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A new exploration frontier

With a population of around 191 million, Brazil is 
located in a prime region of South America, on the 
tectonic plate of the same name. This location on 
a passive margin gives rise to a region free of some 
natural phenomena such as earthquakes of great 
magnitude, tsunamis and volcanoes, as well as 
tornadoes requiring special precautions to safeguard 
inhabitants. 

In terms of mineral and energy resources, Brazil has a 
variety of resources, including iron ore, potassium salts, 
rare earth elements, gold, tin, copper, aluminium and 
others.  Additionally, the country’s oil reserves, which 
are currently being assessed, demonstrate extraordinary 
potential for new discoveries, thus constituting a new 
frontier of exploration.

Proven oil reserves are in the order of 15.3 billion 
barrels, with around 459.3 billion m³ of natural gas. 
Oil and gas production amounts to around 2.2 million 
barrels per day. Daily oil exports reach 237,900 bbl/day 
and gas imports reach 35.8 million m³ per day.

There are 39 domestic companies and 38 foreign 
companies operating in Brazil in the exploration and 
production segments.

With a sedimentary area amounting to 7.5 million 
square kilometres onshore and 2.5 million square 
kilometres offshore, distributed across 38 sedimentary 
basins, of which 29 have the potential to produce 
hydrocarbons, only around 4.5% of all areas are under 
concession. 

It is hence well understood that there are excellent 
opportunities for the exploration for oil and gas, with 
great potential for new discoveries in both mature 
and frontier basins, as well as excellent investment 
opportunities.

We hope you enjoy this edition.

Yours sincerely,

Ana Cristina Chaves
President, Brazilian Geophysical Society (SBGf)
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Uma nova fronteira exploratória

O Brasil, cuja população atinge cerca de 191 milhões 
de habitantes, está implantado em uma região 
privilegiada da América Sul, na placa tectônica de 
mesmo nome. Essa situação de margem passiva 
constitui uma região livre de alguns fenômenos naturais 
tais como terremotos de grande magnitude, tsunamis 
e vulcões, além de tornados que exigem cuidados 
especiais para a segurança de seus habitantes. 

Em termos de recursos minerais e energéticos, o Brasil 
possui uma diversidade de recursos que inclui minério 
de ferro, sais de potássio, terras raras, ouro, estanho, 
cobre, alumínio entre outros.  Além disso, as reservas 
de petróleo do país que estão sendo avaliadas têm 
um potencial extraordinário para novas descobertas, 
constituindo, portanto, uma nova fronteira exploratória.

As reservas provadas de petróleo são da ordem de 15,3 
bilhões de bbl e cerca de 459,3 bilhões de m³ de gás 
natural. A produção de óleo e de gás é de cerca de 2,2 
milhões de barris por dia. As exportações diárias de 
óleo atingem 237,9 mil bbl/dia e as importações de 
gás atingem 35,8 milhões de m³ por dia.

Operam no Brasil, nos segmentos de exploração e 
produção, 39 empresas nacionais e 38 empresas 
estrangeiras.

Possuindo uma área sedimentar que atinge 7,5 milhões 
de quilômetros quadrados em terra e 2,5 milhões de 
quilômetros quadrados em mar, distribuídas em 38 
bacias sedimentares das quais 29 têm potencial para 
produzir hidrocarbonetos, apenas cerca de 4,5% de 
todas as áreas estão sob concessão. 

Daí, entende-se haver excelentes oportunidades para 
prospecção de petróleo e gás, com grande potencial de 
novas descobertas em bacias maduras e de fronteira, 
além de excelentes oportunidades de investimentos.

Esperamos que você disfrute desta edição.

Atenciosamente,

Ana Cristina Chaves
Presidente, Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf)
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 A new level of predictive understanding
	 Fractured	carbonates	require	a	new	and	more	efficient	method	of	

predictive	reservoir	understanding	in	order	to	enhance	offshore	
exploration, drilling and production activities.

 AQUISIÇÃO
 ACQUISITION

26 Aprimorando as imagens do pré e pós-sal
 A CGG explica como uma nova forma de aquisição sísmica de banda 

larga,	o	BroadSeis,	pode	melhorar	significativamente	as	imagens	do	
pré e pós-sal na Bacia de Santos.

 Enhancing post-salt and pre-salt imaging
	 CGG	explains	how	a	new	form	of	broadband	seismic	acquisition,	

BroadSeis,	can	significantly	improve	post-salt	and	pre-salt	imaging	in	
the	Santos	Basin.

29 Aquisição com gravimetria e magnometria
 Este artigo cobre a acquisição de dados sísmicos terrestres não 

exclusivos com gravimetria e magnetometria levada a cabo pela 
Georadar entre 2011 e 2013 na bacia do Amazonas.

 Acquisition using gravimetry and magnetometry
	 This	article	covers	the	acquisition	of	non-exclusive	seismic	data	of	

terrestrial	origin	using	gravimetry	and	magnetometry	carried	out	by	
Georadar	between	2011	and	2013	in	the	Amazon	Basin.

32 Soluções de fundo do mar para áreas offshore do Brasil
 Empresas de petróleo e gás cada vez mais utilizam soluções de fundo 

do mar para obtenção de dados sísmicos de qualidade superior 
quando comparados a com o processo tradicional de gravação 
sismográfica	rebocada.

 Seabed solutions for offshore Brazil
	 Oil	and	gas	companies	are	increasingly	utilising	seabed	solutions	to	

acquire	superior	quality	seismic	data,	when	compared	to	traditional	
towed streamer recording.

36 Monitoramento sísmico permanente em águas profundas
 O sistema OptoSeis da PGS foi recentemente instalado em um projeto 

da Petrobras no campo de petróleo Jubarte, tornando-se a primeira 
instalação PRM no mundo com solução complete em águas profundas.

 Permanent seismic monitoring in deep water
	 The	PGS	OptoSeis	system	was	recently	installed	at	a	Petrobras	project	

in	the	Jubarte	oil	field,	becoming	the	world’s	first	full-solution	PRM	
installation in deep water.

38 Tecnologia de nodes sísmicos em águas profundas
 Levantamentos de nodes em águas profundas se tornaram a principal 

tecnologia para redução de incertezas de perfuração em áreas 
obstruídas com complexas limitações geológicas.

 Deep water seismic node technology
	 Deep	water	node	surveys	have	become	the	technology	of	choice	

to	reduce	drilling	uncertainties	in	obstructed	areas	with	complex	
geological constraints.

41 Obtendo o sucesso máximo nas áreas offshore do Brasil 
	 A	SeaBird	Exploration	adquiriu	77.000	km	de	dados	offshore	2D	no	

Brasil e busca criar uma empresa permanente no Brasil em 2014.
 Achieving maximum success offshore Brazil 
 SeaBird	Exploration	has	acquired	77,000	line	km	of	2D	data	offshore	Brazil	

and	is	looking	into	establishing	a	permanent	business	in	Brazil	in	2014.
44 A tecnologia mais avançada de monitoramento de reservatórios em 4D
 Os planos de desenvolvimento de reservatórios mais ambiciosos do 

mundo	exigem	a	melhor	ferramenta	de	monitoramento	disponível	no	
mercado, a qual, conforme amplamente aceito, é o monitoramento de 
reservatório sísmico em 4D.

4 ATUALIZAÇÕES
 UPDATES

 Coletânea de notícias. Para as notícias regulares mais recentes, 
visite o site www.oilandgastechnology.net

 News round-up. For regular, up-to-the minute news stories, please 
visit www.oilandgastechnology.net

 ASSOCIAÇÃO EM DESTAQUE
 ASSOCIATION SPOTLIGHT

10 Promovendo o setor geofísico do Brasil
 Fundada no ano de 1978, a SBGf promove o desenvolvimento da 

geofísica no Brasil e está ativa e participante na regulamentação e 
criação de ferramentas de suporte à pesquisa, com o objetivo de 
prover uma efetiva base tecnológica para a indústria de petróleo e gás.

 Promoting the Brazilian geophysical sector
	 Founded	in	1978,	SBGf	promotes	the	development	of	geophysics	

in	Brazil	and	is	an	active	participant	in	the	regulation	and	creation	
of	support	tools	for	research,	with	the	aim	of	providing	an	effective	
technology	base	for	the	oil	and	gas	industry.

13 Geociências europeias embarcam em uma missão na América Latina
 A EAGE tem obtido um progresso estável em sua missão de oferecer 

uma associação global com toque europeu dedicada a garantir que as 
necessidades	específicas	de	profissionais	trabalhando	em	diferentes	
regiões sejam atendidas.

 European geoscience on a mission in Latin America
	 EAGE	has	been	steadily	progressing	in	its	mission	to	offer	a	global	

association	with	a	European	touch	dedicated	to	ensuring	that	the	
specific	needs	of	professionals	working	in	different	regions	are	met.

15 Um potencial energético extraordinário 
 O Brasil é uma das grandes potencias mundiais em termos 

energéticos. Mas para continuar sendo o país com maior potencial 
de descoberta de novas reservas de petróleo e gás no mundo, será 
necessário	ultrapassar	desafios	tecnológicos,	regulatórios	e	estratégicos	
importantes.

 An extraordinary energy potential 
	 Brazil	is	one	of	the	great	world	powers	in	terms	of	energy.	But	to	

continue	being	the	country	with	the	greatest	potential	for	the	discovery	
of	new	oil	and	gas	reserves	in	the	world,	major	technological,	regulatory	
and	strategic	challenges	will	need	to	be	overcome.

 MODELAGEM
 MODELLING

18 Como melhorar as previsões de estabilidade de poços
	 Esse	artigo	explora	o	inovador	JewelSuite	da	Baker	Hughes,	um	

software de modelagem de formações geológicas que aprimora as 
previsões de estabilidade de poços para sal através da simulação 
geomecânica, geomodelagem integrada e conectividade ininterrupta 
entre ambas.

 Improving wellbore stability predictions
	 This	paper	explores	Baker	Hughes’	proprietary	JewelSuite,	a	

subsurface	modeling	software	which	enhances	well	stability	predictions	
for	salt	through	geomechanical	simulation,	integrated	geomodelling	
and	seamless	connectivity	between	both.

22 Nova metodologia para caracterização de fraturas
	 Reservatórios	carbonáticos	fraturados	exigem	novo	fluxo	de	trabalho	

preditivo	para	melhorar	as	atividades	de	exploração	offshore,	
perfuração e produção.
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 PROCESSAMENTO
 PROCESSING

64 Principais técnicas de processamento para trabalhos com pré-sal
 Um dos centros mais prósperos de petróleo e gás do Brasil, a bacia 

de	Campos	possui	uma	geologia	que	implica	vários	desafios	para	as	
operadoras que buscam atingir suas ricas formações de pré-sal.

 Key processing techniques for pre-salt plays
	 One	of	Brazil’s	most	prosperous	oil	and	gas	hubs,	the	Campos	Basin	

has	a	geology	which	poses	several	challenges	to	players	looking	to	tap	
into	its	rich	pre-salt	formation.

66 Voando com gravidade tensorial completa
 A avançada tecnologia de gradiômetro combinada com posicionamento 

por GPS e processamento digital permite a rápida aquisição de dados 
de	gravidade	detalhados	através	de	aeronaves.

 Flying with full tensor gravity
	 Today	advanced	gradiometer	technology	combined	with	modern	GPS	

positioning and digital processing allows fast acquisition of detailed 
gravity	data	from	aircraft.

68 Processamento em banda larga garante dados precisos em 
subsuperfície

 Soluções de processamento em banda larga, como a WiBand da ION, 
continuam	a	obter	reconhecimento	e	se	tornam	rapidamente	um	
requisite para levantamentos sísmicos.

 Broadband processing yields the ground truth
	 Broadband	processing	solutions	such	as	ION’s	WiBand	continue	to	

gain acceptance and are fast becoming a requirement for marine 
towed	streamer	seismic	surveys.

 EMPRESA EM DESTAQUE
 COMPANY SPOTLIGHT

72 Criando ondas sísmicas com Dolphin
 De um início em 2010 até a liderança de mercado em 2013, esse 

document	explica	como	a	Dolphin	Geophysical	se	tornou	uma	história	
de sucesso no setor sísmico e gerou um enorme impacto na indústria 
de exploração de energia.

 Making seismic waves with Dolphin
	 From	a	standing	start	in	2010	to	market	leadership	in	2013,	this	paper	

explains	how	Dolphin	Geophysical	became	a	seismic	success	story	and	
made	a	(super)	major	impact	on	the	energy	exploration	industry.

76 Um Ikone no setor sísmico
	 A	Ikon	Science	fornece	o	conhecimento	quantitativo	mais	preciso	

sobre metas de exploração e desenvolvimento de campos através de 
software, serviços e estudos regionais.

 An Ikon in seismic expertise
	 Ikon	Science	delivers	the	most	accurate	quantitative	knowledge	of	

exploration	targets	and	developing	fields	through	software,	services	and	
regional studies.

78 Obtendo sucesso com soluções de geociência próprias para o Ártico
 A MAGE é uma das principais empresas russas que fornece um amplo 

conjunto	de	serviços	geofísicos	e	geológicos	há	mais	de	40	anos.
	 Gaining	success	with	Arctic-fit	geoscience	solutions
	 MAGE	is	one	of	the	leading	Russian	companies	providing	a	wide	range	

of	geological	and	geophysical	services	for	more	than	40	years.

 GUIA DE FORNECEDORES
 SUPPLIERS GUIDE

79 Uma lista dos principais fornecedores e provedores de serviços no 
setor de sísmica e geociências.

 A list of the most important suppliers and service providers in the 
seismic and geosciences sector.

 The most advanced 4D reservoir monitoring technology
	 The	world’s	most	ambitious	reservoir	development	plans	require	the	

best	reservoir	monitoring	tool	available	in	the	market,	which	has	been	
widely	accepted	as	4D	seismic	reservoir	monitoring.

48 Mapeando a linha costeira do Brasil
 Algumas das mais ricas reservas de petróleo do mundo estão logo 

abaixo	da	linha	costeira	brasileira,	com	extensão	de	6.450	quilômetros.	
Área essencial para a Spectrum, a empresa adquiriu e processou 
50.000	quilômetros	de	dados	sísmicos	em	2D	ao	longo	de	toda	sua	
extensão ao longo dos dois últimos anos.

 Mapping the Brazilian coastline
	 Some	of	the	world’s	richest	petroleum	reserves	lie	deep	beneath	

Brazil’s	6,450km	coastline.	A	key	area	for	Spectrum,	the	company	has	
acquired	and	processed	50,000km	of	2D	seismic	data	along	its	entire	
width	over	the	past	two	years.

50 Alcançando grandes metas de exploração
 As técnicas exclusivas de processamento e interpretação da 

Geokinetics são essenciais para os planos de exploração e produção 
das principais empresas de petróleo e gás do Brasil.

 Meeting high exploration goals
	 Geokinetics’	proprietary	processing	and	interpretation	techniques	have	

been	key	to	the	E&P	plans	of	Brazil’s	top	oil	and	gas	players.
52 Um barco adequado para todas as aplicações
	 Em	aplicações	de	múltiplas	finalidades,	a	Norsafe	lançou	recentemente	

o barco Munin 980, com o merecido título de “barco para toda obra”, 
uma vez que é capaz de realizar um grande conjunto de serviços que 
vai	desde	atividades	sísmicas,	guincho,	suporte	a	mergulho,	inspeção,	
pesquisa e reboque.

	 A	workboat	fit	for	all	purposes
	 In	multi-purpose	applications,	Norsafe’s	recently	released	Munin	980	

workboat	is	claiming	the	rightful	title	of	‘jack	of	all	trades’,	as	it	is	able	
to conduct a wide range of services from seismic activities, towing 
boom,	dive	support,	to	inspection,	survey	and	towing	duties.

 INTERPRETAÇÃO
 INTERPRETATION

56 Carregando a assinatura da inovação
	 A	Geoscience	Technology	Report	fala	com	Duane	Dopkin,	

vicepresidente executivo de tecnologia da Paradigm, sobre o sistema 
de interpretação de ponta da empresa, Paradigm 2011, novos 
avanços	tecnológicos	em	procedimento	e	os	desafios	no	Brasil	para	
levantamentos sísmicos de petróleo e gás no seguimento da 11ª 
rodada do país.

 Carrying forward the signature of innovation
	 Geoscience	Technology	Report	sits	down	with	Duane	Dopkin,	

executive	vice-president	of	technology	at	Paradigm	to	discuss	the	
company’s	game-changing	interpretation	system,	Paradigm	2011,	new	
advancements	in	the	pipeline	and	Brazil’s	challenges	for	oil	and	gas	
seismic	surveys	following	the	country’s	11th	round.

60 Repensando o reconhecimento regional na América do Sul
 O NEOS GeoSolutions fornece uma abordagem de múltiplos métodos 

para exploração da bacia Neuquén da Argentina, integrando um amplo 
espectro de conjuntos de dados geofísicos e geológicos (sísmicos e não 
sísmicos) em uma única e coerente interpretação, o neoBASIN.

 Rethinking regional reconnaissance in South America
	 NEOS	GeoSolutions	provides	a	multimethod	approach	for	exploring	

Argentina’s	Neuquén	Basin,	integrating	a	broad	spectrum	of	geological	
and	geophysical	datasets	(both	seismic	and	non-seismic)	into	a	single,	
cohesive	interpretation	–	the	neoBASIN.
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Brazil’s Libra field, located in the pre-salt area of the Campos 
Basin, holds a maximum estimated oil volume of 42 billion 
barrels, ANP announced recently. The new figure makes Libra 

Brazil’s largest oil field, equal in potential to several of the country’s 
major discoveries put together.

In situ volume at the Libra field ranges between 26-42 billion 
barrels of oil.

“[42 billion barrels of oil] is already something of the magnitude 
of 2/3 of Brazil’s total probable reserves,” ANP general director Magda 
Chambriard told reporters at a press conference in Rio.

“Of the oil volume in situ at Libra, if we project a recovery 
potential of 30 per cent, for example, Libra will be able to produce 
8-12 billion barrels of oil, which is something absolutely amazing and 
unimaginable,” Chambriard added.

According to the ANP boss, Libra’s potential surpasses those of 
Brazil’s major fields combined, including Marlim, Marlim Sul, Albacora, 
Roncador and others. Two of the country’s largest oil fields, Marlim and 
Roncador, hold combined recoverable reserves of 4.5 billion barrels.

“If we target the middle of Libra’s range of recoverable reserves 
[8-12 billion barrels], 10 billion barrels is something which includes 
Marlim, Roncador, Marlim Sul, Albacora and several other fields which 
are producing our daily 2 million barrels per day of oil. And this is a 
great development for us,” she added.

The announcement follows the country’s 11th tender of oil and 
gas blocks.”n

O campo brasileiro Libra, localizado na área do pré-sal da Bacia de 
Campos, detém um volume de petróleo estimado de 42 bilhões 
de barris de petróleo, segundo anúncio recente da ANP. O novo 

valor torna o campo de Libra o maior campo de petróleo do Brasil, com 
potencial semelhante a várias das principais descobertas do país juntas.

O volume in situ no campo Libra varia entre 26 a 42 bilhões de 
barris de petróleo.

“[42 bilhões de barris de petróleo] já é um número da magnitude 
de 2/3 do total de reservas prováveis do Brasil", conta a diretora-geral 
da ANP Magda Chambriard a repórteres durante uma conferência para 
imprensa no Rio.

“Do volume de petróleo in situ no campo Libra, projetamos um 
potencial de recuperação de 30%: por exemplo, Libra será capaz 
de produzir de 8 a 12 bilhões de barris de petróleo, o qual é algo 
absolutamente incrível e inimaginável", acrescenta Chambriard.

De acordo com a chefe da ANP, o potencial do campo Libra supera os 
principais campos brasileiros juntos, incluindo Marlim, Marlim Sul, Albacora, 
Roncador e outros. Dois dos maiores campos de petróleo do país, Marlim e 
Roncador, detém reservas recuperáveis combinadas de 4,5 bilhões de barris.

"Se nos concentrarmos no alcance intermediário de reservas 
recuperáveis [8 a 12 bilhões de barris] do campo Libra, 10 bilhões de barris 
é um valor que inclui os campos Marlim, Roncador, Marlim Sul, Albacora 
e vários outros, os quais produzem nossos 2 milhões de barris de petróleo 
diários. E esse é um grande desenvolvimento para nós", finaliza ela.

O anúncio segue a 11ª rodada nacional por blocos de petróleo e gás.

Libra field may hold 2/3 of Brazil’s oil reserves – ANP

Campo Libra pode reter até 2/3 das reservas de 
petróleo do Brasil - ANP

The new figure makes Libra Brazil’s largest oil field, equal in 
potential to several of  the country’s major discoveries put together
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CGG has announced that it has been awarded a contract by 
a subsidiary of Anadarko Petroleum Corporation and partner 
Ecopetrol to acquire and process a 5,500 km2 3D BroadSeis 

seismic survey on the Caribbean coast offshore Colombia.
“This is the largest marine seismic program ever acquired in 

Colombia and the first proprietary BroadSeis survey to be conducted 
in the country,” CGG said in a written statement.

The survey, covering portions of the Col 5; Ura 4, Fuerte Norte, 
Fuerte Sur and Purple Angel blocks, will be acquired by the CGG Viking 
towing a 10 x 100 x 7,050 m spread in a BroadSeis configuration 
using steerable Sercel Sentinel solid streamers and CGG’s proprietary 
Dovetail acquisition solution designed to achieve more regular 
sampling and reduce infill.

The survey will start in Q3 2013 and is expected to take four 
months. The survey data set will be processed in CGG’s Houston 
data centre.

“[BroadSeis] will enhance imaging in this geologically challenging 
area known for its heavy faulting and strong multiple mask. BroadSeis 
will provide improved resolution of shallow targets and better 
penetration for the imaging of deeper objectives,” said CGG.

Jean-Georges Malcor, CEO, CGG, said: “CGG has now acquired over 
50 BroadSeis surveys worldwide since its launch in 2010, confirming the 
position of BroadSeis as the industry’s preferred broadband technology.”n

A CGG anunciou que firmou um contrato com uma subsidiária da 
Anadarko Petroleum Corporation e uma parceria com a Ecopetrol 
para obter e processar um levantamento de 5.500 km2 de dados 

sísmicos por BroadSeis na área offshore da costa Caribenha da Colômbia.
"Este é o maior programa marinho já obtido na Colômbia e será o 

primeiro levantamento exclusivo da BroadSeis realizado no país", conta 
a CGG em uma declaração escrita.

O levantamento, abordando partes dos blocos Col 5, Ura 4, Fuerte Norte, 
Fuerte Sul e Anjo Roxo, será obtido pela CGG Viking rebocando um sismógrafo 
de 10 x 100 x 7,050 metros na configuração BroadSeis usando sismógrafos 
sólidos Sercel Sentinel e a solução de aquisição exclusiva Dovetail da CGG 
desenvolvida para se obter amostragens regulares e reduzir enchimentos.

O levantamento terá início no 3º trimestre de 2013 e deve durar 
quatro meses. O conjunto de dados do levantamento será processado 
no centro de dados da CGG em Houston.

"[BroadSeis] irá aprimorar as imagens nesta área geologicamente 
desafiadora conhecida por suas grandes falhas e sólida máscara 
múltipla. O BroadSeis fornecerá maior resolução de alvos rasos e melhor 
penetração para imagem de objetivos mais profundos”, conta a CGG.

Jean-Georges Malcor, CEO da CGG, comenta: "A CGG agora obteve 
mais de 50 levantamentos BroadSeis em todo o mundo desde seu 
lançamento em 2010, confirmando a posição da BroadSeis como a 
tecnologia favorita de banda larga do setor."

CGG awarded 3D survey 
offshore Colombia

CGG firma um contrato de levantamento de dados 
em 3D nas áreas offshore da Colômbia

The survey will start in Q3 2013 and is expected to take four months. 
The survey data set will be processed in CGG’s Houston data centre
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Fairfield Energy, the North Sea-focused independent oil and gas 
company has started a 400 km² broadband 3D seismic survey over 
their recently awarded 27th Round Licence P2089 Block 43/28. 

The survey will be acquired by Polarcus.  The 3D seismic acquisition 
programme is part of a new and larger Polarcus broadband multi-client 
survey of up to 2,000 km² being acquired by the 3D seismic vessel, 
Polarcus Nadia.

Polarcus’ RightPlan survey utilises the ultra-quiet Sentinel 
solid streamers towed at 12 m depth and GXT’s WiBand processing 
technology to deliver a significantly improved broadband image. 
To date, 43/28 along with nearby part blocks has only been 
appraised using existing 2D data.  The partnership will take 
receipt of the new 3D volume during the fourth quarter of this 
year giving sufficient time to fully evaluate both structural 
Carboniferous and stratigraphic Permian exploration plays 
previously identified.

 “We are pleased to announce the commencement of the Block 
43/28 survey.  Planning for the survey has been executed in a very 
short time frame which will allow us to meet our commitments 
on this license in only its first year. The new results, using the 
very latest in seismic technology should allow us to gain a much 
improved image of the Carboniferous in this area," said David 
Peattie, CEO at Fairfield Energy. n

A Fairfield Energy, uma empresa independente de petróleo e gás 
focada no Mar do Norte, deu início a um levantamento de dados 
sísmicos em 3D de banda larga de 400km² ao longo de seu bloco 

43/28 P2089 recém-adquirido na 27ª rodada de licenciamento. 
O levantamento será obtido pela Polarcus.  O programa de aquisição 

de dados sísmicos em 3D faz parte do novo e maior levantamento de 
múltiplos clientes com dados em banda larga da Polarcus de até 2.000 
km² obtido pela embarcação de dados sísmicos em 3D, a Polarcus Nadia.

O levantamento RightPlan da Polarcus utiliza sismógrafos sólidos 
Sentinel ultrassilenciosos rebocados em 12 metros de profundidade e 
tecnologia de processamento WiBand da GXT para fornecer melhores 
imagens de banda larga. Até hoje, o bloco 43/28, com blocos próximos, só 
foi avaliado através do uso de dados 2D existentes. A parceria abordará o 
novo volume em 3D durante o quarto trimestre deste ano, oferecendo tempo 
suficiente para avaliar completamente campos de exploração permianos 
estratigráficos e carboníferos estruturas previamente identificados.

 É com prazer que anunciamos o início do levantamento do bloco 
43/28.  O planejamento para o levantamento foi executado em um 
período bastante curto de tempo que possibilitará que honremos 
nossos compromissos nessa licença no primeiro ano. Os novos 
resultados usando a mais recente tecnologia sísmica devem possibilitar 
que tenhamos uma imagem bem melhor das zonas carboníferas nesta 
área", conta David Peattie, CEO da Fairfield Energy.

Polarcus joins broadband 3D acquisition  
campaign in Southern North Sea

Polarcus se junta à campanha de aquisição de dados em 
3D de banda larga na parte sul do Mar do Norte

The 3D seismic acquisition programme is part of  a new and larger Polarcus broadband multi-
client survey of  up to 2,000 km² being acquired by the 3D seismic vessel, Polarcus Nadia
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WesternGeco launches multiclient seismic survey offshore Mozambique

WesternGeco dá início a levantamento sísmico de múltiplos clientes 
na área offshore de Moçambique
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Metodologias de processamento de dados patenteadas da Bell, recursos de inversão e sinergia 
com outras tecnologias acompanham rapidamente o fluxo de trabalho de exploração.

WesternGeco has announced that it has begun acquisition of a 
major multiclient seismic survey offshore Mozambique using 
Schlumberger’s proprietary ObliQ sliding-notch broadband 

acquisition and imaging technique. The technique optimises the 
recorded bandwidth of the seismic signal, enabling more detailed 
imaging of the subsurface and more reliable extraction of rock 
properties.

“This seismic survey is optimally located to help oil and gas 
companies evaluate play potential offshore Mozambique,” said Carel 
Hooykaas, president, WesternGeco. “The ObliQ technique is expected to 
provide valuable high-resolution broadband imaging in this geologically 
complex area where recent discoveries and regional appraisals indicate 
significant frontier exploration potential.”

The survey is being acquired in collaboration with the National 
Petroleum Institute of Mozambique (INP) and is fully supported by 
industry prefunding. It consists of more than 31,000 km long-offset 2D 
data and covers the majority of the offshore territory of Mozambique 
where future licensing rounds are expected. n

A WesternGeco anunciou que deu início à aquisição de um grande 
levantamento sísmico de múltiplos clientes na área offshore de 
Moçambique usando a técnica de imagens e aquisição em banda 

larga com deslize de ruídos ObliQ de propriedade da Schlumberger. 
A técnica otimiza a largura de banda registrada do sinal sísmico, 
possibilitando imagens mais detalhadas abaixo da superfície e extração 
mais confiável de propriedades de rochas.

"O levantamento sísmico é localizado de forma ideal para ajudar 
empresas de petróleo e gás a avaliar o potencial de extração nas áreas 
offshore de Moçambique", diz Carel Hooykaas, presidente da WesternGeco. 
"A técnica ObliQ deve fornecer imagens valiosas em alta resolução nesta 
área geologicamente completa na qual descobertas recentes e avaliações 
regionais indicam potencial significativo de exploração nas fronteiras."

O levantamento está sendo obtido em colaboração com o Instituto 
Nacional de Petróleo de Moçambique (INP) e conta com suporte total de 
pré-fundos do setor. O projeto é composto de mais de 31.000 quilômetros 
de dados 2D de compensação e aborda a maior parte do território offshore 
de Moçambique onde são esperadas rodadas de licenciamento.
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Dolphin Geophysical has secured a 3D award from an undisclosed 
client in the North Sea. The survey will be acquired by the high 
capacity 3D vessel M/V Polar Duke, commencing in August for 

the duration of approximately five weeks. 
 "We now have a full backlog for the Summer Season", said Håvard 

Åsli, regional marketing and sales manager for North Europe, "with all 
of our vessels working in the North Sea region and busy into Q4".

Phil Suter, VP Marketing & Sales at Dolphin told OGT that the Polar 
Duke would conduct the survey using the company's recently released 
OpenCPS 3.0 software platform, which delivers production seismic data 
processing for land and marine data. The 3.0 release brings processing 
capabilities such as field QC and PSTM imaging.

"All of our vessles have the OpenCPS software platform, which we mostly 
use to conduct fasttrack processing of seismic data," Sutter told OGT. n

A Dolphin Geophysical fechou um contrato de dados em 3D com 
um cliente não divulgado para o Mar do Norte. O levantamento 
será obtido pela embarcação M/V de levantamento de dados em 

3D de alta capacidade  Polar Duke, com início em agosto e duração de 
aproximadamente cinco semanas. 

 "Contamos agora com um registro completo para a época do 
verão", conta Håvard Åsli, gerente de vendas e marketing regional para 
o norte da Europa, "com todas as nossas embarcações trabalhando na 
região do Mar do Norte e ocupadas no 4º trimestre."

Phil Suter, vice-presidente de vendas e marketing da Dolphin à 
OGT que a Polar Duke realizará a pesquisa usando a recém-lançada 
plataforma de software OpenCPS 3.0 da empresa, a qual oferece 
processamento de dados sísmicos de produção para dados marinhos 
e terrestres. A versão 3.0 agrega capacidades de processamento como 
imagens de migração em tempo pré-empilhamento e controle de 
qualidade de campo.

