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RESUMO 

 

A Taxa de Penetração (ROP) se refere à velocidade em que a broca de perfuração está 

perfurando as formações rochosas para construir o poço de petróleo. Grande parte do orçamento 

de um poço pertence à fase de perfuração, o que torna crucial buscar minimizar o seu tempo. 

Para isso, é necessário manipular os diversos parâmetros de perfuração para maximizar a ROP. 

No entanto, é muito desafiador saber o efeito que cada parâmetro individual tem na ROP, visto 

que os parâmetros dependem um dos outros e, por consequência, a alteração de um parâmetro 

individual terá impacto sobre os outros. Outra barreira é a incerteza do que está acontecendo 

em tempo real no fundo do poço. Devido à tamanha complexidade das operações de perfuração, 

até o presente momento não existe um modelo confiável que possa estimar precisamente a ROP. 

Entretanto, por causa da constante evolução da tecnologia, o uso de sistemas inteligentes na 

perfuração está se tornando cada vez mais aplicável, pois se consegue considerar todos os 

parâmetros na construção de um modelo. O presente trabalho abordará sobre estas tecnologias 

e suas aplicações na perfuração que buscam torná-la cada vez mais automatizada. Este trabalho 

tem como objetivo utilizar um modelo computacional de Rede Neural Artificial para fazer a 

previsão da ROP durante a perfuração. Para este procedimento ser realizado, foi utilizado o 

software Interactive Petrophysics (IP) com dados de perfuração, registros Logging While 

Drilling (LWD) e acompanhamento geológico de um poço real do Pré-Sal brasileiro. 

 

Palavras-chave: Taxa de Penetração, ROP, perfuração, parâmetros, sistemas inteligentes, 

Rede Neural Artificial, Pré-Sal. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Rate of Penetration (ROP) refers to the speed at which the drill bit is drilling the rock 

formations to build the oil well. Much of a well's budget is in the drilling phase, making it 

crucial to minimize its time. This requires manipulating the various drilling parameters to 

maximize ROP. However, it is very challenging to know the effect that each individual 

parameter has on ROP, as the parameters depend on each other and consequently changing one 

individual parameter will impact on the others. Another barrier is the uncertainty of what is 

happening in real time at the bottom hole. Due to the complexity of drilling operations, there is 

as yet no reliable model that can accurately estimate ROP. However, because of the constant 

evolution of the technology, the use of intelligent systems in drilling is becoming more and 

more applicable duo to the possibility to consider all the parameters in the construction of a 

model. This work will focus on these technologies and their applications in drilling that seek to 

make it increasingly automated. This work aims to use an Artificial Neural Network 

computational model to predict ROP during drilling. For this procedure to be performed, the 

Interactive Petrophysics (IP) software was used with drilling data, Logging While Drilling 

(LWD) records and geological monitoring of a real well of the Brazilian Pre-Salt. 

 

Keywords: Rate of Penetration, ROP, drilling, parameters, intelligent systems, Artificial 

Neural Network, Pre-Salt. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Taxa de Penetração (ROP) se refere à velocidade em que a broca está perfurando as 

formações rochosas para a construção de um poço de petróleo. Tem sido relatado na indústria 

que, em média, metade do orçamento do poço é gasto na fase de perfuração e, por isso, os 

operadores de perfuração dão muita atenção a essa fase e tentam otimizá-la ao máximo. No 

entanto, é muito desafiador compreender com exatidão como cada parâmetro individual 

influencia na ROP, pois a maioria deles está interconectada e a alteração de um parâmetro afeta 

os outros. Até o momento, não existe nenhum modelo sólido ou 100% confiável devido à 

complexidade do processo de perfuração. Em sua maioria, não é possível medirem tempo real 

todos os fatores para prever a ROP. Devido a esta dificuldade, a utilização de inteligência 

artificial (IA) na aplicação de perfuração será um fator importante, já que todos os parâmetros 

desconhecidos serão contabilizados durante o processo de modelagem. Diante da incorporação 

de tais inovações, é possível imaginar uma realidade na qual teremos uma completa 

automatização dos procedimentos referentes à perfuração de poços em poucas décadas. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

A nova tecnologia de perfuração inteligente será a integração da perfuração e muitas 

outras tecnologias, como informação, microeletrônica, robôs, rede de comunicação e assim por 

diante. Um dos objetivos deste trabalho é avaliar o papel do desenvolvimento e aprimoramento 

da tecnologia e automação na perfuração de poços na indústria do petróleo, a fim de torná-la 

mais rápida, econômica e segura. O outro é dar a conhecer uma metodologia que envolva Rede 

Neural Artificial através da utilização do software Interactive Petrophysics, assim como suas 

aplicações na engenharia de petróleo, especificamente na área de perfuração de poços de 

petróleo para melhorar a previsão da ROP. 
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1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho será dividido em cinco partes. A primeira parte descreve os principais 

parâmetros de perfuração e como afetam o desgaste da broca e a taxa de penetração. A segunda 

parte introduz e explica sobre os fundamentos das tecnologias que são utilizadas e estudadas 

nos exemplos de aplicação dos Sistemas Inteligentes na perfuração. A terceira parte realiza uma 

exposição das aplicações de Sistemas Inteligentes na perfuração. Na quarta parte do trabalho é 

aplicada uma Rede Neural Artificial em um poço do Pré-Sal com o objetivo de melhorar a 

previsão da taxa de penetração. Finalmente é apresentada a conclusão do trabalho.  
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2 PRINCIPAIS PARÂMETROS RELACIONADOS À PERFURAÇÃO 

 

Os parâmetros de perfuração são grandezas físicas utilizadas no monitoramento da 

perfuração de um poço de petróleo. A partir destes parâmetros é possível detectar problemas e 

dar suporte ao controle da operação, de modo a se conseguir uma perfuração mais segura e 

econômica. Podem ser divididos em 2 grupos: Os inputs, aqueles que são aplicados pelo 

responsável da perfuração (peso sobre broca (PSB), velocidade de rotação e vazão) e os outputs, 

leituras resultantes dos inputs aplicados durante a perfuração (rate of penetration (ROP) ou taxa 

de penetração e torque, por exemplo). 

O PSB é a força que se aplica à broca dependendo do peso disponível pelo conjunto de 

fundo de poço (botton hole assembly - BHA) para que haja avanço da perfuração. A faixa de 

peso a ser aplicada varia com o diâmetro da broca. Quanto maior o diâmetro, maior o limite 

para aplicação de peso, variando também com o tipo da broca. A medida de rotações por minuto 

(RPM) é a rotação transmitida à broca, através da coluna de perfuração. A vazão é o bombeio 

de fluido de perfuração para dentro do poço, tendo como objetivos principais carrear os 

cascalhos gerados pelo corte da formação até a superfície, lubrificar e resfriar a broca. 

Tais parâmetros têm que estar de acordo com as limitações técnicas da sonda, do BHA 

montado, variando de acordo com o diâmetro da fase. A má interpretação de qualquer um desses 

parâmetros poderá impactar negativamente no desempenho de uma broca, diminuindo sua vida 

útil ou atrasando a perfuração. 

O torque é uma leitura de superfície gerada a partir da interação da broca com a 

formação. O torque é definido a partir da componente perpendicular ao eixo da força aplicada 

sobre a broca (que é efetivamente utilizada para fazê-lo girar em torno de um eixo ou ponto 

central). 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 =  𝐹𝑜𝑟ç𝑎 × 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎  (2.1)  

No campo, a boa prática da indústria diz que o torque é de grande importância para 

identificar um desgaste severo da broca dificultando seu avanço, sendo um indicativo para 

retirada da broca em momento adequado. (KÜNG, 2016) 
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No caso das brocas tricônicas, por exemplo, uma variação repentina de torque pode 

significar que os selos dos cones perderam sua efetividade, fazendo com que eles se soltem. 

Um cone pode se soltar e cair no poço, trazendo custos extras com pescaria para realizar sua 

remoção. Isso pode ser resultado de um defeito fabril ou RPM elevado. 

As brocas com cortadores fixos não apresentam o problema da perda de cone. Essa 

característica faz com ela seja preferida para perfurar maiores intervalos e em regiões mais 

profundas por não ter limitação de tempo dentro do poço. Para esse tipo de broca, a variação 

do torque também está associada às mesmas questões que influenciam as tricônicas, porém 

devido ao tipo de padrão de corte, a magnitude do torque é diferenciada. 

A integridade da parede do poço, trajetória do poço, e o desenho do BHA também 

influenciam a leitura de torque e o peso aplicado que chega à broca. Em poços direcionais, parte 

do peso da coluna é suportada pela parede do poço. Desenho esquemático na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Diagrama apresentando a disposição das forças atuantes numa coluna de 

perfuração em trecho inclinado. 

 

Fonte: KÜNG, 2016 

 

A Força Normal (N) atua perpendicularmente a superfície inclinada. A Força de Atrito 

(Fat), sempre atua em direção oposta ao movimento dependendo de N e do coeficiente de atrito 

(μ). Sua direção depende do tipo de análise a ser feita (para cima ou baixo, manobra, ou atuando 
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tangencialmente), resistindo à rotação do tubo. Já a força para mover o segmento para cima (F 

+ ΔF) dependerá se a coluna está sendo descida ou retirada.  

O torque gerado nas paredes, onde r é o raio do segmento (coluna de perfuração) é 

calculado da seguinte maneira: 

�⃗� =  𝐹𝑎𝑡 ×  𝑟 =  𝜇 ×  �⃗⃗� ×  𝑟 =  𝜇 ×  �⃗⃗⃗� ×  𝑠𝑒𝑛𝜃 ×  𝑟 (2.2) 

Quando o segmento é rodado a Fat passa a ser tangencial, gerando o torque (Fat 

rotativo), Figura 2.2. Quando o segmento é rodado e movido axialmente simultaneamente, o 

arraste axial é reduzido e a maior parte é convertida em arraste rotacional (torque). 

 

Figura 2.2: Diagrama apresentando a disposição da Fat dentro da coluna. 

