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RESUMO 
 

A perfilagem de poços é uma ferramenta essencial para a indústria de petróleo. 

Em poucas palavras, pode ser resumida como a caracterização de propriedades 

petrofísicas e geológicas representadas graficamente pela associação com a 

profundidade do poço. É através da análise dos perfis que é possível identificar os 

tipos de rochas, a localização de hidrocarbonetos, pode-se estimar a viabilidade do 

poço e permite o reaproveitamento de poços já explorados.Esse trabalho aponta 

uma das medidas alternativas utilizadas hoje em dia para otimizar o processo de 

interpretação das respostas da perfilagem: o software Interactive Petrophysics que 

conta com a metodologia de redes neurais artificiais utilizando um algoritmo 

interpretativo usado para treinar a rede e simular uma saída esperada. As redes 

neurais artificiais possuem a capacidade de associar as informações de entrada e 

ponderá-las através de pesos no processo de aprendizagem. A metodologia do 

processo consistiu em utilizar informações petrofísicas reais provindas de perfis 

geofísicos e também dados de análise de testemunho fornecidos pela ANP (Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis) de três poços produtores 

pertencentes ao campo de Namorado (campo escola), os mais próximos possíveis, e 

assim tais informações foram usadas como os dados de entrada e para treinamento 

da rede para estimar a saída esperada, que, para esse caso, foi a permeabilidade 

dos poços. E, no final do trabalho, foi feita uma análise comparativa com os dados 

reais obtidos pela análise de testemunho com a saída do simulador. 

 

Palavras-chave: Perfilagem, Propriedades Petrofísicas, Redes Neurais Artificiais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 
 

Well logging is an essential tool for the oil industry. In a few words, it can be 

described as the characterization of petrophysics and geological properties 

registered in association with the depth of the well. It is through the analysis of the 

logs that it is possible to determinate the type of rocks, the hydrocarbons localization, 

it can be estimated the viability of the well and the return of wells already explored. 

The well logging activity occurs during the exploration phase of the well. In this study, 

a brief presentation of the qualitative and quantitative properties of the logs will be 

carried out, as well as their importance for the characterization of the wells; on top of 

that the main logs used in the study of the case of the Namorado Field will be 

presented. This paper shows one of the alternative measures to accelerate the well 

logging process: The Interactive Petrophysics software presents an artificial neural 

network logic that uses an interpretative algorithm to train and simulate an expected 

output. The artificial neural networks can associate the input data and weight them 

through the learning process. This complex logic will also be presented in this paper 

so it can be better understood. The methodology of the process consisted in taking 

the input data, the logs and the core analysis, provided by ANP (Nacional Petroleum 

Agency) of three wells specifically selected, and then train this input data to provide 

the output permeability. At the end of this study it was made a comparative analysis 

with the real data and the one that came out of the process.  

 

Key-Words: Well Logging, Petrophysics Proprieties, Artificial Neural Network. 
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CAPITULO I – APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 A atividade de perfilagem ocorre durante a fase de exploração do campo. Ao 

decorrer desse estudo será realizada uma breve apresentação das propriedades 

qualitativas e as quantitativas dos perfis, assim como sua importância para a 

caracterização dos poços. Também serão apresentados os principais perfis 

utilizados no estudo de caso do Campo de Namorado. 

Em 1927, surgiram os primeiros registros de perfilagem de poços feito por dois 

irmãos funcionários que trabalhavam em pesquisa geofísica de eletro-resistividade 

de superfície, mas para ser aplicado em um poço na França no campo de 

Pechelbronn. Após 7 anos de idealizado, o perfil de resistividade já estava sendo 

comercializado por diversos países (Flores et al., 2006). 

Até os dias de hoje, o avanço da tecnologia na perfilagem ocorreu de maneira 

intensa e resultou em diversas formas de registro das características dos poços.  