"Todas as nossas embarcações contam com a plataforma de software 
OpenCPS, a usamos na maior parte do tempo para o processamento de 
rastreamento rápido de dados sísmicos", conta Sutter à OGT.

Dolphin awarded North 
Sea 3D contract

Dolphin firma contrato    de dados 3D no Mar do Norte

The survey will be acquired by the high 
capacity 3D vessel M/V Polar Duke
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First EAGE/SBGf Workshop 2013

The Brazilian Geophysical Society (SBGf) and EAGE are 
or¬ganising their first joint workshop on 5–6 November 2013 
in Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil, themed ‘Fractures in 

Con¬ventional and Unconventional Reservoirs’. With the emphasis 
on Latin American resource exploitation, the workshop will ex¬plore 
latest developments as they apply to both conventional (clastic and 
carbonate) and unconventional (particularly frac¬tured basement, 
shales, and tight gas).

Fractures remain one of the most challenging features for many 
conventional and unconventional reservoirs. Character¬ized by very 
little data, much of it being qualitative and soft (such as mud losses 
during drilling, fractures observed in core or image logs, anisotropy 
observed in seismic data) rather than qualitative and hard (such 
as well test permeability thickness, fracture apertures in core, 
attenuation of stonely waves).

For further information about the workshop, please visit the 
webpage at www.eage.org and www.sbgf.org.br, which will be 
updated regularly.

Alternatively, feel free to contact the organisers with any questions 
via e-mail at conferences@eage.org or eventos@sbgf.org.br. n

A Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf) e a EAGE estão 
organizando seu primeiro workshop em cooperação nos dias 
5 e 6 de novembro de 2013 em Copacabana, Rio de Janeiro, 

no Brasil, com o tema “Fraturas em Reservatórios Convencionais 
e não Convencionais”. Com ênfase no setor de exploração de 
recursos da América Latina, o workshop irá explorar os mais recentes 
desenvolvimentos conforme são aplicados de forma convencional 
(clástico e carbonatos) e não convencional (subsolos, xisto e gás 
compacto parcialmente fraturado).

As fraturas continuam a ser uma das características mais 
desafiadoras para reservatórios convencionais e não convencionais. 
Estas são caracterizadas por pouquíssimos dados, sendo que boa parte 
é qualitativa e subjetiva (como perdas de lama durante perfuração, 
fraturas observadas em núcleos ou registros de imagem, anisotropia 
observada em dados sísmicos) e não qualitativa e tangível (como 
espessura de permeabilidade de teste de poços, fendas de fraturas em 
núcleo, atenuação de ondas rochosas).

Para obter mais informações sobre o workshop, acesse a página www.
eage.org e www.sbgf.org.br, as quais serão atualizadas regularmente.

Ou, se quiser, sinta-se à vontade para entrar em contato com os 
organizadores com dúvidas através do e-mail conferences@eage.org 
ou eventos@sbgf.org.br.

Primeiro Workshop EAGE/SBGf 2013

Fractures remain one of  the most challenging features for many conventional and unconventional reservoirs
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A Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf) constitui uma 
associação livre de estudantes e profissionais que exercem 
atividades em diversos ramos das geociências. Seu quadro social 

atinge cerca de 3.500 afiliados entre sócios efetivos (profissionais) 
e aspirantes (estudantes), congregando profissionais de petróleo, 
mineração, meio ambiente, geofísica espacial, ambiental e geofísica 
aplicada à engenharia. Além dos citados, é expressivo o número de 
membros da SBGf que atuam em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 
com forte atuação nas atividades desenvolvidas no país.

Embora as atividades da SBGf estejam mais centralizadas no Rio 
de Janeiro, onde está a sua sede, há atuação descentralizada, exercida 

Fundada no ano de 1978, a SBGf promove o desenvolvimento da geofísica 
no Brasil e está ativa e participante na regulamentação e criação de 
ferramentas de suporte à pesquisa, com o objetivo de prover uma efetiva 
base tecnológica para a indústria de petróleo e gás

Promovendo o setor geofísico do Brasil

The Brazilian Geophysical Society (SBGf) is a free association of 
students and professionals who perform activities in different 
branches of the geosciences. It has a membership of around 

3,500 affiliates broken down into full members (professionals) and 
candidate members (students), bringing together professionals from 
the oil, mining, environmental, space geophysics, applied geophysics 
and environmental engineering industries. Besides those mentioned, a 
significant number of SBGf members work in research and development 
(R&D) with vast experience of the operations conducted in the country.

While the activities of the SBGf are more centralised in Rio de Janeiro, 
where its headquarters are located, decentralised operations are carried 

Founded in 1978, SBGf promotes the development of geophysics in Brazil 
and is an active participant in the regulation and creation of support tools 
for research, with the aim of providing an effective technology base for the 
oil and gas industry

Promoting the Brazilian geophysical sector

Opening ceremony of  SBGf ’s 
12th International Congress, 
15 August 2011



out by regional offices that constitute advanced centres in areas away 
from the city of Rio de Janeiro. Each regional office covers a certain 
number of Brazilian states, allowing work to be performed throughout 
Brazil. They are located in six cities across the country: Natal, Rio Grande 
do Norte state; Belem, Pará state; Salvador, Bahia state; Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul state; Brasilia, in the Distrito Federal; and Rio de Janeiro, 
assisting the SBGf board in undertaking specific activities related to the 
states covered by these regional offices.

Founded in 1978, SBGf has its headquarters in Rio de Janeiro, 
where the main board decisions are made and where operating and 
management strategies for the activities stipulated under our bylaws 
are established. The various activities performed by SBGf include the 
organisation of conferences, symposia, workshops, courses, scientific 
meetings and other activities of technical and scientific interest.  

The main event held by SBGf is the International Geophysical 
Congress, which takes place every two years (during odd-numbered 
years). The first congress was held in 1989 and the latest in 2011, 
which was attended by around 2,300 participants, 12% from abroad. 
The event featured 462 oral sessions and panels (poster), with 65 
operators and service companies participating in the Exhibition of 
Products and Services (EXPOGEf) held as part of the Congress, which 
is the largest geophysical event held in Latin America. Secondly, 
during even-numbered years, the Brazilian Symposium on Geophysics 
is held, which focuses on basic research in geophysics. Due to 
its characteristics, a significant number of students and teachers 
participate in this symposium and discuss their teaching and research 
activities with great enthusiasm.

Considering the importance of students and taking into account 
the existence of seven undergraduate courses and dozens of post-
graduate courses in geophysics in Brazil, SBGf has developed a robust 
student support programme providing exemption from enrolment 
fees for courses and events, as well as distributing scholarships to 
geophysics students completing their degrees, as a way of stimulating 
the preparation of their end of course dissertations.

In its international operations, the SBGf has been developing 
joint activities with the Society of Exploration Geophysicists (SEG), 
the European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), the 
American Geophysical Union (AGU) and other national associations. 
Through various memoranda of understanding, the SBGf has been 
expanding its interest in establishing technical partnerships with 
international scientific bodies and organising joint events, as was the 
case with the SEG in 2012, and more recently with the EAGE, greatly 
expanding integration between similar associations and continuing 
to promote the sharing of technical content among the Brazilian 
geophysical community.

The SBGf encourages the dissemination of knowledge through 
regular publications: 

• Revista Brasileira de Geofísica (Brazilian journal of geophysics), with 
four annual volumes, publishing a total of 40 technical articles in English;

• SBGf Newsletter, with four issues per year, bringing a more 

pelas secretarias regionais que constituem núcleos avançados em 
regiões afastadas da cidade do Rio de Janeiro. Cada secretaria regional 
exerce suas atividades englobando um determinado número de 
estados brasileiros, propiciando a atuação em todo território brasileiro. 
Para tanto, estão localizadas em seis cidades do país: Natal,estado 
do Rio Grande do Norte; Belém,estado do Pará; Salvador,estado da 
Bahia; Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul; em Brasília no 
Distrito Federal; e no Rio de Janeiro, auxiliando a diretoria da SBGf 
no desenvolvimento de atividades específicas ligadas aos estados 
abrangidos por essas secretarias regionais.

Fundada em 1978, a SBGf tem sede no Rio de Janeiro, onde são 
tomadas as principais decisões de diretoria e onde são estabelecidas as 
estratégias de atuação e a organização de atividades estipuladas pelo 
nosso estatuto. Entre as diversas atividades exercidas pela SBGf, inclui-
se a organização de congressos, simpósios, workshops, cursos, reuniões 
científicas e outras atividades de interesse técnico-científico.  

O principal evento realizado pela SBGf é o Congresso Internacional de 
Geofísica, que ocorre a cada dois anos (anos ímpares). O primeiro congresso 
foi realizado em 1989 e o último em 2011, ocasião em que compareceram 
cerca de 2300 participantes, sendo 12% do exterior. O evento contou com 
462 seções orais e painéis (pôster) e 65 empresas operadoras e de serviços 
que participaram da Exposição de Produtos e Serviços (EXPOGEf) que ocorre 
integrada ao Congresso, que constitui o maior evento geofísico realizado na 
América Latina. Secundariamente, nos anos pares, é realizado o Simpósio 
Brasileiro de Geofísica, voltado para a pesquisa básica em geofísica. Por suas 
características, esse simpósio tem expressiva participação de estudantes e 
professores que discutem com grande entusiasmo suas atividades em ensino 
e pesquisa.

Considerando a importância do estudante e levando em conta a 
existência de sete cursos de graduação e dezenas de cursos de pós-
graduação em geofísica no Brasil, a SBGf vem desenvolvendo um programa 
robusto de apoio aos estudantes, propiciando isenção de inscrição em 
cursos e em eventos além de distribuir bolsas de estudo para alunos de 
geofísica que estão concluindo a graduação, como forma a estimular as 
atividades de elaboração de suas monografias de fim de curso.

Em sua atuação internacional, a SBGf vem desenvolvendo atividades 
conjuntas com a Society of Exploration Gephysicists (SEG), com a European 
Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), com a American 
Geophysical Union (AGU) e outras associações nacionais. Assim é que, 
através de diversos termos de entendimento, a SBGf vem expandindo seu 
interesse em estabelecer parcerias técnicas com as entidades científicas 
internacionais e, oportunamente, realizando eventos conjuntos como foi 
o caso da SEG em 2012, e, mais recentemente, com a EAGE, ampliando 
fortemente a integração entre associações congêneres e continuando a 
mobilizar a troca de conteúdo técnico da comunidade geofísica brasileira.

A SBGf incentiva a disseminação do conhecimento através de 
publicações regulares: 

• Revista Brasileira de Geofísica, com quatro volumes anuais, 
publicando um volume total de 40 artigos técnicos em inglês;

• Boletim da SBGf, com quatro números por ano, trazendo uma 
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visão mais holística da comunidade geofísica, incluindo notícias 
institucionais, acadêmicas e das indústrias;

• Dicionário Inglês-Português de Geologia e Geofísica, com planos 
de em breve incluir a sua versão contendo tradução para o espanhol;

• Livros técnicos, envolvendo diversos temas geofísicos em 
diferentes níveis de conhecimento técnico.

Esse artigo foi escrito pela diretoria da SBGf, incluindo Ana Cristina 
Chaves, presidente, Renato Lopes Silveira, secretário institucional, e 

Francisco Carlos Neves de Aquino, secretário geral.

holistic view of the geophysical community, including institutional, 
academic and industry news;

• English-Portuguese Dictionary of Geology and Geophysics, with 
plans to soon include a version containing Spanish translations;

• Technical books, involving various geophysical topics at different 
levels of technical knowledge. n

This article was written by the SBGf board, including Ana Cristina 
Chaves, president, Renato Lopes Silveira, institutional secretary, and 

Francisco Carlos Neves de Aquino, secretary general.

Association Spotlight
Associação em Destaque

The SBGf has been expanding its interest in establishing 
technical partnerships with international scientific bodies 

and organising joint events

Organisador official do 13° Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica
Official organiser of the 13th International Congress of the Brazilian Geophysical Society

Próximos Eventos da SBGf
•	 SBGf	2013:	13º	Congresso	
Internacional da Sociedade Brasileira 
de	Geofísica	(SBGf),	26-29	de	agosto	
de	2013,	Rio	de	Janeiro,	RJ;
•	 PrimeiraWorkshop	EAGE/SBGf	
2013:	Fraturas	em	Reservatórios	
Convencionais	e	Não	Convencionai,	
5-6	de	novembro	de	2013,	Rio	de	
Janeiro,	RJ.

Para mais informações sobre os eventos da SBGf ou datas 
importantes no setor das geociências, por favor acesse www.sbgf.org.
br. Alternativamente, contate eventos@sbgf.org.br 

Upcoming SBGf Events
•	 SBGf	2013:	13th	International	
Congress	of	the	Brazilian	
Geophysical	Society	(SBGf),	26-29	
August	2013,	Rio	de	Janeiro,	RJ;
•	 First	EAGE/SBGf	Workshop	
2013:	Fractures	in	Conventional	
and	Unconventional	Reservoirs,	
5-6	November	2013,	Rio	de	
Janeiro,	RJ.

For further information about SBGf events or general geoscience 
events, please visit www.sbgf.org.br. Alternatively, contact eventos@
sbgf.org.br 
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The European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) 
is a professional association for professionals from that sector. 
Founded in 1951, it is an organisation with a worldwide 

membership of around 16,000 members, providing a global network 
of commercial and academic professionals. The association is truly 
multi-disciplinary and international in form and pursuits. All members 
of EAGE are professionally involved in or studying geophysics, 
petroleum exploration, geology, reservoir engineering, mining and civil 
engineering. EAGE operates two divisions: the Oil & Gas Geoscience 
Division and the Near Surface Geoscience Division. 

Due to its geographical location, in the past EAGE paid relatively 
little attention to Latin America, except for being present at key 

EAGE	has	been	steadily	progressing	
in its mission to offer a global 
association with a European touch 
dedicated to ensuring that the 
specific	needs	of	professionals	
working	in	different	regions	are	met

European geoscience  
on a mission in Latin America

A Associação Europeia de Geocientistas e Engenheiros, a EAGE, 
é uma associação profissional composta pelos profissionais 
desse setor. Fundada em 1951, a EAGE possui uma sociedade 

mundial com cerca de 16.000 membros, fornecendo uma rede global de 
profissionais acadêmicos e comerciais. A associação é verdadeiramente 
multidisciplinar e internacional em sua forma e metas. Todos os 
membros da EAGE estão profissionalmente envolvidos ou estudam 
os campos de geofísica, exploração de petróleo, geologia, engenharia 
de reservatórios, mineração e engenharia civil. A EAGE opera duas 
divisões: a divisão de geociências de petróleo e gás e a divisão de 
geociências próximo à superfície. 

Devido à sua localização geográfica, no passado a EAGE reservou 

A	EAGE	tem	obtido	um	progresso	
estável em sua missão de oferecer 
uma associação global com toque 
europeu dedicada a garantir que 
as	necessidades	específicas	de	
profissionais	trabalhando	em	
diferentes regiões sejam atendidas

Geociências europeias embarcam 
em uma missão na América Latina

Rio de Janeiro, Brazil, will be the location for the upcoming EAGE/SBGf  Workshop in November 2013
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relativamente pouco atenção à América Latina, exceto por sua 
participação nos principais eventos de indústria em países como Brasil, 
Colômbia e Venezuela. No entanto, ao longo dos anos, houve mais 
atividade na região, com visitas, apresentações, cursos técnicos de 
curta duração e workshops, especialmente em países com operações de 
exploração e produção em evolução, como a Colômbia e a Argentina. 

Na verdade, a América Latina tem uma afinidade cultural com a 
Europa mais próxima do que muitas outras regiões no mundo, o que 
compõe um bom ponto de partida para a EAGE desenvolver laços mais 
estreitos. Como uma associação profissional multidisciplinar única, 
acreditamos que há uma clara necessidade para a EAGE elevar seu 
perfil no interesse dos nossos membros  em constante crescimento 
na região e fornecer oportunidades para todos os geocientistas e 
engenheiros conhecerem nosso portfólio de serviços. O próximo 
presidente da EAGE é o argentino Gladys Gonzalez, e ele simboliza bem 
o apreço da EAGE por essa região.

Já observamos um crescimento 
em nossa sociedade na região, o 
qual se reflete em nossa presença 
crescente através de visitas 
por representantes da EAGE e 
memorandos de entendimento 
com sociedades profissionais 
locais da América Latina. 
Recentemente, a Asociación 
Argentina de Geofísicos y 
Geodestas (AAGG), a Unión 
Geofísica Mexicana (UGM) e a 
Sociedad de Geología de Trinidad 
y Tobago (GSTT) tornaram-se 
sociedades associadas da EAGE. 
Há vários anos a EAGE trabalha 
de perto com: a Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos 
Del Petróleo (ACGGP); a Associação Brasileira de Geofísica (SBGf); 
o Instituto Argentino del Petroleo y del Gas (IAPG); e a  Sociedad 
Venezolana de Ingenieros Geofisicos (SOVG). Todas essas instituições 
permitem que a EAGE esteja mais próxima de geocientistas que vivem 
e trabalham na região da América Latina. Há três workshops agendados 
na região: o workshop EAGE/SBGF (5 e 6 de novembro de 2013, no 
Rio de Janeiro, Brasil); o workshop EAGE/ACGGP (março de 2014); e o 
workshop EAGE/IAPG (novembro de 2014). 

A missão da EAGE na América Latina também levou à criação de 
divisões estudantis locais da EAGE e à organização de conferências 
e atividades voltadas especificamente para alunos, assim como 
programas de educação por toda a região. 

Esse artigo foi escrito por Len Srnka, presidente da EAGE, 2012-2013. 
A sede da EAGE está localizada na Holanda, com escritórios regionais em 

Houten, Moscou, Dubai e Kuala Lumpur. Para mais informações sobre nossa 
sociedade, conferências e rede de profissionais, acesse www.eage.org

industry events in countries such as Brazil, Colombia, and Venezuela. 
However, over the past years there has been more activity in the region, 
with visits and presentations, technical short courses and workshops, 
especially those countries with evolving E&P operations such as 
Colombia and Argentina. 

In fact, Latin America has a cultural affinity with Europe 
much closer than many other regions in the world, which makes 
a good starting point for EAGE to develop stronger ties. As a 
uniquely multi-disciplinary professional association, we believe 
that there is a clear need for EAGE to raise its profile in the 
interest of our increasing membership in the region and to provide 
the opportunity for all geoscientists and engineers to become 
acquainted with our service portfolio. EAGE’s upcoming president 
and Argentina-born Gladys Gonzalez is therefore a symbol of 
EAGE’s appreciation for this region.

We have already seen a growth 
in our membership in the region, 
which reflects our increasing 
presence through visits by EAGE 
representatives and memorandum 
of understanding (MOU) 
agreements with local Latin 
American professional societies. 
Recently, the Asociación Argentina 
de Geofísicos y Geodestas (AAGG), 
the Unión Geofísica Mexicana 
(UGM) and the Geological 
Sociedad de Geología de Trinidad 
y Tobago (GSTT) have become 
Associated Societies of EAGE. For 
quite some years, EAGE has been 
working closely together with: 

the Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos Del Petróleo 
(ACGGP); the  Associação Brasileira de Geofísica (SBGf); the Instituto 
Argentino del Petroleo y del Gas (IAPG); and the Sociedad Venezolana 
de Ingenieros Geofisicos (SOVG) – all of which give EAGE the chance 
to be closer to geoscientists living and working in the Latin American 
region. Coming up are three workshops in the region: the EAGE/
SBGF Workshop (5-6 November 2013, Rio de Janeiro, Brazil); the 
EAGE/ACGGP Workshop (March 2014); and the EAGE/IAPG Workshop 
(November 2014). 

EAGE’s mission in Latin America has also led to the creation of local 
student chapters of the EAGE and the organisation of conferences 
and activities aimed specifically at students, as well as education 
programmes throughout the region. n

This article was written by Len Srnka, president 2012-2013, EAGE. EAGE’s 
head office is located in the Netherlands, with regional offices in Houten, 

Moscow, Dubai and Kuala Lumpur. For more information on our membership, 
conferences and our network of professionals, please visit www.eage.org

EAGE’s head office is located in the Netherlands, with 
regional offices in Moscow, Dubai and Kuala Lumpur
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Brazil is emerging as one of South America’s most stable 
economies, being considered the 4th largest in the world 
in terms of gross domestic product (GDP) and occupying an 

important position as a developing country in the international arena.
With a stable currency, no external debt and comfortable reserves 

with the International Monetary Fund (IMF), the country has managed 
to reduce poverty thanks to social policies implemented by the federal 
government that, over the past 15 years, have been improving the 
quality of lives of the poorest people.

Brazil	is	one	of	the	great	world	powers	in	terms	of	energy.	But	to	continue	
being the country with the greatest potential for the discovery of new oil 

and gas reserves in the world, major technological, regulatory and strategic 
challenges will need to be overcome

An extraordinary energy potential

O Brasil desponta no cenário sul-americano como uma das 
economias mais estáveis, sendo apontada como a 4ª do mundo 
considerando o produto interno bruto (PIB), e ocupando uma 

posição importante como país emergente no cenário internacional.
Dotado de moeda estável, sem dívida externa e confortáveis reservas 

no Fundo Monetário Internacional (FMI), o país vem conseguindo 
reduzir a pobreza em razão de uma política social implantada pelo 
governo federal que, ao longo dos últimos 15 anos, vem melhorando a 
qualidade de vida das pessoas mais pobres.

O	Brasil	é	uma	das	grandes	potencias	mundiais	em	termos	energéticos.	Mas	
para continuar sendo o país com maior potencial de descoberta de novas 

reservas	de	petróleo	e	gás	no	mundo,	será	necessário	ultrapassar	desafios	
tecnológicos, regulatórios e estratégicos importantes

Um potencial energético extraordinário

Brazil is emerging as the country in the 
world with the greatest potential for the 

discovery of  new oil and gas reserves
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Com uma população de cerca de 191 milhões de habitantes, 
o Brasil tem mercado interno garantido.  Por outro lado, as 
condições políticas do país propiciam o exercício democrático 
de governo em que as leis são garantidas, o que estimula os 
investimentos nacionais e estrangeiros graças à forma como os 
contratos são respeitados. 

Contando com uma superfície de 8,5 milhões de quilômetros 
quadrados e um litoral de cerca de 7,5km, o Brasil possui clima 
equatorial, semi-árido, tropical (continental e litorâneo) e subtropical. 

Entre os recursos naturais produzidos no Brasil, têm relevância a 
bauxita, ouro, minério de ferro, manganês, níquel, fosfatos, platina, 
estanho e, mais recentemente, foram descobertas substanciais reservas 
de minerais de terras raras. 

Em termos de recursos energéticos, o Brasil possui reservas de 
urânio, carvão (de baixo teor calorífico), petróleo e gás, despontando 
como o país com maior potencial de descoberta de novas reservas 
no mundo.

Para atender às demandas econômicas do país, o Brasil está 
empreendendo investimentos nas malhas rodoviárias e ferroviárias e, 
está revendo o marco jurídico regulatório da administração portuária e 
aeroviária através de parcerias com a iniciativa privada.   

A taxa de câmbio flutuante, o regime de metas de inflação e 
uma política fiscal austera são os três grandes pilares do programa 
econômico brasileiro.

Entre os principais desafios enfrentados pelo país, listamos abaixo 
alguns que podem ser considerados:

Desafios regulatórios
Desde a flexibilização da indústria do petróleo no Brasil há 

cerca de 15 anos, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) vinha realizando rodadas de licitação anuais 
com extraordinário sucesso. Após as descobertas de petróleo das 
camadas do pré-sal, o governo federal decidiu mudar o marco 
regulatório, alterando os critérios de distribuição de royalties, além 
de criar contratos de partilha de produção para essas áreas de pré-
sal, mantendo os contratos de concessão para as demais áreas. Essa 
decisão causou um grande impacto na atividade petrolífera do país 
devido à suspensão das rodadas de licitação durante o período de 
quatro anos seguidos. 

Hoje, o Brasil tenta ganhar tempo ao retomar as rodadas de 
licitação. Recentemente, em maio corrente, foi realizado um 
certame em que foram oferecidas áreas marítimas da Margem 
Equatorial Brasileira e algumas áreas terrestres incluindo bacias 
de fronteira e maduras, o que foii um grande sucesso.Para as 
áreas de pré-sal, o governo já anunciou para novembro de 2013 
a primeira licitação e também anunciou que será realizada, ainda 
no corrente ano, outra licitação de áreas em bacias terrestres, de 
fronteira e maduras, que tenham perspectivas de descobertas de 
gás (convencional e não convencional). Espera-se que também 
seja um sucesso.

With a population of around 191 million inhabitants, Brazil has 
a guaranteed domestic market.  On the other hand, the political 
conditions of the country favour the exercise of democratic government 
under which laws are guaranteed, which encourages domestic and 
foreign investments thanks to the way contracts are respected. 

With a surface area of 8.5 million square kilometres and a coastline 
of around 7,500 kilometres, Brazil has an equatorial, semi-arid, tropical 
(continental and littoral) and subtropical climate. 

Among the natural resources produced in Brazil, bauxite, gold, iron 
ore, manganese, nickel, phosphates, platinum and tin are of particular 
importance, and, more recently, substantial reserves of rare earth 
elements have been discovered. 

In terms of energy resources, Brazil has reserves of uranium, low 
calorific coal, oil and gas, emerging as the country with the greatest 
potential for the discovery of new reserves in the world.

To meet the economic demands of the country, Brazil is investing 
in road and rail networks and is reviewing the legal and regulatory 
framework of port and airport management through partnerships with 
the private sector.   

A floating exchange rate, inflation targets and a tight fiscal policy 
are the three main pillars of the economic programme in Brazil.

Listed below are what may be considered some of the major 
challenges facing the country:

Regulatory challenges
Since the easing of rules governing the oil industry in Brazil around 

15 years ago, the National Petroleum, Natural Gas and Biofuels Agency 
(ANP) has been conducting annual bidding rounds with extraordinary 
success. After the discovery of oil in the pre-salt layers, the federal 
government decided to change the regulatory framework, amending 
the criteria for distributing royalties and creating shared production 
contracts for these pre-salt areas, while maintaining concession 
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Since the easing of  rules governing the oil industry in 
Brazil around 15 years ago, ANP has been conducting 

annual bidding rounds with extraordinary success
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Desafios tecnológicos 
Alguns desafios tecnológicos estão sendo vencidos em razão de 

importantes trabalhos de pesquisa em curso. Empresas de serviços 
entre as quais a Halliburton, Schlumberger, CGG, Georadar e outras 
implantaram ou estão implantando centros de pesquisa empenhados em 
solucionar questões tecnológicas voltadas à área de hidrocarbonetos, 
entre as quais citamos:

- Produção de óleo em rochas do pré-sal, distantes da costa, cerca 
de 300km e em lâmina d’água da ordem de 2.000m além de espessas 
camadas de sal a serem perfuradas;

- Qualidade sísmica: algumas bacias sedimentares terrestres e 
marítimas, maduras e de fronteira exploratória, com expressivo 
potencial de novas descobertas, apresentam problemas de qualidade 
em termos de resposta sísmica.  Há um fantástico desafio nessas bacias 
para que se obtenham dados com qualidade satisfatória.

Desafios estratégicos
Apenas cerca de 5% das áreas sedimentares brasileiras estão sob 

concessão. Parte substancial das bacias terrestres são de fronteira 
exploratória. As bacias paleozoicas brasileiras (Paraná, Parnaíba e 
Amazonas) são pouquíssimo conhecidas. 

O país perfurou cerca de 27.500 poços no total, sendo que a maioria 
deles estão concentrados em bacias maduras e que são produtoras 
de hidrocarbonetos. Portanto, ainda podemos considerar um número 
muito pequeno.

Este artigo foi escrito pelos representantes líderes da Sociedade 
Brasileira de Geofísica (SBGf), incluindo Ana Cristina Chaves, presidente, 

Francisco Aquino, secretário-geral, e Renato Lopes Silveira, secretário 
institucional.

contracts for the other areas. 
This decision caused a major 
impact on oil activity in the 
country due to the suspension 
of bidding rounds for four 
consecutive years. 

Today, Brazil is trying to 
make up time by resuming the 
bidding rounds. Recently, in 
May of this year, a contest was 
held in which maritime areas of 
the Brazilian Equatorial Margin 
and some onshore areas, 
including frontier and mature 
basins, were offered, which was 
a great success. For the pre-
salt areas, the government has 
announced the first auction 
for November 2013, and has 

also announced that another 
invitation to bid will be held later this year for onshore, frontier and 
mature basins that have prospects for the discovery of gas (both 
conventional and unconventional). It is also expected to be a success.

Technological challenges 
Some technological challenges are being overcome due to important 

research work currently in progress. Service companies including Halliburton, 
Schlumberger, CGG, Georadar and others deployed or are deploying research 
centres committed to solving technology issues in the field of hydrocarbons, 
among which the following deserve special emphasis:

- Oil production in pre-salt rocks around 300km from the coast and 
at a depth of approximately 2,000m, plus thick layers of salt to be drilled;

- Seismic quality: some onshore and offshore sedimentary basins 
with significant potential for new discoveries, both mature and relating 
to frontier exploration, exhibit problems in terms of quality of seismic 
response.  These basins represent an enormous challenge in terms of 
obtaining data with satisfactory quality.

Strategic challenges
Only about 5% of the Brazilian sedimentary areas are under 

concession. A substantial portion of the onshore basins are on the 
exploratory frontier. Very little is known about the Brazilian Palaeozoic 
basins (Paraná, Parnaíba and Amazonas). 

The country has drilled a total of around 27,500 wells, with 
most being concentrated in mature basins producing hydrocarbons. 
Therefore, a very small number must be taken into account. n

This article was written by the board of the Brazilian Geophysical 
Society (SBGf), including Ana Cristina Chaves, president, Francisco Aquino, 

secretary general, and Renato Lopes Silveira, institutional secretary.
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Only about 5 per cent of  the Brazilian sedimentary areas are under 
concession and very little is yet known about the Brazilian Palaeozoic 
basins, such as Paraná, Parnaíba and Amazonas
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Os principais campos de exploração e desenvolvimento no Brasil 
envolvem a perfuração de rochas salinas. A perfuração através do sal e nas 
suas proximidades frequentemente apresenta eventos de instabilidade 
de poços, levando a riscos operacionais e potencialmente aumentando o 
tempo não produtivo. Caso esses riscos sejam identificados e mitigados 
e se as estimativas de janela operacional forem otimizadas a fim de 
evitar eventos de instabilidade mecânica (principalmente fechamento 
de poço), custos significativos de perfuração são minimizados. Isso 
pode ser alcançado através da modelagem geomecânica.

Estimativas refinadas de tensão através da simulação geomecânica 
em 3D

As perturbações no campo de tensão tendem a ser mais severas nas 
proximidades do sal.  Essas perturbações influenciam na estabilidade 

Esse documento demonstra 
o potencial do simulador 
3D	JewelSuite	Baker	
Hughes para estimativa 
da janela operacional e 
assentamento de sapatas, 
um software de modelagem 
subsuperfície que 
otimiza as estimativas de 
estabilidade de poços para 
sal através da simulação 
geomecânica e modelagem 
geológica e de reservatório 
de	forma	integrada.	