 

 Fonte: KÜNG, 2016 

 

2.1 DESGASTE DA BROCA 

Prever o desgaste das brocas é essencial para maximizar a eficiência da perfuração e 

reduzir a perda de dinheiro e tempo. Tipicamente, este problema é tratado avaliando a energia 

específica das brocas nos intervalos de formação de perfuração. O desgaste da broca de 

perfuração pode estar relacionado à deterioração dos seus dentes ou dos seus rolamentos. 

 

2.1.1 DESGASTE DOS DENTES   

Um dos propósitos de se avaliar a condição dos dentes da broca é para fornecer uma 

visão sobre a seleção do tempo de uso mais adequado para a broca. Se a avaliação indicar que 

a broca foi retirada prematuramente, tempo de sonda foi desperdiçado em tempo de viagem 

desnecessário, trazendo mais custos para a operação. No entanto, se o intervalo de tempo de 
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uso da broca é aumentado demais, a broca pode se desfazer deixando fragmentos no fundo do 

poço. Isso exigirá uma viagem adicional para pescar o lixo no poço ou pode reduzir muito a 

eficiência da próxima broca se for feita uma tentativa de perfurar o lixo. Assim, um 

conhecimento da taxa instantânea de desgaste da broca é necessário para determinar quanto o 

intervalo de tempo de uso da broca pode ser aumentado com segurança.  

Como as práticas de perfuração não são sempre as mesmas, um conhecimento de como 

os vários parâmetros de perfuração afetam a taxa instantânea de desgaste da broca também é 

necessário. A taxa de desgaste do dente depende principalmente (1) da abrasividade da 

formação, (2) da geometria do dente, (3) peso da broca, (4) velocidade de rotação e (5) da ação 

de limpeza e resfriamento do fluido de perfuração. 

Na figura 2.3 pode-se ver os diversos graus de desgaste do dente: 

 

Figura 2.3: Gráfico guia de desgaste de dentes da broca. 

 

Fonte: BOURGOYNE, 1986 

 

2.1.2 DESGASTE DOS ROLAMENTOS 

 

Nas brocas tricônicas, A previsão do desgaste do rolamento é muito mais difícil do que 

a previsão do desgaste dos dentes. Como no desgaste do dente, a taxa instantânea de desgaste 

do rolamento depende da condição atual da broca. Depois que as superfícies do rolamento 

forem danificadas, a taxa de desgaste do rolamento aumenta muito. No entanto, como as 

superfícies dos rolamentos não podem ser examinadas continuamente para a avaliação da broca, 

sendo que uma taxa linear de desgaste do rolamento geralmente é assumida. Além disso, os 

fabricantes de rolamentos descobriram que, para uma determinada força aplicada, a vida útil do 

rolamento pode ser expressa em termos de revoluções totais, desde que a velocidade de rotação 
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seja baixa o suficiente para evitar um aumento excessivo de temperatura. Portanto, presume-se 

que a vida útil do rolamento da broca varie linearmente com a velocidade rotativa. 

Os três principais tipos de conjuntos de rolamentos usados nas brocas de corte com 

rolamento são: (1) rolo não-selado. (2) rolo selado, e (3) jornal selado. O preço da broca é menor 

para o rolo não-selado e mais alto para o jornal selado. 

O efeito do peso sobre broca na vida útil do rolamento depende do número e tipo de 

rolamentos usados e se estão ou não vedados. Quando os rolamentos não são vedados, a 

lubrificação é realizada com o fluido de perfuração e as propriedades da lama também afetam 

a sua vida útil. 

Acredita-se também que a ação hidráulica do fluido de perfuração na broca tenha algum 

efeito na vida útil do rolamento. À medida que a vazão aumenta, a capacidade do fluido esfriar 

os rolamentos também aumenta. No entanto, acredita-se geralmente que as taxas de fluxo 

suficientes para elevar os cortes também serão suficientes para evitar o acúmulo excessivo de 

temperatura nos rolamentos. (BOURGOYNE, 1986) 

Lummus (1974) indicou que uma velocidade de jato muito alta poderia ser prejudicial 

para a vida útil dos rolamentos. Erosão do metal da broca pode ocorrer, levando à falha dos 

selos de lubrificação dos rolamentos. 

 

2.1.3 TROCA DE BROCA 

 

Quase sempre há alguma incerteza sobre o melhor momento para terminar a operação 

de uma broca e iniciar as operações para a sua retirada. O uso das equações de desgaste do dente 

e do desgaste do rolamento fornecerá, no máximo, uma estimativa aproximada de quando a 

broca estará completamente desgastada. Além disso, é útil monitorar o torque da mesa rotativa. 

Quando os rolamentos ficam muito desgastados, um ou mais dos cones frequentemente travam 

e causam um aumento repentino ou grande flutuação no torque rotativo necessário para girar a 

broca. 

Quando a taxa de penetração diminui rapidamente à medida que o desgaste da broca 

avança, pode ser aconselhável puxar a broca antes que ela esteja completamente desgastada. Se 

a litologia é minimamente uniforme, o custo total de perfuração pode ser minimizado por meio 
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da diminuição do custo de cada trecho de perfuração. Nesse caso, o melhor momento para 

finalizar a operação da broca pode ser determinado mantendo-se uma estimativa atual do custo 

por pé para a operação da broca. 

Mesmo que a vida útil da broca permaneça num nível significante, a broca deve ser 

retirada quando o custo por pé começar a aumentar. No entanto, se a litologia não for uniforme, 

esse procedimento nem sempre resultará no custo total mínimo do poço. Neste caso, um critério 

efetivo para determinar a vida útil ótima da broca pode ser estabelecido somente após a 

perfuração de poços suficientes na área para definir as variações litológicas. Às vezes é 

desejável perfurar uma formação abrasiva com uma broca já desgastada e depois colocar uma 

nova broca afiada na próxima seção de folhelhos. Alternativamente, pode ser melhor terminar 

a operação de uma broca para colocar uma broca de formação dura em uma seção abrasiva 

extremamente dura, onde problemas severos de calibre podem se desenvolver (BOURGOYNE, 

1986). 

 

2.2 TAXA DE PENETRAÇÃO (ROP) 

 

É a leitura mais importante resultante da aplicação dos parâmetros de perfuração que 

podem ser alterados pelos responsáveis da operação. É também um dos indicadores que ajudam 

na decisão da continuidade ou não da perfuração. 

O tempo que se leva para perfurar um poço de petróleo está diretamente associado à sua 

taxa de penetração. Devido ao custo de perfuração ser dependente do tempo, a ROP está muito 

associada ao custo de perfuração. Qualquer método que ajude a aumentar a taxa de penetração 

e preservar a broca levará à redução de tempo e recursos. 

Os fatores que influenciam na ROP durante a perfuração e podem ser divididos em seis 

grupos: 

• Tipo de broca; 

• Características da formação (dureza, litologia, etc.);  

• Propriedades do fluido (densidade, viscosidade, etc.);  

• Parâmetros de perfuração aplicados (RPM e PSB);  

• Desgaste de cortadores/dentes;  
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• Hidráulica da broca (inclui a vazão aplicada).  

A broca é a ferramenta que transmite energia para a formação a ser perfurada. Os tipos 

de broca possuem diferentes valores de parâmetros de perfuração a serem aplicados, em virtude 

de seus padrões de corte. O comprimento dos dentes da broca é reduzido continuamente por 

abrasão e lascagem e a maioria das brocas tende a perfurar mais lentamente com o decorrer do 

tempo por causa do desgaste dos dentes. Segundo Bourgoyne (1986), a introdução das brocas 

cortantes tipo jato em 1953 demonstrou uma melhora no jateamento na broca, levando a uma 

melhor limpeza dos dentes da broca, bem como do fundo do poço. Foram observadas melhorias 

significativas na taxa de penetração em consequência desse melhor jateamento.   

A litologia perfurada é um fator do qual não se tem controle. Por mais que se façam 

estudos preliminares, o previsto pelo geólogo nem sempre é o real. O cenário ideal seria perfurar 

uma formação homogênea, isotrópica, porém, na prática, o que se vê são formações 

intercaladas. Sendo assim, cada intervalo perfurado possui suas próprias características que 

afetam a resistência à perfuração. O limite elástico e dureza da formação são as propriedades 

de formação mais importantes que afetam a penetração. A permeabilidade da formação também 

tem um efeito significativo sobre a taxa de penetração. Em rochas permeáveis, o filtrado de 

fluido de perfuração pode se deslocar para a rocha à frente da broca e equalizar o diferencial de 

pressão. A natureza dos fluidos contidos nos espaços porosos da rocha também afeta este 

mecanismo, uma vez que mais volume de filtrado seria necessário para equalizar a pressão em 

uma rocha contendo gás do que em rocha contendo líquido. A composição mineral da rocha 

também tem alguns efeitos na taxa de penetração. Rochas contendo minerais duros e abrasivos 

podem causar desgaste acelerado dos dentes. 

Segundo Bourgoyne (1986), as propriedades do fluido de perfuração que afetam 

diretamente a taxa de penetração são: (1) densidade. (2) propriedades de fluxo reológico. (3) 

características de filtração. (4) teor de sólidos e distribuição de tamanho, e (5) composição 

química. A ROP tende a diminuir com o aumento da densidade do fluido, viscosidade e teor de 

sólidos, e tende a aumentar com o aumento da taxa de filtração. A densidade, presença de 

sólidos e características de filtragem da lama controlam o diferencial de pressão através da zona 

de rocha quebrada abaixo da broca. A viscosidade do fluido controla as perdas por atrito na 

coluna de perfuração e, assim, a energia hidráulica disponível nos jatos da broca para limpeza. 

A composição química do fluido afeta a taxa de penetração na medida em que a taxa de 
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hidratação e a tendência do tamanho de algumas argilas são afetadas pela composição química 

do fluido. 

O efeito do PSB e RPM na taxa de penetração ja foi intensamente estudada por 

numerosos autores, tanto no laboratório e no campo. Tipicamente, um gráfico de ROP x PSB 

obtido experimentalmente com as outras variáveis de perfuração mantidas constantes tem a 

forma característica mostrada na Fig. 2.4. 

 

Figura 2.4: Típica resposta da ROP (R) em relação ao PSB (W). 

