio do Tipo 
II da região do Mar do Norte, que melhor se 
adequavam às características da rocha geradora 

estudada. 

Paleobatimetria: a história da variação paleoba-
timétrica em função do tempo geológico obtida 
com base em dados bioestratigráficos e paleoe-
cológicos foi inserida no software por meio de 
tabela. 

Temperatura na superfície: a história da variação 
da temperatura na superfície em função do tem-
po geológico na área de estudo foi igualmente 
inserida por meio de tabela. 

Fluxo de Calor Basal: uma história de fluxo de 
calor em função do tempo que leva em conta a 
influência dos eventos tectônicos extensionais 
da bacia foi carregada na tabela de entrada do 
software.

Calibracão térmica: dados de refletância da vitri-
nita e de temperatura extrapolada forma car-
regados em tabelas para efeito de comparação 
com os perfis calculados pelo modelo térmico.

4.2. Backstripping e Modelagem Térmica

Nas primeiras etapa do processo de mode-
lagem, foram efetuados o backstripping e a 
modelagem térmica dos poços. As curvas de 
geohistória obtidas como resultado (Figuras 3, 4 
e 5) mostram o padrão de subsidência e com-
pactação das camadas e as isotermas que des-
crevem a história de evolução térmica ao longo 
do tempo geológico. De modo geral, é possível 
observar nos três poços o mesmo padrão mar-
cado por três eventos principais de subsidência 
e soerguimento com erosão.

Figura 3 – Diagra-
ma de geohistória 
do Poço 1 gerado 
com o software 
Trace®, mostrando 
o padrão de soter-
ramento e a evo-
lução térmica da 
seção sedimentar.
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Figura 4 – Diagrama de geohistória do Poço 2 
gerado com o software Trace®, mostrando o 
padrão de soterramento e a evolução térmica 
da seção sedimentar. Figura 5 – Diagrama de geohistória do Poço 3 

gerado com o software Trace®, mostrando o 
padrão de soterramento e a evolução térmica 
da seção sedimentar.

Figura 6 – Diagrama com os resultados da mo-
delagem mostrando os perfis de temperatura, 
fluxo térmico, porosidade e condutividade tér-
mica calculadas em função da profundidade para 
um dos poços modelados, no presente.

Figura 7 – Diagrama com os resultados da 
modelagem mostrando os perfis de temperatu-
ra, fluxo térmico, porosidade e condutividade 
térmica calculadas em função da profundidade 
para um dos poços modelados, a 100Ma.

Em outros diagramas gerados pelo software 
com os resultados da modelagem (Figuras 6 e 
7), podem ser analisadas as curvas de tempera-
tura, fluxo térmico, porosidade e condutividade 
térmica calculadas em função da profundidade 
de um dos poços modelados em duas idades 
distintas, no presente (Figura 6) e a 100Ma. 
(Figura 7).
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4.3. Maturação e Geração

A modelagem da maturação térmica foi cali-
brada por meio da comparação entre o perfil 
de refletância da vitrinita sintético resultante da 
simulação e um dado real, medido no Poço 2 a 
2500m de profundidade (Figura 8). A boa cor-
relação obtida entre o resultado da modelagem 
e o dado medido no poço indica que o modelo 
térmico adotado representa de forma adequada 
a evolução tectono-termal da bacia estudada.

Figura 8 – Gráfico de correlação entre perfis de 
refletância da vitrinita e de temperatura sintéti-
cas  
(curva com linha vermelha) e dados medidos 
(ponto verde) gerados na modelagem pelo 
Trace®.

Os gráficos de saída referentes à geração de 
hidrocarbonetos mostram que o processo de 
conversão da matéria orgânica em petróleo teve 
início no Cretáceo e prosseguiu até o presente 
na região dos três poços modelados. No caso 
do poço 2, usado na calibração do modelo tér-
mico (Figura 8), as duas seções potencialmente 
geradoras alcançaram taxas de transformação 
acumuladas da ordem de 30% no presente (Fi-
gura 9a), com períodos de transformação mais 
intensa concentrados no meio do Cretáceo e 
próximo ao Recente (Figura 9b). Em termo com-
posicionais, do total convertido, cerca de 70% 
corresponde frações acima de C15+  (Figura 10).

Figura 9 - Gráficos gerados pelo Trace® com re-
sultados da modelagem cinética das duas seções 
potencialmente geradoras no poço 2 que mos-
tram (a) a evolução da taxa de transformação do 
querogênio em petróleo em função do tempo e 
(b) intensidade de conversão.

Figura 10 – Gráfico gerados pelo Trace® com 
resultados da modelagem cinética de uma das 
seções potencialmente geradoras do poço 2 
mostrando a evolução da geração das diferen-
tes frações de hidrocarbonetos produzidos em 
função do tempo.

Os resultados da modelagem de geração podem 
ser integrados às informações de natureza tem-
poral dos outros elementos e processos do sis-
tema petrolífero em uma carta de eventos que 
fornece uma visão geral do grau de adequação 
do timing. Na carta de eventos produzida para 
a área modelada (Figura 11) pode-se observar 
que a deposição de boa parte dos reservatórios 
e selante e formação de trapas antecede ou é 
coetânea a geração de hidrocarbonetos. 
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Figura 11 - Carta de eventos gerada pelo sof-
tware Trace® para o sistema petrolífero mode-
lado.

4.4. Modelagem Multi-1D

Novos poços e pseudo-poços baseados em 
dados sísmicos foram incorporados ao projeto 
com o propósito de obter uma visão mais ampla 
da variação dos elementos e processos do siste-
ma petrolífero ao longo da área estudada. 

Empregou-se o recurso de modelagem multi-
-1D do software Trace, o qual aplica métodos 
de interpolação para expandir as informações 
pontuais de alguns poços para toda uma região. 
Dessa forma, podem ser gerados mapas mos-
trando a variação de diversos dados de saída da 
modelagem, tais como maturação (refletância da 
vitrinita), fração convertida, espessura, tempera-
tura, condutividade, porosidade e fluxo térmico, 
etc., em qualquer idade. No mapa da Figura 
12, é possível analisar a variação de  alguns dos 
resultados da modelagem da área estudada no 
presente.

Figura 12 – Mapas resultantes da modelagem 
multi-1D no Trace®, mostrando a variação de 
diversos parâmetros ao longo da área estudada 
no presente. 

5. Conclusões
O uso do software Trace® contribuiu signifi-
cativamente para um melhor entendimento da 
dinâmica do sistema petrolífero na área estuda-
da. O carregamento dos dados estratigráficos 
dos poços disponíveis permitiu correlacionar e 
visualizar o comportamento das unidades e ser-
viu de entrada para o trabalho de modelagem de 
bacia. Em um relatório gerado pelo software é 
possível analisar e comparar os principais dados 
de entrada e condições de contorno aplicadas 
nos poços modelados de modo a verifica a con-
sistência do modelo (Figura 13). 

A modelagem unidimensional permitiu descre-
ver a história de soterramento, os eventos de 
subsidência e erosão, e o processo de compac-
tação. Foi também possível reconstitui a histó-
ria de geração de hidrocarbonetos e avaliar o 
timing entre os diversos eventos e processos do 
sistema petrolífero. Na modelagem multi-1D, os 
resultados da modelagem de poços individuais 
foi extrapolado, dando uma visão ampla da va-
riação de diversos parâmetros ao longo da área 
de interesse.

Figura 13 – Relatório de dados de entrada e 
condições de contorno usados nos poços carre-
gados para modelagem no Trace®. 