Otimizando estimativas de estabilidade  
de poços na perfuração de sal

Major hydrocarbon fields currently being explored and developed 
in Brazil involve drilling through salt bodies. Drilling wells 
near and in salt to reach payzones risks wellbore instability, 

leading to expensive sidetracking and casing operations. Significant 
drilling costs are mitigated if these hazards are identified and avoided 
while planning wells, which is achieved by accurately simulating stress 
for salt with advanced unified models.

Improved stress estimates from 3D geomechanical simulation
Stress perturbations compared to far-field conditions are caused by 

salts. Stress near and in salt strongly influences wellbore instability. In 
particular, principal stress orientations are not vertical and horizontal. 
Instead, at salt surfaces, they are parallel and perpendicular to that surface 
because creeping salt cannot sustain shear stress. Stress in salt is nearly 

This	paper	explores	Baker	Hughes’	proprietary	JewelSuite,	a	subsurface	
modeling software which enhances well stability predictions for salt 
through geomechanical simulation, integrated geomodelling and seamless 
connectivity	between	both.

Improving wellbore stability predictions
Model complex structures without compromise by integrating structural, geological, fluid flow, and geomechanical models using a 
single model container

Modelling
Modelagem
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do poço. Particularmente, nessas áreas, as orientações principais 
de tensões não são verticais nem horizontais. Ao invés disso, as 
orientações das tensões são paralelas e perpendiculares à superfície 
do sal. As tensões no corpo salino são quase idênticas em todas as 
direções (isotrópicas) e a tensão principal maior não é necessariamente 
a sobrecarga (tensão vertical).

Estimativas de tensões refinadas são necessárias, uma vez que as 
hipóteses mais utilizadas para estudos de estabilidade de poços não são 
válidas em regiões próximas e dentro das formações salinas. As tensões 
precisam ser simuladas em modelos com geometria 3D detalhada 
e modelos constitutivos para materiais não lineares, considerando 
comportamento visco-elastico. O fluxo de trabalho inclui a criação de 
um modelo estrutural geológico, grid geológico, malha de elementos 
finitos, extrapolação para a malha das propriedades mecânicas, 
simulação das tensões e verificação dos resultados. Esse fluxo de 
trabalho é executado pelo software de modelagem de subsuperfície 
JewelSuite da Baker Hughes.

 
Fluxo de trabalho de geomodelagem integrado e avançado

O modelo estrutural 3D contém superfícies para horizontes, 
diferentes formações, incluindo  domos salinos e falhas geológicas. 
Uma vez que a geometria do sal influencia significativamente as 
tensões, é importante obter a melhor interpretação estrutural de rochas 
salinas através de análises sísmicas e calibração com perfis de poços. 
Os desafios incluem a identificação da localização exata das interfaces 
sal-formações clásticas e carbonáticas (especialmente para os contatos 
entre formações de variações topográficas mais acentuadas) e obtenção 
de modelos de velocidade sísmica precisos para prever com exatidão as 
saídas de sal e tensões de fechamento. As superfícies da malha são 
trianguladas, com os elementos mais dispersos fora das superficies 
delineadoras do sal e distantes das áreas de interesse, assim como 
aqueles distantes das trajetórias dos poços planejados.  

O grid geológico 3D contém propriedades mecânicas de rochas 
e do respectivo campo de tensões. O campo de tensões não afetado 

identical in all directions, but not necessarily at overburden pressure.
Improved stress estimates are necessary since common assumptions 

regarding stress for wellbore stability studies are not valid near and in salt. 
Consequently, stress needs to be simulated with detailed 3D geometries 
and realistic nonlinear material models. The workflow includes creating 
a structural model, geological grid, and mechanical mesh; populating the 
mechanical mesh with properties; simulating stress; verifying results; and 
transferring results into wellbore stability analysis. This workflow is executed 
with the JewelSuite subsurface modelling software by Baker Hughes.

Advanced integrated geomodelling workflow
The 3D structural model contains surfaces for horizons, salts and 

faults. Since the salt geometry strongly influences stress, it’s important 
to obtain the best structural interpretation of salts by detailed seismic 
analyses and calibration to well data. Challenges include identifying the 
exact location of salt-clastic interfaces (especially for steeply dipping 
sides), and obtaining accurate seismic velocity models to accurately 
predict salt exits and fracturing pressures. Surfaces are triangulated, 
with mesh coarsening away from curvatures and areas of interest (such 
as planned well paths) toward model boundaries. For a valid structural 
model for simulation, surface intersections cannot exhibit gaps.

The 3D geological grid contains stress and rock mechanical 
properties. Unperturbed stress is determined by wells sufficiently 
remote from the salt. The stress is defined by vertical stress, maximum 
and minimum horizontal stress, pore pressure, and maximum horizontal 
stress azimuth. Unperturbed stress is derived from well logs, seismics 
and observations of drilling events and wellbore failure. For material 
properties, salt is modelled as power-law creep without internal 
pore pressure. Variations of creep from local changes in temperature, 
composition and impurities are neglected. Clastic rock is modelled as 
poroelastic material with internal pore pressure, with deformations 
driven by effective stress. The advanced geological grid handles 
complex structures without limitations (versus traditional gridding that 
cannot deal with overhangs).

Stress needs 
to be simulated 
with detailed 3D 
geometries and 
realistic nonlinear 
material models

Modelagem
Modelling

Maximize the use of  data with an advanced unified workflow for full-field geomechanical simulation
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é determinado através de poços suficientemente remotos do sal. 
As tensões pode ser segmentadas nos planos principais em: tensão 
vertical, tensão horizontal máxima e mínima, além das componentes 
de pressão de poros e azimute de tensão horizontal máxima. A tensão 
não afetada pela perfuração é estimada utilizando dados de perfis de 
poços de correlação, sísmicos e observações de eventos de perfuração. 
Para estimar as propriedades dos materiais, o sal é modelado como 
apresentando fluência (material visco-elastico) e sem pressão de poros. 
As variações de fluência decorridas de mudanças locais de temperatura, 
composição e impurezas são consideradas. Rochas clásticas são 
modeladas como material poroelástico com pressão de poros interna e 
deformações decorrentes de tensão efetiva. O grid geológico avançado 
lida com estruturas complexas sem limitações (em relação aos grids 
tradicionais que não podem lidar com suspensões).

A malha de elementos finitos 3D com tetraedros é criada a partir do 
modelo estrutural. O refinamento desta é realizado nas proximidades 
das superfícies estruturais. As propriedades de rochas e pressão de poros 
são estimadas em função das propriedades mapeadas dentro da área 
delimitada em cada formação geológica gerando cubos de  propriedades 
mecânicas. Variações espaciais são preservadas devido ao fato do grid 
geológico e a malha serem baseadas no mesmo modelo estrutural. A 
pressão de poros pode ser constante ou variar em função do  tempo, 
usando resultados de simulação de reservatórios ou fluxo de fluidos.

 
Integração entre geomodelagem e simulação geomecânica

A simulação geomecânica 3D calcula as tensões nas rochas salinas. 
O campo de tensões estimado sem perturbações é utilizado para 
iniciar a simulação. Isso é executado para que uma iteração única em 
equilíbrio garantindo que a ausência de tensão e deformação que não 
sejam reais. Durante a segunda iteração, a tensão de cisalhamento 
no sal causa fluência e enquanto o modelo permanece em equilíbrio 
elástico. A simulação é realizada usando o simulador de elementos 
finitos comercial Abaqus, desenvolvido pela Dassault Systèmes.

 A verificação de resultados é realizada comparando as estimativas 
de tensões de fechamento com os eventos ocorridos de estabilidade de 
poço de correlação (poços já perfurados).  

 
Aprimorando estimativas de estabilidade de poços

Para estimativas de estabilidade de poços, perfis de tensão 1D 
precisos e detalhados são extraídos do volume de tensão 3D ao 
longo de poços arbitrários. Ao usar melhores estimativas de tensão, 
a instabilidade dos poços é identificada e mitigada para a perfuração 
de poços nas áreas próximas ou dentro dos domos salinos. Uma 
simulação mais real do comportamento geomecânico de reservatórios 
é agora uma parte fundamental do ciclo de vida dos campos. Isso 
orienta as estratégias de desenvolvimento de campo e melhora a 
recuperação de hidrocarbonetos.

Esse artigo foi escrito por Wouter Van Der Zee, diretor de 
desenvolvimento de tecnologia de reservatórios, Baker Hughes.

The 3D mechanical mesh with tetrahedrons is created from the 
structural model. The refinement of the finite element mesh matches 
that of the structural surfaces. The rock properties and pore pressure 
are mapped from the geological grid to the mechanical mesh. 
Spatial variations are preserved because the geological grid and the 
mechanical mesh are based on the same structural model. The pore 
pressure is either constant or varies in time using results from reservoir 
simulation for fluid flow.

 
Seamless connectivity between geomodeling and mechanical 
simulation

The 3D mechanical simulation computes stress for salts. The 
unperturbed stress is used to initiate the simulation. This is executed 
for a single iteration in elastic equilibrium with density and gravity to 
ensure the absence of unrealistic stress and deformation. During the 
second iteration, shear stress in the salt causes creep that reduces 
shear stress while the model remains in elastic equilibrium. The 
simulation is performed using the commercial finite element simulator 
Abaqus by Dassault Systèmes.

The verification of results includes checking whether the simulation 
reproduces field observations of minimum stress magnitudes.

Improved wellbore stability predictions
For wellbore stability predictions, accurate and detailed 1D stress 

profiles are extracted from the 3D stress volume along arbitrary well 
paths. By using improved stress estimates, wellbore instability is 
identified and mitigated for drilling wells near and in salts. Realistic 
simulation of the geomechanical behavior of hydrocarbon reservoirs 
is now a fundamental part of the field life cycle. This guides field 
development strategies and improves oil and gas recovery. n

This article was written by Wouter Van Der Zee, director of reservoir 
technology development, Baker Hughes.

 Improve wellbore stability predictions for salt with geomechanical simulations
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Reservatórios carbonáticos fraturados continuam a desempenhar 
um papel importante no crescimento da exploração e produção 
de petróleo e gás mundialmente. Conforme empresas de petróleo 

buscam oportunidades para melhorar suas atividades de exploração 
offshore, perfuração e produção, as operadoras são forçadas a abordar 
múltiplos desafios, como localizar as áreas mais produtivas e rentáveis, 
diminuir o número de poços de produção, otimizando suas trajetórias 
para apontar zonas de interesse caracterizadas por propriedades físicas 
de rochas, como permeabilidade, porosidade, geopressão e densidade 
de fraturas naturais. 

Fraturas desempenham um papel essencial nos programas 
de planejamento de perfuração e posicionamento eficiente de 
poços, especialmente em reservatórios carbonáticos fraturados 
nos quais características heterogêneas (incluindo variabilidade em 
taxa de produção de poços, quedas de pressão rápida e fraturas 
desconectadas que impedem o fluxo) criam desafios específicos 
para geocientistas e engenheiros. Uma compreensão plena da 
localização, densidade e orientação das fraturas é essencial. A 
nossa tecnologia integrada e em tempo real fornece um caminho 
otimizado para o desenvolvimento de modelos de fraturas naturais 
baseados no amplo uso da geofísica. 

Um modelo unificado para compreensão preditiva de reservatórios
Combinando tecnologia de engenharia e geociências de ponta, os 

especialistas em serviços integrados da SIGMA³ contam com décadas 
de experiência no setor. Nosso software exclusivo, CRYSTAL, gera 
modelos geológicos guiados pela sísmica e os dados de poços. Usando 

Reservatórios	carbonáticos	fraturados	exigem		novo	fluxo	de	trabalho	preditivo	
para melhorar as atividades de exploração offshore, perfuração e produção 

Nova metodologia para  
caracterização de fraturas

Naturally fractured carbonate reservoirs continue to play 
an important growth role for oil and gas exploration and 
production globally. As oil companies search for opportunities 

to optimise their offshore exploration, drilling and production efforts, 
operators are forced to address multiple challenges. These include 
locating the most productive and profitable areas, drilling the fewest 
wells and leveraging their trajectories while making the most of 
reservoir properties, including physical rock attributes like permeability, 
porosity, geopressure and natural fractures. 

Natural fractures play a major role in effective well positioning 
and drilling planning programmes, particularly in fractured carbonate 
reservoirs where heterogeneous characteristics – including variability 
in well rates, rapid pressure declines and poorly connected fractures 
that impede flow – create specific challenges for geoscientists and 
engineers.  A thorough understanding of fracture location, density 
and orientation is essential. Integrated, real-time technology provides 
an optimised pathway for building predictive natural fracture models 
based on the extensive use of geophysics. 

A unified model for predictive reservoir understanding
Combining best-in-class geoscience and engineering technology, 

SIGMA³ integrated services experts leverage decades of industry experience 
and our proprietary CRYSTAL software to generate seismically driven 
geologic models constrained by seismic and well data. Using our Real-
Time Dynamic Earth Modeling (RTDM) workflow, real-time completions 
data are visualised and interpreted in tandem with the geologic models, 
well geometries and field-scale reservoir property predictions – leading to 

Fractured	carbonates	require	a	new	and	more	efficient	method	of	predictive	
reservoir understanding in order to enhance offshore exploration, drilling 
and production activities

A new level of predictive understanding
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nosso fluxo de trabalho de modelagem de reservatório dinâmica em 
tempo real (RTDM), dados de completação de poços são visualizados e 
interpretados em tempo real junto com modelos geológicos, geometrias 
de poços e previsões de propriedades de reservatórios, levando a 
melhores decisões de perfuração e melhores resultados para que os 
clientes possam:

• Compreender a localização, densidade e orientação das fraturas;
• Desenvolver modelos de reservatórios preditivos que incluam 

fraturas naturais;
• Perfurar os poços mais prolíficos com localizações otimizadas.
Uma qualidade essencial do software CRYSTAL é a capacidade 

de gerar malhas geocelulares 3D a partir de horizontes ( inclusive 
multi-Z) , e centenas de falhas, que são representadas diretamente no 
reservatório. Os usuários podem visualizar, editar e manipular atributos, 
definir propriedades de reservatórios em tempo ou profundidade, e 
fazer upscaling da malha de reservatório 3D, enquanto mantêm as 
feições geológicas e planejam trajetórias de poços otimizadas.

Revelando novos detalhes com imagens e inversões de altíssima resolução 
Os usuários do software CRYSTAL também podem combinar 

inversões pre- e pós-empilhamento, além de métodos espectrais para 
prever propriedades de rochas, redes de fraturas e indicadores de 
hidrocarbonetos diretamente  de dados sísmicos e de poços. Usando 
o ThinMAN, uma poderosa técnica de inversão espectral, podem 
realizar inversão espectral “adaptativa por tempo/espaço”, combinando 
wavelets não estacionárias com algoritmos de otimização para geração 
de imagens de alta resolução de seus reservatórios (figura 1).

Dentro do fluxo de trabalho de modelagem geológica sequencial 
do SIGMA³, essas técnicas facilitam a identificação e modelagem 
das muitas fácies e texturas que afetam sutilmente o fluxo e 

better drilling decisions and outcomes for clients to:
• Understand actual fracture location, density, and orientation;
• Build integrated predictive reservoir models including natural fractures;
• Drill the most prolific wells with optimal locations.
A key strength of the CRYSTAL software is its ability to generate 

robust 3D geocellular grids from interpreted single-z and multi-z 
horizons and faults and represent hundreds of faults directly in the 
reservoir.  Users can visualise, edit and manipulate attributes and user-
defined reservoir properties in time or depth, and upscale the reservoir 
models to any grid size while keeping the geologic features and plan 
optimal well trajectories.

Revealing new details with highest-resolution imaging and inversion 
CRYSTAL users can also combine pre- and post-stack inversion and 

spectral methods to predict rock properties, fracture networks and 
hydrocarbon indicators directly from well and seismic data. Using ThinMAN, 
a powerful spectral inversion technique, subsurface geoengineering teams 
can perform “space-time adaptive” spectral inversion, which combines 
non-stationary wavelets with optimisation algorithms to generate high-
resolution images of their reservoirs (Figure 1).

Within SIGMA³’s sequential geologic modelling workflow, these 
techniques facilitate the identification and modelling of the many 
facies and textures that subtly impact hydrocarbon flow and production 
in carbonate reservoirs (Figure 2). Quantifiable relationships are 
established between seismic data, facies types, rock properties, and 
ultimately production. Independent quality control steps at each stage 
of the modelling process ensure the desired predictive outcome.

Built for optimisation of naturally fractured reservoirs 
A critical component of the CRYSTAL platform, the Continuous Natural 

Figure 1: High-resolution elastic inversion calculated in faulted framework. SIGMA³ 
workflows maximise the resolution and detectability of  seismic data while preserving 
amplitude for quantitative interpretation

Figure 2: Fractured carbonate model built using SIGMA³ seismically driven reservoir 
modeling workflow shows subtle facies and texture differences important for fluid flow
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produção de hidrocarbonetos em reservatórios de carbonatos 
(figura 2). Relações quantificáveis são estabelecidas entre dados 
sísmicos, tipos de fáceis, propriedades de rochas e, por fim, a 
produção. Etapas de controle de qualidade independentes, em 
cada parte do processo de modelagem, garantem o resultado 
desejado de previsão.

Desenvolvido para otimização de reservatórios fraturados 
Um componente essencial da plataforma CRYSTAL, o fluxo de 

trabalho de modelagem de fraturas naturais contínua (CNFM) 
é usado para identificar zonas produtivas de reservatório 
influenciadas por fraturas naturais e prever propriedades definidas 
por usuários em todo o modelo geológico. O CNFM aproveita-
se de uma rede neural exclusiva e estruturada para encontrar 
e classificar correlações que existem entre grandes volumes de 
dados de poços, de produção e atributos sísmicos. A rede neural 
é primeiro treinada em um subconjunto de poços disponíveis 
(por exemplo, usando interpretação de densidade de fraturas do 
FMI, etc.) e depois validada através do teste de um subconjunto 
separado de poços (figura 3).  

A modelagem de reservatório sísmica do CRYSTAL gera modelos 
3D de Young Modulus, coeficiente de Poisson, brittleness (fragilidade 
da rocha) e outras propriedades chaves que afetam a produção.  A 
SIGMA³ utilizou as previsões de CNFM para possibilitar que equipes de 
engenheiros de produção  em todo o mundo realizassem planejamento 
em nível de campo e alcançasse estimativas precisas de propriedades 
de reservatórios.

O fluxo de trabalho de modelagem geológica sequencial da SIGMA³ 
otimiza a integração de geofísica de reservatório com a modelagem 
de reservatório. Para reservatórios de carbonatos fraturados, isso 
fornece uma melhor compreensão sobre as interações complexas 
entre estruturas, texturas, regime de tensão e fraturas naturais. Essas 
fraturas podem ser exportadas como parte da malha geocelular para 
uso em simuladores de reservatórios como Eclipse ou CMG para prever 
a produção do reservatório e de cada poço.   

Operadoras de petróleo e gás buscam informações sobre como 
realizar perfurações e completação de seus poços, maximizar o 
potencial dos reservatórios e a eficiência operacional em longo 
prazo durante o ciclo de vida de seus ativos. O uso inteligente de 
tecnologias sob medida em um fluxo de trabalho de modelagem 
dinâmica em tempo real fornece às empresas de energia e petróleo 
a capacidade de aprimorar os esforços de produção, reduzir os 
custos de completação e perfuração e aumentar a lucratividade. 
Armados com maior compreensão de seus reservatórios, os ativos 
podem realizar a melhor seleção para metas de perfuração, 
design de completação de poços e desenvolvimento de campo em 
reservatórios fraturados.

Esse artigo foi escrito por Kevin McKenna, vice-presidente de soluções 
de tecnologia na SIGMA³ Integrated Reservoir Solutions, Inc.

Fracture Modeling (CNFM) workflow is used to identify reservoir sweet 
spots influenced by natural fractures and predict user-defined properties 
across the entire geomodel. CNFM leverages a structured, proprietary 
neural network to find and rank correlations that exist between large 
volumes of well data, production data, and seismic attributes. The 
neural network is first trained on a subset of available wells (e.g., using 
“fracture indicator” logs from FMI, etc.), and then validated by testing its 
predictions on a separate subset of wells (Figure 3).

CRYSTAL’s seismically driven reservoir modelling generates 3D models of 
Young’s Modulus, Poisson’s Ratio, brittleness, and other key properties that 
impact production.  SIGMA³ has used CNFM predictions to enable subsurface 
geoengineering teams across the globe to perform field-level planning and 
optimisation and achieve accurate estimates of reservoir properties.

The SIGMA³ sequential geological modelling workflow optimises 
the integration of reservoir geophysics with reservoir modelling. For 
fractured carbonate reservoirs, this provides the best understanding of 
the subtle interplay of structure, facies, texture and stress regime, and 
natural fractures. These fractures can be exported as part of the geo-
cellular grid for use in reservoir simulators such as Eclipse and CMG, 
allowing users to forecast well- and field-scale production.  

Oil and gas operators are looking for insight on how to drill and 
complete their wells and maximise reservoir potential and long-term 
operational efficiency across the life of their assets.  Smart use of fit-
for-purpose technologies in a Real-Time Dynamic Modeling workflow 
gives E&P companies the power to implement the best solution and 
enhance production efforts, reduce drilling and completion costs, and 
drive profitability. Armed with better understanding, asset teams can 
make the optimal selection for drilling targets, completion design, and 
field development in fractured reservoirs. n

This article was written by Kevin McKenna, vice president, Technology 
Solutions, SIGMA³ Integrated Reservoir Solutions, Inc.

Figure 3: Anisotropy map showing seismically derived dominant orientation and density 
of  fractures within grid cells in a stratigraphic layer
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Figure 1: Comparison between conventional seismic line (left) and preliminary BroadSeis fast-track PSDM (right)  from CGG multi-client Phase 6-B survey in the Santos Basin offshore 
Brazil. BroadSeis reveals high levels of  detail in post-salt crestal faulting related to diapirism. Images courtesy of  CGG Data Library

A Bacia de Santos retém, potencialmente, recursos excelentes 
em hidrocarbonetos em plays exploratórios do pré e pós-sal. 
Assim, dados de banda larga , com altas e baixas frequências, 

são os fatores mais importantes para se obter um imageamento e 
interpretação de alta qualidade desses reservatórios.  Até recentemente, 
o imageamento de tais áreas complexas, objetivando, ao mesmo 
tempo, alvos geológicos rasos e alvos profundos , era difícil de se 
obter, resultando quase sempre no comprometimento da qualidade do 
imageamento em uma destas profundidades.

Efetivamente, antes do advento da sísmica por banda larga, as 
baixas frequências eram obtidas através do reboque de cabos em 
profundidade para acentuar a inclinação do notch de zero-Hz do 
fantasma do receptor e, assim, registrar maior conteúdo de baixas 
frequências. O reboque de cabos mais profundos  contava com a 
vantagem adicional de redução da suscetibilidade a ruídos, mas 
também trouxe o primeiro e segundo notch do fantasma do receptor 
para a banda de frequências sísmicas úteis, comprometendo assim os 
intervalos de alta e média frequência.  Embora as baixas frequências 
sejam mais importantes para o imageamento abaixo do sal, as altas 
frequências são necessárias para modelagem precisa da velocidade 
sísmica das seções rasas permitindo, assim, gerar modelos mais 
confiáveis das seções mais profundas do sub-sal.

Verdadeira exploração sísmica por banda larga com o BroadSeis
A solução de banda larga da CGG, o BroadSeis, possibilitou que altas 

e baixas frequências fossem registradas em conjunto. O espectro de 

A	CGG	explica	como	uma	nova	forma	de	aquisição	sísmica	de	banda	larga,	o	
BroadSeis,	pode	melhorar	significativamente	as	imagens	do	pré	e	pós-sal	na	
Bacia de Santos

Aprimorando as imagens do pré e pós-sal

The Santos Basin retains potentially great resources in hydrocarbons 
in both pre- and post-salt plays. Therefore, accurate broad 
bandwidth data, with both low and high frequencies, is all 

the more necessary in order to achieve high-quality imaging and 
interpretation of these reservoirs.  Until recently, imaging such complex 
geological areas where both shallow and deeper features are targeted 
has not been easy to achieve and has resulted in compromises between 
shallow and deep imaging.

In effect, before the advent of broadband seismic, low frequencies 
were achieved by towing streamers deep in order to steepen the 
slope of the zero-Hz receiver ghost notch and so record more low 
frequency. Towing deep had the additional advantage of reducing 
the susceptibility to sea-state noise, but also brought the first and 
second receiver ghost notches into the range of useful seismic 
frequencies, thereby compromising the mid- and high-frequency 
ranges.  Although the low frequencies are the most important 
for imaging beneath the salt, higher frequencies are required for 
accurate velocity modelling of the shallow data in order to create 
reliable models of the deeper subsalt.

CGG	explains	how	a	new	form	of	
broadband seismic acquisition, 

BroadSeis,	can	significantly	improve	
post-salt	and	pre-salt	imaging	in	the	

Santos Basin

Enhancing post-salt and pre-salt imaging

Acquisition
Aquisição
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frequências mais amplo e maior conteúdo de baixas frequências são obtidos 
através da aquisição com cabos de profundidade variável, em conjunto 
com o deghosting de ruídos pela  migração de espelho e  deconvolução 
conjunta.  Essa técnica, personalizada para cada levantamento, visando 
otimizar a resolução do alvo, usa cabos de forma curva os quais são 
normalmente rebocados a uma profundidade máxima de 50 metros, 
fornecendo uma maior profundidade média dos cabos e, assim, frequências 
mais baixas, quando comparada a outros métodos. A profundidade variável 
dos receptores produz diversidade de notches do fantasma do receptor,  o 
que é explorado pela deconvolução para se obter seis oitavas de sinal em 
excesso, com frequências tão baixas quanto 2,5 Hz e altas frequências até 
o nível do notch do fantasma das fontes.   Quando combinado com uma 
fonte de banda larga de profundidade variável, o limite das frequências altas 
só é limitado pela razão de amostragem e filtro anti-alias. A iluminação 
dupla fornecida pela imagem de  espelho também fornece uma amostragem 
espacial fina que, combinada com a banda larga, pode fornecer resolução 
excepcional dos dados rasos para delineação de camadas finas e pequenas 
estruturas, incluindo riscos de shallow gas. As frequências baixas de ruído 
extremamente baixo possibilitam maior penetração em profundidade para 
imageamento  do sub-sal e derivação de estimativas de propriedades mais 
quantitativas do reservatório através da inversão sísmica.

Embora o espectro de frequência dos dados sísmicos convencionais 
possa ser ampliado através do processamento utilizando o novo 
algorítimo de eliminação do fantasma,  as frequências ultra baixas 
alcançadas pela aquisição com cabos de profundidade variável são 
resultado dos registros de alta razão sinal-ruído, característicos dos 
cabos sólidos rebocados em profundidade. Essas frequências baixas são 
o verdadeiro diferenciador e precisam ser gravadas adequadamente, 
uma vez que não podem ser obtidas exclusivamente através do 
processamento de dados convencionais. 

True broadband seismic with BroadSeis
CGG’s broadband solution, BroadSeis, has enabled both low and 

high frequencies to be recorded together. The broadest bandwidths 
and best low frequencies are obtained using variable-depth-
streamer acquisition combined with deghosting by mirror migration 
and joint deconvolution. This technique uses a curved streamer 
shape that is customised for each survey to optimise the resolution 
at the target and is typically towed with a maximum depth of 50 
meters, providing a deeper average streamer depth (and hence 
better low frequencies) than other methods. The variable receiver 
depths produce receiver ghost notch diversity, which is exploited 
by the joint deconvolution-deghosting to achieve in excess of six 
octaves of signal, with frequencies down to 2.5Hz and up to the 
source ghost notch. When combined with a multi-level broadband 
source, the upper frequency boundary is limited only by the sample 
rate anti-aliasing filter. The double illumination provided by the 
mirror imaging also provides fine spatial sampling, which, combined 
with the broad bandwidth, can provide exceptional resolution of 
the shallow data for delineation of thin beds and small structures, 
including shallow gas hazards. The extremely low-noise low 
frequencies enable optimal deep penetration for imaging of the 
subsalt and derivation of more quantitative reservoir property 
estimates through seismic inversion.

Although the bandwidth of conventional streamer datasets can be 
improved by processing using new deghosting algorithms, the ultra-
low frequencies achieved by variable depth acquisition are a result of 
the high signal-to-noise recording characteristics of deep-towed solid 
streamers.  These low frequencies are the real differentiator and need 
to be properly recorded, as they cannot be achieved solely through 
processing of conventional data. 

Figure 2: Preliminary BroadSeis fast-track PSDM line from CGG multi-client Phase 6-B survey in the Santos Basin offshore Brazil. 
Direct oil-water contact can be clearly identified in this line crossing the Atlanta discovery. Image courtesy of  CGG Data Library
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Benefícios do BroadSeis para imagens e interpretação na bacia de Santos
Dados de banda larga contendo frequências muito baixas são 

caracterizados por wavelets bem definidas, sem lóbulos laterais, 
produzindo eventos que são picos ou vales únicos e correspondem a 
camadas geológicas. Isso salienta os contrastes de impedância e cria 
imagens nítidas  além de fornecer a diferenciação clara entre diferentes 
pacotes sedimentares. As frequências extra baixas fornecem um 
envelope para o sinal sísmico que modela as variações de impedância 
de grande escala ou principais variações litológicas. Isso aumenta a 
confiança na correlação de interpretação sísmica através das falhas 
e outras grandes características estruturais, possibilitando que as 
camadas sejam facilmente diferenciadas.

O levantamento multi-cliente BroadSeis da fase 6-B foi realizado 
em águas profundas na Bacia de Santos, offshore, no Brasil. Esse 
levantamento sísmico com cabos de profundidade variável, cobrindo 
as descobertas no pós-sal Atlanta e Oliva, possibilitou a  obtenção 
de um imageamento excepcional do pré e pós-sal.  No pós-sal, 
detalhes sutis e de alta resolução foram destacados com uma 
melhor definição dos planos de falha (figura 1), canais de areia 
e identificação de fácies de reservatório turbidítico, resultado do 
conteúdo de alta frequência e wavelets bem definidas garantidas 
pela aquisição em banda larga. O contato água-óleo na descoberta 
do Atlanta foi identificado com clareza (figura 2). 

O imageamento dos corpos de sal, mesmo no produto PSDM preliminar 
fast-track demonstra  grande melhoria quando comparado à aquisição 
convencional (figura 3). A base do sal é facilmente identificável. A 
diferenciação de camadas e melhor continuidade nas estruturas do pré-
sal são claramente visíveis, assim como as falhas existentes no pré-sal.

O desenvolvimento da aquisição BroadSeis onde se utilizam cabos 
com profundidade variável tem como benefício a produção de dados 
sísmicos de banda larga, permitindo uma melhor interpretação das 
estruturas pós e pré-sal em um contexto geológico complexo, reduzindo 
riscos de exploração e produção nos ambientes mais desafiadores.

Esse artigo foi escrito por Cynthia Gomez, geofísica do setor de 
tecnologia e marketing de serviço da CGG.