 

Fonte: BOURGOYNE, 1986 

 

Na Figura 2.4 é possivel observar que ao alcançar um valor mínimo de PSB, a ROP 

aumenta rapidamente com valores crescentes de PSB (segmento ab). Uma curva linear é 

frequentemente observada em pesos moderados (segmento bc). Entretanto, em valores mais 

altos de PSB, o seu aumento causa apenas pequenas melhorias da ROP (segmento cd). Em 

alguns casos, uma diminuição na ROP é observada em valores extremamente altos de PSB 

(segmento de). Esse tipo de comportamento é chamado de floudering. A fraca resposta da ROP 

em valores altos de PSB é geralmente atribuída à perda de eficiencia da limpeza de fundo. 

Um gráfico típico de ROP x RPM com todas as outras variáveis de perfuração mantidas 

constantes émostrado na Figura 2.5. A ROP geralmente aumenta linearmente com a RPM a 

baixas velocidades (segmento ab). Em valores mais altos de RPM, a resposta da ROP diminui. 

Essa baixa resposta da ROP a valores elevados de RPM geralmente também é atribuída a 

limpeza da boca. 
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Figura 2.5: Típica resposta da ROP (R) em relação à RPM (N) 

 

Fonte: BOURGOYNE, 1986 

 

2.3 OPERAÇÃO DA BROCA 

 

Além de selecionar a broca mais adequada para o trabalho, o engenheiro de perfuração 

deve acompanhar para que a broca selecionada esteja sendo operada da forma mais eficiente 

possível. Os principais itens de interesse incluem (1) seleção do BHA. (2) prevenção de dano 

acidental da broca. (3) seleção de PSB e RPM, e (4) termino de operação da broca. Deve-se dar 

atenção adequada a todos esses itens para abordar uma operação de perfuração de custo mínimo. 

 

2.3.1 BHA 

 

O BHA usado acima a broca geralmente tem um efeito significativo no desempenho da 

broca. O comprimento dos drill collars usados deve ser adequado para evitar o desenvolvimento 

de momentos de flexão no tubo de perfuração para o parametro de PSB usado. Além disso, os 

estabilizadores devem ser usados acima da broca na coluna de drill collars para evitar a flexão 

da parte superior dos drill collars. 
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Uma oscilação severa pode ser resultante quando a broca é girada e os drill collars acima 

da broca não forem mantidos em uma posição concêntrica do poço (Figura 2.6). Isso pode 

causar (1) choque severo nos dentes, nos rolamentos e nas vedações de lubrificação das brocas 

cortantes. (2) carga de impacto em cortadores de diamante e distribuição irregular de fluido sob 

as brocas de diamante. (3) um diâmetro de furo menor do que o planejado e (4) um furo torto. 

 

Figura 2.6: Oscilação da coluna, mostrando a necessidade da instalação de estabilizadores. 

 

 Fonte: BOURGOYNE, 1986 

 

2.3.2 PREVENÇÃO DE DANO ACIDENTAL DA BROCA 

 

Danos acidentais na broca antes de ser colocada em serviço no fundo do poço podem 

reduzir consideravelmente a sua vida útil. Também deve-se tomar cuidado para verificar se os 

bicos injetores estão instalados adequadamente usando cobertura para minimizar a erosão das 

passagens do bico. 

A broca é especialmente suscetível a danos durante as operações de viagem (descida ou 

subida). A presença de pontos apertados observados ao puxar a broca para fora do poço deve 

ser anotada por escrito para que sejam usadas velocidades menores nesses pontos ao descer a 

próxima broca. Os pontos apertados podem ser especialmente perceptíveis quando se opera um 

BHA totalmente estabilizado após o desgaste significativo de uma broca.  Quando o 

alargamento do poço for necessário, PSB baixos devem ser usados. Os rolamentos de brocas 

não são projetados para o impulso interno presente durante as operações de alargamento. 
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Também é possível que um cone agarre em uma borda irregular na parede do furo enquanto 

desce para o fundo do poço. 

Quando a nova broca chegar ao fundo, devem ser adotados baixos níveis de PSB e RPM 

para o primeiro pé ou dois perfurados. Isso permite que quaisquer irregularidades microscópicas 

nas superfícies dos rolamentos sejam suavizadas e permite que o padrão do fundo do poço dos 

novos cortadores seja estabelecido na rocha. O PSB e ROP então podem ser aumentados 

lentamente para os valores desejados. Além disso, é sempre importante estabelecer a circulação 

do fluido de perfuração antes de retomar as operações de perfuração. O acúmulo de calor pode 

rapidamente danificar a broca quando a circulação do fluido é interrompida durante as 

operações de perfuração. 

 

2.3.3 SELEÇÃO DE PSB E RPM 

 

Conforme discutido anteriormente, o PSB e a ROP da coluna de perfuração têm um 

efeito importante tanto na taxa de penetração quanto na vida útil da broca. Além disso, esses 

parâmetros podem variar facilmente. Assim, a determinação do melhor PSB e da ROP para 

uma dada broca são problemas de rotina enfrentados pelo engenheiro de perfuração na melhor 

seleção do PSB e da ROP a ser usada na perfuração de uma determinada formação. Atenção 

deve ser dada a estes itens: (1) o efeito das condições de operação selecionadas no custo por pé 

para a broca em questão e nos próximos trechos da broca. (2) o efeito das condições de operação 

selecionadas em problemas de desvios, (3) a taxa de penetração máxima desejada para as taxas 

de circulação de fluido e processamento de lama e (4) limitações de equipamento no PSB 

disponível e na ROP. 

Em muitos casos, uma ampla variedade de PSB e ROP podem se selecionada sem criar 

problemas de desvios da trajetória do poço ou exceder as limitações do equipamento. Além 

disso, as taxas de penetração que podem ser obtidas são geralmente menores do que a taxa de 

penetração máxima desejável nas partes mais profundas do poço. Nestas condições, o 

engenheiro de perfuração está livre para selecionar o PSB e a ROP que resultarão no custo 

mínimo por pé. 
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Diversos métodos publicados para calcular as combinações ótimas de PSB/ROP para 

obter os custos mínimos de perfuração estão disponíveis. Todos esses métodos requerem o uso 

de modelos matemáticos para definir o efeito do PSB e da ROP na taxa de penetração e no 

desgaste da broca. Os métodos estão disponíveis para calcular tanto os melhores valores nas 

variáveis de PSB e ROP quanto os melhores PSB e ROP constantes para toda a zona a ser 

perfurada. Galle e Woods (1963) relataram que os métodos de PSB e ROP constantes mais 

simples resultam em apenas custos ligeiramente maiores por pé do que os métodos que 

permitem que os PSB e as ROP variem à medida que a broca encontra diferentes características 

de formação. Reed (1972) indicou uma diferença de menos de 3% no custo por pé entre a 

programação com os parâmetros variáveis e a com parâmetros constantes para os casos 

estudados. 

Uma técnica simples que pode ser usada para determinar um bom cronograma constante 

de PSB e ROP é gerar uma tabela de custo por pé. O custo por pé para vários PSB assumidos e 

ROP pode ser calculado usando os modelos de taxa de penetração e desgaste de broca e os 

resultados tabulados como mostrado na Tabela 2.1. A melhor combinação de PSB e ROP, o 

melhor PSB para uma dada ROP, ou a melhor ROP para um determinado PSB desejado, pode 

ser lido a partir da tabela. O uso do melhor PSB para uma determinada ROP pode ser desejável 

quando a seleção da ROP é limitada pelo sistema de transmissão de energia rotativa. A melhor 

ROP de um determinado PSB pode ser desejável quando o PSB é limitado devido a problemas 

de desvio de furo. 

Quadro 2.1: Exemplo de uma tabela de custo por pé perfurado. 

 

 Fonte: BOURGOYNE, 1986 
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Vários algoritmos podem ser usados para avaliar a tabela de custo por pé perfurado. 

Quando desejado, uma análise passo a passo da execução da broca pode ser feita levando-se 

em conta a formação de diferentes deficiências que podem ser encontradas durante a execução 

da broca. No entanto, quando o uso de uma única broca de formação média é possível, as formas 

integradas dos modelos de taxa de penetração e desgaste do dente podem ser usadas. Isso reduz 

bastante o número de etapas de cálculo envolvidas. 
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3 TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Inteligência artificial diz respeito a uma coleção de novas ferramentas que buscam 

imitar a inteligência humana. Michael Haenlein e Andreas Kaplan (2019) definem a inteligência 

artificial como “uma capacidade do sistema para interpretar corretamente dados externos, 

aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas 

específicos através de adaptação flexível”. Técnicas de inteligência artificial possuem a 

habilidade de aprender e se adaptar a novas situações. O principal objetivo dos sistemas de 

inteligência artificial é executar funções que, caso um ser humano fosse executar, seriam 

consideradas inteligentes. 

Recentemente, com o surgimento do computador moderno, a inteligência artificial 

ganhou meios e informação crítica para se estabelecer como ciência integral, com problemáticas 

e metodologias próprias. Desde então, seu desenvolvimento tem extrapolado os clássicos 

programas de xadrez e envolvido áreas mais complexas como visão computacional, 

reconhecimento facial, análise de voz, através de técnicas como a lógica Fuzzy, redes neurais 

artificiais e algoritmos genéticos. 

Essas técnicas possuem um ou mais atributos de razão, como generalização, descoberta, 

associação e abstração e, nas últimas décadas, se consolidaram como recursos de auxílio à 

resolução de problemas anteriormente classificados como de difícil ou impossível resolução 

(MOHAGHEGH, 2000). Nos dias de hoje, é comum integrar essas técnicas entre si e com 

outras, como técnicas de estatística, por exemplo. 

Na indústria de Óleo & Gás, essas ferramentas são utilizadas para auxiliar a resolução 

de problemas como análise de pressão transiente, interpretação de perfis de poços, previsão da 

taxa de penetração, caracterização de reservatórios, seleção de poços para estimulação, entre 

outros. 