A perfilagem é capaz de identificar diversas propriedades das rochas tais como 

suas propriedades radioativas, térmicas, mecânicas, acústicas ou elétricas com o 

deslocamento contínuo de sensores dentro do poço. O perfil geofísico obtido provém 

da associação entre a representação gráfica das profundidades do poço e as 

propriedades petrofísicas da rocha. Para obtenção desses perfis, o mecanismo 

adotado é a descida de cabos dentro dos poços acoplados de diversos sensores 

calibrados.  Assim é possível ser feita a avaliação da potencialidade comercial do 

poço. 

Com o avanço das ferramentas de perfilagem, a busca por petróleo em áreas 

cada vez mais difíceis foi ficando intensa e incessante, elevando assim os custos de 

operação. Os estudos realizados se faziam cada vez mais presentes e necessários 

para possíveis reaproveitamentos de poços já explorados (capazes ainda de 

produzirem) e para redução dos custos exploratórios através da obtenção de novas 

técnicas. Essa demanda de novas informações fez com que as empresas 

investissem mais nessa área, desenvolvendo um número maior de sensores, 

introduzindo softwares avançados na avaliação das formações e combinando 

ferramentas a fim de diminuir o tempo de operação de uma perfilagem. (Girão, 2004) 
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Neste trabalho foi usada a técnica de redes neurais aplicadas nos dados de 

perfilagem de poços.  Rede neural artificial assim como o próprio nome indica é um 

sistema baseado nas redes neurais biológicas, porém a capacidade de 

processamento dos neurônios no nosso cérebro está acima de qualquer computador 

inventado até hoje. Os primeiros registros sobre redes neurais artificiais foram 

publicados por McCulloch e Pitts em 1943, tal modelo foi baseado em um neurônio 

como unidade de processamento bem simples que ainda é a base para a maioria 

dos modelos de redes neurais artificiais usados nos dias de hoje. Consiste em o 

neurônio ponderar os sinais de entrada e comparar com um valor limite, se esse 

valor for menor que o limite à saída é -1 e 1 se o valor for maior ou igual. 

(Negnevitsky, 2005). 

Uma rede neural artificial, análogo a biológica, consiste em um número 

simples e altamente interconectado de processadores, neurônios. Os neurônios são 

conectados e passam sinais de um a outro, cada neurônio recebe um número de 

sinais de entrada que geram um sinal de saída. Tal saída é transmitida pela conexão 

de saída do neurônio (axônio no neurônio biológico) que se divide em ramos que 

transmitem o mesmo sinal (o sinal não é dividido pelos ramos, mas cada ramo 

carrega o mesmo sinal de entrada). Essas ramificações terminam nas conexões de 

entrada de outros neurônios da rede. 

As redes neurais artificiais (RNA’s) são capazes de “aprender” com as 

experiências, usam os resultados já obtidos para modelar um padrão. Quando são 

expostas a uma amostra, as RNA’s podem aplicar esse modelo padrão para outras 

amostras de dados. Esse é o princípio básico das RNA’s, pela experiência, pelo 

aprendizado, pode gerar respostas desconhecidas.  

Exemplos clássicos do uso de RNA’s são reconhecimento de letras 

manuscritas, identificar palavras na fala humana, detectar explosivos em aeroportos, 

mas o mais importante de tudo é que as RNA podem identificar padrões que passam 

despercebidos aos olhos humanos (Negnevitsky, 2005). A figura 1.1 ilustra 

simplificadamente um exemplo de arquitetura de redes neurais artificiais, com suas 

camadas de entrada, escondida e saída. 
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Figura 1.1 - Arquitetura de uma rede neural artificial (Negnevitsky, 2005). 

 

Já foi dito previamente que as redes neurais possuem a capacidade de 

aprender com as experiências, mas como que esse processo ocorre? Assim como 

qualquer rede, a neural é conectada através de ligações e cada ligação possui um 

peso numérico associado. Os pesos ponderados expressam a importância de cada 

ligação, a força, de cada entrada nos neurônios, são a base da memória da rede. A 

rede aprende com os processos repetitivos desses pesos, se ajustam com as 

repetições de entrada. Simplificadamente, cada neurônio é uma unidade 

processadora elementar de informações e possui a capacidade de computar os 

níveis de ativação das informações de entrada e os pesos numéricos.  