BroadSeis benefits for imaging and interpretation in the Santos Basin
Broad bandwidth data containing very low frequencies are 

characterised by sharp wavelets without sidelobes, producing 
events that are single peaks or troughs and corresponding to 
genuine geological layers. This clarifies impedance contrasts and 
creates sharp images of small features, as well as providing clear 
differentiation between different sedimentary packages. The extra 
low frequencies give an envelope to the seismic signal that shapes 
the larger-scale impedance variations, or major lithology variations. 
This increases confidence in correlating seismic interpretation 
across faults and other major structural features, allowing layers to 
be easily differentiated.

The BroadSeis multi-client Phase 6-B survey has been carried out 
in the deepwater Santos Basin offshore Brazil. This variable-depth-
streamer survey, covering the post-salt Atlanta and Oliva discoveries, 
has been used to obtain exceptional pre- and post-salt images. Post-
salt, subtle details have been highlighted with very fine resolution such 
as better definition of fault planes and splays (Figure 1), channel sand 
features and identification of turbiditic reservoir facies, a result of the 
high-frequency content and the sharp wavelet brought by broadband 
acquisition. Oil-water contact in the Atlanta discovery has been clearly 
identified (Figure 2). 

Salt body imaging, even with preliminary PSDM fast-track, shows 
great improvement when compared to conventional acquisition (Figure 
3). The base of salt is easily identifiable. Layer differentiation and better 
continuity in the pre-salt structures are clearly visible, as are faulted 
pre-salt events. 

The development of BroadSeis variable-depth-streamer 
acquisition provides the means of obtaining the benefits of 
genuine broad bandwidth seismic data in order to produce the best 
interpretation of both post- and pre-salt structures in a complex 
geological context, reducing exploration and production risk in the 
most challenging environments. n

This article was written by Cynthia Gomez, geophysicist, Technology & 
Services Marketing, CGG.

Figure 3: Comparison between conventional seismic line (left) and preliminary BroadSeis fast-track PSDM (right) from CGG multi-client Phase 6-B survey in the Santos Basin offshore 
Brazil. BroadSeis fast-track shows exceptional salt body imaging and clear improvement in the continuity of  pre-salt events. Image courtesy of  CGG Data Library
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A Georadar Levantamentos Geofísicos S.A. executou no período 
de julho de 2011 a março de 2013 o primeiro levantamento 
de dados sísmicos terrestres não exclusivos no Brasil na Bacia 

Sedimentar do Amazonas.
O levantamento sísmico realizado, associado aos dados de gravimetria 

e magnetometria, visou dar novo suporte para a identificação de feições 
estruturais para essa área da Bacia e, secundariamente, subsidiar a 
análise do par geração-migração do sistema petrolífero.

O projeto foi dividido em seis programas, sendo utilizadas as 
tecnologias de sísmica 2D e de sísmica 3D. Em todos eles foram 
associados levantamentos de dados gravimétricos e magnetométricos.

A localização dos programas sísmicos é apresentada na figura 1.
A campanha resultou em 1.540 km lineares de sísmica 2D com 1.470 

km de dados gravimétricos e 1.490 km de dados magnetométricos. 
Os levantamentos de sísmica 3D com gravimetria e magnetometria 
cobriram uma área de 1.110 km².

Contexto geológico
A Bacia do Amazonas, do tipo intracratônica, pertence à Província 

do Cráton do Amazonas, conjuntamente com as Bacias do Acre e do 
Solimões, de idade paleozóica, e possui uma área total aproximada de 
615.000 km². Na figura 2, é mostrado o mapa da Bacia do Amazonas 
com seções geológicas esquemáticas e informações estratigráficas.

Aquisição e processamento de dados sísmicos
Os parâmetros de aquisição dos levantamentos sísmicos são 

Este artigo cobre a acquisição de dados sísmicos 
terrestres não exclusivos com gravimetria e 
magnetometria levada a cabo pela Georadar 
entre	2011	e	2013	na	bacia	do	Amazonas	

Aquisição com gravimetria 
e magnometria 

Georadar Levantamentos Geofísicos S.A. carried out the first survey 
on non-exclusive seismic data of terrestrial origin between July 
2011 and March 2013 in the Amazon Basin in Brazil. 

The seismic survey carried out on the gravimetric and 
magnetometric data was aimed at providing further help to 
identify structural features for this area of the Basin and, 
secondly, subsidising the analysis of the oil system’s generation/
migration analysis.

The project was broken down into six programmes and 2D and 3D 
seismic technologies were used. Gravimetric and magnetometric data 
surveys were associated with all of them.

The location of the seismic programmes is shown in Figure 1.
The campaign resulted in 1,540 linear km of 2D sesmic with 

1,470 km of gravimetric and 1,490 km of magnetometric data. 3D 
seismic surveys using gravimetry and magnetometry covered an 
area of 1,110 km².

Geological Context
The intracratonic Amazon Basin belongs to the province of the 

Amazon Craton together with the Acre and Solimões Basins, from the 
Palaeozoic age, and has a total area of around 615,000 km². Figure 
2 shows the map of the Amazon Basin with schematic geological 
sections and stratigraphic information.

 
Seismic data acquisition and processing

The acquisition parameters of the seismic surveys are shown in Table 1.

Acquisition using gravimetry 
and magnetometry
This	article	covers	the	acquisition	of	non-exclusive	
seismic data of terrestrial origin using gravimetry 
and magnetometry carried out by Georadar 
between	2011	ad	2013	in	the	Amazon	basin

Figure 1: Programme location map

Aquisição
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Table 1 – Parameter table

The data was processed according to the sequence listed below:
• Geometry update;
• Static corrections;
• Noise mitigation;
• Amplitude compensation;
• Deconvolution;
• Speed analysis;
• Residual Statics;
• Stacked section;
• Migrated section – Pre-Stack Time Migration (PSTM).

Gravimetric and magnetometric data acquisition and processing 
Gravimetric and magnetometric surveys were performed on posting 

lines for 2D programmes and receiving lines for 3D programmes. 
Surveys were carried out on some grid shooting lines for use as 
a fastening point between measurements, improving accuracy at 
crossing points. Readings were taken every 200 m.

Results and discussions
Seismic data acquired was subjected to processing and its 

preliminary result is shown in Figures 3 and 4.
A correlation of structures and formations containing already-

existing seismic data (Figures 5 and 6) can be seen on the 2D_
PROGRAMA_1 seismic line, more specifically:

• Palaeozoic unconformity at 200 ms;
• Intrusions at 500 ms;
• Fault and fold zones;
• Presence of salt and anhydrite at 700 ms;
• Discontinuities between thresholds and salt/anhydrite levels;
• Intermittent reflectors between 1300 and 2100 ms.

apresentados na tabela 1.
Os dados foram processados 

seguindo a sequência listada 
abaixo:

• Atualização da geometria;
• Correções estáticas; 
• Atenuação de ruídos;
• Compensação de amplitude;
• Deconvolução;
• Análise de velocidade;
• Estáticas Residuais;
• Seção empilhada;
• Seção migrada – Pre-Stack Time Migration (PSTM).
Aquisição e processamento de dados gravimétricos e magnetométricos
Os levantamentos de dados gravimétricos e magnetométricos 

foram executados sobre as linhas de registro, no caso dos programas 
2D, e sobre as linhas receptoras nos programas 3D. Em alguns grids 
efetuaram-se levantamentos em algumas linhas de tiro para servir 
de ponto de amarração entre as medidas, melhorando a acurácia nos 
pontos de cruzamento. As leituras foram realizadas a cada 200 m.

Resultados e discussões
Os dados sísmicos adquiridos passaram pelas etapas de processamento, 

cujo resultado preliminar é apresentado nas figuras 3 e 4.
Observa-se na linha sísmica do 2D_PROGRAMA_1, uma correlação 

de estruturas e formações com os dados sísmicos já existentes (Figuras 
5 e 6), ressaltando-se:

• Discordância paleozóica em 200 ms;
• Intrusões em 500 ms;
• Zonas de falhas e dobramentos;
• Presença de halita e anidrita em 700 ms;
• Descontinuidades entre as soleiras e os horizontes de halita/anidrita;
• Refletores descontínuos entre 1300 ms e 2100 ms.
Na linha sísmica proveniente do levantamento 3D_PROGRAMA_3,  

ressalta-se:
• Discordância do topo ou da base de Cretáceo, em 380 ms;

Figure 2: Schematic geological section of  the Amazon Basin

Figure 3: S2D_PROGRAMME_1 
seismic line – 135° azimuth line 

Figure 4: 3D_PROGRAMME_3 
seismic line – 45° azimuth line 

Tabela 1 – Tabela de parâmetros
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On the seismic line from the 3D_PROGRAMME_3 survey, it is 
important to mention:

• Unconformity of the Cretaceous top or base at 380 ms;
• Palaeozoic unconformity at 500 ms;
• Reflectors at 800, 1350 and 1600 ms;
• Unconformity zones in the same direction as acquisition.
Figures 7 and 8 show maps of Residual Bouguer and Magnetic 

anomaly maps, respectively.
The Residual Bouguer anomaly map shows the following aspects:
• In all programmes a strong anomaly between 1.8 and 3.8 mGal, 

except in the most SW programme on the map;
• Anomalies are correlated between programmes, showing 

continuity between structures;
• Strong continued anomalies in SW-NE trends.
The following points are stressed on the Magnetic Anomaly Map:
• Strong negative anomalies of between -131.7 and -26.5 nT;
• Correlation between programme anomalies;
• Extension of negative anomalies in the SW-NE direction.
We can see that due to surveys being carried out near the Magnetic 

Ecuador, negative magnetic anomalies represent areas with greater 
magnetic rock concentrations.

Considerations and conclusions
Seismic data shows discontinuities and absence of reflectors due to 

the low impedance contrast between levels below 2400 ms (Figure 3).
Seismic data acquired is correlated with public data present in the 

area and shows information on levels over 2000 ms.
Gravimetric and magnetometric data show cohesion with their 

anomalies, which means that the sources causing them are the same 
but the gravimetric map shows interference from sources below the 
frequency relating to several lithologic variations between basements.   
There is also correlation with seismic data, especially when identifying 
structural trends and preferably in SW-NE directions. n

This article was written by Manuelle Goes et al., quality control 
management, Georadar Levantamentos Geofísicos S.A.

• Discordância paleozóica em 500 ms;
• Refletores em 800 ms, 1350 ms e 1600 ms;
• Zonas de descontinuidade na mesma direção da aquisição.
As figuras 7 e 8 apresentam os mapas de anomalias Bouguer 

Residual e Magnéticas respectivamente.
Mapa de Anomalia Bouguer Residual evidencia os seguintes aspectos:
• Em todos os programas forte anomalia entre 1,8 mGal à 3,8 

mGal, exceto no programa mais a SW do mapa;
• As anomalias se correlacionam entre os programas, evidenciando 

continuidade entre as estruturas;
• Fortes anomalias alongadas nos trends SW-NE.
No Mapa de Anomalia Magnética destacam-se os seguintes pontos:
• Fortes anomalias negativas da ordem de -131,7 nT à -26,5 nT;
• Correlação entre as anomalias dos programas;
• Alongamento das anomalias negativas na direção SW-NE.
Nota-se que devido, a área dos levantamentos estar próxima do 

Equador Magnético, as anomalias magnéticas negativas representam 
as zonas de maiores concentrações de rochas magnéticas.

Considerações e conclusões
Os dados sísmicos apresentam descontinuidades e ausência de 

refletores devido ao baixo contraste de impedância entre os horizontes 
abaixo de 2400 ms (figura 3).

Os dados sísmicos adquiridos tem correlação com os dados públicos 
existentes da área e apresentam informações além dos 2000 ms.

Os dados gravimétricos e magnetométricos apresentam 
consonância entre suas anomalias, o que significa que as 
fontes causadoras das anomalias são as mesmas, porém, 
observa-se no mapa gravimétrico a interferência de fontes 
de baixa frequência relacionada a variações litológicas intra-
embasamento. Acrescenta-se que há uma correlação com os dados 
sísmicos, principalmente na identificação dos trends estruturais, 
preferencialmente nas direções SW-NE.

Esse artigo foi escrito por Manuelle Goes et al., gerente de controle de 
qualidade,  Georadar Levantamentos Geofísicos S.A.

Figure 5: Seismic line provided by Petrobras – near the 3D_
PROGRAMME_3 – north section of  the Amazon Basin

Figure 6: Public seismic line near the well 1-RUT-0001 AM located 
in the northern section 3D_PROGRAMME_2 programme
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Seabed solutions such as ocean bottom cables and nodes (see 
Figure 1) are on the rise in the seismic and geosciences sector.   
There is no denying that streamers have served us well in the 

past and continue to provide high quality seismic data at a reasonable 
cost.  However, operators are more and more using seabed solutions to 
image, characterise and monitor the production of reservoirs originally 
discovered using surface seismic, as well as exploring for new fields 
in geologically challenging environments such as sub-salt.   The first 
deep water ocean bottom node survey in South America was completed 
offshore Brazil in April 2013 (Figure 2).

One important advantage of seabed seismic acquisition is its 
ability to negotiate the presence of surface obstructions such as 
floating production, storage and offloading (FPSO) facilities, platforms, 
umbilicals and drillships. Obstructions can be undershot with separate 
streamers and source vessels. However the coverage is irregular; the 
near offsets are missing; and better images are obtained by deploying 
ocean bottom sensors around and under the surface obstructions, and 

Seabed solutions for offshore Brazil
Oil and gas companies 
are increasingly 
utilising seabed 
solutions to acquire 
superior quality seismic 
data, when compared 
to traditional towed 
streamer recording

Soluções de leito do mar como cabos e nós no fundo do oceano 
(consulte a figura 1) estão em alta no setor sísmico e de geociências.   
Não se pode negar que os sismógrafos nos atenderam bem no 

passado e continuam a fornecer dados sísmicos de alta qualidade por 
um preço razoável.  No entanto, as operadoras cada vez mais usam 
soluções de leito do mar para gerar imagens, caracterizar e monitorar 
a produção de reservatórios originalmente descobertos usando dados 
sísmicos de superfície, assim como exploração de novos campos em 
ambientes geologicamente desafiadores como áreas subsalinas.   O 
primeiro levantamento de nó no fundo do oceano, em águas profundas, na 
América do Sul foi concluído offshore no Brasil em abril de 2013 (figura 2).

Uma vantagem importante da aquisição sísmica de leito do mar 
é a capacidade de negociar a presença de obstruções de superfície 
como instalações de unidade flutuante de produção, armazenamento e 
descarregamento (FPSO), plataformas, plataformas umbilicais e navios 
de perfuração. As obstruções podem ser superadas com sismógrafos 
separados e navios de origem. No entanto, a cobertura é irregular; 

Empresas de petróleo e gás cada 
vez mais utilizam soluções de fundo 
do mar para obtenção de dados 
sísmicos de qualidade superior 
quando comparados a com o 
processo tradicional de gravação 
sismográfica	rebocada

Soluções de fundo do mar para 
áreas offshore do Brasil

It is anticipated that seabed solutions will become a serious alternative to surface solutions
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as compensações próximas estão ausentes; e melhores imagens são 
obtidas através da implementação de sensores no fundo do oceano ao 
redor de obstruções na superfície e acionamento de bombas ao redor 
dos sinais do receptor. A melhoria na qualidade de imagem é variável 
de acordo com a profundidade do alvo, o tamanho da obstrução e a 
complexidade do sobrepeso, mas normalmente é significativa o bastante 
para o valor adicional ser superior ao custo agregado.  Tais pesquisas de 
explosão não são necessariamente soluções puramente de leito do mar; 
é possível combinar dados de leito e dados sismógrafos de superfície no 
processamento e fornecer um conjunto de dados de imagem unificado.

Além de considerações operacionais como obstruções de superfície, 
há vários fatores geofísicos que exigem o uso da tecnologia de leito.  
O alto valor de dados completos de azimute é o principal.  Usando 
sismógrafos rebocados, é possível obter amplos dados de azimute usando 
tripulações para múltiplos navios. No entanto, os acionamentos de 
amostra regular com azimute completo só são práticos com receptores 
implementados no leito do mar.  Tais acionamentos fornecem coletas 

shooting carpets of shots around the receiver patches. The improvement 
in image quality is variable depending on the target depth, the size of 
the obstruction and the complexity of the overburden, but it is often 
significant enough for the additional value to be greater than the 
added cost.  Such undershoot surveys are not necessarily pure seabed 
solutions; it is possible to combine seabed data and surface streamer 
data in processing and provide a merged image data set.

In addition to operational considerations such as surface 
obstructions, there are several geophysical drivers demanding the use 
of seabed technology.  The high value of full azimuth data is the leading 
one.  Using towed streamers, it is possible to acquire wide azimuth data 
using crews of multiple vessels. However, the full azimuth regularly 
sampled shot carpets are practical only with receivers deployed on 
the seabed.  Such shot carpets provide well sampled common receiver 
gathers in an ideal geometry for advanced imaging such as reverse time 
migration. Full azimuth data provide superior images, especially under 
complex overburdens, better characterisation of fractured reservoirs 
and better imaging of targets where multiples of shallower reflectors 
arrive at the same time as primaries of the targets.   In fact, with 
ocean bottom data the curse of multiples is turned into blessing and 
we image the multiples and use them as signal instead of attenuating 
them as noise.

Seabed data are multi-component.  Using data from hydrophones 
and geophones, we can separate up-going and down-going waves and 
use the separated wave fields deliberately to image different imaging 
modes such as primaries and multiples.  Imaging with the first multiple 
is now referred to as mirror imaging.

Seabed data also show significantly enhanced repeatability when 
compared to surface data. When deployed by remotely operated 

Figure 1: Available seabed solutions.   From left to right: transition zone cables; permanent 
and redeployed ocean bottom cables;  deepwater ocean bottom nodes
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de receptor comuns e bem amostradas em uma geometria ideal para 
imagens avançadas como migração de tempo reverso. Dados completos 
de azimute fornecem imagens superiores, especialmente em sobrecargas 
complexas, melhor caracterização de reservatórios fraturados e melhores 
imagens de onde múltiplos refletores mais rasos alcançam no mesmo 
momento como primários dos alvos.   Na verdade, com dados do fundo do 
oceano, o curso dos múltiplos vira uma dádiva e podemos obter imagens 
de múltiplos e usá-las como um sinal ao invés de atenuá-las como ruído.

Dados de leito do mar são provenientes de múltiplos componentes.  
Usando dados de geófonos e hidrófonos, podemos separar ondas crescentes 
e decrescentes e usar os campos de ondas separados deliberadamente para 
criar imagens de diferentes modos como primários e múltiplos.  As imagens 
com o primeiro múltiplo são agora chamadas de imagens espelhadas.

Dados de leito do mar exibem repetibilidade significativamente 
aprimorada quando comparados a dados de superfície. Quando 
implementados por veículos operados remotamente (ROVs), os nós do 
fundo do oceano podem ser implementados exatamente nos mesmos 
locais, enquanto sismógrafos rebocados estão sujeitos a entradas e 
saídas na água repetitivas.  A repetição das fontes de origem ainda é 
um desafio, embora os locais de origem sejam melhor controlados do 
que sismógrafos e a densidade do acionamento indique que as coletas 
comuns de receptor de levantamentos de linha de base e monitor sejam 
interpolados para a mesma amostragem regular.  Tal interpolação de 
ativação não é possível com levantamentos sismógrafos que fornecem 
linhas de explosão que estejam muito longes da linha transversal 
interpolada. Levantamentos de leito do mar fornecem ativações densas 
com um intervalo de explosão inferior à metade do comprimento de 
onda sísmica, e dessa forma, possibilitam a interpolação de explosão 
em qualquer direção.

Outra motivação geofísica para os receptores de leito do mar são os 
dados de banda larga. O nível de ruído ambiente no leito do mar em 
águas profundas é bastante inferior do que próximo a superfície, uma 
vez que está mais longe do poço e não está sujeito a ruídos de reboque.   
Registramos dados em frequências abaixo de Hertz no leito do mar.  
Quando os gravadores de sísmica estão no leito do mar, o limite de baixa 
frequência é determinado pelo conteúdo de frequência na origem.  Isso por 
si só já fomentou muita pesquisa e desenvolvimento em fontes de banda 
larga, embora, até o momento, o maior benefício de baixas frequências seja 
proveniente da análise de dados passivos usando interferometria.

Um valor adicional do uso de sistemas de leito do mar é a gravação 
de ondas de cisalhamento.  Inicialmente, acreditava-se que as ondas de 
cisalhamento eram a principal razão para ir ao leito do mar, uma vez 
que não se propagam na água e não há uma maneira de registrá-las 
na superfície.   No entanto, as ondas de cisalhamento não se tornaram 
um fator comercial subsequentemente. No entanto, se e quando elas 
se tornarem significativas, prevê-se que as soluções de leito do mar se 
tornarão uma alternativa séria para soluções de superfície.

Esse artigo foi escrito por Shuki Ronen, geofísico chefe, e Richard Bottomley, 
diretor regional da América do Sul e do Norte, na Seabed Geosolutions.

vehicles (ROVs), ocean bottom nodes can be deployed at exactly the 
same spots, while towed streamers are subject to poorly repetitive 
feathering.  Repeating the source positions is still a challenge, although 
source locations are better controlled than streamers and the density of 
the shot carpet means that common receiver gathers of both baseline 
and monitor surveys are interpolated to the same regular sampling.  
Such shot interpolation is not possible with streamer surveys that 
provide shot lines which are too far apart to be interpolated cross-line. 
Seabed surveys provide dense shot carpets with a shot interval smaller 
than half the seismic wavelength, and thus enable shot interpolation 
in any direction.

Another geophysical motivation for seabed receivers is broadband 
data. The ambient noise level on the seabed in deep water is much 
lower than near the surface, as it is further from the swell and not 
subject to towing noise.   We record data at sub-hertz frequencies on 
the seabed.  When the recorders are on the seabed, the low frequency 
limit is determined by the frequency content of the source.  This has 
itself provoked much R&D into broadband sources, although for the 
moment, most of the benefit from low frequencies is coming from 
analysing passive data using interferometry.

An additional value benefit from the use of seabed systems is the 
recording of shear waves.  Initially, it was thought shear waves were 
the main reason for going to the seabed, because they do not propagate 
in water and there is no way to record them at the surface.   However, 
shear waves have not subsequently become a commercial driver. If and 
when they become significant however, it is anticipated that seabed 
solutions will become a serious alternative to surface solutions. n

This article was written by Shuki Ronen, chief geophysicist, and Richard 
Bottomley, regional director North and South America, Seabed Geosolutions.

Figure 2:   An ocean bottom node deployed offshore Brazil during the first ever ocean bottom 
node survey in South America.   This picture was taken in April 2013 by an ROV
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PGS has recently completed the deployment of and seismic data 
acquisition on the world’s first full-solution  deepwater, permanent 
seismic reservoir monitoring (PRM) installation offshore Brazil 

for Petrobras. 4D seismic is considered by many to be the only direct 
reservoir-scale monitoring technique we have to get information to 
make accurate decisions for reservoir optimisation and control.

The project includes provision of the OptoSeis system, developed 
and operated by PGS, which is made up of a passive, fully fibre-optic 
sensor array installed on the seabed and an Opto-electronic system on 
the topside of the P-57 FPSO, which sends laser light to the array and 
records the data acquired. Upon completion of marine installation of 
the system in deep water, PGS shall acquire active seismic data once 
a year using a source vessel and passive seismic data twice a year. 
PGS will also process the seismic data at its processing centre in Rio 
de Janeiro. 

The sensor array cables are laid out in two loops on the sea-bed of 
the Jubarte field. The project is in water depths of 1200-1350m. The 
array cables are placed 300m apart with sensor stations every 50m 
along the cables.

Optical systems with no in-sea electricity offer the benefit of higher 

The PGS OptoSeis system was 
recently installed at a Petrobras 
project	in	the	Jubarte	oil	field,	

becoming	the	world’s	first	full-solution	
PRM	installation	in	deep	water

Permanent seismic  
monitoring in deep water 

O sistema OptoSeis  da PGS foi 
recentemente instalado em um 
projeto da Petrobras no  
campo	de	petróleo	Jubarte,	
tornando-se	a	primeira	 
instalação	PRM	no	mundo	 
com solução completa  
em águas profundas 

Monitoramento sísmico permanente 
em águas profundas 

A PGS recentemente concluiu a implementação e aquisição de dados 
sísmicos na primeira instalação do mundo com solução completa 
em águas profundas, para monitoramento sísmico permanente de 

reservatório (PRM) para a Petrobras, em uma região offshore do Brasil. Os 
dados sísmicos 4D são considerados por muitos como a única técnica de 
monitoramento direto, em escala de reservatório, com a qual contamos 
para obter informações que permitam a tomada de decisões precisas para 
otimização e controle dos reservatórios.

O projeto inclui a entrega do sistema OptoSeis, desenvolvido e 
operado pela PGS, o qual é composto por um conjunto de sensores 
passivos, completamente construídos com fibra óptica, instalados no 
leito do mar; e um sistema Opto-eletrônico, instalado no convés do

FPSO P-57, o qual emite a luz de laser enviada para o conjunto de 
sensores e registra os dados recebidos. Após a conclusão da instalação 
marinha do sistema em águas profundas, a PGS deve obter dados 
sísmicos ativos uma vez por ano usando um navio fonte e dados sísmicos 
passivos duas vezes por ano. A PGS também processará os dados sísmicos 
em seu centro de processamento no Rio de Janeiro.

Os cabos, com o conjunto de sensores, estão dispostos em dois arranjos 
no fundo do mar no campo Jubarte. O projeto está localizado em águas 
com profundidade de 1.200 a 1.350 metros. O arranjo de cabos está 
posicionado com 300 metros de separação entre linhas de sensores e com 
estações de sensores a cada 50 metros ao longo do trajeto dos cabos.

Sistemas ópticos, que não usam eletricidade no mar, oferecem o 
benefício de maior confiabilidade, maior duração e melhor desempenho. A 
tecnologia óptica fundamental usada pela PGS baseiase no interferômetro 
de Michelson e uma combinação de telemetria no interferômetro de 

PGS OptoSeis sensor station



Michelson e uma combinação de telemetria multiplexada de divisão de 
frequência e comprimento de onda densa (FDM/DWDM). A luz de entrada 
dos lasers atinge as bobinas de sensores de fibra óptica, nos acelerômetros 
e hidrofones, onde a energia sísmica altera o caminho óptico. Quando a luz 
de duas dessas bobinas se interferem uma diferença de fase é medida, que 
se baseia na energia sísmica, à qual a bobina ou sensor foram expostos. 
Isso conta com várias vantagens sobre outros sistemas óticos e oferece 
alta qualidade de dados, com desempenho sem precedentes, o que foi 
demonstrado anteriormente durante os testes de campo.

Cabos de sensores dispostos permanentemente no fundo do mar 
são uma alternativa para outras formas de repetibilidade em aquisição 
de dados sísmicos 4D. O PRM possibilita menor custo ao longo 
da exploração do campo e levantamentos sísmicos 4D-4C de alta 
qualidade para monitoramento de reservatório, fornecendo melhores 
resultados, onde técnicas alternativas não são boas o suficiente e 
melhores imagens são necessárias, como em reservatórios complexos 
ou em locais com zonas de difícil geração de imagens, como através de 
nuvens de gás ou sal. As principais vantagens de desempenho incluem 
maior repetibilidade, assim como dados 4C ou de 4 componentes.

Esse artigo foi escrito por Samir N. Seth, vice-presidente da PGS.

reliability, longer life and better performance. The underlying optical 
technology used by PGS is based on a Michelson interferometer and a 
combination of frequency and Dense Wavelength Division Multiplexing 
(FDM/DWDM) telemetry. Input light from lasers goes on fibre sensing 
coils, in either accelerometers or hydrophones, where the seismic 
energy changes the optical path. When light from two such coils is 
made to interfere, a phase difference is measured, which is based on 
the seismic energy the coil or sensor was exposed to. This has several 
advantages over other optical systems and offers high data quality with 
unmatched top end performance, which has been demonstrated during 
prior field tests.

Permanently laid sensor cables are an alternative to other forms of 
repeat, or 4D seismic data acquisition. PRM enables lower-cost over the 
life of the field and high-quality 4D-4C seismic reservoir surveillance, 
providing better imaging where alternate techniques are not good 
enough and better imaging is needed, such as in complex reservoirs 
or where one has zones that are difficult to image through such as 
gas clouds or salt. Key performance advantages include improved 
repeatability as well as 4C or 4-component data. n

This article was written by Samir N. Seth, vice president, PGS.

A Clearer Image
www.pgs.com

There are still great 
discoveries to be made

Now in its fi fth generation the Ramform 
Titan is the most advanced seismic 
vessel ever built.

It excels in all conditions - saving 
both time and money with unrivalled 
capabilities and an increased operational 
window. 

With a 70m back deck and equipped with 
the latest technology, the Ramform Titan 

provides safe and effi cient deployment 
and retrieval of its GeoStreamer® 
spread. 

Without compromising data quality, it 
will set a new benchmark for seismic 
surveys. Capable of towing up to 24 
streamers, the Ramform Titan will deploy 
the largest spread in the industry. But we 
did not build it to impress - we built it 
to perform.  

RAMFORM TITAN

Rio de Janeiro
Main:   +55 21 2421 8400
Direct: +55 21 2421 8402
stephane.dezaunay@pgs.com
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The use of autonomous seismic recording units – nodes – for offshore 
applications is not new – Amoco employed their seismic group 
recorder (SGR), developed for land acquisition, in shallow waters 

in the 1970s. The first deep water node survey was undertaken in 2005 
and since then it has become the technology of choice to reduce drilling 
uncertainties in obstructed areas with complex geological overburdens. 

Deep water ocean bottom node (OBN) surveys are receiver poor and 
shot rich, unlike towed streamer data, which are receiver rich and shot 
poor, as illustrated in Figure 1. The nodes, usually as many as - 1500, 
are deployed in a sparse receiver grid, typically with a spacing range  of 
approximately 300-400m, and a full azimuth of shots are acquired with 

Deep	water	node	surveys	have	become	the	technology	of	choice	to	reduce	
drilling uncertainties in obstructed areas with complex geological constraints

Deep water seismic node technology

O uso de unidades de gravação sísmica autônomas (nodes) para 
aplicações offshore não é algo novo: a Amoco empregou seu primeiro 
gravador de grupo sísmico (SGR), desenvolvido para aquisição 

de dados de terreno, em águas rasas na década de 1970. O primeiro 
levantamento de nodes em águas profundas foi realizado em 2005 e, 
desde então, se tornou a principal tecnologia para redução de incertezas de 
perfuração em áreas obstruídas com complexas limitações geológicas. 

Levantamentos de nodes no fundo do oceano em águas profundas 
(OBN) fazem pouco uso de receptores e grande uso de imagens, 
diferente de dados de sismógrafos rebocados, os quais contam com 
poucas imagens e alto uso de receptores, conforme ilustrado na figura 

Levantamentos de nodes em águas profundas se tornaram a 
principal tecnologia para redução de incertezas de perfuração 
em áreas obstruídas com complexas limitações geológicas

Tecnologia de nodes sísmicos  
em águas profundas

Figure 1: Deep water 
node operation schematic
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1. Os nós, normalmente até 1.500, são implementados em uma grade 
esparsa de receptores, normalmente com um intervalo de espaçamento 
de 300 a 400 metros e um ângulo azimutal completo de imagens obtido 
com compensações de 8 a 10km em uma grade de imagens de 30 a 50 
metros (isso é, espaçamento de imagens de 30 a 50 metros em direções 
inter-linhas e transversais). Os nós são implementados usando veículos 
operados remotamente (ROVs) e normalmente estão localizados a 2 a 
5 metros dos locais pré-plotagem em profundidades que podem chegar 
a até 2.500 metros. Até 250.000 imagens são gravadas por cada node.

offsets as great as 8-10km on a 30m or 50m shot “grid”  (i.e. 30m/50m 
shot spacing in both the inline and crossline directions). The nodes are 
deployed using remotely operated vehicles (ROVs) and are typically 
located within 2-5m of the pre-plot locations in water depths as great 
as 2500m. As many as 250,000 shots are recorded by each node.