 

3.1 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

O cérebro é especialista em desempenhar funções como reconhecimento de padrões, 

controle motor, percepção, inferência, intuição e adivinhações. Entretanto, o cérebro também 
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pode ser considerado, impreciso, realiza generalizações incorretas e geralmente é incapaz de 

explicar suas próprias ações. 

Os neurônios são considerados como as unidades básicas de processamento do cérebro 

(ver Figura 3.1). Os neurônios biológicos estão conectados uns aos outros através de conexões 

sinápticas. A sinapse é a junção entre o axônio de um neurônio pré-sináptico e o dendrito ou 

corpo celular de um neurônio pós-sináptico. Acredita-se que a capacidade das sinapses serem 

moduladas é a principal base para todos os processos cognitivos, como percepção, raciocínio e 

memória. O processo de transmissão de sinais entre neurônios é central para a capacidade de 

processamento de informação do cérebro. 

Portanto, um neurônio pode ser visto como um dispositivo capaz de receber estímulos 

(de entrada) de outros neurônios e propagar sua única saída a vários outros neurônios. Diversos 

neurônios interconectados geram uma estrutura em rede chamada rede neural. 

 

Figura 3.1: Estrutura biológica de um neurônio. 

 

 Fonte: www.sobiologia.com.br, 2019 

 

3.1.1 CONCEITOS IMPORTANTES DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos matemáticos que se assemelham às 

estruturas neurais biológicas e tem sua estrutura básica demonstrada na Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Estrutura básica de uma rede neural artificial 

 

 Fonte: http://www.cerebromente.org.br/n05/tecnologia/rna.htm, 2019 

 

Uma RNA pode ser definida como sendo uma estrutura de processamento (rede), 

passível de implementação em dispositivos eletrônicos, composta por um número de unidades 

interconectadas (neurônios artificiais), sendo que cada unidade apresenta um comportamento 

específico de entrada/saída (computação local), determinado pela sua função de transferência, 

pelas interconexões com outras unidades, dentro de um raio de vizinhança, e possivelmente 

pelas entradas externas (CASTRO, 2005). 

As RNAs apresentam diversas características em comum com o sistema nervoso: 

• O processamento básico de informação ocorre em diversas unidades simples 

denominadas de neurônios artificiais ou simplesmente neurônios (ou nós); 

• Os neurônios estão interconectados gerando redes de neurônios, ou redes neurais; 

• A informação (sinais) é transmitida entre neurônios através de conexões ou sinapses; 

• A eficiência de uma sinapse, representada por um peso associado, corresponde à 

informação armazenada pelo neurônio e, portanto, pela rede neural; 

• O conhecimento é adquirido do ambiente através de um processo de aprendizagem 

que é, basicamente, responsável por adaptar os pesos das conexões aos estímulos 

recebidos do ambiente. 

Uma característica importante das RNAs é o local onde o conhecimento está 

armazenado. Nos casos mais simples, este conhecimento é armazenado nos pesos das conexões 

entre neurônios. Essa característica é de grande importância para entender o funcionamento da 

aprendizagem da rede. 

http://www.cerebromente.org.br/n05/tecnologia/rna.htm
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Se o conhecimento está armazenado nos pesos das conexões, então o processo de 

aprendizagem corresponde a identificar um conjunto apropriado de pesos deforma que a rede 

se comporte como desejado (CASTRO, 2005). 

 

3.1.2 DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE NEURAL ARTIFICIAL 

 

Segundo Galushkin (2007), para se desenvolver uma rede neural dinâmica e eficiente, 

que resolva o problema proposto, um passo-a-passo deve ser seguido: 

1. Determinar um objetivo que represente o sinal de entrada da rede. Tal sinal pode ser 

algum elemento dos dados iniciais, algum valor do parâmetro determinado, etc.; 

2. Determinar um objetivo que represente o sinal de saída da rede. Pode ser a solução 

final ou alguma característica; 

3. Determinar o sinal de saída desejado; 

4. Determinar a estrutura da rede: Número de camadas, número de conexões, os 

coeficientes de peso. 

5. Determinar a função de sistema de erro, isto é, a função que caracteriza o desvio do 

sinal de saída desejado da rede para o sinal de saída gerado; 

6. Determinar um sistema de critério de qualidade e função de otimização, que dependa 

do erro; 

7. Determinar os coeficientes de peso que pode ser feito de acordo com o problema 

considerado. 

O primeiro passo para entender sobre redes neurais artificiais é saber como um neurônio 

funciona e saber que é nele que as informações de entrada são transformadas em saídas 

(numéricas). Os sinais de entradas podem ser brutos ou vindos de outro neurônio de 

processamento, assim como os de saídas podem ser o resultado final ou a entrada para outro 

neurônio. Uma estrutura simplificada de um neurônio é mostrada na Figura 3.3: 

 

 

 



20 

 

 

Figura 3.3: Estrutura básica de um neurônio artificial 

 

 Fonte: HAYKIN, 2004 

 

Na Figura 3.3, podemos observar que: 

X – Sinais de entrada 

W – Pesos 

b – Um termo linear (bias) 

φ – Função de ativação 

y – Sinal de saída 

 

O neurônio apresenta como entrada o vetor X= {x1, x2, ..., xn} de dimensão n, e 

correspondente a este, um vetor de pesos W = {w1, w2, ..., wn}.Os sinais de entrada são 

multiplicados pelos pesos e são somados ao bias e então convertidos pelo Função de ativação 

do neurônio, gerando um sinal de saída. Este sinal de saída segue para os neurônios das camadas 

posteriores. 

A ponderação das entradas xi pelos pesos wi somada ao bias gera uma saída linear de 

acordo com a equação 3.1: 

u =  Σ xi wi + b (3.1) 

A função de ativação do neurônio pode ser vários tipos. As principais funções utilizadas 

em redes neurais artificiais são: 

a) Sigmóide Logarítmico (logsig): 
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Seu valor de saída está compreendido no intervalo [0; 1] e é representada pelo 

gráfico na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Função de ativação Sigmóide Logarítmica 

 

 Fonte: DEMUTH et al., 1992 

 

b) Puramente Linear (purelin): 

O valor de saída é igual ao valor de entrada. 

 

Figura 3.5: Função de ativação Puramente Linear 

 

 Fonte: DEMUTH et al., 1992 
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c) Sigmóide Tangente (tansig): 

Seu valor de saída está entre [-1; 1] e seu gráfico é apresentado na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Função de ativação Tangente Sigmóide 

 

 Fonte: DEMUTH et al., 1992 

 

3.1.4 APRENDIZADO E TREINAMENTO DAS RNAS 

 

Definida a arquitetura da rede, número de camadas, de neurônios e a funções de ativação 

de cada neurônio, então o próximo passo é o aprendizado e treinamento da rede. Normalmente 

os dados de entrada e saída são conhecidos. Logo, as variáveis que devem ser manipuladas 

durante o processo são os pesos e o bias a fim de se obter o melhor resultado possível das saídas 

(associação). 

Uma propriedade que se destaca das RNAs é a capacidade de aprender com o ambiente 

e com isso, melhorar seu desempenho. O aprendizado da RNA é realizado através da sua 

exposição a um número grande de exemplos do caso estudado. Combinando um conjunto de 

dados a um algoritmo de treinamento, a rede começará a trabalhar iterativamente a fim de 

ajustar os pesos w entre as camadas. 

O aprendizado das redes neurais pode ser na forma supervisionada ou não 

supervisionada. 
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No aprendizado supervisionado, o instrutor confere quanto a rede está próxima de uma 

solução aceitável, adaptando na concepção do treinamento os pesos entre os neurônios, de modo 

a prover uma menor diferença entre as saídas desejadas. 

No aprendizado não supervisionado, inicialmente, as saídas da rede não são conhecidas, 

funcionando de modo a distinguir classes de padrões diferentes dos dados apresentados à rede, 

através de algoritmos de aprendizado baseados geralmente em conceitos de vizinhança e 

agrupamento. A rede é ajustada de acordo com regularidades estatísticas dos dados de entrada, 

de tal forma que ela cria categorias, otimizando em relação aos parâmetros livres da rede uma 

medida da quantidade que é independente da tarefa a ser executada (Matsunaga, 2012). 

Para as RNAs de uma camada normalmente usa-se o aprendizado supervisionado, pois 

os padrões de treinamento de entrada assim como os de saída são mapeados diretamente, não 

deixando margem para um treinamento interno. Como essas redes são limitadas, não são 

possíveis de serem mapeadas internamente, as RNAs não possuem camadas intermediárias. 

Redes de uma camada não são capazes de solucionar problemas que não sejam linearmente 

separáveis (Finocchio, 2014). 

Em 1986 o algoritmo de treinamento backpropagation foi proposto como uma solução 

para o treinamento de redes neurais com multicamadas. O algoritmo iterativamente busca uma 

saída mais próxima da ideal, com o mínimo erro possível, manipulando os pesos e bias das 

camadas através da retropropagação. Esse algoritmo é um dos mais utilizados do mundo nos 

dias de hoje. Uma representação desse algoritmo é feita na Figura 3.7.  
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Figura 3.7: Ilustração do algoritmo Backpropagation 

 

 Fonte: MATSUNAGA, 2012 

 

 Segundo Matsunaga (2012), o algoritmo pode ser simplificado de tal maneira: 

• Um padrão de entrada é aplicado como um estímulo aos elementos da primeira camada 

da rede; 

• Esse padrão é propagado por cada uma das outras camadas até que a saída a seja gerada; 

• A saída a é então comparada com a saída desejada ad (gerando um sinal de erro e para 

cada elemento de saída); 

• O sinal de erro é então retropropagado da camada de saída para cada elemento da 

camada intermediária anterior que contribui diretamente para a formação da saída; 

• Entretanto, cada elemento da camada intermediária recebe apenas uma porção do sinal 

de erro total, proporcional apenas à contribuição relativa de cada elemento na formação 

da saída original. 

• Este processo se repete, camada por camada, até que cada elemento da rede receba um 

sinal de erro que descreva sua contribuição relativa para o erro total. 