Basicamente, o primeiro passo para se construir uma rede neural é saber 

quantos e como os neurônios devem ser interconectados, formar a arquitetura da 

rede. A partir desse momento escolher qual o algoritmo apropriado. Depois disso, 

começa a etapa de “treinar” a rede neural, iniciar os pesos numéricos e ir 

atualizando e ajustando-os com um conjunto de entrada de exemplos de 

treinamento, importante destacar que a qualidade desses dados de treinamento é 

essencial para o desempenho das redes, pois são as referências de comportamento 

adotadas pela rede. (Negnevitsky, 2005). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos intermediários foram explicar o que é a lógica das redes neurais 

artificiais, os diferentes tipos de perfis dando uma abordagem geral dos cinco 

principais: raio gama, elétrico, porosidade, densidade e sônico e analisar como a 

lógica das redes neurais artificiais se aplica nos perfis de poços de petróleo. O 

principal objetivo foi aplicar a técnica de Redes Neurais usando dados reais do 

Campo de Namorado, com ajuda de um software comercial Interactive Petrophysics, 

para simular uma curva de permeabilidade com base nos diferentes tipos de dados 

de perfil de poços estudados: Raios gama (GR), Densidade (RHOB), Elétrico (ILD), 

Neutrão (NPHI) e sônico (DT) e para identificar com quais tipos de perfis a lógica das 

redes neurais artificiais tem uma resposta mais adequada próxima da real. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O crescente conhecimento e aprofundamento em pesquisas baseadas na 

exploração de petróleo vem tornando mais fácil e segura a perfuração dos poços 

nos campos produtores de hidrocarbonetos. No entanto, o procedimento de 

avaliação das camadas com potencial de produção e de ser completada vinha sendo 

apresentando muita dificuldade em suas realizações.  

Assim sendo, a perfilagem de poços surgiu então com as principais funções 

de determinar as profundidades do topo e da base das camadas de interesse, a sua 

espessura relativa, sua porosidade, permeabilidade, identificar seu tipo de fluido 

intersticial, a porcentagem deste fluido em relação ao espaço poroso total, o volume 

de óleo capaz de ser extraído dessa camada, identificar a litologia, fraturas, controlar 

os intervalos canhoneados para a produção de hidrocarboneto, calcular o volume de 

argila das rochas, conteúdo radioativo, densidade, velocidade sônica entre outras 

importantes características de fundamental conhecimento para a avaliação dos 

reservatórios. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho foi arquitetado em 6 capítulos, conforme descrito a seguir.  
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No primeiro capítulo apresenta-se uma breve introdução do trabalho, os 

objetivos e sua organização. 

No segundo capítulo é feita uma revisão bibliográfica definindo as principais 

propriedades petrofísicas e os principais tipos de perfis que precisam ser conhecidos 

para que haja uma boa compreensão do que se trata no trabalho.  

No terceiro capítulo é apresentada uma explicação do que é a lógica das 

redes neurais artificiais. 

No quarto capítulo são apresentadas algumas das aplicações já realizadas da 

lógica das redes neurais artificiais na indústria do petróleo. 

No quinto capítulo são apresentados os dados obtidos através de perfis 

geofísicos de estudos feitos no Campo de Namorado, a aplicação da lógica das 

redes neurais nesses dados, bem como suas características litológicas e 

particularidades.  

No sexto capitulo são apresentadas as conclusões obtidas através do estudo 

de caso feito nesse trabalho. 

No sétimo capítulo são especificadas as referências bibliográficas que foram 

de fundamental importância para o desenvolvimento desse trabalho. 
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CAPÍTULO II – PROPRIEDADES PETROFÍSICAS E PERFIS DE POÇO 

 

2.1 CONCEITOS IMPORTANTES UTILIZADOS NA PERFILAGEM 

 

Qualquer formação rochosa tem propriedades físicas que podem ser medidas 

ou inferidas através das ferramentas de perfilagem: porosidade, saturação de um 

fluido, permeabilidade, resistividade e volume de argila. 