The resulting data are well sampled in the common receiver domain 
and reciprocity is invoked to image the data by applying 3D shot record 
migration to the common receiver gathers (Figure 2). Rather than use 
the normal upcoming reflection data, the down-going sea surface 

Figure 2a: Node gather – single shot line Figure 2b: “Mirror” migration – single node
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Os dados resultados são amostras de poços no domínio do receptor 
comum e a reciprocidade é garantida para geração de imagens 
através da aplicação de migração de gravação de imagens em 3D aos 
coletores de receptor comum (figura 2). Ao invés de usar dados de 
reflexão normais, o múltiplo de superfície marítima inferior é usado 
para geração de imagens, uma vez que isso aprimora a iluminação dos 
dados de áreas rasas de forma mais próxima aos diagramas mímicos 
dos caminhos de raios usados para geração de imagens por sismógrafos 
rebocados. Isso é chamado de “migração espelhada”.

Os dados de OBN foram usados para aplicações 3D e 4D em 
vários locais: Golfo do México, Mar do Norte, Oeste da África e, mais 
recentemente, offshore no Brasil. A Shell informou um levantamento 
em 4D com grande sucesso no campo Deimos do Golfo do México, o 
qual obteve um excelente resultado em 4D de raiz média quadrada 
normalizada (NRMS) de 6%, o qual é comparável aos valores de NRMS 
obtidos usando instalações sísmicas permanentes. 

A Shell também já usou implementações de nodes em escala bastante 
pequena para monitoramento de fluxo de água em reservatórios em 
águas profundas, chamados de 4D instantâneo (I4D). O número inferior 
de nodes necessário (100 a 400) para esses levantamentos significa que 
uma embarcação única e híbrida pode ser usada, a partir da qual ambos 
os nodes e a origem sísmica são implementados. 

Uma das grandes aplicações em potencial para essa tecnologia 
offshore no Brasil é obter dados sob instalações de produção em 
águas profundas para substituição de geração de imagens inferiores 
tradicionais usadas, com resultados variados, para levantamentos por 
sismógrafos rebocados. O espaçamento de receptor OBN típico de 
300 a 400 metros, acoplado com implementação de ROV, resulta em 
cobertura de receptor essencialmente contínua (figura 3) ao mesmo 
tempo em que mantém a zona de exclusão padrão do setor de 500 
metros em tais instalações de produção. Uma vez que embarcações 
de origem normalmente podem operar mais próximas a instalações 
de superfície, normalmente a 50 metros, a ausência normal de dados 
de compensação em proximidade a partir de imagens inferiores por 
sismógrafos rebocados da forma tradicional não ocorre com imagens 
inferiores por OBN. Ao combinar sistemas de manuseio de nós e de 
origem em uma única embarcação, assim como com as operações de 
I4D para a Shell, os custos podem ser minimizados ao máximo. 

Um benefício adicional, além dos melhores dados sísmicos disponíveis 
ao redor das instalações de produção, é que, através da eliminação 
da exigência de imagens inferiores com sismógrafos rebocados, a 
eficiência da tripulação do sismógrafo melhora significativamente. 
É amplamente sabido que a operação de sismógrafos rebocados em 
águas abertas é 35% mais eficiente do que em áreas obstruídas e que, 
através da eliminação da exigência de imagens inferiores, os níveis de 
eficiência da tripulação de sismógrafos rebocados em águas abertas 
podem ser obtidos em campos de produção.

Esse artigo foi escrito por Dr Chris Walker, geofísico chefe de 
aquisição de dados na FairfieldNodal.

multiple is used for imaging as this improves the illumination of the 
shallow data and more closely mimics the ray-paths used for towed 
streamer imaging. This is referred to as a “mirror migration”.

OBN data have been used for both 3D and 4D applications in many 
locations – the Gulf of Mexico, the North Sea, West Africa and most 
recently offshore Brazil. Shell reported a highly successful 4D survey on the 
Deimos field in the Gulf of Mexico which achieved a excellent 4D result of 
6 per cent normalised root mean square (NRMS), which is comparable to 
NRMS figures obtained using permanent seismic installations. 

Shell have also used very small scale node deployments to monitor 
water flooding in deep water reservoirs – so called Instantaneous 
4D (I4D.) The smaller number of nodes required (100-400) for these 
surveys means that a single “hybrid” vessel can be used from which 
both nodes and the seismic source are deployed. 

One major potential application for this technology offshore Brazil 
is to acquire data “under” the deep water producing facilities to replace 
the traditional “undershooting” that has been used, with mixed results, 
for towed streamer surveys. The typical 300-400m OBN receiver spacing, 
coupled with ROV deployment, results in essentially continuous receiver 
coverage (Figure 3) whilst maintaining the industry standard 500m 
exclusion zone around such producing facilities. Since source vessels 
are typically allowed to operate much closer to surface facilities, usually 
50m, the normal absence of near offset data that results from traditional 
towed streamer undershoots does not occur with OBN undershoots. By 
combining the node handling systems and source on a single vessel, as 
with the I4D operations for Shell, costs can be kept to a minimum. 

One additional benefit, apart from the improved seismic data 
immediately around the producing facilities, is that by removing the 
requirement to undershoot with towed streamers, the efficiency of 
the towed streamer crew improves dramatically. It is well known 
that towed streamer operations in “open” waters are 30-35 per cent 
more efficient than obstructed area  operations and by removing the 
undershoot requirement from the towed streamer crew “open” water 
efficiency levels can be achieved in producing fields. n

This article was written by Dr Chris Walker, chief geophysicist, Data 
Acquisition, FairfieldNodal.

Figure 3a: Producing facilities map Figure 3b: Node layout – vessel traverse
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A SeaBird Exploration PLC é uma fornecedora global de dados 
sísmicos 4D/3D/2D e produtos e serviços associados ao setor 
de petróleo e gás. A empresa se concentra principalmente em 

levantamentos sísmicos e é um líder global no mercado sísmico 2D. Suas 
embarcações de dados 2D são equipados com sistemas confiáveis de 
aquisição e sistemas sismógráficos de 24 bits com sismógrafos líquidos e 
sólidos e pacotes QC (Espectros de Sistemas de Conceito) de navegação 
padrão da indústria (FGPS SeisPos e GNS SCIENCE Globe Claritas). 

A frota da SeaBird conta com nove embarcações, todas com 
capacidades únicas. De fato, a frota da 
empresa com seis embarcações de dados 
2D fornece uma solução versátil e global 
para as necessidades de seus clientes, 
desde a compensação ampla em 2D 
(12 km) até operações subterrâneas e 
trabalhos para as mais recentes técnicas 
de aquisição com ângulo azimutal amplo. 

O M/V Harrier Explorer é a mais nova 
adição da frota 2D no grupo. Em março 
de 2013, um cliente brasileiro do Harrier 
Explorer anunciou que estava vendendo seus negócios de exploração e 
que encerraria seus programas após a obtenção de 17.000 km de dados 
em 2D na Bahia, juntamente com outros 10.500 km de dados em 2D 
no Maranhão. Pouco depois, a SeaBird enviou o Harrier Explorer para 
Barbados para a conclusão de um levantamento de múltiplos clientes que 
teve início em 2012 e a embarcação encontra-se agora no Mar do Norte. 

A	SeaBird	Exploration	adquiriu	77.000	km	de	dados	offshore	2D	no	Brasil	e	
busca	criar	uma	empresa	permanente	no	Brasil	em	2014

SeaBird Exploration PLC is a global provider of marine 4D/3D/2D 
seismic data, and associated products and services to the oil and 
gas industry. The company focuses mainly on proprietary seismic 

surveys and is a global leader in the 2D seismic market. Its 2D vessels 
are equipped with proven reliable 24-bit streamer and acquisition 
systems with both solid and liquid streamers and industry standard 
navigation (Concept Systems Spectra) QC packages (FGPS SeisPos and 
GNS SCIENCE Globe Claritas). 

SeaBird’s fleet features nine vessels, all with their own unique capabilities. 
Indeed, the company’s fleet of six 2D 
vessels provides a global and versatile 
solution for its clients’ needs, from the 
long offset (12 km) 2D to undershoot 
operations and source work for the latest 
wide azimuth acquisition techniques. 

The M/V Harrier Explorer is the latest 
addition to the 2D fleet in the group. 
In March 2013, a Brazilian client of the 
Harrier Explorer announced that it was 
selling its exploration business and would 

end its programmes after acquiring 17,000 km of 2D data in Bahia, along 
with another 10,500km of 2D in Maranhão. SeaBird shortly thereafter 
exported the Harrier Explorer to Barbados for the completion of a multi-
client survey which started in 2012, and she is now in the North Sea. 

2013 has seen several other exciting contracts for SeaBird vessels. 
In Brazil, SeaBird has received a contract extension with the Hawk 

SeaBird	Exploration	has	acquired	77,000	line	km	of	2D	data	offshore	Brazil	
and	is	looking	into	establishing	a	permanent	business	in	Brazil	in	2014

Achieving maximum success offshore Brazil

The M/V Hawk Explorer is equipped for long 
offset 2D data acquisition and is capable of  large 
arrays, optimising up to four gun strings

The Geo Pacific is a 3D/4D 
8x6,000m seismic survey vessel. It 
is SeaBird’s latest vessel, added to 
its fleet in January 2013
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No ano de 2013, vários outros contratos empolgantes foram firmados 
para as embarcações da SeaBird. No Brasil, a SeaBird firmou uma 
extensão de contrato com o cliente do Hawk Explorer, onde concluiu o 
levantamento da área de Pelotas com mais de 7.500 km de dados em 
2D. Esse programa segue outro programa realizado pelo Hawk Explorer 
em Portiguar, onde foram obtidos 4.200 km de dados juntamente com 
21.000 km de dados em 2D obtidos no norte da Amazônia. Todos esses 
programas estão sendo gravados com um cabo de compensação ultra 
longo e fontes bastante amplas, uma marca registrada da SeaBird.

A mais recente adição à frota é a Geo Pacific, uma embarcação 
com sismógrafo de 8 por 6 km para dados em 3D. Ela é completamente 
equipada e se tornou uma adição valiosa à capacidade de dados 3D da 
SeaBird. A Geo Pacific é a segunda embarcação de dados 3D além da 
Voyager Explorer e atualmente funciona no Caribe. A SeaBird tem discutido 
com os vencedores de blocos no leilão recentemente realizado no Brasil 
sobre a aquisição de programas em 3D de alta resolução em 2014 no país.

Outra das principais prioridades é a promoção de operações marinhas 
e sísmicas seguras e eficientes em conformidade com o sistema de saúde, 
segurança, proteção, meio ambiente e qualidade (HSSEQ).

O sistema de gestão (MS) da empresa passou por uma auditoria 
independente e baseia-se na diretriz da OGP para Desenvolvimento e 
Aplicação de um sistema de gestão de saúde, segurança e meio ambiente 
(HSE MS). O MS recebeu acreditação ISO 9001 e 14001 em setembro de 
2010. Esses padrões estão em total conformidade com o MS e demonstram 
o ciclo de melhoria contínua do processo referido como “Planejar, realizar, 
verificar e agir”: um método de gestão repetido de quatro etapas usado 
em empresas para controle e melhoria contínua de processos e produtos. 

A implementação de todas essas estratégias pauta o princípio 
base da abordagem da SeaBird: maximizar o sucesso na exploração e 
produção para seus clientes. 

Para mais detalhes sobre o conjunto de  
serviços de aquisição de dados sísmicos  
4D/3D/2D marinhos da SeaBird Exploration PLC,  
acesse www.sbexp.com

Explorer’s client where she has accomplished the Pelotas survey of 
more than 7,500 km of 2D data. This programme follows another 
undertaken by the Hawk Explorer in Portiguar, where she acquired 
4,200 km, along with 21,000 km of 2D data acquired north of the 
Amazon. All of these programmes are being shot with ultra-long offset 
cable and very large sources, a signature style of SeaBird.

The latest addition to the fleet is the Geo Pacific, an 8x6km solid 
streamer 3D vessel. She is fully equipped and has become a valuable 
addition to SeaBird’s 3D capacity. The Geo Pacific is the second 3D vessel 
in addition to the Voyager Explorer and it is currently working in the 
Caribbean. SeaBird is having discussions with recent Brazil block winners 
about acquiring high resolution 3D programmes in 2014 in Brazil.

Another of SeaBird’s top priorities is the promotion of efficient 
and safe seismic and marine operations in compliance with its health, 
safety, security, environment and quality (HSSEQ) system.

The organisation’s management system (MS) has been independently 
audited against and is based on the OGP guideline for Developing and 
Application of an HSE MS. The MS was accredited ISO 9001 and 14001 in 
September 2010. These standards are fully conversant with the MS and echo 
the continuous improvement cycle of the process referred to as ‘Plan-Do-
Check-Act’ – an iterative four-step management method used in business for 
the control and continuous improvement of processes and products. 

The implementation of all these strategies underpins the main 
principle of SeaBird’s approach: to maximise exploration and production 
success for its clients. n

For further details on Seabird Exploration PLC’s range of marine 
4D/3D/2D seismic data acquisition services, please visit www.sbexp.com

The M/V Harrier Explorer 
is a 2D long offset/source vessel 
capable of  wide tow configuration, 
optimising up to six gun strings
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SeaBird manages both Maritime and Seismic
operations in-house providing for a unified crew and operation.

SeaBird Exploration PLC is a 
global provider to the oil and 
gas industry of marine seismic 
source, single streamer and 
multi streamer vessels as well as 
associated products and services. 
 
SeaBird specializes in high end 
quality operations within the 
source vessel and 2D market, as 
well as shallow/deep water 3D and 
4D markets. Main focus for the 
company is on proprietary seismic 
surveys (contract seismic).

Voyager Explorer
2D/3D Shallow Water Seismic Vessel

Capable of wide tow 
configurations optimizing up to 
4 Streamers and 4 gun strings. 
Maximum Combination
of 4 X 120m X 6000m Shallow 
water spread available.

Aquila Explorer
2D Long Offset/Source Vessel

Capable of wide tow 
configuration optimizing up to 
six gun strings. Equipped for 
long offset 2D.

Harrier Explorer
2D Long Offset/Source Vessel

Capable of wide tow 
configuration optimizing up to 
six gun strings. Equipped for 
long offset 2D.

Northern Explorer
2D Long Offset/Source Vessel

Capable of large arrays 
optimizing up to four gun 
strings. Equipped for long offset 
2D.

Geo Pacific
3D/4D 8x6,000m Seismic Survey 
Vessel

The Geo Pacific is the most 
recent addition to SeaBird’s fleet 
of Seismic Vessels.

Munin Explorer
2D Long Offset/Source Vessel

Capable of wide tow 
configuration optimizing up to 
six gun strings. Equipped for 
long offset 2D.

Osprey Explorer
2D Long Offset/Source Vessel

Capable of large arrays 
optimizing up to six gun  
strings. Equipped for long offset 
2D.

Hawk Explorer
2D Long Offset/Source Vessel

Capable of large arrays 
optimizing up to four gun 
strings. Equipped for long
offset 2D.
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4D seismic technology is a technical solution for performing time-
lapse repeat of 3D seismic surveys. Recorded (and processed) 4D 
data are used by reservoir engineers for monitoring reservoir 

performance changes during production and/or injection. 4D seismic 
provides unique insight into the pressure and saturation distributions 
away from the wells. Better understanding of the dynamic behaviour 
of the reservoir will lead to higher production, improved estimate of 
reserves and reduced drilling cost.

4D seismic surveys have been used as a reservoir monitoring tool for 
more than 25 years. More recently, it has been widely accepted that 
reservoir development plans will benefit extensively by containing 4D 
seismic. Statoil, for instance, has recently announced that 75 per cent 
of all their producing oil fields in the North Sea are using 4D seismic. 

4D data is generated by subtracting two surveys (separated by 
time) to highlight dynamic changes in the reservoir. The quality of 
the resulting data is strongly dependent on the seismic acquisition 
technology used to generate the data. Towed streamer surveys are 
the far most common technology used to generate 4D data. Even 

The	world’s	most	ambitious	reservoir	development	plans	require	the	best	
reservoir	monitoring	tool	available	in	the	market,	which	has	been	widely	
accepted	as	4D	seismic	reservoir	monitoring

The most advanced 4D reservoir monitoring technology

A tecnologia de dados sísmicos em 4D é uma solução técnica para 
realização de repetição de levantamentos sísmicos em 3D ao 
longo do tempo. Dados 4D gravados (e processados) são usados 

por engenheiros de reservatório para monitoramento de mudanças de 
desempenho de reservatórios durante fases de produção e/ou injeção. 
Os dados sísmicos 4D fornecem informações únicas sobre distribuições 
de pressão e saturação independentemente dos poços. Uma melhor 
compreensão do comportamento dinâmico dos reservatórios gera 
maior produção, melhor estimativa de reservas e menores custos de 
perfuração. Os levantamentos sísmicos em 4D tem sido usados como 
uma ferramenta de monitoramento de reservatórios há mais de 25 
anos. Recentemente, passou a ser  amplamente aceito que os planos de 
desenvolvimento de reservatórios se beneficiarão bastante se incluírem 
sísmica 4D. A Statoil, por exemplo, anunciou recentemente que 75% 
de todos os seus campos de petróleo em produção no Mar do Norte 
usam sísmica 4D.

Os dados  4D são gerados através da subtração de dois levantamentos 
(separados por tempo) para destacar as mudanças dinâmicas no 

Os planos de desenvolvimento 
de reservatórios mais 
ambiciosos do mundo exigem 
a melhor ferramenta de 
monitoramento disponível 
no mercado, a qual, 
conforme amplamente 
aceito, é o monitoramento de 
reservatório	sísmico	em	4D

A tecnologia mais avançada de monitoramento 
de reservatórios em 4D

Optowave PRM system – basic design. Image courtesy of  Optoplan
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reservatório. A qualidade dos dados resultantes depende 
bastante da tecnologia de aquisição sísmica usada para 
gerar os dados. Levantamentos com cabos “streamer” 
rebocados são a tecnologia mais comum usada para 
gerar dados  4D. Embora a tecnologia de cabos “streamer”  
rebocados tenha sido aprimorada significativamente 
ao longo dos últimos anos, há limitações na qualidade 
de dados 4D. Ainda assim, a qualidade dos dados pode 
ser considerada satisfatória para aplicação em muitos 
campos, embora os dados capturem apenas uma fração 
da informação  disponível. A melhor qualidade de dados 
4D exigirá, basicamente: (i) melhor imageamento ; e (ii) 
melhor repetibilidade e qualidade de dados, minimizando 
artefatos de levantamento sísmico.

Melhor imageamento  é   obtido através do uso de 
dados sísmicos do fundo do oceano (OBS), os quais 
são adquiridos  com longos afastamentos, azimutes 
completos e receptores com múltiplos componentes. 
Além disso, o fundo oceânico oferece um ambiente 
com poucos ruídos que em combinação com uma alta densidade de 
tiros e traços, geram dados com ampla largura de banda e com maior 
qualidade de imageamento. A alta repetibilidade é conseguida através 
de posicionamentos mais consistentes de receptor e fonte. Cabos 
sísmicos de fundo  instalados  de forma fixa no leito do mar, chamados 
de monitoramento permanente de reservatório  (PRM) , oferecem a 
maior repetibilidade e, de longe, a maior qualidade de imagens 4D. 
Com os dados  4D de alta qualidade provenientes dos sistemas PRM, 
levantamentos mais frequentes podem agregar valor significativo de 
informações relativos ao reservatório. Levantamentos frequentes são 
basicamente um problema de custo,  e levantamentos 3D PRM são muito 
mais baratos de realizar  do que levantamentos  3D tradicionais com 
cabos “streamer”  rebocados.

A repetibilidade nos dados sísmicos  4D é normalmente expressa 
através de valores NRMS (ou  “displays”  ) que são definidas como sendo 
a amplitude rms normalizada de dois traços dentro de uma janela de 
tempo definida. O NRMS está diretamente relacionado à repetibilidade 
dos dados sísmicos. Quanto menor for o valor de NRMS, melhor será a 
repetibilidade entre dois traços. Levantamentos com cabos “streamer”  
rebocados normalmente fornecem valores de NRMS na faixa acima 
de 20%, enquanto sistemas PRM oferecem repetibilidades de NRMS 

though the towed streamer technology has improved significantly 
over the last years, limitations exist in the 4D data quality. Still, the 
data quality might be considered satisfactory for application to many 
fields, although the data captures only a fraction of the available 
value. Improved quality of the 4D data will basically require: (i) better 
imaging; and (ii) higher repeatability and data quality, minimising 
seismic surveying artifacts.

Improved imaging is obtained by using ocean bottom seismic 
(OBS) data which is acquired with long-offsets, full azimuths and 
multi-component receivers. In addition, the ocean bottom provides 
a low noise environment and in combination with a high shot and 
trace density, broad bandwidth data with improved imaging quality 
is generated. The high repeatability is addressed by more consistent 
source and receiver positioning. Permanently installed seismic 
cables at the seabed, called seabed permanent reservoir monitoring 
(PRM), offer the highest repeatability and by far the best 4D image 
quality. With the high quality 4D data from PRM systems, more 
frequent surveys can add significant value of information pertaining 
to the reservoir. Frequent surveys are basically a cost issue and 
PRM 3D surveys are far cheaper to acquire than traditional towed 
streamer 3D surveys.

The repeatability in the 4D seismic data is normally expressed 
through NRMS values (or displays) which are defined as normalised 
rms amplitude of two traces within a defined time window. The 
NRMS is directly related to the seismic data repeatability. The lower 
the NRMS value, the better the repeatability between the two traces. 
Towed streamer surveys normally provide NRMS values in the range 
above 20 per cent, while PRM can provide NRMS repeatabilities of 
less than 5 per cent. The detection level for 4D time shifts and 4D 
amplitude changes are significantly lower with PRM than with towed 
streamer. To establish the knowledge of how to utilise the high 

Statoil has announced that 
75 per cent of its producing 
oil fields in the North Sea 
are using 4D seismic

Image quality and repeatability of  various 4D technologies. Image courtesy of  Optoplan
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quality of 4D seismic data acquired by a PRM system represents a 
challenge for our industry.

PRM technology is now to beginning gain credibility. The following 
demonstrates that PRM is becoming a significant emerging technology:

• Five major oil companies now have first-hand experience with 
PRM (BP, ConocoPhillips, Petrobras, Shell and Statoil);

• There are now 5 “commercial” PRM systems installed worldwide 
(Valhall, Clair and Ekofisk in the North Sea, and Jubarte and Argonauta 
offshore Brazil). In addition, two large PRM systems have recently been 
contracted for installation in the North Sea (Snorre and Grane fields);

• There is an active and competitive market supply with several 
companies offering PRM technology and solutions. 

The PRM system installed at Ekofisk, in 2010, was a technology 
breakthrough for fibre optic sensing within the seismic industry. Some 
200 kilometers of four-component seismic cable cover a seabed area of 
60 sq km in the southern part of the North Sea with 16,000 individual 
optical sensors (including hydrophones and accelerometers). A fibre 
optic system (the Optowave system of Optoplan/Sercel) was selected 
by ConocoPhillips “mainly due to design life expectancy“. Five seismic 
acquisition campaigns have already been performed at the Ekofisk 
field, and ConocoPhillips has recently reported (at the 2013 EAGE 
Conference in London) excellent 4D results. Top reservoir time shifts 
as low as 200 µs (and less than 100 µs for intra reservoir time shifts), 
and amplitude changes of the order of 2-3 per cent have been detected 
and interpreted. Extremely low NRMS values (in the order of 3-5  per 
cent) were also reported. These data confirm the high repeatability and 
image quality which can be achieved with fibre optic PRM systems. n

 
This article was written by Morten Eriksrud, managing director, 

CEO, Optoplan.

com menos de 5%. O nível de detecção de deslocamento  de tempo 
4D ( “time shift” )  e de mudanças de amplitude (“amplitude changes”) 
4D são significativamente inferiores com o sistema PRM do que com 
os cabos “streamer”  rebocados. Definir o conhecimento sobre como 
utilizar a alta qualidade de dados sísmicos 4D obtidos por um sistema 
PRM representa um desafio para nosso setor.

A tecnologia PRM está começando a ganhar credibilidade. As 
informações abaixo demonstram que o sistema PRM está se tornando 
uma tecnologia emergente importante:

• Cinco grandes empresas de petróleo agora possuem experiência em 
primeira mão com sistemas PRM (BP, ConocoPhillips, Petrobras, Shell e 
a Statoil);

• Atualmente, há 5 sistemas PRM “comerciais” instalados no  mundo 
(Valhall, Clair e Ekofisk no Mar do Norte, e Jubarte e Argonauta na 
região offshore do Brasil). Além disso, dois grandes sistemas PRM foram 
contratados recentemente para instalação no Mar do Norte (campos 
Snorre e Grane);

• Há um fornecimento de mercado ativo e competitivo, com a oferta 
de tecnologia e soluções de PRM por várias empresas.

O sistema PRM instalado em  Ekofisk, em 2010, representou uma  
revolução tecnológica que introduziu a  detecção por fibra ótica dentro 
do setor  da  sísmica. Cerca de 200 quilômetros de cabos sísmicos de 
quatro componentes cobrem uma área de leito do mar de 60 km² na 
parte sul do Mar do Norte, com 16.000  sensores óticos individuais (que 
possuem  hidrofones s e acelerômetros).

Um sistema de fibra ótica (sistema Optowave da Optoplan/Sercel) foi 
selecionado pela ConocoPhillips “principalmente devido à expectativa de 
vida de seu  projeto”. Cinco campanhas de aquisição de dados sísmicos já 
foram realizadas no campo de Ekofisk, e a ConocoPhillips recentemente 
relatou (na Conferência EAGE de 2013, em Londres) excelentes resultados  
4D. Deslocamentos de tempo (“time shifts” ) no topo do reservatório tão 
baixos como  200 µs (e menos de 100 µs para deslocamentos  intra-
reservatórios) e mudanças de amplitude ( “amplitude changes” ) na 
casa de 2 a 3% foram detectadas e interpretadas. Valores de NRMS 
extremamente baixos (na casa de 3 a 5%) também foram relatados. Esses 
dados confirmam a alta repetibilidade e qualidade de imagem que podem 
ser obtidas com sistemas PRM de fibra ótica.

Esse artigo foi escrito por Morten Eriksrud, diretor-gerente e CEO da Optoplan

Ekofisk installation. From left to right: 200 km seismic cable (with 3966 4C stations) 
trenched at the Ekofisk seabed; seismic cables were efficiently installed from containers; 
topside instrument is located in a dedicated container on the platform deck. Images courtesy of  
ConocoPhillips
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A linha costeira do Brasil vai do berço da Amazônia, na 
fronteira com a Guiana Francesa, norte da linha do 
Equador, até a fronteira com o Uruguai, próximo ao Rio 

de la Plata, ao sul do Trópico de Câncer. Essa linha costeira de 
6.450 quilômetros se desdobra completamente ao longo de uma 
margem continental passiva e contém muitas bacias de petróleo, 
com algumas das maiores reservas comprovadas do mundo, além 
de alguns dos campos de petróleo mais produtivos encontrados 
em qualquer lugar.

Em comparação, a linha costeira dos EUA, de Maine até o 
berço do Rio Grande na fronteira com o México, tem apenas 5.480 
quilômetros de extensão. Embora sua linha costeira seja comparável 
àquela do Brasil em termos de potencial de petróleo, exploração 
e produção ativas ocorrem em menos de 1.000 quilômetros dessa 
faixa ao oeste do Golfo do México. Por essa razão a Spectrum busca 
agressivamente oportunidades sísmicas com múltiplos clientes no 
Brasil, com mais de 50.000 quilômetros de dados 2D adquiridos e 
processados nos últimos dois anos.

Muitas das bacias sedimentares na margem continental brasileira 
foram formadas como um resultado da separação da África e da 
América do Sul, tendo início nos primórdios do período cretáceo. A 
descoberta do campo offshore Jubilee em Gana fez com que muitas 
empresas de exploração analisassem a possibilidade das margens 
ao norte do Brasil também contarem com um campo de extensão 
semelhante. A descoberta Zaedyus na Guiana Francesa demonstrou 
que as margens norte do Brasil poderiam produzir milhares de bilhões 
de barris de reservas.

Nas margens norte do Brasil, vários rios fornecem um abastecimento 
abundante de sedimentos necessários para o desenvolvimento de 

Algumas	das	mais	ricas	reservas	de	petróleo	
do mundo estão logo abaixo da linha costeira 

brasileira,	com	extensão	de	6.450	quilômetros.	
Área essencial para a Spectrum, a empresa 
adquiriu	e	processou	50.000	quilômetros	 

de	dados	sísmicos	em	2D	ao	longo	de	 
toda sua extensão ao longo dos  

dois últimos anos

Mapeando a linha costeira do Brasil

Brazil’s coastline extends from the mouth of the Amazon bordering 
French Guiana, North of the equator, to the border with Uruguay 
near the Rio de la Plata, South of the Tropic of Cancer. This 6,450km 

coastline is entirely along a passive continental margin and contains many 
petroleum basins, with some of the world’s largest proven reserves as well 
as some of the most productive oil fields found anywhere.

In comparison, the US coastline from Maine to the mouth of the 
Rio Grande on the border with Mexico is only 5,480km in length. While 
this coastline is comparable to the Brazilian coastline in terms of its 
petroleum potential, active exploration and production is currently 
taking place on less than 1,000km of that strip in the Western Gulf of 
Mexico. For this reason, Spectrum is aggressively pursuing multi-client 
seismic opportunities in Brazil, with over 50,000km of 2D data acquired 
and processed in the last two years.

Many of the sedimentary basins on the Brazilian continental margin 
were formed as a result of the separation of Africa and South America, 
beginning in the early Cretaceous period. The discovery of the Jubilee field 
offshore Ghana caused many exploration companies to consider whether 
the Northern margins of Brazil could also hold a field comparable in size. 
The Zaedyus discovery offshore French Guiana has demonstrated that 

Some	of	the	world’s	richest	
petroleum reserves lie deep beneath 

Brazil’s	6,450km	coastline.	A	key	
area for Spectrum, the company has 
acquired	and	processed	50,000km	
of	2D	seismic	data	along	its	entire	

width over the past two years

Mapping the Brazilian coastline

East North America and Brazil coastlines



rochas de reservatórios de alta qualidade. O Rio Amazonas deposita 
aproximadamente 1,200 bilhão de toneladas de sedimentos por ano, 
grande parte derivadas de processos de erosão dos Andes. Em contraste, 
o Rio Mississippi deposita aproximadamente 230 milhões de toneladas 
de sedimentos por ano.