• Com base no sinal de erro recebido, os pesos sinápticos são atualizados (de acordo com 

uma regra de correção de erro) para cada elemento de modo a fazer a rede convergir 

para o valor de saída desejada ad.  
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4 MECANISMOS DE OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES NA 

PERFURAÇÃO 

  

Segundo Hu (2006), a atividade de perfuração no futuro será uma integração diversas 

tecnologias, tais como informação, microeletrônica, robôs, redes de comunicação e assim por 

diante, além da própria perfuração. Uma idealização de um sistema de perfuração inteligente 

proposto é mostrada na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Sistema de Perfuração Inteligente no Futuro 

 

Fonte: HU, 2006 

 

As ferramentas de fundo de poço serão bastante simples e compostas principalmente 

por peças inteligentes de longa vida útil, mini robôs altamente inteligentes, composite coiled 

tube e componentes mecânicos. Todos os equipamentos terrestres serão instalados em uma 

grande unidade móvel composta por: uma sonda de perfuração totalmente automática, sistema 
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de coleta e exibição de dados, sistema de controle de processo, sistema de controle de poço, 

sistema de fluido de perfuração, sistema de controle de sólido e assim por diante. Em cada local 

de perfuração, a perfuração inteligente poderá ser realizada remotamente em virtude de um 

centro de controle globalmente centralizado que controlará as operações de perfuração através 

de tecnologia de rede de comunicação. 

No processo de perfuração do futuro, as brocas inteligentes de longa duração serão 

acionadas diretamente por motores, enquanto a lama de alto desempenho é enviada para 

subsuperfície por mini bombas de alta pressão. Mini robôs altamente inteligentes montados na 

broca serão usados para observar e detectar diretamente todos os parâmetros do poço, incluindo 

PSB, ROP, torque, propriedade da lama, propriedade da rocha, pressão de poros de formação, 

estabilidade do furo, desgaste de broca e características mecânicas. As informações obtidas 

pelos robôs serão enviadas de volta ao centro de controle terrestre através de cabo nanométrico 

plantado no composite coiled tube. Desta forma, a operação de registro pode ser feita 

simultaneamente ao processo de perfuração. Na superfície existiria um centro de controle com 

um ou dois trabalhadores qualificados responsáveis pelo monitoramento da operação. Com base 

nas informações enviadas pelos mini robôs e na exigência técnica de perfuração, os 

trabalhadores qualificados controlarão a velocidade de perfuração regulando a caixa de câmbio 

e controlando a trajetória do movimento da broca por meio da alteração da direção do bocal da 

broca e ajustando a velocidade do fluxo e volume de lama de perfuração. Assim, um controle 

em tempo real sobre a trajetória do poço pode ser realizado. Ao mesmo tempo, todas as 

operações de perfuração, como a operação de viagem, serão feitas automaticamente pelos robôs 

inteligentes em superfície. 

Quando ocorrerem problemas especiais de perfuração, os trabalhadores especializados 

transmitirão as informações para os centros de controle. Lá, os especialistas analisarão e 

resolverão os problemas em tempo real e enviarão as resoluções para o centro de controle em 

superfície no local de perfuração. 

Segundo Hu (2006), é previsto que o tempo total das operações de perfuração diminua 

significativamente com a redução de acidentes e custos de perfuração. Devido à realização de 

controle preciso e em tempo real sobre a trajetória do poço, a nova tecnologia inteligente de 

perfuração poderá alavancar várias tecnologias especiais de perfuração, como perfuração de 

ângulo elevado, perfuração horizontal e perfuração direcional. Também permitirá a exploração 
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e desenvolvimento de petróleo e gás natural sob formação complexa e ambiente operacional 

severo. 

É notável que a nova tecnologia de perfuração inteligente no futuro será uma integração 

de muitas empresas de alta tecnologia. Por conseguinte, apresentará requisitos técnicos mais 

elevados em perfuração e outras tecnologias, como a tecnologia micro eletromecânica, robôs, 

controles de detecção, telecomunicações, computadores, novos materiais, etc. 

 

4.1 MÓDULOS DE OTIMIZAÇÃO DA PERFORMANCE DA PERFURAÇÃO 

 

A otimização dos parâmetros de perfuração durante as operações de perfuração é um 

componente essencial para obter o máximo taxa de penetração (ROP), além de minimizar o 

custo de perfuração. O avanço das tecnologias de computador e comunicação estão entre os 

fatores mais impactantes que podem contribuir a este desafio. 

Um novo sistema inteligente de consultoria de perfuração (Intelligent Drilling Advisory 

System - IDAS) foi desenvolvido por Abughaban et al (2019) para melhorar continuamente o 

ROP e o desempenho da perfuração. Na atividade de perfuração convencional, os parâmetros 

de perfuração são aplicados de acordo com a experiência passada ou com os parâmetros 

especificados no programa de perfuração. Esses parâmetros geralmente são mantidos 

constantes por um longo intervalo, independentemente das formações sendo perfuradas. 

Nesse novo sistema inteligente a resposta dos parâmetros de perfuração às alterações 

litológicas é analisada em tempo real, integrada a uma metodologia de aprendizado de máquina 

(Análise de componentes principais). Além disso, a direção ótima dos parâmetros de controle 

é obtida a partir dos algoritmos de método do gradiente e árvore de decisão. Este sistema 

monitora a relação entre o ROP e a energia de entrada fornecida à broca em tempo real e calcula 

os parâmetros de perfuração otimizados. O trabalho apresentou como os procedimentos do 

IDAS foram aplicados na China, como os dados foram interpretados e como parâmetros ótimos 

de trabalho foram obtidos para orientar as perfuradoras a melhorar a o seu desempenho e reduzir 

o non productive time (tempo não produtivo - NPT). 

O IDAS foi introduzido para perfurar uma formação dura e provou ser um sucesso, 

aplicando parâmetros adequados para o máximo de ROP. As aplicações em campo do IDAS 
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mostraram uma melhoria significativa da ROP em comparação com a perfuração convencional. 

Esse novo sistema de controle obteve resultados satisfatórios que superaram os desafios de 

perfuração na Arábia Saudita e na China e servirão como um passo adiante em direção às 

operações de perfuração completamente automatizadas. 

É conhecido que o custo da perfuração aumenta quanto mais profunda é a formação, 

devido ao menor ROP e a um maior tempo de perfuração consequente dos limitadores de fundo 

de poço, como maior resistência à formação e desgaste das brocas, limpeza insuficiente do furo, 

altos níveis de vibração e más propriedades da lama. No entanto, não é fácil para o perfurador 

identificar as condições limitantes ao ROP e, além deste fato, parâmetros de perfuração 

inadequados podem causar cortes inadequados ou excessivos na rocha, resultando em baixa 

eficiência de corte. Isso pode incluir o desgaste da broca por pressão hidráulica insuficiente ou 

danos ao cortador por impacto excessivo. 

A identificação do limitador utiliza distribuições de probabilidade para determinar se o 

fluxo de dados recebidos fica fora de um nível de significância estimado da distribuição de 

probabilidade. Um erro externo em comparação com o espaço de distribuição de probabilidade 

pode indicar uma alteração nas condições de perfuração, permitindo o perfurador detectar 

periodicamente mudanças ambientais durante a perfuração. 

O trabalho de Abughaban et al (2019) descreve principalmente o modelo de otimização 

para recomendar parâmetros ideais em resposta a mudanças no ambiente de perfuração e aplica 

o sistema para melhorar o desempenho da perfuração.  

O relacionamento entre ROP, drilling specific energy (DSE) e depth of cut (DOC) cria 

três regiões na rocha. Como mostrado na Figura 4.2, a região 2 está localizada em uma região 

de corte altamente eficaz; os outros produzem desempenho de corte potencial inadequado ou 

excessivo. O desvio do parâmetro de rastreamento, os gráficos de alteração da litologia e os 

limitadores, tais como a formação de esferas e vibrações, podem ser identificados em tempo 

real durante as operações de perfuração. Além disso, os parâmetros são atualizados em uma 

direção ideal para maximizar o desempenho potencial de acordo com a região 2 (Dupriest e 

Koederitz, 2005). 
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Figura 4.2: Relação entre ROP e Energia fornecida. 

 

Fonte: ABUGHABAN et al, 2019 

 

Deste modo, no início da perfuração, o sistema reúne dados relacionados aos parâmetros 

de perfuração. Enquanto isso, o processamento de informações é acionado, solicitando ao 

perfurador que verifique o espaço geral dos parâmetros de perfuração designado no programa 

de perfuração. O processo específico é normalmente verificar se a quantidade e a qualidade dos 

parâmetros de perfuração são suficientes para a análise estatística subsequente. Os requisitos 

incluem pelo menos dois dos parâmetros controláveis, como PSB, ROP ou taxa de fluxo, e pelo 

menos um parâmetro incontrolável, como torque, para caracterizar alterações no ambiente de 

fundo de poço. Geralmente, o sistema reúne dados em um determinado intervalo, como entre 3 

e 5 metros, dependendo do ROP. Quando o comprimento da janela de dados está dentro de um 

valor limite, a otimização global é acionada, com base em um método de ajuste de superfície 

3D. A função objetivo maximiza o DOC ou minimiza o DSE, etc. Uma vez que os melhores 

resultados são recomendados, uma árvore de decisão é executada para validar a recomendação. 

Depois que a validação é aprovada, o resultado é exibido. Se a validação falhar, o mecanismo 

de detecção do ambiente de fundo de poço é iniciado para verificar se a broca encontrou uma 

mudança substancial na formação; nesse caso, a janela de dados é atualizada e a otimização 

global pode ser reiniciada. Como alternativa, o processo de recuperação local pode ser 

acionado. Finalmente, os parâmetros operacionais ideais são obtidos pelo sistema. 
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4.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA WIRED DRILL PIPE 

 

O Intelligent Drilling System (sistema de perfuração inteligente - IDS), baseado na 

telemetria incluída na coluna de perfuração - drill pipe, esteve em teste experimental na 

indústria para diversas aplicações. Diversos artigos da SPE cobriram essas aplicações, que 

incluem: otimização de perfuração, limpeza de poço, riscos de perfuração e redução do NPT. 

O IDS também pode ser utilizado com outras ferramentas para expandir a janela de aplicativos 

de otimização de perfuração para incluir a abordagem de gerenciamento de riscos, onde o valor 

do sistema e o impacto na perfuração operações serão maiores. Para conseguir essa mudança, 

é importante expandir e aprimorar as técnicas atuais e desenvolver novos métodos que 

expandirão a aplicação do sistema do Wired Drill Pipe (tubo de perfuração com fiação interna 

- WDP). 

A tecnologia de tubos de perfuração com fiação interna está em desenvolvimento desde 

meados dos anos 90. O primeiro trabalho comercial foi em 2006 em Mianmar. Além deste, 

existem vários documentos da SPE sobre a tecnologia WDP. No entanto, a maioria desses 

trabalhos e aplicações se concentra no desempenho e na eficiência da perfuração como a 

principal aplicação do WDP. O objetivo é atender melhor os poços perfurados em ambientes 

complexos. 

Figura 4.3: Fotografia do WDP desenvolvido 

 

 Fonte: SEHSAH, 2017 
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O sistema IDS é composto por cinco componentes principais (Figura 4.4). O primeiro 

componente é o WDP. Cada junta do WDP possui uma bobina no pino e no lado da caixa. O 

sinal é transmitido entre a caixa e o pino por um fio que transporta o sinal. O segundo 

componente é o DataLinks. Esses DataLinks aumentam o sinal indutivo para que ele possa 

alcançar a superfície. Um DataLink é colocado a cada 1.500 pés. Alguns DataLinks são 

personalizados para fornecer medições ao longo da tubulação (Along String Measurements - 

ASMs). A terceira parte é de componentes do BHA com fio. A quarta parte é a interface que 

conecta o MWD, LWD e Rotary Steerable System (Sistema orientável rotativo - RSS) à rede 

WDP. Essa interface possui uma bobina na parte superior para conectar-se à rede WDP e um 

extensor em tempo real para conectar-se ao BHA. O quinto e último componente é o sistema 

de superfície. A superfície requer modificação no top drive para que seja feita a implementação 

do sistema. Um swivel é colocado acima do top drive e permite que o fio gire enquanto mantém 

o sistema de fio estacionário para permitir que a rede seja conectada. 

 

Figura 4.4: Componentes do sistema de perfuração inteligente 

 

 Fonte: SEHSAH, 2017 
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A telemetria do WDP de 57.000 bits/s é mais rápida em comparação com a taxa de 

transmissão de 3 a 6 bits/s da telemetria de pulso de lama e permitiu obter registros LWD de 

alta qualidade em tempo real e a altas taxas de ROP. Além da telemetria rápida, não há 

restrições quanto ao número de pontos de dados transmitidos para a superfície. Teoricamente, 

todos os dados gravados pelas ferramentas LWD podem ser transmitidos. 

O sistema será usado como uma ferramenta de gerenciamento de riscos para prevenir e 

mitigar os riscos associados à perfuração nas perdas totais. 

Prevenção de riscos: 

• Monitoramento contínuo da pressão no fundo do poço. O sistema IDS fornecerá 

medição de alta frequência para pressão de fundo de poço. Isso garantirá que a pressão 

no fundo do poço seja sempre mantida dentro da janela de densidade da lama 

permitida. Além disso, as práticas de perfuração podem ser aprimoradas para 

minimizar a perturbação da pressão no fundo do poço através de swab and surge 

(pistoneio). A pressão de surge é o aumento na pressão causado por descer o tubo no 

poço preenchido por fluido, enquanto swab é o decréscimo na pressão quando o tubo é 

retirado do poço preenchido por fluido. 

 

Mitigação de riscos: 

• Monitoramento contínuo da pressão no fundo do poço. Isso garantirá que não caia 

para abaixo da pressão de formação. 

• Monitoramento do nível da lama. Isso fornecerá uma medida clara de onde está o topo 

da lama. Isso ajudará a otimizar o bombeamento anular para garantir que o nível da 

lama e a pressão no fundo do poço sejam mantidos. Isso permite uma estimativa da 

profundidade da zona de perda e serve como uma detecção de kick antecipada, caso o 

nível da lama comece a subir. 

• Detecção de kicks em situações de perda total. O IDS permitirá a detecção antecipada 

de kicks em situações de perda total. Isso dá mais tempo para uma melhor reação e 

controle do kick. 
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O uso do sistema IDS em um projeto tão complexo dará mais controle sobre os riscos 

associados à perfuração na situação de perdas totais. Isso ajudará a minimizar o tempo gasto 

para controlar o poço em caso de kick e minimizará a quantidade de mudanças de broca 

realizada para recuperar perdas, especialmente durante a perfuração na zona de perda. 

 

4.3 APLICAÇÃO NO MAR DO NORTE 

 

Quando reservas de petróleo são avaliadas em áreas com janelas de pressão estreitas, os 

poços planejados são mais difíceis de perfurar. Devido a esses desafios, a equipe de perfuração 

exige mais informações sobre o poço durante a operação de perfuração real. As informações do 

processo geralmente são coletadas do sensor no nível da plataforma, como pressão da bomba e 

taxa de volume do fluido de perfuração da bomba principal. 

Além dessas medições na plataforma topside, também existem sensores MWD 

disponíveis que coletam dados do BHA, fornecendo informações sobre pressão e temperaturas 

no fundo do poço. Os dados do sistema MWD normalmente não estão disponíveis em situações 

com taxa de fluxo de fluido de perfuração baixa ou zero, devido ao sistema de telemetria de 

pulso de lama exigir uma determinada taxa de fluxo de fluido esteja em operação. Além disso, 

dados como medições de pressão no fundo do poço são normalmente transmitidos apenas a 

cada 30 segundos. Segundo Lohne et al (2008), um novo sistema de telemetria de alta 

velocidade está agora disponível comercialmente, oferecendo a possibilidade de acessar os 

dados a uma taxa mais alta e com menos ruído de transmissão. 

A necessidade de mais informações sobre a situação de fundo de poço levou ao 

desenvolvimento de modelos hidráulicos detalhados que podem ser calibrados usando as 

medições disponíveis. Tais modelos detalhados exigem a entrada da condição operacional atual 

dos vários equipamentos da sonda, como temperatura, densidade e taxa de volume do fluido de 

perfuração. Além disso, valores menos dinâmicos, como a geometria do poço e o layout da 

coluna de perfuração também devem ser conhecidos por permitirem realizar os cálculos da taxa 

de fluxo de fluido. Além desses valores dinâmicos, existem parâmetros adicionais que devem 

ser identificados. Esses parâmetros são valores físicos, como compressibilidade, reologia e 

condutividade térmica do fluido e rugosidade da superfície do tubo de perfuração e do 

revestimento. Esses parâmetros são difíceis de medir durante as operações e geralmente são 
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encontrados com base em uma combinação de experimentos de laboratório e opinião de 

especialistas. Como vários parâmetros podem variar durante a operação de perfuração, é 

necessário comparar os resultados do cálculo do modelo com as leituras de medição reais. 

Existem vários métodos para comparar modelos e medidas. Um dos métodos conhecidos mais 

adequado para modelos detalhados de fluxo de fluido é o Unscented Kalman Filter (UKF). 

Usando o UKF, os parâmetros desconhecidos do modelo podem ser estimados e os resultados 

do cálculo do modelo e os dados de medição podem ser unidos em um único conjunto de 

informações. (LOHNE et al, 2008) 

Um modelo calibrado oferece várias vantagens. Ele pode ser usado para visualizar os 

gradientes de pressão ao longo de todo o poço, mostrando não apenas um único valor de pressão 

na broca. Isso permite monitorar constantemente a pressão em certas zonas frágeis do 

reservatório, como na sapata de revestimento. O modelo também pode ser usado para calcular 

uma previsão de quais condições de pressão aparecerão no futuro. Toda essa informação 

fornece à equipe de perfuração um melhor entendimento do processo de perfuração, reduzindo 

assim a incerteza de toda a operação. 

Muitos sistemas de suporte a decisões em tempo real utilizados em operações de 

perfuração, ou sistemas avançados de controle de perfuração, são baseados em modelos de 

computador que calculam a pressão do poço e as forças mecânicas na coluna de perfuração. 

Os sistemas de perfuração fechados com controle no gerenciamento de pressão 

Managed Pressure Drilling (MPD) é exemplo de um sistema que pode envolver cálculos em 

tempo real. Para obter um alto grau de precisão nesses cálculos, é crucial que todos os 

parâmetros que descrevem o sistema estejam os mais corretos possíveis. 

Segundo Lohne et al (2008), foi realizado recentemente um teste de campo de um 

sistema em tempo real com modelos avançados de computador durante uma operação de 

perfuração no Mar do Norte. Um sistema avançado de controle de perfuração foi implementado 

e testado. O sistema de controle inclui o cálculo em tempo real das forças hidráulicas e 

mecânicas. Os principais parâmetros do modelo foram ajustados usando diferentes técnicas de 

estimativa. 

A metodologia apresentada para calibração de modelos de computador em tempo real 

leva a uma estimativa mais precisa do status do fluxo do poço e das tensões na coluna de 
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perfuração em comparação com os métodos padrão, que podem ser cruciais para o desempenho 

do suporte à decisão em tempo real sistemas avançados ou sistemas de controle de perfuração. 

O desempenho dos métodos de calibração é estudado usando resultados da operação de 

perfuração do Mar do Norte. Embora os resultados apresentados sejam obtidos em uma 

operação de perfuração convencional, essa metodologia possui uma ampla variedade de 

aplicações. Os benefícios dessa abordagem são observados por cálculos mais precisos da 

hidráulica e tensão no fundo do poço, que são de grande importância por razões econômicas e 

de segurança durante as operações de perfuração que envolvem sistemas de suporte a decisões 

em tempo real ou sistemas avançados de controle de perfuração. 

Segundo Lohne et al (2008), num futuro próximo, a aplicação da tecnologia de WDP 

poderá fornecer sistemas avançados em tempo real com medições mais confiáveis no fundo do 

poço e a possibilidade de sensores distribuídos. 
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5 APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NA PERFURAÇÃO 

 

Gidh et al (2012) propuseram um novo sistema de otimização de parâmetros de 

perfuração por meio de rede neural artificial. Através de correlação contínua, as mudanças 

recomendadas nos parâmetros de perfuração são determinadas e comunicadas ao perfurador, 

antes das mudanças previstas na formação. Isso permite que o perfurador faça ajustes proativos 

apropriados para otimizar o ROP. 