Os maiores e mais produtivos campos de petróleo no Brasil estão 
situados nas bacias nas fronteiras dos estados de Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e de São Paulo a sul. O campo Lula, na bacia de pré-sal 
de Santos, produz aproximadamente 100.000 barris de petróleo e 
5.000.000 de metros cúbicos de gás por dia.

A Spectrum está comprometida ativamente em obter e processar 
dados sísmicos 2D em toda a extensão da linha costeira do Brasil 
usando a melhor tecnologia disponível atualmente. Os novos dados da 
Spectrum abrangem bacias de águas profundas altamente prospectivas 
que contam com o potencial de centenas de bilhões de barris de 
petróleo recuperável, e estão disponíveis com antecedência ao processo 
da 11ª rodada de licenciamento do Brasil.

Esse artigo foi escrito por Mike Saunders, gerente geofísico de 
múltiplos clientes na Spectrum.

Brazil’s northern margins could yield several billion barrels of reserves.
On the northern margins of Brazil, several rivers provide an abundant 

supply of sediment necessary for the development of high quality 
reservoir rock. The Amazon River deposits approximately 1,200 million 
tonnes of sediment per year, largely derived from Andean erosion 
processes. In contrast, the Mississippi River deposits approximately 230 
million tonnes of sediment per year.

The largest and most productive oil fields in Brazil are found in the 
basins that border Espírito Santo, Rio de Janeiro and São Paulo in the 
south. The Lula field in the Santos pre-salt basin produces approximately 
100,000 barrels of oil and 5,000,000 cubic metres of gas per day.

Spectrum is actively engaged in acquiring and processing 2D seismic 
data along the entire Brazilian coastline, using the best technology 
currently available. Spectrum’s new data covers the highly prospective 
deep water basins that have the potential to hold several hundred 
billion barrels of recoverable oil, and is available ahead of the Brazil 
Round 11 licensing process. n

This article was written by Mike Saunders, geophysical manager 
multi-client, Spectrum.

East North America and Brazil coastlines
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A Geokinetics é umas das principais empresas de serviços 
geofísicos e oferece um amplo conjunto de serviços geofísicos 
especializados nos setores de petróleo e mineração em todo o 

mundo. A empresa oferece design de levantamentos sísmicos em 2D, 
3D, 3C e 4C, aquisição convencional e multicomponente, permissão/
aluguel, preparação local e de levantamento, fontes de dinamite, 
vibroseis, canhões de ar e fontes  impulsivas de baixo impacto. 

A Geokinetics está no Brasil há mais de 30 anos, trabalhando com a 
aquisição de dados geofísicos em diferentes ambientes, e tem experiência 
comprovada na maioria das bacias sedimentares do país. Na verdade, a 
empresa trouxe novos equipamentos para o Brasil, como o onSEIS (fonte 
onshore de impulsos sincronizados eletromagneticamente). O onSEIS é uma 
fonte impulsiva de baixo impacto e ecologicamente correta que pode ser 
sincronizada com outras unidades para aumentar a potência relativa da 
fonte. Os onSEIS estão em uso no Brasil, nas bacias de Potiguar e Recôncavo, 
em áreas nas quais fontes convencionais não podem ser usadas.

Além disso, a Geokinetics, Processing and Integrated Reservoir 
Geosciences,  tem trabalhado em projetos para a ANP e a OGX usando as 
técnicas mais recentes de processamento e interpretação para modelagem 
de refração em 3D; atenuação robusta de ruídos (através do MBNA 
exclusivo da Geokinetics);  processamento consistente em superfícies 3D; 
imageamento pré-empilhamento em tempo; modelagem de velocidades; 
amplitude real e portfólio AVO completo; caracterização de reservatórios e 
fraturas; e estimativa de propriedades das rochas.

A combinação de experiência de aquisição em todos os terrenos e 
ambientes e os sólidos recursos técnicos em nosso departamento de 
processamento e interpretação garantem que a presença da Geokinetics no 
mercado brasileiro oferece um suporte inestimável para as necessidades de 
exploração e metas da ANP, Petrobras e outras empresas que desempenham 
um papel importante no crescente setor de petróleo nacional.

Esse artigo foi escrito por Renato Longo, geofísico de área da Geokinetics.

As	técnicas	exclusivas	de	processamento	e	
interpretação	da	Geokinetics	são	essenciais	para	

os planos de exploração e produção das principais 
empresas de petróleo e gás do Brasil

Geokinetics is a leading geophysical service company offering a 
broad range of specialised geophysical services to the petroleum 
and mining industries worldwide. The company offers 2D, 3D, 

3C and 4C seismic survey design, conventional and multi-component 
acquisition, leasing/permitting, survey and site preparation, dynamite, 
vibroseis, airgun and low impact impulsive sources. 

Geokinetics has been in Brazil for over 30 years, working with 
the acquisition of geophysical data in different environments and 
has proven experience in the majority of the country’s sedimentary 
basins. In fact, the company has brought new equipment to Brazil, 
such as the onSEIS (onshore synchronised electromagnetically 
impulsive source). The onSEIS is an eco-friendly low impact 
impulsive source which can be synchronised with other units to 
increase its relative source strength. The onSEIS are being used 
in Brazil in the Potiguar and Recôncavo basins in areas where 
conventional sources can not be used.

In addition, Geokinetics, Processing and Integrated Reservoir 
Geosciences,  has been recently working in projects for ANP and 
OGX using  the most recent processing and interpretation techniques 
for 3D refraction modelling;  robust noise attenuation (through 
Geokinetics’ proprietary MBNA);  3D surface consistent processing;  
pre-stack imaging in time; velocity modelling; true amplitude and 
full AVO portfolio; reservoir and fracture characterisation; and rock 
property estimation.

The combination of acquisition experience in all terrains and 
environments, and the strong technical resources in our processing 
and interpretation department, ensures that Geokinetics’ presence in 
the Brazilian market  offers invaluable support to the exploration needs 
and goals of ANP, Petrobras and other companies playing an important 
role in the country’s growing oil industry. n

This article was written by Renato Longo, area geophysicist, Geokinetics.

Geokinetics’	proprietary	processing	and	interpretation	techniques	
have	been	key	to	the	E&P	plans	of	Brazil’s	top	oil	and	gas	players

Meeting high exploration goals

Alcançando grandes metas de exploração
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Norwegian lifeboat manufacturer Norsafe has recently branched 
out into the workboat market, launching the versatile Munin 
980 workboat. Designed to DNV 2.21 Craft notation and 

intended to be both deployable from a larger mother ship and capable 
of extended range operations, this multipurpose monohull measures 
10.2 meters in length, with a beam of 3.6 meters and DWT of 9,500kg.

All equipment and outfitting are high quality components. The 
workboat is designed and outfitted to fulfil demands for reliability, low 
maintenance cost and long-time heavy use. It boasts excellent reliability, 
manoeuvrability and sea keeping abilities in heavy sea in order to fulfil 
its primary function, which is to perform as an effective work platform. 

The Munin 980 is designed to operate away from the mother ship 
for extended periods, with sufficient range and long-time operation. A 
high gunwale around the boat provides a protected and comfortable 
working environment for crew and passengers. 

The vessel’s seismic equipment includes a cable lifter on starboard 
side (SWL <600kg); a streamer winch and hydraulic winch which 

In	multi-purpose	applications,	
Norsafe’s	recently	released	Munin	
980	workboat	is	claiming	the	
rightful	title	of	‘jack	of	all	trades’,	
as it is able to conduct a wide range 
of services from seismic activities, 
towing boom, dive support, to 
inspection, survey and towing duties

A workboat fit  
for all purposes

A fabricante norueguesa de barcos salva-vidas Norsafe entrou 
recentemente para o mercado de barcos de trabalho, lançando 
o versátil Munin 980. Desenvolvido para a anotação DNV 2.21 

Craft e destinado a implementação a partir de um navio maior e capaz 
de operações com alcance extendido, esse barco com casco único para 
múltiplas finalidades mede 10,2 metros de extensão, com um perfil de 
3,6 metros e toneladas de peso morto de 9.500kg.

Todos os equipamento e acessórios são feitos de componentes de alta 
qualidade. O barco é desenvolvido e feito para atender as demandas de 
confiabilidade, manutenção de baixo custo e uso contínuo para tarefas 
pesadas. Ele conta com excelente confiabilidade, manobrabilidade e 
capacidade resistência no mar em momentos extremos para cumprir com 
sua função primária, que é ser uma plataforma de trabalho eficiente. 

O Munin 980 foi desenvolvido para operar longe do navio principal 
por longos períodos, com alcance suficiente e operação contínua. 
Uma borda alta ao redor do barco fornece um ambiente de trabalho 
protegido e confortável para tripulação e passageiros. 

O equipamento sísmico da embarcação inclui um içador de cabos 
no lado de estibordo (SWL inferior a 600kg); um rebocador com um 
gancho hidráulico para lidar com rebocadores; uma popa montada 
na casa do leme à frente dos motores; um braço turco com serviola 
no lado do estibordo (MBL inferior a 600kg); e uma diposição de 
alojamento para ferramentas sísmicas.

O desempenho eclético e o layout do barco possibilitam que ele realize 
suas funções como um barco de trabalho de múltiplas funções, barco sísmico, 
rebocador, suporte a mergulhos e tarefas de inspeção, pesquisa e guincho. 

O barco é fabricado com materiais de fibra multi-axiais reforçados 
com camadas de Divinycell e acetato de vinila usando o método de 

Em	aplicações	de	múltiplas	finalidades,	a	Norsafe	lançou	recentemente	o	barco	
Munin	980,	com	o	merecido	título	de	“barco	para	toda	obra”,	uma	vez	que	é	
capaz de realizar um grande conjunto de serviços que vai desde atividades 
sísmicas, guincho, suporte a mergulho, inspeção, pesquisa e reboque

Um barco adequado para todas as aplicações

The vessel’s seismic equipment includes a cable lifter, a streamer 
winch and hydraulic winch, a mounted aft, a davit arm with 
hydraulic cathead, and stowing arrangement for seismic tools
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produção de infusão a vácuo. O convés é auto-flutuante através da 
ampla gaveta que possui uma carreira na popa. Um verdugo para 
tarefas pesadas protege o casco ao absorver os impactos e fornece 
flutuação adicional. O convés possui uma superfície anti-deslizamento 
e alças de agarre estão localizadas onde necessário.

O barco é equipado com dois motores a diesel a bordo e jatos de 
água adequados com os seguintes recursos: 

• Partida elétrica com dois conjuntos de baterias independentes;
• Resfriamento de motor com água doce com troca de calor para 

resfriamento a água salgada;
• Jatos de água com capacidades de funcionamento a seco que 

permitem que o barco funcione no turco por um período de até 5 minutos;
• Tanques de combustível localizados sob o convés em frente aos 

motores. Filtros de combustível e válvulas de desvio/desligamento são 
posicionados na sala técnica sob a casa do leme para fácil acesso e 
manutenção;

• Proteção de jatos de água no GRP, ampliando a área do convés 
da popa e funcionando como uma carreira;

• Os motores são equipados com um sistema de desligamento 
automático no caso de incêndio que também desliga as ventoinhas do 
motor e válvulas de combustível;

• Sistema de exaustão a jato com saída no espelho de popa que 
expulsa a água dos sistemas de resfriamento de motor com água salgada;

• Sala de motores com alarme contra incêndio e sistema de 
combate a incêndio automático/manual.

O barco Munin 980 também foi desenvolvido para fornecer um 
ambiente de trabalho seguro e protegido para a tripulação, motor e 
equipamentos. Ele possibilita a acomodação de uma tripulação de 3 
pessoas no banco com capacidades de absorção de impacto dentro da casa 
do leme, onde o equipamento pode ser armazenado, e também dentro da 
cabine. Um barco salva-vidas é montado na parte superior da casa do leme. 

Tampas grandes de motor com dobradiças alinhadas fornecem 
acesso a motores, bombas do porão, eixos acionadores e jatos de água. 
O barco também conta com um dispositivo de liberação de pintura de 
carga com alça controlada remotamente em posição de manobra, além 

can handle streamer; a mounted aft of the wheelhouse ahead of the 
engines; a davit arm with hydraulic cathead on the starboard side (MBL 
< 600kg); and stowing arrangement for seismic tools.

The layout and eclectic performance of the boat allow it to perform 
roles as multi-purpose workboat, seismic workboat, towing boom, dive 
support, inspection- survey- and towing-duties. 

The workboat is fabricated with multi axial fibre mats reinforced 
vinylester and divinycell sandwich using the vacuum infusion production 
method. The deck is self-bailing through the wide gate which has a slip 
at the stern. A heavy duty fender protects the hull by absorbing impacts 
and provides additional buoyancy. The deck has an anti-slip surface and 
grab handles are fitted where necessary.

The workboat is equipped with twin inboard diesel engines and 
suitable water jets, with the following features: 

• Electrical starter with two sets of independent batteries;
• Fresh water engine cooling with heat exchange to seawater 

cooling;
• Water jets with dry run capabilities, allowing the boat to run in 

the davit for a period of up to 5 minutes;
• Fuel tanks are located under the deck in front of the engines. 

Fuel filters and shutoff-/bypass valves are placed in the technical room 
under the wheelhouse for easy access and maintenance;

• Water jet protection in GRP, extending the aft deck area and 
working as a slipway;

• Engines are equipped with an automatically shut off system in 
case of fire which also shuts off engine ventilator fans and fuel valves;

• Wet exhaust system with outlet at the transom which expels 
water from the seawater engine cooling systems;

• Engine room with fire alarm and an automatic / manual fire-
extinguishing system.

The Munin 980 workboat has also been designed to provide a protected 
and safe working environment for the crew, engine and equipment. It 
allows seating for a crew of 3 persons on bench with shock absorbing 
capabilities inside the wheelhouse, where equipment can be stored, but 
also in the cabin. A life raft is mounted on top of the wheelhouse. 

The ergonomic steering position in the Munin 980 Workboat. Steering can be operated by the hydraulic steering wheel, or the joystick steering can be activated

Aquisição
Acquisition
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de câmeras com suporte para descida de cargas no convés da popa nas 
transferências de envios.

A casa do leme é espaçosa e conta com uma manobrabilidade de 45° 
em direção a estibordo para o timoneiro para melhor conforto e controle 
operacional. Além disso, o assento do timoneiro foi desenvolvido com 
recursos de absorção de choque para fornecer ainda mais conforto. Todos 
os principais controles podem ser facilmente acessados para a posição de 
assento e o assento é desenvolvido com um design ergonômico.

O barco conta com um sistema elétrico CC de 12 V. O equipamento 
básico é composto de: 

• 3 tanques de bateria, um para cada motor e um para consumo; 
• Cada bateria conta com interruptores de emergência e um 

carregamento de fonte de alimentação a partir de 42 V.
• Os motores contam com partida elétrica alimentada por baterias 

independentes e um alternador para carregamento de baterias enquanto 
o barco está em funcionamento; 

• Saídas de 12 V para luzes de busca e interruptores para 
equipamentos elétricos adicionais;

• Luzes de funcionamento na casa do leme para iluminação do convés; 
• Bombas elétricas de psorão manuais/automáticas; 
• Sala do motor, sala de observação e iluminação da casa do leme, 

cada uma com ventoinhas; 
• Uma iluminação manual e recarregável.
De acordo com a Norsafe, “cada embarcação é equipada e desenvolvida 

de acordo com as necessidades individuais do cliente”. O design do barco 
Munin 980 representa uma evolução fundamental para a empresa, uma 
vez que oferece uma solução extremamente leve, versátil e personalizável 
adequada para um vasto conjunto de setores da indústria, incluindo: 
offshore, portos e suporte a ancoradouros ou pesquisa e levantamentos.

Para mais informações sobre o barco Munin 980 da Norsafe, assista 
ao vídeo do produto no endereço http://www.youtube.

com/watch?v=R6INagWSqCY.  
Para mais detalhes sobre a linha de barcos 

e leque de serviços da Norsafe, acesse 
www.norsafe.com 

Large flush-mounted hinged engine covers give access to engines, 
bilge pumps, drive shafts and waterjets. The boat also features an 
on load painter release device with remote controlled handle at 
manoeuvring position, as well as pad eyes for lashing down cargo the 
aft deck when it is performing shipment transfers.

The wheelhouse is spacious and has a manoeuvrability of 45 
degrees toward starboard for the helmsman for improved comfort and 
better operational control. In addition, the helmsman seat is designed 
with shock absorbing features to provide further comfort. All main 
controls are easily reachable from the seating position and the seat is 
designed with an ergonomic motive.

The boat is fitted with a 12 volt DC electrical system. The basic 
equipment consists of: 

• 3 battery banks, one for each engine and one for consumption; 
• Each battery features emergency switches and a charging from 

42 volt shore power supply;
• The engines have an electrical starter powered by independent 

batteries and one alternator for charging batteries while the boat is running; 
• 12 volt power outlets for searchlights and switches for additional 

electrical equipment;
• Working lights on the wheelhouse for lighting the deck; 
• Electric, automatic/manual bilge pumps; 
• Engine room, observation room and wheelhouse lighting, each 

with ventilation fans; 
• A rechargeable hand-held torch.
According to Norsafe, “each craft is equipped and built according 

to the customer’s individual need”. The Munin 980 workboat design 
represents a fundamental evolution for the company, as it offers an 
extremely versatile and customisable lightweight solution suitable for 
a wide range of industry sectors, including: offshore, port and harbour 
support, or research and survey. n

For more information on Norsafe’s Munin 980 workboat, 
please check the product video on http://www.youtube.com/

watch?v=R6INagWSqCY. For further details on 
 Norsafe’s line of boats and range of services,  

please visit www.norsafe.com 

 The Munin 980 is designed to operate away from the mother ship 
for extended periods, with sufficient range and long-time operation

Acquisition
Aquisição



VOCÊ JÁ FOI REBOCADO?  
NORSAFE TOR MK2: A ÚLTIMA GERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS  
DE RECUPERAÇÃO E LIBERAÇÃO DE BARCOS SALVA-VIDAS

www.norsafe.com

•	 	

	

 
Como uma resposta para preocupações da indústria, a Noresafe passou 
por um processo amplo para aprimorar as engrenagens de liberação 
de barcos salva-vidas. Isso busca abordar questões de segurança, 
especialmente a liberação de forma prematura. O trabalho rendeu 
o sistema de gancho de liberação sob carga TOR MK2. A Norsafe 
tem orgulho de apresentar esse novo conceito, um desenvolvimento 
do gancho TOR MKI comprovado há anos. O sistema de ganchos 
TOR MK2 mais recente é intrinsecamente mais seguro e inclui 
dispositivos de segurança exigidos por operadores e reguladores. O 
novo sistema já foi bem recebido pelos principais clientes da Norsafe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONJUNTO DE GANCHOS TOR MK2:
•	 SWL de 3,36 toneladas
•	 SWL de 5 toneladas
•	 SWL de 8 toneladas
•	 SWL de 14 toneladas 
 
CARACTERÍSTICAS DA TOR MK2:
•	 Acreditação certificada em novas regulações MSC 320/321
•	 Material não corrosivo: aço inoxidável duplo
•	 Resistente a desgaste e tensão
•	 Prevenção contra liberação prematura
•	 CADEADO: para visualização de gancho aberto e fechado
•	 Fácil compreensão, fácil uso
•	 Sem manutenção
•	 Todos os testes concluídos e na presença da DNV e USCG 
 
Imagens: gancho de liberação sob carga TOR MK2,  
Maggie 10.7 e Petrobras 43.
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GTR: Após dois anos, qual a relevância do lançamento do Paradigm 
2011 para a empresa? 
Duane Dopkin: O lançamento 2011 e suas atualizações representam 
um evento inovador para a Paradigm. A adoção pela indústria de 
nosso sistema de interpretação sísmica e geológica revela uma 
valorização de nosso compromisso com a qualidade, desempenho e 
ergonomia. Os lançamentos também promoveram a total aceitação 
do software de modelagem estrutural e de reservatório SKUA, 
uma vez que geocientistas e engenheiros puderam experimentar o 
valor da modelagem sem aproximações ou limitações estruturais e 
estratigráficas.

O lançamento do Paradigm 2011 foi aplicado em mais de 60 países 
para uso em todos os tipos de ativos de exploração, incluindo águas 

A	Geoscience	Technology	Report	
fala	com	Duane	Dopkin,	vice-
presidente executivo de tecnologia 
da Paradigm, sobre o sistema de 
interpretação de ponta da empresa, 
Paradigm	2011,	novos	avanços	
tecnológicos em procedimento 
e	os	desafios	no	Brasil	para	
levantamentos sísmicos de petróleo 
e gás no seguimento da 11ª rodada 
do país

Carregando a assinatura da inovação

GTR: Two years on, how significant has the Paradigm 2011 release 
been for the company? 
Duane Dopkin: The 2011 release and its upgrades represent a market-
changing event for Paradigm. The industry adoption of our seismic 
and geologic interpretation system shows an appreciation of our 
commitment to quality, performance and ergonomics. The releases 
also stimulated broad acceptance of SKUA structural and reservoir 
modelling software, as geoscientists and engineers experienced 
the value of modelling without approximations or structural and 
stratigraphic limitations.

The Paradigm 2011 release has been deployed in over 60 countries 
for use in all types of exploration assets, including deep water, subsalt, 
sub-basalt, development fields and unconventionals. 

Geoscience	Technology	Report	sits	
down	with	Duane	Dopkin,	executive	
vice-president	of	technology	at	
Paradigm	to	discuss	the	company’s	
game-changing	interpretation	
system,	Paradigm	2011,	new	
advancements in the pipeline and 
Brazil’s	challenges	for	oil	and	gas	
seismic surveys following the 
country’s	11th	round

Carrying forward the signature of innovation

2D and 3D seismic data, structural interpretation 
and model in one integrated display
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profundas, subsal, sub-basalto, campos de desenvolvimento e não 
convencionais. 

GTR: Você diria que o lançamento de uma nova versão (Paradigm 
2011.3) desse produto é uma escolha óbvia e natural?
DD: A versão Paradigm 2011.3 tem por foco nossas soluções de 
interpretação e modelagem, com um dos maiores lançamentos em 
funcionalidade na história da empresa. Com base no feedback recebido 
até agora, estimamos uma aceitação forte e rápida da versão.

GTR: Com qualquer relançamento da tecnologia existente, é 
importante reter o que funciona e aperfeiçoar o que pode ser 
aperfeiçoado. Tendo isso em mente, o que vale a pena manter e 
que melhorias foram elencadas para o próximo lançamento da 
Paradigm, o 2011.3? 
DD: Na versão Paradigm 2011.3, aperfeiçoamos nossos aplicativos de 
gestão e interpretação de dados, com apoio para os dados de produção 
e engenharia. Também adicionamos novas características para objetivos 
estratigráficos na janela de interpretação, incluindo nivelamento multi-
horizontal, fatiamento proporcional e renderização de volume com 
base em GPU. Aprimoramos o sistema com novas técnicas e restrições 
em modelagem de fácies e melhoramos a integração dos fluxos de 
trabalho em modelagem e interpretação. 

Estes recursos melhoram drasticamente a experiência do usuário, 
especialmente para prospecção estratigráfica, e aumentam ainda mais 
o escopo dos problemas que podemos resolver com a nossa solução de 
modelagem. Para lidar com o aumento contínuo no tamanho dos dados 
sísmicos, implementamos uma gestão eficiente para acessar os dados 
sísmicos a partir do disco, deixando a RAM disponível para outras operações.

GTR: Os dados pré-processamento, interpretação de múltiplos 
atributos e as conversões temporais-espaciais incluídos na versão 
original também estarão no 2011.3? Qual a importância deles?
DD: Consideramos que esses itens são extensões naturais do 
fluxo de trabalho padrão da interpretação. Ao desenvolver nossas 
janelas de interpretação para que “absorvam” esses dados e 
operações, permitimos que os geocientistas entendam melhor os 
efeitos cinemáticos e dinâmicos dos dados sísmicos sobre suas 
interpretações, prospectos, planos de poço e cálculos volumétricos. 
Sua incorporação ao sistema de interpretação resulta em notável 
redução de tempo para os intérpretes preocupados em equilibrar 
produtos de qualidade e prazos desafiadores. 

GTR: O que podemos esperar do próximo lançamento da Paradigm 
em 2013? Como essa tecnologia corresponderá às necessidades 
atuais e futuras da indústria sísmica em sua opinião?
DD: A Paradigm está trabalhando atualmente no lançamento do 
Paradigm 2014, estimado para o final deste ano. Esse lançamento 
continuará a expandir nossas tecnologias com fluxos de trabalho 
geofísicos, de modelagem e petrofísicos novos e melhorados. Também 

  
GTR: Would you say that launching a new version (Paradigm 
2011.3) of that product is an obvious and natural choice? 
DD: The Paradigm 2011.3 release focuses on our interpretation and 
modeling solutions, with one of the largest functionality releases in the 
company’s history. Based on the feedback received so far, we anticipate 
a strong and rapid uptake of the release.

GTR: With any re-launch of existing technology, it is important to 
retain what works whilst perfecting what can be perfected. With 
this in mind, what is worth keeping and what improvements do you 
have lined up for your next Paradigm release, the 2011.3? 
DD: In the Paradigm 2011.3 release, we enhanced our data management 
and interpretation applications with support for production and 
engineering data. We also added new features for stratigraphic objectives 
in the interpretation canvas, including multi-horizon flattening, 
proportional slicing, and GPU-based voxel rendering. We enriched the 
system with new facies modelling techniques and constraints and greatly 
streamlined our interpretation modelling workflows. 

These features dramatically improve the user experience, particularly 
for stratigraphic prospecting, and further increase the scope of 
problems that we can solve with our modelling solution. To handle the 

Duane Dopkin, executive  
vice-president of  technology 

at Paradigm

Interpretação
Interpretation
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começaremos a lançar a nova interface para operar os fluxos de 
trabalho. Além disso, começaremos a reduzir a distância entre 
processamento e interpretação.

GTR: Como você vê a Paradigm participando da indústria de 
petróleo e gás no Brasil? 
DD: Os resultados da 11ª rodada de licitações para exploração de 
petróleo e gás natural mostraram grande interesse no desenvolvimento 
no Brasil, especialmente em águas profundas. A complexidade 
estrutural e estratigráfica dos reservatórios, e o risco associado ao 
seu desenvolvimento, especialmente em campos do subsal, exigem 
tecnologias avançadas que podem ser utilizadas diariamente, por meio 
do ciclo de exploração e produção. 

Com presença ativa no Brasil desde 2000, a Paradigm demonstrou 
sua habilidade em cumprir os desafios impostos por este ambiente. 
Sua pegada crescente, em conjunto com suas tecnologias inovadoras, 
a torna ideal para a prestação de software aos operadores no Brasil.

GTR: Pensando no futuro, o que você verá da Paradigm em termos 
de inovação para os próximos anos?
DD: Com 25 anos de história em inovação, podemos esperar 
avanços contínuos na imagem e caracterização full-azimuth para 
reservatórios fraturados e não convencionais, bem como inovações 
em modelagem de velocidade, tomografia e inversão “full waveform”. 
Você verá aperfeiçoamentos nos fluxos de trabalho de modelagem de 
interpretação para resolver melhor os problemas de correlação em 
grandes conjuntos de dados, fluxos de trabalho que incorporem dados 
pré-processamento em classificações fácies sísmicas, e suporte para 
modelos de reservatórios de bilhões de células.

continual increase in seismic data size, we have implemented efficient 
data roaming from disk, leaving the RAM available for other operations.

GTR: Will pre-stack data, multi-attribute interpretation and live 
time-to-depth corrections incorporated in the initial release also 
feature in 2011.3? Why are these so important? 
DD: We took the approach that pre-stack data, multi-attribute 
interpretation, and live time-to-depth corrections should be natural 
extensions of the standard interpretation workflow. By engineering 
our interpretation canvases to “absorb” these data and operations, 
we enable geoscientists to better understand the kinematic and 
dynamic effects of seismic data on their interpretations, prospects, 
well ties, well plans and volumetric calculations. Their incorporation 
into the interpretation system results in huge time savings for 
interpreters concerned with balancing quality deliverables and 
challenging deadlines. 

GTR: What can we expect from the future release of Paradigm in 
2013? How will this technology meet the seismic sector’s current 
and future challenges as you see them? 
DD: Paradigm is currently working on the Paradigm 2014 release, 
targeted for delivery in Q4 of this year. This release will continue 
to expand our technologies with new and improved geophysical, 
modelling and petrophysical workflows. We will also begin to introduce 
a new interface to operate these workflows.  Additionally, we will begin 
to tighten the bridge between processing and interpretation.

GTR: How do you see Paradigm taking part in the oil and gas 
industry in Brazil? 
DD: The results of the 11th round bid for oil and natural gas rights have 
demonstrated the huge interest in development in Brazil, especially 
in deep water.   The structural and stratigraphic complexity of the 
reservoirs, and the risk associated with their development, particularly 
in subsalt fields, require advanced technologies that can be used on a 
daily basis throughout the exploration and production cycle.  

With an active presence in Brazil since 2000, Paradigm has shown 
its ability to meet the challenges posed by this environment.  Its 
growing footprint, together with with its innovative technologies, 
makes it an ideal software provider for operators in Brazil.

GTR: Moving forward, what will we see from Paradigm in terms of 
innovation in the coming years?
DD: With twenty-five years of innovation history, you can expect to 
see continued advances in full azimuth imaging and characterisation 
for fractured reservoirs and shale resource plays, innovations in velocity 
modelling, tomography, and full waveform inversion.  You will see 
enhancements to interpretation modelling workflows to better solve 
correlation problems on large datasets, workflows that incorporate 
pre-stack data into seismic facies classifications, and support for billion 
cell reservoir models. n

Opacity in SeisEarth 3D Canvas

Interpretation
Interpretação
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OTIMIZAÇÃO

CONHECIMENTO MAIS PROFUNDO SOBRE A 
SUPERFÍCIE SUBTERRÂNEA PARA SOLUÇÃO DE 
QUESTÕES DE E&P

Com a Paradigm, interpretação não é só uma etapa no processo; 

ela é o processo. A modelagem é parte integrante da interpretação, 

aliando geologia, geofísica e petrofísica, ativadas por uma 

interface moderna e de fácil utilização. Isso leva sua equipe a gerar 

pensamento linear para uma colaboração dinâmica, aumentando a 

produtividade sem comprometer a qualidade. O resultado? Maior 

confiança em suas decisões sobre as atividades de E&P.

Obtenha resultados otimizados. Saiba como em pdgm.com

Maior precisão em menos 
tempo: A união entre a 

interpretação e o modelo 
geológico compartilhado.

Interpretação e Modelagem
Geologia, Geofísica e Petrofísica
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Repensando o reconhecimento  
regional na América do Sul

Rethinking regional reconnaissance in South America

A bacia Neuquén da Argentina é um dos sistemas de 
hidrocarbonetos mais dinâmicos e não explorados da América 
Latina. A bacia de 100 anos está situada a leste da deformação 

de Andes. A sedimentação foi acionada através da inserção de um 
sistema de rachaduras do período triássico caracterizado por grandes 
blocos inclinados que foram preenchidos por clásticos e rochas 
vulcânicas marinhas e não marinhas. Uma colisão de continentes no 
período jurássico agregou maior complexidade à região, uma vez que 
os dois principais alvos de xisto na bacia (Los Molles e Vaca Muerta) 
foram depositados e atuaram como uma rica fonte de rochas para os 
reservatórios convencionais em produção na área há mais de 50 anos.  