O principal objetivo é enviar recomendações otimizadas de parâmetros de perfuração, 

incluindo PSB, RPM e taxas de fluxo de lama para o perfurador na plataforma durante a 

operação de perfuração.  

É interessante notar que o sistema de otimização de parâmetros de perfuração por meio 

da rede neural em tempo real pode recomendar a redução de parâmetros operacionais, o que 

pode retardar o ROP, o que normalmente aumenta os custos de perfuração, porém preservar a 

estrutura de corte da broca pode permitir que o operador conclua a execução sem necessitar 

trocar de broca, reduzindo assim o custo total por pé. 

No caso do programa de otimização de parâmetros de perfuração em tempo real, o 

sofisticado sistema de RNA realmente “aprende” como a broca perfura em litologias 

semelhantes e tendências de fundo de poço de BHA similares. A RNA usa então essa 

"experiência aprendida" para oferecer a melhor combinação de parâmetros de superfície, 

incluindo taxa de fluxo, WOB e RPM para atingir com eficiência os requisitos do operador. 

 

5.1 APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS NUM CASO REAL NO BRASIL 

 

O objetivo deste trabalho é usar a técnica de RNA para auxiliar na escolha dos 

parâmetros de perfuração para maximizar o ROP, buscando fazer uma previsão da taxa de 

penetração e assim otimizar o processo de perfuração. A RNA utilizada foi através do módulo 

Neural Network do software Interactive Petrophysics (IP). 

O poço utilizado como base de estudo está situado no Pré-Sal da Bacia de Santos, 

localizado a 226 km da costa da cidade Rio de Janeiro, com uma lâmina d’água de 2.197 metros. 
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Para a aplicação desta técnica em um caso real, foi usado o conjunto de dados de 

perfuração do poço no intervalo de 2220 a 5900 metros (Coluna 1 da Figura 5.1). Estes dados 

incluem diâmetro da broca, ROP, Torque, WOB e leitura de Gamma Ray (GR). 

 

Figura 5.1: Conjunto de dados da perfuração do Poço em estudo 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Nesta Figura 5.1 observamos que na segunda coluna essa profundidade foi dividida em 

zonas. Esta divisão foi feita tomando como base os registros litológicos dos dados de LWD. 

Segue a divisão das zonas: 
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• Zona 1: Argilitos 

• Zona 2: Folhelhos 

• Zona 3: Arenito Argiloso 

• Zona 4: Folhelhos 

• Zona 5: Marga (Calcário Argiloso) 

• Zona 6: Folhelho 

• Zona 7: Halita com intercalações de anidrita 

• Zona 8: Calcário 

 

A terceira coluna apresenta a leitura de GR, obtida por meio do uso de LWD. Segundo 

o observado, notamos que baixos valores de radioatividade com exceção da zona 6, que 

corresponde a uma camada de folhelhos, e zona 8, que é uma formação de carbonatos com 

contaminantes radioativos. A quarta coluna corresponde às profundidades dos revestimentos 

em função do diâmetro da broca utilizada, em polegadas. A quinta coluna corresponde ao Peso 

sobre Broca, em K libras. A sexta coluna corresponde ao Torque aplicado sobre a broca, em pé 

– libra força. A sétima corresponde à taxa de penetração da broca, em metros por hora. A oitava 

corresponde à velocidade de rotação da broca, em rotações por minuto. A nona e décima 

colunas correspondem à taxa de penetração normalizada (expoente d) e à energia mecânica 

especifica (MSE), respectivamente. 

 

5.1.1 TAXA DE PENETRAÇÃO NORMALIZADA E ENERGIA MECÂNICA 

ESPECÍFICA 

 

Primeiramente foi feita uma comparação do comportamento real da ROP em função do 

WOB e da RPM com o comportamento previsto teoricamente, visto anteriormente no capítulo 

2. As figuras 5.2 e 5.3 apresentam essa comparação.  
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Figura 5.2: Gráfico WOB/ROP reais 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

 A Figura 5.2 mostra que a relação entre o peso aplicado na broca e taxa de 

penetração é muito dispersa.  Uma tentativa de correlacionar estes parâmetros tomando base o 

sistema logarítmico resulta em um R2 muito baixo (0,0022956), no entanto é possível observar 

que para cada zona os dados ficam agrupados em torno um valor médio ROP de 15 m/h.  

 

Figura 5.3: Gráfico RPM/ROP reais 

 

Fonte: Autor, 2019 
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Do mesmo modo ao mostrar a relação entre a velocidade de rotação (RPM) e taxa de 

penetração (ROP) na Figura 5.3 observamos que não existe uma boa correlação entre estes dois 

parâmetros, nem para cada zona de modo independente nem considerando o total dos dados. 

Um ajuste linear entre estes dois parâmetros resulta em um valor muito baixo R2 de 0,0324822. 

Ao comparar os gráficos, é possível observar que os resultados reais não mostram uma 

correlação adequada entre os parâmetros de estudo. O principal motivo dessa discrepância é o 

fato de que a ROP depende de inúmeras variáveis nas quais os valores se alteram 

constantemente durante a perfuração. Em vista disso, foi preferível se basear nos valores de 

taxa de penetração normalizada e energia específica para a previsão da ROP. 

Com base nestes resultados foram considerados dois parâmetros que podem ser 

utilizados para correlacioná-los com a taxa de penetração: um deles é a taxa de penetração 

normalizada, conhecida como expoente d (expd), e a Energia Mecânica Especifica (MSE).  Os 

valores calculados aparecem na Figura 5.1 nas colunas 9 e 10 respectivamente. 

Para realizar o cálculo da taxa de penetração normalizada utiliza-se a Equação 5.1 

(BOURGOYNE, 1986): 

     (5.1) 

Onde, ROP é taxa de penetração em pés por hora, RPM é a velocidade de rotação da 

broca em revoluções por minuto, WOB é o peso sobre a broca em K libras e dh é o diâmetro da 

broca em polegadas. 

E a energia mecânica específica (MSE) é calculada através da seguinte equação: 

 

 (5.2) 
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Onde, WOB é o peso aplicado sobre a broca em libra força (lbf), Ax é a área seccional 

do poço em polegadas quadradas (in²), N é a velocidade de rotação em RPM, T o torque em pé 

- libra força (ft-lbf) e ROP a taxa de penetração em pés por hora (ft/h). 

Portanto, agora com o MSE e o “expd” calculados, podemos fazer uma análise do 

comportamento da ROP em função desses dois parâmetros através dos gráficos ROP/MSE e 

ROP/expd. 

 

Figura 5.4: Gráfico ROP/expd para todas as zonas da perfuração 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Na Figura 5.4 foi realizada uma correlação entre a taxa de penetração e o expoente d, 

onde foi calculada uma melhor correlação R2 = 0,439449 usando uma função logarítmica, para 

todas as zonas definidas em forma preliminar.  Do mesmo modo, na Figura 5.5 foi elaborado 

um gráfico para correlacionar a energia mecânica especifica (MSE) com a taxa de penetração 

para todas as oito zonas definidas.  Nesse gráfico o parâmetro de ajuste R2 foi de 0,525649 
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usando uma função logarítmica.  Ao analisar os gráficos ROP/expd e ROP/MSE é possível 

perceber estabelecer uma correlação muito melhor se comparados com os gráficos de 

ROP/WOB e ROP/RPM. Essas linhas vermelhas que aparecem nos pontos são linhas realizadas 

usando ajuste por regressão. Destaca-se que essas análises são um estudo preliminar para 

aplicação das RNAs. 

 

Figura 5.5: Gráfico ROP/MSE para todas as zonas da perfuração 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

 Sabendo que existe correlação aceitável entre a taxa de penetração e os parâmetros 

expoente d e MSE, passamos a correlacionar estes dois parâmetros com a profundidade para 

validar sua utilização nas redes neurais. Podemos ver também os comportamentos do MSE e 

do expd em relação à profundidade nas Figuras 5.6 e 5.7. 

 Na Figura 5.6 há uma tendência similar nas variações contendo argilosidade nas zonas 

2, 5 e 6. Na zona 7, correspondente à camada salina, o parâmetro MSE fica aproximadamente 

constante num valor de 200.000 psi. Na zona 8 de calcários não existe uma correlação definida, 
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no entanto de modo geral, considerando todas as zonas, notamos um bom ajuste semi-

logarítmico dando um parâmetro R2 de 0,650086, o que valida sua utilização para aplicação 

nas redes neurais. Um comportamento semelhante é observado quando se faz a correlação entre 

o expoente d e a profundidade, como mostrado na Figura 5.7. O parâmetro de ajuste R2 para 

este caso deu como resultado 0,303212. 

 

Figura 5.6: Gráfico Profundidade/MSE para todas as zonas da perfuração

 

Fonte: Autor, 2019 
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Figura 5.7: Gráfico Profundidade/expd para todas as zonas da perfuração 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

5.1.2 APLICAÇÃO DA REDE NEURAL ARTIFICIAL 

 

Para a aplicação da Rede Neural Artificial, os dados de perfuração e de registro do poço 

foram carregados no software IP (Interactive Petrophysics). Anteriormente, nos cálculos 

preliminares, notamos que não houve correlação entre os parâmetros de perfuração (WOB e 

RPM) com a taxa de penetração. Foi então realizada uma aplicação teste de RNA, mostrada na 

Figura 5.8, para confirmar que estes parâmetros não seriam os ideais para serem usados. Para 

tal, os dados de entrada mostrados na Figura 5.11 utilizados foram: o peso aplicado na broca 

(coluna 3), a velocidade de rotação da coluna de perfuração (coluna 4), o torque (coluna 5) e a 

taxa de penetração de uma seção perfurada de 2200m até 2650m (linha preta da coluna 6). A 

coluna 2 apresenta a zona de treinamento. 