Potencial de exploração
Renascendo como uma área de alto potencial para exploração de 

minerais e hidrocarbonetos, estima-se que a bacia de Neuquén contenha 
mais de 250 trilhões de pés cúbicos (equivalente a 40 bilhões de barris 
de petróleo) de gás natural não convencional em xistos e compactos. 
Analistas agora acreditam que a bacia possa produzir milhares de bilhões 
de barris equivalentes a petróleo nas próximas décadas.  

Embora vários conjuntos de dados sísmicos e não sísmicos tenham sido 
obtidos na área, a cobertura não é uniforme e nenhuma entidade já integrou 
todos os dados disponíveis em uma interpretação única e coerente.

O NEOS GeoSolutions fornece uma abordagem de múltiplos métodos para 
exploração da bacia Neuquén da Argentina, integrando um amplo espectro 
de conjuntos de dados geofísicos e geológicos (sísmicos e não sísmicos) em 
uma única e coerente interpretação, o neoBASIN

Argentina’s Neuquén Basin is one of Latin America’s most dynamic 
and underexplored hydrocarbon systems. The 100 year-old basin 
lies just east of the Andes deformation. Sedimentation was 

triggered by the inception of a late Triassic rift system characterised 
by large tilted blocks that were filled by both marine and non-marine 
clastics and volcanics. A collision of continents in the Jurassic period 
added further structural complexity to the region, as the two principal 
shale targets in the basin – the Los Molles and Vaca Muerta – were 
deposited and have served as rich source rocks for the conventional 
reservoirs which have been producing in the area for more than 50 years.  

NEOS GeoSolutions provides a multi-
method approach for exploring 
Argentina’s Neuquén Basin, 
integrating a broad spectrum of 
geological and geophysical datasets 
(both seismic and non-seismic) into 
a single, cohesive interpretation – 
the neoBASIN

Neuquén neoBASIN program (survey area dashed in red)
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Como resultado, empresas que operam na área buscaram a NEOS 
GeoSolutions, uma fornecedora de soluções de imagens subsuperfície 
e de superfície de Houston, para recomendar uma abordagem 
alternativa. A alternativa proposta pela NEOS, com nome comercial 
de neoBASIN, envolve a coleta, integração e interpretação simultânea 
do número máximo possível de conjuntos de dados geológicos, 
geofísicos e geoquímicos. 

Programa Neuquén neoBASIN 
A NEOS desenvolveu a pesquisa para fornecer aos financiadores 

do projeto melhor compreensão sobre o contexto geológico da bacia, 
incluindo mapas do local, profundidade e espessura de potenciais 
rochas de origem; avaliações do histórico térmico, tectônico e 
sedimentar da bacia; mapas regionais de padrões, a orientação e 
a densidade de sistemas de fratura naturais localizados e rochas 
intrusivas vulcânicas; e mapas das zonas com maiores concentrações 
de hidrocarbonetos que destacaram as áreas com maior probabilidade 
de exploração usando uma técnica de mineração de dados estatísticos 
de ponta chamada de modelagem preditiva. Como parte do projeto, a 
NEOS também desenvolveu mapas de prospectividade mineral regional 
demonstrando a presença de metais preciosos como ouro e cobre.

Até o momento, a NEOS já obteve o equivalente a 23.000 km² 
de dados não sísmicos ao longo da bacia de Neuquén e garantiu 
financiamento para uma expansão adicional de 10.000 km² adjacentes 
à área de pesquisa original.

Primeiros resultados
Ao aplicar a metodologia exclusiva de interpretação geoestatística 

a todos os conjuntos de dados geológicos e geofísicos que coletamos 
ou avaliamos, a NEOS:

• Identificou anomalias geoquímicas e estruturais na superfície 
que podem ser uma indicação de pontos prospectivos litológicos e de 
hidrocarbonetos sob a superfície;

• Mapeou as principais camadas sedimentares, sistemas padrão, rochas 
intrusivas vulcânicas e outros recursos estruturais na escala da bacia;

• Criou modelos estruturais e interseções litológicos em 2D e 
modelos de subsuperfície em 3D;

• Mapeou as distribuições de propriedades rochosas (incluindo 
o conteúdo orgânico total de cistos de afloramento), acúmulos de 
hidrocarbonetos e sistemas de fratura;

• Integrou e interpretou todas as medidas geológicas e geofísicas 
para destacar potenciais áreas de exploração e de alta classificação, 
em acres;

• Identificou a área mais prospectiva que deve merece maior 
investigação e análise. 

Essa pesquisa em particular fez amplo uso de imagens hiperespectrais 
para mapear afloramentos, detectar infiltrações de petróleo, identificar 
indicadores de hidrocarbonetos indiretos e até mesmo delinear variações 
de conteúdo orgânico total através de avaliações aéreas. Os dados 
hiperespectrais foram combinados com medições de subsuperfície (em 

Exploration potential
Re-emerging as a high-potential arena for both hydrocarbon and 

minerals exploration, the Neuquén Basin has been estimated to contain 
more than 250 trillion cubic feet (40 billion barrels of oil equivalent) 
of unconventional natural gas in both tight sands and shales. Analysts 
now believe the basin could produce several billion barrels of oil 
equivalent in the decades ahead.  

Although several seismic and non-seismic datasets have been 
acquired in the area, the coverage is not uniform and no entity has yet 
integrated all of the available data into a single, cohesive interpretation.

As a result, operating companies have turned to NEOS GeoSolutions 
– a Houston-based provider of surface and subsurface imaging 
solutions – to recommend an alternate approach. The alternative NEOS 
proposed – trade-named neoBASIN – involves acquiring, integrating, 
and simultaneously interpreting as many geological, geophysical, and 
geochemical datasets as possible. 

Neuquén neoBASIN programme 
NEOS designed the survey to provide the project’s underwriters with an 

improved understanding of the basin’s geologic context, including maps of 
the location, depth, and thickness of potential source rocks; assessments 
of the basin’s sedimentary, tectonic, and thermal history; regional maps 
of faults, the orientation and density of localised natural fracture systems 
and volcanic intrusives; and “sweet spot” maps that highlighted the most 
prospective areas for hydrocarbon exploration using a cutting-edge, 
statistical data mining technique called predictive analytics. As part of the 
project, NEOS also developed regional mineral prospectivity maps depicting 
the presence of precious metals such as gold and copper.

To date, NEOS has acquired 23,000 km² of non-seismic data over 
the Neuquén Basin and has secured underwriting for an additional 
10,000 km² expansion adjacent to the original survey area.

Neuquén 3-D regional model
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especial, dados magnéticos e de gravidade recém-obtidos) para gerar 
uma perspectiva de exploração regional sobre a prospectividade da 
parte oeste da bacia.

A metodologia de modelagem preditiva da NEOS foi personalizada 
para essa área não explorada, uma vez que dados limitados de controle 
de poços (e histórico de produção) estavam disponíveis para produção 
de algoritmos geoestatísticos de busca de padrões. Ainda assim, a NEOS 
desenvolveu múltiplas variações de sua técnica tradicional de modelagem 
preditiva, possibilitando que as explorações determinassem áreas de alta 
classificação em acres e identificassem áreas na subsuperfície que 
partilhavam de propriedades geológicas e geofísicas similares.

Planos de expansão do programa
No momento, a NEOS busca coletar dados eletromagnéticos e de 

ampla profundidade obtidos de forma aérea em uma grande parte 
da área do programa. A NEOS já teve grande sucesso ao coletar e 
interpretar dados magnetotelúricos e eletromagnéticos de fontes 
passivas na América do Norte e acredita que esses dados, na bacia de 
Neuquén, possam fornecer informações adicionais sobre a distribuição 
de hidrocarbonetos na bacia.

Até o momento, as abordagens de múltiplas medições aplicadas à bacia 
de Neuquén forneceram novas e inesperadas informações de exploração em 
uma parte relativamente intocada dessa promissora bacia de gás de xisto. 

A NEOS continua a refinar as metodologias de interpretação de 
múltiplas medições mais aplicáveis à bacia de Neuquén e por toda a 
América do Sul, das bacias do interior da região amazônica brasileira 
até o sopé dos Andes na Colômbia.

Esse artigo foi escrito por Carlos Fernandez, gerente geral da NEOS na 
América do Sul.

Early results
By applying its proprietary geostatistical interpretation methodology 

to all of the geological and geophysical (G&G) datasets which were 
acquired or accessed, NEOS:

• Identified structural and geochemical anomalies on the surface 
that may be indicative of lithological and hydrocarbon-bearing sweet 
spots in the subsurface;

• Mapped major sedimentary layers, fault systems, volcanic 
intrusives and other basin-scale structural features;

• Created 2-D structural and lithological cross-sections and 3-D 
subsurface models;

• Mapped the distributions of rock properties (including the 
total organic content (TOC) of outcropping shales), hydrocarbon 
accumulations, and fracture systems;

• Integrated and interpreted all G&G measurements to highlight 
potential exploration targets and to high-grade acreage;

• Identified the most prospective acreage worthy of further 
investigation and analysis. 

This particular survey made extensive use of hyperspectral imaging 
to map outcrops, detect oil seeps, identify indirect hydrocarbon 
indicators, and even delineate TOC variations on an aerial basis. The 
hyperspectral data were combined with subsurface measurements – in 
particular newly acquired gravity and magnetic data – to generate a 
regional exploration perspective on the prospectivity of the western 
portion of the basin.

NEOS’s predictive analytics methodology was tuned to this 
underexplored area, since limited well control (and production history) 
data were available upon which to train the geostatistical, “pattern 
searching” algorithms. Nonetheless, NEOS developed several variants on 
its traditional predictive analytics technique, allowing explorationists 
to high-grade acreage and identify areas in the subsurface that shared 
similar geological and geophysical properties.

Programme expansion plans
At present, NEOS is planning to acquire deeply penetrating, airborne-

acquired electromagnetic (EM) data in a large part of the programme 
area. NEOS has had great success acquiring and interpreting passive 
source EM magneto-telluric (MT) data in North America, and believes 
that MT data in the Neuquén Basin may provide additional insights into 
the distribution of hydrocarbons across the basin.

To date, the multi-measurement approaches applied in the Neuquén 
Basin have delivered new and unexpected exploration insights in a 
relatively underexplored portion of this promising shale gas basin. 

NEOS continues to refine the multi-measurement interpretation 
methodologies most applicable to the Neuquén and throughout South 
America, from the interior basins of the Brazilian Amazon region to the 
Andes foothills in Colombia. n

This article was written by Carlos Fernandez, general manager South 
America, NEOS.

TOC variations across various formations outcropping in Argentina’s Neuquén Basin. 
Image is approximately 10 km across by 30 km long. Red = High TOC; Blue = Low TOC
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Key processing techniques for pre-salt plays

A bacia de Campos do Brasil é uma das regiões offshore mais 
ativas e prósperas de petróleo e gás no mundo, com o maior 
número de descobertas de petróleo e gás em 2011. A maioria 

dessas descobertas envolve formações pré-sal em bacias subsalinas. 
O imageamento geofísico dessas áreas pode ser problemático devido 
a essa geologia complexa. As estruturas na área  apresentam grandes 
mudanças na litologia, espessura irregular de sal, carbonatos Albianos 
transportados pós-sal e clásticos pós-sal. Muitas vezes os corpos de 
sal e carbonatos se interligam com grandes camadas de -Halita.  -A 
escolha das tecnologias de processamento de dados sísmicos devem ser 
cuidadosamente consideradas para melhorar a qualidade de imagem e 
aprimorar a interpretabilidade dos dados. 

As técnicas de processamento consideradas úteis na área englobam 
etapas de processamento como cancelamento de ruídos e de  multiplas, 
técnicas de ampliação do espectro e, provavelmente, a maior melhoria 
vem da migração anisotrópica em profundidade-. 

A remoção de multiplas é importante para aprimorar a imagem 
estrutural do pré-sal e a anisotropia garante melhores imagens 
dos  sedimentos, especialmente ao longo de limites litológicos. 
-Imageamento em - profundidade com o modelo de isotropia transversal 
inclinado (TTI) leva em conta adequadamente as velocidades de 
carbonatos e sais e remove as - distorções da base do sal muitas vezes 
vistas no imageamentos convencionais em tempo. 

O campo de velocidade isotrópico 2D inicial usa dois passos de 
tomografia isotrópica e pontos de verificação (check shots). Uma 
migração de profundidade pré-empilhamento isotrópica é realizada 
usando um modelo de velocidade bem calibrado e um campo de 

Um dos centros mais prósperos de petróleo e gás 
do	Brasil,	a	bacia	de	Campos	possui	uma	geologia	
que	implica	vários	desafios	para	as	operadoras	que	
buscam	atingir	suas	ricas	formações	de	pré-sal	

Principais técnicas de  
processamento para trabalhos com pré-sal

Brazil’s Campos Basin is one of the most active offshore oil 
and gas prospecting regions in the world, with the highest 
number of oil and gas discoveries in 2011. The majority of these 

finds involve pre-salt formations within subsalt basins. Geophysical 
imaging of these areas can be problematic with this complex geology. 
Structures in the area exhibit large changes in lithology, irregular 
thickness of salt, post-salt rafted Albian carbonates, and post-salt 
clastics. Often the salt bodies and carbonates intertwine with large 
sheets of halite.  Careful consideration must be given when choosing 
seismic data processing technologies to improve the image quality and 
enhance the interpretability of the data. 

The processing techniques found to be useful in the area encompass 
signal processing steps such as de-noise and de-multiple, spectral 
broadening techniques, and perhaps the greatest uplift comes from 
utilizing an anisotropic depth migration. 

Multiple removal is important for improving the pre-salt structural 
image, and anisotropy better images sediment, particularly along lithological 
boundaries. Depth imaging with a tilted transverse isotropy (TTI) model 
properly accounts for the salt and carbonate velocities and removes those 
base of salt distortions often seen in conventional time imaging. 

The initial 2D isotropic velocity field uses two passes of isotropic 
tomography and check shots. An isotropic prestack depth migration is 
performed using the well calibrated velocity model and a unified 3D dip 
field is estimated from the 2D profiles.  

For the anisotropic model, where the initial isotropic migration shows 
curvature in the gathers, delta and epsilon are derived around the check 
shots. If carbonate is present, the top of carbonate is interpreted and 

One	of	Brazil’s	most	prosperous	oil	and	gas	hubs,	the	
Campos	basin	has	a	geology	which	poses	several	challenges	
to	players	looking	to	tap	into	its	rich	pre-salt	formations	

TGS seismic coverage offshore Brazil



profundidade 3D unificado é estimado a partir de perfis 2D.  
Para o modelo anisotrópico, no qual a migração isotrópica inicial exibe 

a curvatura -dos “gathers, delta e epsílon são derivados ao redor dos “check 
shots”. Caso haja carbonatos, a parte superior do carbonato é interpretada 
e a velocidade de sedimentos abaixo é preenchida. A interpretação da 
base do carbonato é a etapa final da modelagem do carbonato. No geral, 
a base do carbonato é a parte superior -do sal e, após o preenchimento 
abaixo do topo do sal, outra migração de profundidade pré-empilhamento 
é realizada.  Por fim, a base do sal é definida.  

As seções de profundidade a seguir descrevem os dados da bacia de 
Campos que foram originalmente processados em 2008 e reprocessados 
em 2012. O fluxo de trabalho de reprocessamento inclui SRME, 
Radon de alta resolução, modelagem anisotrópica TTI estruturalmente 
consistente em 3D e modelagem de sal e carbonatos detalhada.  A 
continuidade -das estruturas mais profundas é aprimorada, e a parte 
superior e base de eventos de sal também é melhor definida.

Para mais informações sobre as técnicas de processamento e 
conjunto de serviços geofísicos da TGS, acesse www.tgs.com. Ou entre 
em contato com info@tgs.com ou com os escritórios da TGS no Brasil 

através do número +55 21 2112 4740.

the sediment velocity below is filled. The interpretation of the base of 
carbonate is the final stage of carbonate modeling. In general, the base of 
carbonate is the top of salt, and after flooding below top of salt another 
prestack depth migration is performed.  Finally the base of salt is defined.  

The following depth sections depict data from the Campos basin 
that was originally processed in 2008 and reprocessed in 2012.  The 
reprocessing workflow includes SRME, high resolution Radon, 3D 
structurally consistent TTI anisotropic modeling, and detailed Carbonate 
and Salt modeling.  The continuity of the deeper structures is enhanced, 
and the top and base of salt events are also better defined. n

For further information on TGS’ processing techniques and range 
of geophysical services, please visit www.tgs.com. Alternatively, please 

contact info@tgs.com or TGS’ offices in Brazil on +55 21 2112 4740.

Processamento
Processing

Isotropic Kirchhoff  Depth (left) and Anisotropic TTI Kirchhoff  Depth (right). Courtesy of  
the WesternGeco/TGS Brazil 2D Data Alliance
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A primeira exploração geofísica para petróleo e gás usou 
medidas de gradiometria gravitacional de um balanço por 
torsão para definição de limites de cumes de sal no leste 

do Texas. Eventualmente, a maior resolução e aquisição de dados 
eficientes em levantamentos sísmicos superou a gravidade como a 
principal ferramenta de exploração para petróleo e gás, e esta se 
tornou um método geofísico secundário que geólogos e geofísicos 
muitas vezes ignoraram.

Durante a Guerra Fria, a Marinha dos EUA desenvolveu um 
instrumento que media a inclinação da gravidade para navegação 
passiva de submarinos. No final do século XX, essa tecnologia de 
gradiômetro foi tornada pública e adaptada para exploração de 
recursos naturais. Ao final da década de 1990, o sistema havia sido 
instalado a bordo de navios para obtenção de dados offshore para 
exploração de petróleo e gás. Através da adição de uma estrutura 
de sal definida por dados de inclinação de gravidade, dados 
sísmicos puderam ser reprocessados para imagens subsalinas de alta 
qualidade. Em 2002, o gradiômetro tensorial completo foi adaptado 

A	avançada	tecnologia	de	gradiômetro	combinada	com	posicionamento	
por GPS e processamento digital permite a rápida aquisição de dados de 
gravidade detalhados através de aeronaves

Voando com gravidade tensorial completa

The first geophysical exploration for oil and gas used gravity 
gradiometry measurements from a torsion-balance to define the 
boundaries of salt domes in East Texas. Eventually, higher resolution 

and efficient data acquisition of seismic surveys overtook gravity as a 
primary exploration tool for oil and gas, and the latter became a secondary 
geophysical method that geologists and geophysicists often overlooked.

During the Cold War, the US Navy developed an instrument 
that measured the gradient of the gravity for passive navigation of 
submarines. In the late 20th century, this gradiometer technology was 
declassified and adapted for natural resource exploration. By the late 
1990s, the system had been installed aboard ships to acquire offshore 
data for oil and gas exploration. By using salt structure defined by gravity 
gradient data, seismic data could be reprocessed for high quality subsalt 
imaging. In 2002, the full tensor gradiometer was adapted for airborne 
applications. Unlike airborne gravity surveys, which provide gravity 
data for features that are kilometers in size, the gradiometer could 
provide airborne gravity information for features that are only a couple 
hundred meters across. Instead of using GPS to estimate the motion of 

Today advanced gradiometer technology combined with modern GPS 
positioning and digital processing allows fast acquisition of detailed 
gravity data from aircraft

Flying with full tensor gravity

 Bell Geospace Basler BT-67 used for acquisition of  full tensor gravity data
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the aircraft, the sensors on the gradiometer measure acceleration from 
both the gravity and the aircraft motion using adjacent pairs of precisely 
matched accelerometers,. These signals are subtracted to determine the 
gradient and remove the aircraft acceleration, leaving a very accurate 
measurement of gravity changes associated with density variations 
within the earth. With such high precision measurements, airborne 
gravity gradiometry could not only be used for large deep structures but 
also for smaller, shallower targets for mineral exploration. 

Airborne gravity gradient data has also been widely used for delineation 
of structures associated with iron ore bodies in major mining districts of 
Brazil, namely Quadrilátelo Ferrífero, Carajas and Corumba. In these districts 
high to intermediate grade iron deposits occur as discontinuous bodies of 
varied sizes and shapes within long linear iron formations. Gravity gradient 
data and derivative products such as horizontal and rotational invariants, 
lineaments, strike angles not only directly detect individual iron deposits but 
also assist in approximate resource estimation. Such estimation is especially 
useful in remote greenfield locations. Exploration geoscientists integrate 
information extracted from invariants and lineaments with known surface 
geological data to build three-dimensional geological and deposit models.

By using the full tensor data to automatically determine strike 
angles for every point, directional filters can remove noise in the 
dip direction but preserve details across the direction of the primary 
geological strike direction. This technique is especially useful for 
mapping geological structures associated with oil and gas deposits. 

Gravity gradiometers provided the first data used for modern geophysical 
exploration. In time, gradiometers gave way to more portable gravimeters, 
which eventually lost favour to seismic exploration. Although gravity 
gradiometry provides useful information by itself for some applications, by 
combining gravity gradiometry data with other geophysical and geological 
tools, such as seismic, magnetic, electromagnetic, etc., more precise 
geological models deliver even greater exploration success. n

This article was written by John H. Mims, director of sales, and James 
Mataragio, senior geoscientist at Bell Geospace.

para usos aéreos. Diferente de levantamentos de gravidade aérea, os 
quais fornecem dados de gravidade para características de dimensão 
de quilômetros, o gradiômetro poderia fornecer informações de 
gravidade aérea para características apresentadas em apenas 
algumas centenas de metros. Ao invés do uso do GPS para 
estimativa do movimento da aeronave, os sensores no gradiômetro 
medem a aceleração da gravidade e do movimento da aeronave 
usando pares adjacentes de acelerômetros combinados de forma 
precisa. Esses sinais são subtraídos para determinar a inclinação e 
remover a aceleração de aeronave, deixando uma medição bastante 
precisa de mudanças de gravidade associadas com variações de 
densidade dentro do solo. Com medições de precisão tão alta, a 
gradiometria de gravidade aérea não apenas poderia ser usada para 
estruturas grandes e profundas como também para alvos menores e 
mais rasos na exploração de minerais. 

Dados de inclinação de gravidade aérea também foram 
amplamente usados para delineação de estruturas associadas 
com conjuntos de minério de ferro nos principais distritos de 
mineração no Brasil, especialmente Quadrilátero Ferrífero, Carajás 
e Corumbá. Desses distritos, depósitos de ferro de classificação 
alta a intermediária ocorrem como conjuntos não contínuos 
de diversos tamanhos e formatos dentro de formações de ferro 
lineares e extensas. Dados de inclinação de gravidade e produtos 
derivados, como constantes rotacionais e horizontais, contornos 
e ângulos de direção não apenas detectam depósitos individuais 
de ferro como também auxiliam na estimativa aproximada de 
recursos. Tal estimativa é especialmente útil em locais remotos e 
não explorados. Os geocientistas do setor de exploração integram 
informações extraídas de constantes e contornos com dados 
geológicos conhecidos de superfície para desenvolvimento de 
modelos tridimensionais geológicos e de depósitos.

Ao usar dados tensoriais completos para identificação automática 
de ângulos de direção para todos os pontos, filtros direcionais podem 
remover ruídos na direção de inclinação ao longo de toda a direção da 
principal orientação de ângulo geológica. Essa técnica é especialmente 
útil para mapeamento de estruturas geológicas associadas a depósitos 
de petróleo e gás. 

Gradiômetros de gravidade forneceram os primeiros dados 
usados para a exploração geofísica moderna. Ao longo do tempo, 
os gradiômetros deram passagem a gravímetros mais portáteis, 
os quais, por sua vez, perderam espaço para a exploração 
sísmica. Embora a gradiometria gravitacional forneça informações 
úteis por si só para algumas aplicações, ao combinar dados de 
gradiometria gravitacional com outras ferramentas geofísicas e 
geológicas, como dados sísmicos, magnéticos, eletromagnéticos 
e afins, modelos geológicos mais precisos garantem ainda mais 
sucesso na exploração.

Esse artigo foi escrito por John H. Mims, diretor de vendas, e James 
Mataragio, geocientista sênior na Bell Geospace.

Gravity signature 
derived from FTG 
data over Sergipe 
and Recôncavo 
Basins
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Soluções de processamento de dados em banda larga para aplicações 
de geociências e sísmicas estão conquistando a confiança do setor 
de petróleo e gás. A tecnologia de processamento por si só pode ser 

aplicada para acabar com ruídos em receptor e fonte para obter o espectro 
completo de dados obtido usando sismógrafos rebocados convencionais, 
fornecendo imagens superiores em banda larga.  Essa tecnologia pode ser 
usada não apenas para as novas aquisições de dados como também para 
o reprocessamento de dados obtidos convencionalmente ou históricos.  

O processamento de banda larga WiBand, desenvolvido pelo 
grupo GX Technology (GXT) da ION, aprimora significativamente a 
interpretação sísimica através de uma melhor definição de falhas, 
delineação de horizontes e análise de atributos, possibilitando que 
empresas de exploração e produção tomem decisões mais precisas em 
atividades de exploração, desenvolvimento de reservatórios e produção. 

Soluções	de	processamento	em	banda	larga,	como	a	WiBand	da	ION,	
continuam a obter reconhecimento e se tornam rapidamente um requisito 
para levantamentos sísmicos

Processamento em banda larga garante 
dados precisos em subsuperfície

Broadband data processing solutions for seismic and geoscience 
applications are winning over the confidence of the oil and gas 
industry. Processing technology alone can be applied to tackle 

both the source and receiver ghosts to recover the full spectrum of the 
data acquired using conventional towed streamers, delivering superior 
broadband images.  This technology can be utilised for not only new 
data acquisitions but also the reprocessing of conventionally acquired 
or legacy data.  

WiBand™ broadband processing, developed by ION’s GX Technology 
(GXT) group, greatly enhances seismic interpretation through improved 
fault definition, horizon delineation, and attribute analysis, allowing 
E&P companies to make more accurate decisions in exploration, 
reservoir development and production. 

While initially used for improved resolution and clarity, greatly 

Broadband	processing	solutions	such	as	ION’s	WiBand	continue	to	gain	
acceptance and are fast becoming a requirement for marine towed streamer 
seismic surveys

Broadband processing yields the ground truth

Conventional processing WiBand processing

Processing
Processamento
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Conventional processing

WiBand processing

Embora inicialmente usado para melhor resolução e clareza, simplificando 
significativamente a interpretação, o processamento de banda larga é cada 
vez mais necessário para fornecer inversões mais robustas e se conectar a 
dados de poços: “os dados precisos”.  A ION GXT acredita que uma solução 
de banda larga baseada em processamento pode fornecer uma alternativa 
eficiente quando comparada à métodos de aquisição dispendiosa. 

Um aspecto único e interessante do método WiBand da GXT baseia-
se na análise das razões por trás da falha de técnicas de deconvolução 
tradicionais para remoção de ruídos. A deconvolução clássica não pode 
atenuar de forma robusta e eficiente o ruído sem gerar um número 
nocivo de artefatos de alerta. Esse problema persiste mesmo quando 
a técnica é modificada para remover o requisito mínimo de fase. A 
dificuldade é proveniente do fato que o inverso do operador de ruídos 
é, na verdade, uma série infinita. A situação serve, em contraste à 
deconvolução, para remover múltiplas reflexões nas quais o inverso do 
operador de múltiplas reflexões é uma série finita. O fluxo de trabalho 
WiBand aplica um conjunto de técnicas de otimização não lineares 
para lidar com a difícil tarefa de desenvolver um operador de respostas 
com impulsos infinitos para inversão de efeitos de ruídos, assim como 
técnicas para ampliar o método para lidar com a variabilidade angular 
do atraso de tempo entre primários e ruídos. A remoção de ruídos então 
abre uma oportunidade para o registro adequado de atenuação sísmica. 

Há uma grande quantidade de informações presentes nos dados brutos 
que é perdida através dos fluxos de trabalho de processamento padrão 
que normalmente processam os dados em 4ms e restringem os dados 
válidos para abaixo do ruído do primeiro receptor. Essas informações 
podem ser retidas e utilizadas através de novos fluxos de trabalho WiBand 
que cuidadosamente preservam todo o sinal ao mesmo tempo em que 
compensam adequadamente os efeitos dos ruídos.  Nosso método também 
pode ser usado no contexto de novas aquisições através da remoção de 
limitações na profundidade de receptor impostas por requisitos de sinal de 
alta frequência. Uma vez que os ruídos podem ser preenchidos de forma 
eficiente, novas aquisições não exigem mais posições rasas de receptor 
para registrar frequências acima de 90 Hz.  Os parâmetros de aquisição 
podem agora ser selecionados para aprimorar as eficiências operacionais e 
a taxa de sinal para ruído ao longo da banda de frequência.

“Estamos empolgados com o desenvolvimento dessa nova tecnologia 
exclusiva e com os incríveis resultados que observamos até o momento 
nos testes executados em nossos dados históricos do BrasilSPAN. 
A oportunidade de otimizar ainda mais as informações existentes 
com frequências altas e baixas adicionais pode melhorar de forma 
significativa o conteúdo de informações para sequências estatigráficas 
e as imagens Crustal e sub-Moho. Isso agregaria ainda mais valor 
aos nossos renomados programas SPAN na indústria”, afirma Doug 
Allinson, vice-presidente da ION GeoVentures América Latina.

Uma vez que os dados processados do WiBand são de uma largura de 
banda mais ampla, a aplicação dessa técnica garante a possibilidade de 
melhorar o desempenho de outras etapas essenciais de processamento de 
dados, como desenvolvimento de modelo de velocidade, migração, AVO 
e inversão. Em combinação, tais melhorias levam a uma caracterização 

simplifying interpretation, broadband processing is now increasingly 
required to provide more robust inversions and tie to well data – “the 
ground truth”.  ION GXT believes that a processing-based broadband 
solution can provide an effective alternative to expensive acquisition-
based solutions. 

A unique and interesting aspect of GXT’s WiBand method 
is based on an analysis of the reasons behind the failure of 
traditional deconvolution techniques to remove a ghost. Classic 
deconvolution cannot robustly and effectively attenuate the ghost 
without introducing a harmful number of ringing artifacts. This 
problem persists even when the technique is modified to remove the 
minimum phase requirement. The difficulty stems  from the fact that 
the inverse of the ghost operator is, in fact, an infinite series. This 
situation is in contrast to deconvolution for the purpose of removing 
multiple reflections, where the inverse of the multiple reflection 
operator is a finite series. The WiBand workflow applies a suite of 

Processamento
Processing
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nonlinear optimisation techniques to tackle the difficult task of 
designing an infinite impulse response operator to invert the effects 
of the ghosts, as well as techniques to extend the method to handle 
the angle variability of the time delay between primaries and ghosts. 
Removal of the ghosts then opens up an opportunity to properly 
account for seismic attenuation. 

There is a great amount of information present in the raw data that 
is lost through standard processing workflows that usually process 
the data at 4 ms and restrict the valid data to below the first receiver 
ghost notch. This information can be retained and utilised through 
new WiBand workflows that carefully preserve the entire signal while 
properly compensating for the effects of the ghosts.  Our method 
can also be used in the context of new acquisition by removing the 
constraints on receiver depth that are imposed by requirements for 
high frequency signal. Since the ghost notches can be effectively filled, 
new acquisitions no longer require shallow receiver positions in order 
to record frequencies above 90 Hz.  Acquisition parameters can now 
be selected to improve both operational efficiencies and the signal-to-
noise ratio over the desired frequency band.