O software IP utiliza um produto comercial conhecido como Neuro Solutions, na qual 

utiliza uma camada oculta nas redes neurais. O software utiliza um algoritmo chamado 

backpropagation. Com a retropropagação, os dados de entrada são apresentados repetidamente 

à rede neural. Com cada apresentação, a saída da rede neural é comparada à saída desejada e 

um erro é calculado. Esse erro é então retornado (retropropagado) à rede neural e usado para 
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ajustar os pesos, de modo que o erro diminua a cada iteração e o modelo neural se aproxima 

cada vez mais da produção desejada. Esse processo é conhecido como "treinamento". 

A segunda aba da Figura 5.8, a opção discriminators, é usada para limitar algum dado 

de entrada ou o intervalo dos resultados. Esta opção não foi usada, pois todos os dados 

disponíveis estão sendo utilizados no estudo de caso. Na terceira aba é onde se definem alguns 

parâmetros de treinamento. Foram utilizados os parâmetros recomendados pelo próprio 

software, mostrado na Figura 5.9.    

 

Figura 5.8: Dados de Entrada para aplicação da RNA inicial 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Na Figura 5.9 é definido como parâmetro da rede o número de “passes de treinamento”. 

Isso especifica quantas vezes a rede neural será treinada cada vez que a opção "Treinar rede 

neural" for selecionada. Muitas vezes é prudente treinar mais de uma vez, pois devido às 

configurações iniciais aleatórias usadas em cada corrida de treinamento, a rede neural às vezes 

pode ficar "presa" com o que (erroneamente) acha que são os melhores resultados. O valor 

padrão de 3 funciona bem para impedir que isso aconteça. A opção "Época por passagem" - 
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especifica quantas vezes os dados de treinamento (coletados nas zonas de treinamento) são 

apresentados à rede neural cada vez que são treinados. O valor padrão de 100 é um bom valor 

para as redes neurais fornecidas com o IP. A opção "Percentual de validação cruzada" especifica 

quanto dos dados de treinamento deve ser usado pela rede neural para verificar cruzadamente 

os resultados do treinamento. Isso é usado pela rede para se proteger contra possíveis 

treinamentos em excesso, onde a rede erroneamente começa a acreditar que um conjunto 

específico de resultados é mais provável que outros. Definir essa opção como 0% desabilitará 

a verificação de validação cruzada. É uma boa prática usar a verificação de validação cruzada, 

mas para pequenos conjuntos de dados nem sempre é prático. 

 

Figura 5.9: Parâmetros para treinamento  

 

Fonte: Autor, 2019 

 

A Figura 5.10 apresenta a opção “Run Model” onde aparecem definidas as saídas dos 

resultados. Na opção “Nome da curva de resultado”, o nome completo da curva de resultado 

deve ser especificado.  Na opção “Proximidade da curva de ajuste”, a curva de saída exibida 

nos gráficos fornece uma idéia de quão perto a curva prevista estava dos dados originais. Essa 

curva é o valor absoluto da diferença entre os dados originais e a curva de resultado. 

Depois da aplicação de todos estes procedimentos na rede neural, foi obtida como 

resposta a curva em vermelho da Coluna “Comparison” da Figura 5.11, sendo estes valores 

muito afastados dos dados reais (linha azul), confirmando a hipótese de que estes parâmetros 

não trariam um bom resultado, quando utilizados os parâmetros “peso aplicado na broca” 

(WOB), velocidade de rotação (RPM) e torque em forma independente.  
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Figura 5.10: Nomeação das curvas e execução do modelo 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 5.11: Resultado da aplicação teste de Rede Neural 

 

Fonte: Autor, 2019 
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Posteriormente foi realizado o mesmo procedimento, porém desta vez utilizando os 

parâmetros expd e MSE no lugar dos anteriores (WOB, RPM e Torque), como aparece na 

Figura 5.12: 

 

Figura 5.12: Resultado da aplicação de Rede Neural utilizando expd e MSE como parâmetros 

de entrada 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Como já mencionado, os dados utilizados para o treinamento desta rede neural 

correspondem aos parâmetros expd e MSE (colunas 3 e 4 respectivamente) e dados de taxa de 

penetração correspondente ao intervalo de folhelhos (2200m - 2500m), intervalo que 

coincidente com a zona de treinamento (coluna 2). Os resultados mostrados apresentam um 

melhor ajuste com os dados reais se comparado com o caso anterior. No entanto a correlação 

ainda apresenta pouca exatidão, como mostrado na Figura 5.13: 
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Figura 5.13: Gráfico de correlação da ROP real com a ROP prevista pela Rede Neural 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 5.14: Resultado da aplicação de Rede Neural utilizando expd e MSE como parâmetros 

e a Zona de Treinamento de 2200m – 2750m 

 

Fonte: Autor, 2019 
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Ampliando o intervalo de perfuração utilizado como Zona de Treinamento, que abrange 

às zonas 1, 2 e 3 e que corresponde à argilitos, folhelhos e arenito argiloso, respectivamente, e 

sendo usada esta informação como parâmetro de entrada para os dados neurais, foram obtidos 

os resultados apresentados na Figura 5.14. Na ultima coluna podemos notar uma melhor 

resposta das redes neurais (vermelho) com os dados reais (azul), se comparados com o caso 

anterior (Figura 5.12). A correlação entre estes dois parâmetros é mostrada na Figura 5.15 e é 

observado um R2 = 0,25881. 

 

Figura 5.15: Gráfico de correlação da ROP real com a ROP prevista pela Rede Neural 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Para um maior intervalo de perfuração como zona de treinamento, foram adicionadas as 

duas zonas consecutivas que corresponde aos folhelhos (zona 4) e margas (zona 5). Desta 

maneira foram obtidos os resultados apresentados na Figura 5.16. Neste resultado encontramos 

maior coerência das respostas com os dados reais, sendo que nas zonas usadas como dados de 

entrada (1 até 5) a litologia predominante é caracterizada pela presença de argilas, pois na zona 

3 se trata de arenito argiloso e na zona 5 calcário argiloso (margas). Os resultados obtidos de 

previsão no ajuste da taxa de penetração são apresentados na Figura 5.17 e se obteve como 

resultado um ajuste linear R2 de 0,438104. 
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Figura 5.16: Resultado da aplicação de Rede Neural utilizando expd e MSE como parâmetros 

e a Zona de Treinamento de 2200m – 3150m 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 5.17: Gráfico de correlação da ROP real com a ROP prevista pela Rede Neural 

 

Fonte: Autor, 2019 
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Para um novo intervalo de treinamento para as redes neurais, foram adicionadas as zonas 

6 (folhelhos) e uma seção superior da zona 7 (camada salina) e os resultados obtidos são 

apresentados nas Figuras 5.18. Na resposta obtida na Figura 5.19, é possível observar que 

embora tenha-se adicionado mais informação, o coeficiente de regressão linear R2 mostrou uma 

diminuição no seu valor (0,425497), se comparado com o caso anterior. Isto possivelmente seja 

resultado da adição da uma camada litológica com diferentes características (zona superior da 

camada salina), como dados de entrada.  

 

Figura 5.18: Resultado da aplicação de Rede Neural utilizando expd e MSE como parâmetros 

e a Zona de Treinamento de 2200m – 3850m 

 

Fonte: Autor, 2019 
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Figura 5.19: Gráfico de correlação da ROP real com a ROP prevista pela Rede Neural 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Finalmente, para última aplicação de Rede Neural foi utilizado um intervalo maior ainda 

(2200 – 5200m), incluindo a totalidade da zona 7 (camada salina composta basicamente de 

halita com presença de anidrita), com os resultados apresentados nas Figuras 5.20. A correlação 

entre os parâmetros calculados resultou em uma melhora na regressão, como observado na 

Figura 5.21. Esta melhora na correlação é devido a inclusão de um intervalo significativo da 

dados da camada salina, resultando em um coeficiente R2 de 0,571377. A predição da curva 

resultante (zona 8) corresponde à formação de carbonatos, e notamos que nesta seção o ajuste 

está mostrando resultados satisfatórios, pois os carbonatos são caracterizados pela sua 

heterogeneidade nas suas propriedades petrofísicas. 
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Figura 5.20: Resultado da aplicação de Rede Neural utilizando expd e MSE como parâmetros 

e a Zona de Treinamento de 2200m – 5200m 

 

Fonte: Autor, 2019 

 

Figura 5.21: Gráfico de correlação da ROP real com a ROP prevista pela Rede Neural 

 

Fonte: Autor, 2019 
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6 CONCLUSÃO 

 

A busca pela otimização da taxa de penetração é de extrema importância para o sucesso 

de uma operação de perfuração de poços. Os retornos financeiros advindos de uma perfuração 

mais rápida e eficiente alcançam facilmente os milhões de reais por cada poço perfurado. 

As medições dos parâmetros de perfuração de um campo real do Pré-Sal (3680 pontos 

de dados) foram utilizadas para construir um modelo de rede neural artificial para prever a taxa 

de penetração. Com base nos resultados obtidos, as seguintes conclusões foram feitas: 

O uso de Redes Neurais Artificiais provou ser uma ferramenta adequada para o estudo 

de dados complexos de perfuração e é uma aplicação de sistemas inteligentes reconhecida. A 

previsão da taxa de penetração para essa formação do Pré-Sal resultou em um bom ajuste, 

porém com possibilidades de aperfeiçoamento. 

Para melhorar os resultados deste trabalho sabe-se que quanto mais dados de perfuração 

disponíveis melhor serão os resultados, pois, com isso, mais dados podem ser incluídos na 

construção do modelo com a finalidade de melhorar a previsão. 

Elkatatny et al (2017) abordam em seu artigo a importância de combinar os parâmetros 

mecânicos com as propriedades do fluido de perfuração para se obter a melhor previsão possível 

da ROP. Os dados das propriedades do fluido de perfuração do poço estudado não estavam 

disponíveis para a realização deste trabalho, fato que limitou parcialmente os resultados. Uma 

continuação desse trabalho pode ser na aplicação da Rede Neural Artificial com o acréscimo 

dos dados das propriedades do fluido de perfuração, como a densidade do fluido e a viscosidade 

plástica. 
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