“We are excited about the development of this new proprietary 
technology, and the impressive results we have seen so far from tests 
run on our legacy BrasilSPAN data. The opportunity to further optimise 
the existing information with additional high and low frequencies could 
add significantly to the information content for both the stratigraphic 
sequences and the Crustal and sub-Moho imaging. This would add even 
more value to our industry-renowned SPAN programs,” stated Doug 
Allinson, ION GeoVentures’ vice president for Latin America.

Since WiBand processed data are of a broader bandwidth, the 
application of this technique yields the possibility of improving the 
performance of other key data processing steps, such as velocity 
model building, migration, AVO, and inversion. In combination, such 
improvements lead to more accurate reservoir characterization and 
decrease the risk inherent in seismic-driven technical and economic 
decisions.

Figure 1 shows a seismic inversion example of a 2D line from 
deepwater Australia together with a well tie – “the ground truth” 
– using conventional versus WiBand processing. Note the better 
definition of the stratigraphy and improved well tie of the data 
processed with WiBand. The data is courtesy of Searcher Seismic.

Figure 2 shows a BrasilSPAN comparison between stacked data 
acquired by a streamer towed at 15m depth in a typical salt province 
processed with and without WiBand. The WiBand processing obviously 
recovered both low and high frequencies despite the deep tow depth 
of the receivers.

Figure 3 shows another BrasilSPAN comparison between 
conventionally processed seismic from WiBand processing. n

To learn more about GXT’s leading imaging technologies, including 
WiBand, visit ION stand, #15/16/19/20 at the SBGf/EXPOGEF in Rio de 

Janeiro. Alternatively, please visit www.iongeo.com/WiBand

de reservatório mais precisa e diminuem o risco inerente em decisões 
econômicas e técnicas pautadas por dados sísmicos.

A figura 1 exibe um exemplo de inversão sísmico de uma linha 2D 
de águas profundas na Austrália juntamente com uma ligação de poço 
– “os dados sísmicos precisos” – usando processamento convencional 
versus WiBand. Observe a melhor definição de estratigrafia e melhor 
ligação de poço dos dados processados com o WiBand. Os dados são 
cortesia da Searcher Seismic.

A figura 2 exibe uma comparação do BrasilSPAN de dados 
empilhados obtidos por um sismógrafo rebocado à 15m de profundidade 
em uma província salina típica processados com e sem o WiBand. O 
processamento do WiBand obviamente detectou frequências altas e 
baixas apesar da grande profundidade de reboque dos receptores.

A figura 3 mostra outra comparação do BrasilSPAN entre dados sísmicos 
processados de maneira convencional em relação ao processamento WiBand.

Para saber mais sobre as tecnologias líderes em imagens da GXT, incluindo 
o WiBand, visite o estande da ION, número 15/16/19/20, na SBGf/EXPOGEF, Rio 

de Janeiro. Ou, opcionalmente, acesse www.iongeo.com/WiBand

Conventional processing

WiBand processing

Processing
Processamento
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Quando Atle Jacobsen e sua equipe decidiram criar uma 
empresa de levantamento sísmico marinho em 2010, muitos 
provavelmente devem ter questionado sua sanidade. O setor 

estava parado em um de seus declínios ciclícos, os preços do petróleo 
flutuavam na casa dos US$ 70 por barril e, como resultado, os gastos 
com exploração e produção seguiam uma trajetória descendente. 
Operadores sazonais tentavam evitar navios sísmicos ao invés de 
adquirir novos.

A Dolphin Geophysical, no entanto, deixou claro desde o início que 
estava pronta para fazer negócios de uma forma completamente nova.

A diferença da Dolphin
Jacobsen, CEO do grupo, optou por um modelo comercial com poucos 

ativos no qual a empresa investiria nos melhores e mais renomados 
talentos da indústria ao invés de “aço” sísmico. Como resultado, essa 
nova empresa foi criada com líderes experientes em seu quadro, 
possibilitando a leitura, interpretação e adaptação ao mercado, ao 

De	um	início	em	2010	até	a	liderança	de	mercado	em	2013,	esse	documento	
explica	como	a	Dolphin	Geophysical	se	tornou	uma	história	de	sucesso	no	setor	
sísmico e gerou um enorme impacto na indústria de exploração de energia

Criando ondas sísmicas com  Dolphin

When Atle Jacobsen and his management team decided to 
start a marine seismic surveying company in 2010, there 
must have been many in the industry ready to question his 

sanity. The sector was stuck in one of its cyclical slumps, oil prices 
were around USD 70 a barrel and E&P spending, as a result, was on a 
steep downward trajectory. Seasoned operators were trying to jump the 
seismic ship rather than order new ones.

Dolphin, however, made it clear from the outset that it was ready to 
do business in a completely new way.

The Dolphin difference
Jacobsen, the group’s CEO, decided to opt for an asset light business 

model, where the company would invest in the best, most established 
industry talent rather than seismic steel. As a result, this new firm 
launched with experienced heads on its shoulders, allowing it to read, 
interpret and adapt to the market, while offering clients the sort of 
service level that only comes from complete sector understanding.

From	a	standing	start	in	2010	to	market	leadership	in	2013,	this	paper	
explains	how	Dolphin	Geophysical	became	a	seismic	success	story	and	
made a (super) major impact on the energy exploration industry

Making seismic waves with Dolphin
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mesmo tempo em que oferecia aos clientes o tipo de nível de serviços que 
só é possível através de uma compreensão completa do setor.

O “aço” era crucial, é claro, mas a decisão firme em fretar ao 
invés de comprar embarcações de ponta deu à Dolphin a liberdade de 
selecionar o melhor, desenvolvendo rapidamente uma frota líder do 
setor, sem o tipo de gasto de capital que pode afetar novas empresas 
marítimas logo que embarquem.

Foi uma escolha inteligente. Uma escolha que, agora, está rendendo frutos.

Impacto instantâneo
Depois de apenas dois anos fiscais completos, a Dolphin é agora 

o quinto maior nome no competitivo mercado sísmico marinho. As 
receitas para 2012 ficaram em impressionantes US$ 221,3 milhões 
(um aumento anual de 50%), enquanto os lucros alcançaram US$ 
40,6 milhões antes de impostos. Os números de equipe da empresa 
ultrapassaram 300, aprimorados no ano passado com a adição de 
equipes de processamento de dados de bordo, um novo centro de 
processamento onshore no Reino Unido e pela aquisição da Open 
Geophysical Inc., de Houston, criadora do OpenCS, o software de 
interpretação mais avançado do setor sísmico.

Depois de zarpar, a frota da empresa, seguindo o modelo de 
fretagem de longo prazo, é sem dúvidas cobiçada no setor sísmico. 
Cinco embarcações atuais –  incluindo a Polar Duke e a Polar Duchess, 
ambas as quais contam com uma capacidade de força de tração estática 
de mais de 200 toneladas (perfeito para rebocar amplas configurações 
de equipamentos) – serão ampliadas com a chegada de quatro outras 
embarcações entre os anos de 2013 a 2015. Tudo isso para definir 

The ‘steel’ was crucial, of course, but the bold decision to charter 
rather than buy high-end vessels gave Dolphin the freedom to select the 
best – quickly building a sector leading fleet - without the kind of capital 
expenditure that can sink new shipping firms as soon as they set sail.

It was an intelligent choice. One that is now paying off.

Instant impact
After just two full years in business, Dolphin is now the fifth biggest 

player in the competitive marine seismic marketplace. Revenues for 
2012 stood at an eye-catching USD 221.3m (a 50 per cent increase 
year on year), while profits hit USD 40.6m before tax. Staff numbers at 
the firm are now over 300, enhanced in the last year by the addition of 
on-board data processing teams, a new onshore processing centre in the 
UK and the acquisition of Houston’s Open Geophysical Inc., the creator 
of OpenCS, the seismic sector’s most advanced interpretation software.

Out on the water, the firm’s fleet, buoyed by the long-term chartering 
model, is arguably the envy of the seismic arena. Five current vessels – 
including the Polar Duke and Polar Duchess, both of which boast bollard 
pull capacity of over 200 tons (perfect for towing wide configurations of 
equipment) – will be boosted by the arrival of four more through 2013, 2014 
and into 2015. All promise to set a new standard for high-end specialist 
vessels, with one, GC Rieber’s newbuild “Super Duke”, offering a huge 22 
streamer capacity, alongside a slender hull design custom-made for the 
challenges of shooting surveys in the most demanding exploration territory.

Major pulling power
The world’s leading oil companies have been quick to take notice 

of Dolphin’s arrival on the scene, with a who’s who of major and super 
majors signing up for their services (recent additions to the customer 
base include names of the order of Statoil, BP, ENI and Repsol). 

Atle Jacobsen, CEO, 
Dolphin Geophysical

MV Polar Duke, Dolphin’s flagship, 3D, purpose-built 
vessel with industry leading bollard pull
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um novo padrão para embarcações especializadas de ponta, com uma 
delas, a recém-construída “Super Duke” da GC Rieber, oferecendo uma 
enorme capacidade sismográfica de 22, juntamente com um design de 
casco fino feito sob medida para os desafios de realização de pesquisar 
nos territórios de exploração mais exigentes.

Principal força de tração
As principais empresas de petróleo do mundo perceberam 

rapidamente a chegada da Dolphin no mercado, com os principais 
e maiores dos maiores nomes inscritos para seus serviços (dentre as 
adições recentes à base de clientes, estão nomes do porte da Statoil, 
BP, ENI e Repsol). 

A gigante de energia holandesa Shell também é um novo nome 
nos registros da empresa, tendo a Dolphin realizado uma primeira 
pesquisa que quebrou recordes para a empresa em 2012. Após 
concluir com sucesso a pré-qualificação com a Shell em maio, a 
Dolphin firmou um contrato histórico na Bacia de Orange, no Sul 
da África, em julho. Começando em outubro e até fevereiro de 
2013, essa pesquisa de 8.000 km² em 3D contou com a embarcação 
Polar Duchess levando oito sismográficos de 8km de extensão, 
separados por uma distância de 200 metros cada. Isso criou uma 
área de superfície móvel total de 11,2 km², a qual, naquela altura, foi 
considerada “o maior objeto flutuante do mundo”.

Mais importante que os incríveis recordes são os resultados, que 
foram excelentes. A Shell agora firmou a relação ao firmar um contrato 
de três anos com a Dolphin na Europa.

Um serviço satisfatório
Com aquisições de ponta, processamento e software interno 

exclusivo,  a Dolphin oferece aos seus clientes uma proposta completa 
de serviços para atender às necessidades dos negócios de exploração de 
energia de hoje e de amanhã. Além disso, a empresa está desenvolvendo 
rapidamente uma biblioteca de dados de 2D e 3D com múltiplos 
clientes, oferecendo uma maneira econômica de acessar dados da mais 
alta qualidade para avaliação de áreas com potencial de exploração.

O Brasil faz parte desse quebra-cabeças, e a Dolphin deseja 
desbravar o caminho para novos tesouros de hidrocarbonetos nas áreas 
profundas e de pré-sal das bacias de Santos e Campos. A empresa agora 
concluiu uma ampla pesquisa 2D de compensação com Multi-clientes 
de 13.650 km de território, trabalhando em parceria com a Spectrum, 
com dados de migração em tempo pré-empilhamento (PSTM) e 
migração em pofundidade pré-empilhamento (PSDM) de alta qualidade 
disponíveis para acesso.

Com presenças locais por todo o mundo, incluindo uma base 
definida no Rio de Janeiro, a Dolphin busca se basear em seu 
compromisso inicial e sucesso contínuo, tanto para os negócios quanto 
para sua base de clientes.

Esse artigo foi escrito por Phil Suter, vice-presidente de marketing e 
vendas da Dolphin Geophysical.

Dutch energy giant Shell is also a fresh name on the company books, 
with Dolphin undertaking a record breaking first survey for the firm 
in 2012. After successfully completing pre-qualification with Shell in 
May, Dolphin was awarded a landmark contract in the Orange Basin, 
South Africa in July. Commencing in October and running through to 
February 2013, this 8,000 square km 3D survey saw the Polar Duchess 
dragging eight streamers of 8km in length, separated by a distance of 
200m each. This created a total moving surface area of 11.2 sq. km, 
which, at the time, was ‘the world’s largest floating object’.

More importantly than the records breaking, the results were 
excellent. Shell has now cemented the relationship by engaging 
Dolphin on a three-year call-off contract in Europe.

A service that satisfies
With cutting-edge acquisition, processing and in-house proprietary 

software, Dolphin is offering clients a full service proposition to meet 
the needs of today’s (and tomorrow’s) energy exploration businesses. 
In addition, the firm is rapidly building a multi-client 2D and 3D data 
library offering a cost effective way to access the highest quality data 
for evaluating potential exploration areas.

Brazil is a key piece of this jigsaw puzzle, with Dolphin endeavouring 
to unlock the door to new hydrocarbon treasures on the pre-salt and 
basement areas of the deepwater Santos-Campos basins. The firm has 
now completed a 2D long offset multi-client survey of 13,650 sq. km in 
the territory, working in partnership with Spectrum, with high quality 
PSTM and PSDM data available for access.

With local presences worldwide, including an established base in Rio 
de Janeiro, Dolphin will be looking to build on its early promise and deliver 
sustained success, both for the business and its client base. n

This article was written by Phil Suter, vice president, Marketing & 
Sales, Dolphin Geophysical.

A 8,000 square km 3D survey saw the Polar 
Duchess towing eight streamers of  8km in length, 
separated by a distance of  200m each
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Ikon is the recognised leader in the application of rigorous rock 
physics to calibrate and quantify E&P activity since the early 2000s, 
and now offers time-lapse seismic, geopressure and more recently 

geomechanics. Ikon is the expert in the Atlantic Margin, with world 
leading regional projects as well as numerous proprietary projects that 
have led to successful drilling programs.

Ikon	Science	delivers	the	most	accurate	quantitative	knowledge	of	
exploration	targets	and	developing	fields	through	software,	services	

and regional studies

An Ikon in seismic expertise

A Ikon é uma líder reconhecida na aplicação de física de rochas 
rígidas para calibrar e quantificar atividades de exploração 
e produção desde o início dos anos 2000 e agora oferece 

dados sísmicos ao longo do tempo, geopressão e, mais recentemente, 
geomecânica. A Ikon é a especialista na Margem Atlântica, com 
projetos regionais líder no mundo, além de vários projetos exclusivos 
que garantiram sucesso a programas de perfuração.

A Ikon demonstra uma rapidez de inovação com um sólido programa 
de pesquisa e desenvolvimento, complementada por colaborações com os 
principais nomes do setor de energia, institutos de pesquisa e iniciativas 

Um Ikone no setor sísmico

In the 3D framework of  
RokDoc, users can create 

quantitatively defined, 
meaningful 3D volumes and 

maps of  all the elements 
associated with exploration 

pressures, lithology, fluids 
and porosity

A	Ikon	Science	fornece	o	conhecimento	quantitativo	mais	preciso	sobre	
metas de exploração e desenvolvimento de campos através de software, 
serviços e estudos regionais
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patrocinadas pelo governo. Recentemente, a Ikon firmou uma parceria 
de pesquisa e desenvolvimento com a UFRJ-COPPE para trabalhar na 
resolução de desafios específicos encontrados por operadoras.

A Ikon transformou tecnologia especializada em ferramentas atuais 
e diárias que agora possibilitam que geocientistas e engenheiros 
utilizem as mais recentes descobertas científicas dentro de um tempo 
cabível e com confiança nos resultados.

O Brasil é um mercado em crescimento para as soluções da Ikon 
há vários anos, resultando na abertura de seu 14º escritório no Rio de 
Janeiro em 2011. Nossa equipe está disponível para oferecer suporte, 
treinar, orientar, prestar serviços de consultoria e executar projetos 
prontos para entrarem em funcionamento.

Para mais informações sobre a linha de serviços e conjunto de 
atividades da Ikon no Brasil, entre em contato com a Ikon Science do 

Brasil através do telefone +55 21 2494-0283 ou acesse  
www.ikonscience.com

Ikon demonstrates a fast pace of innovation with a strong R&D 
program, complemented by collaborations with top-tier energy 
majors, academic research institutes and government-sponsored 
initiatives. Most recently, Ikon established an R&D partnership in 
Brazil with UFRJ-COPPE to work on solving specific challenges 
encountered by operators.

Ikon has transformed specialist technology into mainstream, every-day 
tools which allow geoscientists and engineers to make use of the latest 
science within a reasonable time frame and with confidence in the results.

Brazil has been a growth market for Ikon solutions for many years, 
culminating with the opening of its 14th office in Rio de Janeiro in 
2011. Our team is available to support, train, mentor, offer consulting 
services and execute turnkey projects. n

For more information on Ikon’s line of services and range of activities 
in Brazil, please contact Ikon Science do Brasil on +55 21 2494-0283 or 

visit www.ikonscience.com
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A Marine Arctic Geological Expedition (JSC MAGE) foi fundada em 
Murmansk, na Rússia, em 1972, para explorar novas províncias 
de petróleo na plataforma do Ártico. Hoje, a MAGE presta 

serviços para o mapeamento geológico da plataforma do Ártico para o 
governo e oferece um amplo conjunto de serviços de geociências. 

Mais de 300 especialistas na MAGE fornecem e realizam pesquisas 
geofísicas e geológicas, como: levantamentos de reflexão 2D/3D; 
explosão controlada por refração; medidas de gravidade e magnética 
de navio; levantamentos de engenharia; levantamento sísmico 2D/3D-
4C usando estações inferiores em zonas de transição e águas 
rasas; levantamentos sísmicos terrestres 2D/3D; processamento e 
interpretação de dados geológicos; e mapeamento geológico.

A MAGE é proprietária de uma frota de pesquisa científica 
especializada composta atualmente de quatro embarcações de pesquisa 
(R/V), incluindo Nikolay Trubyatchinsky, Geolog Dmitriy Nalivkin, 
Professor Kurentsov e a Geofizik. 

A MAGE desempenha uma papel político importante na conservação 
ambiental e segurança de trabalho, uma vez que o mercado de serviços de 
geociências apresenta exigências grandes e difíceis para qualquer participante.

Os levantamentos geológicos e geofísicos regionais da MAGE na 
plataforma continental e no oceano possuem as certificações:

• O padrão de qualidade internacional ISO 9001:2008;
• O padrão de gestão ambiental internacional ISO 14001:2004;
• O padrão de gestão internacional para saúde ocupacional e 

segurança OHSAS 18001:2007.
O sistema de gestão de segurança da JSC MAGE é certificado 

pelo Registro Marítimo Russo de Embarcações (RMRS) e está em 
conformidade com os requisitos do Código de Gestão Internacional para 
a Operação Segura de Navios e Prevenção contra Poluição (código ISM).

Os maiores produtores de petróleo globais da Rússia, Noruega, Índia, 
França, EUA, Reino Unido e Austrália cooperam com a MAGE.

Para mais informações sobre a MAGE e seu conjunto de serviços, 
acesse www.mage.ru, ou, para dúvidas, entre em contato através do 

e-mail info@mage.ru ou pelo número +7 8152 45 07 09.

A	MAGE	é	uma	das	principais	empresas	russas	que	fornece	um	amplo	
conjunto	de	serviços	geofísicos	e	geológicos	há	mais	de	40	anos

Obtendo sucesso com soluções de geociência próprias para o Ártico

Marine Arctic Geological Expedition (JSC MAGE) was founded 
in Murmansk, Russia in 1972 to explore new petroleum 
provinces of the Arctic shelf. Today, MAGE provides services 

for the geological mapping of the Arctic shelf for the government and 
offers a wide range of geoscience services. 

More than 300 specialists at MAGE provide and carry out 
geological – geophysical researches, such as: 2D/3D reflection 
surveys; refraction shooting; differential shipboard magnetic and 
gravity measurements; engineering surveys; 2D/3D-4C seismic 
using bottom stations in transition zone and shallow water; 2D/3D 
land seismic; geological data processing and interpretation; and 
geological mapping.

MAGE owns a specialised scientific research fleet which is 
currently made up of four research vessels (R/V), including the 
Nikolay Trubyatchinsky, Geolog Dmitriy Nalivkin, Professor Kurentsov 
and the Geofizik. 

MAGE plays an important policy role in environmental conservation 
and work safety, as the present geoscience services market presents 
great and hard requirements for any participant.

MAGE`s regional geological and geophysical surveys on the 
continental shelf and in the ocean are certified by:

• The international quality standard ISO 9001:2008;
• The international environmental management standard ISO 

14001:2004;
• The international management standard for occupational health 

and safety OHSAS 18001:2007.
The safety management system of JSC MAGE is certified by the 

Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) and conforms to the 
requirements of the International Management Code for the Safe 
Operation of Ships and Pollution Prevention (ISM Code).

The world`s largest oil and gas producers from Russia, Norway, 
India, France, US, UK and Australia cooperate with MAGE. n

For more information on MAGE and its range of services please visit www.
mage.ru, or, for inquiries, please contact info@mage.ru or +7 8152 45 07 09.

MAGE	is	one	of	the	leading	Russian	companies	providing	a	wide	range	of	
geological	and	geophysical	services	for	more	than	40	years

Gaining success with Arctic-fit geoscience solutions

MAGE owns a specialized scientific research fleet which is currently made 
up of  four research vessels, including the Nikolay Trubyatchinsky, Geolog 
Dmitriy Nalivkin, Professor Kurentsov and the Geofizik



Dolphin Geofisica do Brasil Ltda. 
Av. Nilo Pecanha, 50 / Suite 1809, Centro 
Rio de Janeiro - RJ, Zip code: 20.020-100, Brazil 
Phone: +1 2210 9131 
Int’l: +1 832 364 2542 
Email: ronnie.grimberg@dolphingeo.com 

Bell Geospace Inc.  
400 North Sam Houston Parkway East, Suite 325, 
Houston, Texas 77060 USA
Phone: +1 281 591 6900 ext 402
Fax: +1 281 591 1985
www.bellgeo.com

Worldwide Headquarters
Tour Maine-Montparnasse
33, Rue du Maine
BP191 - 75755 – Paris
Cedex 15 - France
Phone: +33.1.64.47.4500

CGG do Brasil Participações Ltda.
Av. Pres. Wilson, 231-15º/17ºandar
20030-021 – Centro
Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Phone: +58 21 2136.1650
www.cgg.com
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JSC Marine Arctic  
Geological Expedition
26, Sofia Perovskaya Street, Murmansk, 
183012, Russia
Phone: +7 8152 45 07 09
Fax: +7 8152 45 89 97
E-mail: info@mage.ru

Moscow Office of JSC MAGE
Office 203 (2nd floor), Business Centre “Zenit Plaza”, 
30,Proezd 607, Moscow, 123458, Russia
Phone: +7 495 228-05-67, +7 495 228-05-69
Fax: +7 495 228-05-67 ext. 304, 
       +7 495 228-05-69, ext. 304
E-mail: info@mf-mage.ru

Geokinetics Geophysical do Brasil Ltda
Av. Das Americas 3.500, Bloco 7-Salas 601 a 605
Barra da Tijuca, CEP 22640-102
Rio de Janeiro-RJ-Brasil
Phone: + 55 21 3094 7268
Fax: + 55 21 3094 7269

EAGE
De Molen 42
3994 DB HOUTEN
The Netherlands
Tel.: +31 88 995 5055
Fax: +31 30 6343524
www.eage.org

Geokinetics, Inc
1500 CityWest Blvd, Suite 800
Houston, Texas 77042, USA
Phone: + 1 713 850 7600
Fax: + 1 713 850 7330
www.geokinetics.com

Headquarters:
ION Geophysical
2105 CityWest Blvd., Suite 400
Houston, Texas  77042-2839, U.S.A.
Phone: +1 281 933 3339
Fax: +1 281 879 3626
www.iongeo.com

Headquarters
Rua Ludovico Barbosa, 151
Nova Lima | MG | Brasil
Phone: +55 31 2104-7171
Fax: +55 31 2104-7160
www.georadar.com.br

Address to processing center in Brasil:
GX Technology Processamento De Dados Ltda.
Av. Nilo Pecanha 50
Grp. 2817/2818-Centro
Rio de Janiero
Brasil 20.020-906
Phone: +55 21 3509 5420

Commercial Office
Rua Lauro Muller, 116 – 506 | Torre do Rio Sul
Rio de Janeiro | RJ | Brasil
Phone:  +55 21 3820-8800
Fax: +55 31 3820-8800
www.georadar.com.br

Dolphin Geophysical AS 
Damsgaardsveien 131, 5160 Laksevaag, 
Bergen, Norway 
Phone: +47 55 38 75 00 
Email: info@dolphingeo.com

Ikon Science Brasil
Rua Jornalista Ricardo Marinho,
360/114, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, Brasil, CEP: 22631-350
Phone: +55 21 2494 0283

Ikon Science Americas
11011 Richmond Ave, Suite 210,
Houston, TX77042
Phone: +1 713 914 0300
info@ikonscience.com
www.ikonscience.com

FairfieldNodal
1111 Gillingham Lane
Sugar Land, TX 77478 USA
Tel: +1 281 275 7500
Fax: +1 281 275 7550
www.FairfieldNodal.com

Baker Hughes – Reservoir Development Services
Rua Dezenove de Fevereiro, 30 - 5to andar.
Botafogo - Rio de Janeiro 
Daniel Salas
Reservoir Software Account Manager Latino America
E-mail: daniel.salas@bakerhughes.com
Cellphone: +58 21 8275 3242
www.bakerhughes.com

Houston Headquarters
10350 Richmond Ave
Suite 550
Houston, TX 77042
Phone: +1 713 425 0505

Brasil Operations Center
Av. Marechal Foriano, 22/10° Andar
Centro
Rio de Janeiro - RJ CEP: 20080-007
Brasil
Phone: +55 21 9171 8652



TGS
Rio de Janeiro, Brazil
Av.Luiz Carlos Prestes,180-sala 344
Rio de Janeiro, Barra da Tijuca
CEP:22775-055
Phone: +55 21 2112 4740
Fax: +55 21 2112 4601
www.tgs.com

Spectrum
16225 Park Ten Place | Suite 300
Houston, Texas USA
Phone: +1 281 647 0602
Fax: +1 281 647 0926
www.SpectrumASA.com

SeaBird Exploration FZ LLC
Al Shatha Tower
35/F, Dubai Media City
PO Box 500549/500347
Dubai, UAE
Phone: +971 4 427 1700

SIGMA³ Integrated Reservoir 
Solutions Headquarters
4700 West Sam Houston Parkway North, 
Suite 150, Houston, Texas USA 77041
Phone:  +1 281 363 8500
www.sigmacubed.com

SeaBird Exploration Americas, Inc.
820 Gessner Suite #1275
Houston, Texas 77024 USA
Phone: +1 281 556 1666 
www.sbexp.com

SIGMA³  Brazil Office
Francois Lafferriere, Business Development Director 
Rua México, 168 - Sala 517
20031-143 Centro - Rio de Janeiro
f.lafferriere@sigmacubed.com
Phone: + 55 21 77 01 41 29

Seabed Geosolutions
Richard Bottomley | Regional Director NSA
10350 Richmond Avenue, Suite 800  
Houston, TX 77042, USA 
Mob: +1 713 890 2181
rbottomley@sbgs.com
www.seabed-geo.com

Sercel, Inc. - USA
17200 Park Row
Houston, Taxas 77084-5935
Phone: +1 281 492 66 88
Fax: +1 281 579 75 05
Email: sales.houston@sercel.com
www.sercel.com

Seabed Geosolutions
Ricardo Fernandez | Regional Sales Manager 
Latin America 
DD: +52 993 3154834 Ext. 201
Mob: +52 1 782 1452149 
rfernandez@sbgs.com
www.seabed-geo.com

Sercel - France
16, rue de Bel Air, B.P. 30439
444474 Carquefou Cedex
Tel: +33 2 40 30 11 81
Fax: +33 2 40 30 19 48
Email: sales.nantes@sercel.com

Houston, Texas, USA
2500 CityWest Boulevard
Suite 2000
Houston Texas 77042
Phone: +1 713 860 2100
Fax: +1 713 334 3308
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Petroleum Geo-Services - PGS
Rua Victor Civitta, 77, Bloco 1, Edifício 6.2, 4th & 5th Floor
Rio Office Park -  Jacarepaguá
22775-044 Rio de Janeiro - RJ
Phone: + 55 21 2421 8402
Fax: + 55 21 2421 8437
www.pgs.com

Brazilian Geophysical Society – SBGf
Avenida Rio Branco, 156, room 2509
20040-003, Rio de Janeiro, RJ, Brazil 
Phone / Fax: + 55 21 2533 0064
www.sbgf.org.br 

Paradigm
Two Memorial Plaza
820 Gessner, Suite 400
Houston, TX 77024
Phone:+1 713 393 4800
www.pdgm.com

Paradigm Office in Brazil
Avenida Rio Branco
138 – sala 1702 – Centro
Rio de Janeiro, RJ – Cep: 20040-002
Brazil
Phone: +55 21 3043 6500

Norsafe AS
P.O. Box 115, N-4852 Faervik, Norway
Phone: +47 37 05 85 00
Fax: +47 37 05 85 01
mail@norsafe.com
www.norsafe.com

ExplorationSeaBird

Useful Links:
American Association of Petroleum Geologists, www.aapg.org
Brazilian Institute of Geography and Statistics, www.ibge.gov.br
Brazilian Petroleum, Gas and Biofuels Institute, www.ibp.org.br
European Association of Geoscientists & Engineers, www.eage.org
International Association of Geophysical Contractors, www.iagc.org
National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels, www.anp.gov.br
Society of Exploration Geophysicists, www.seg.org
Society of Petroleum Engineers, www.spe.org
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fairfieldnodal.com

You want all the coverage you can get, and we deliver, regardless of the infrastructure 
challenges you face. We can precisely position our true cable-free Z3000 nodes under 
platforms and very close to obstructions, at water depths to 3000m, to bring you better 
imaging and the 4D data you need to manage your reservoir.

We go Where  
streamers can’t.
Full-azimuth illumination  
for superior data without limits.

Fairfield Nodal Print Ad
Full Page + Brazil Geoscience Technology Report
Trim Size: 210mm x 297mm   Bleed Size 216mm x 303mm
July 2013



Learn more about Georadar

Working on land and sea, the GEORADAR GROUP has consolidated its reputation as the top Brazilian company in geoservices, 
by constantly investing in new technologies and solutions to be able to offer innovation and quality in services to the Oil and 
Gas industry. Specialized professionals, responsible operations and precise high-technology methods assure Georadar’s large 
operational capacity and mobility to meet specifi c demands. Its proven experience and national and international certifi cations 
guarantee the highest standards of excellence, quality and reliability.

O N S H O R E  A N D  O F F S H O R E

A  1 0 0 %  B R A Z I L I A N  C O M PA N Y

INNOVATION,  TECHNOLGY AND EXCELLENCE IN  

S E R V I C E S

Onshore and offshore 
environmental monitoring

Offshore operational 
support

Onshore and offshore 
seismic acquisition

Geochemistry 
laboratory