E, uma rocha sedimentar pode ser dividida em matriz, que corresponde a 

parte sólida da rocha, e poros, que é o espaço no interior da rocha que pode ser 

preenchido por líquidos ou gases tanto de origem primária (adquiridos durante a 

deposição) ou secundária (que migraram para a rocha mesmo depois de formada).  

 

2.1.1 Porosidade 

 

É definida matematicamente como sendo a relação entre o volume de 

espaços vazios (Vv) de uma rocha e o volume total (Vt) da mesma, expressa em 

percentual ou fração. É uma propriedade estatística que depende das dimensões 

envolvidas em sua definição. Qualquer processo de medição que envolva volumes 

da ordem de centímetros ou decímetros poderá ser representativo. (Girão, 2004). 

Numericamente, a porosidade (∅) é definida como:  

 

∅ =
𝑉𝑣

𝑉𝑡
     (Eq. 2.1) 

 

A Porosidade é um parâmetro adimensional que expressa a capacidade em 

armazenar fluidos, quantificando assim os espaços ‘vazios’ existentes na formação 

rochosa.  De modo geral, geologicamente, existem dois tipos de porosidade:  

 Porosidade primária, que é adquirida pela rocha durante a sua 

deposição. Dois exemplos são a porosidade intergranular dos arenitos 

e a porosidade interparticular dos carbonatos.  

 Porosidade secundária, que resulta de processos geológicos 

subsequentes à conversão dos sedimentos em rochas. Exemplos são 

o desenvolvimento de fraturas em arenitos consolidados e as 

cavidades formadas devidas à dissolução nos carbonatos. 
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O conjunto de poros em um meio pode estar totalmente interconectado. Desta 

forma, a circulação de fluido ocorre de forma facilitada. Contudo, os poros podem 

também estar totalmente isolados e o fluido não circular, ficando confinado no 

interior dos poros. Há ainda alguns meios em que a intercomunicação entre os poros 

é extremamente restrita e por isso, o fluido circula de forma muito lenta. Nas argilas, 

embora geralmente ocorram porcentagens de vazios, o fluido é muito pouco móvel 

(Barreto, 2010).  

A Figura 2.1 mostra a porosidade variando de acordo com o rearranjo dos 

grãos, sendo na parte central da figura um arranjo cúbico com maior valor de 

porosidade, se comparado com o arranjo tetraédrico (esquerda).  Já o arranjo do 

lado direito mostra uma porosidade menor por representar grãos mal selecionados:  

 

Figura 2.1 - Variação da porosidade em diferentes arranjos (Barreto, 2010). 

 

Fatores determinantes para as variações na porosidade das rochas são o 

formato e a interligação dos grãos, presença de materiais cimentantes, 

compactação, conteúdo de argila entre outros. 

Usa-se, também, a definição da porosidade absoluta (que relaciona o volume 

total de vazios) e porosidade efetiva (que leva em conta apenas os espaços vazios 

interconectados). A porosidade efetiva é a desejável nos cálculos de interpretação 

dos perfis por ser, comercialmente, a mais importante (Girão, 2004). 

As medições de porosidade podem ser feitas tanto através de perfis 

utilizando-se métodos acústicos ou radioativos ou usando pequenas amostras 

laboratoriais realizando cálculos apenas com os dados de volume total da amostra, 

volume de sólidos e volume de vazios presentes. 
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2.1.2 Saturação de um fluido 

 

Saturação (Sj) de um determinado fluido em um meio poroso corresponde à 

fração ou porcentagem do volume de poros (Vp) ocupada pelo volume do fluido (VL). 

Assim, em termo de fração temos (Rosa, 2011): 

 

𝑆𝑗 =  
𝑉𝐿

𝑉𝑃
    (Eq. 2.2) 

 

Caso o meio poroso contenha a presença de apenas um fluido, a saturação 

do mesmo corresponde a 100%. 

Os métodos de determinação da saturação de fluidos podem ser diretos ou 

indiretos. Os métodos indiretos permitem a determinação da saturação pela medida 

de algumas propriedades físicas da rocha, como, por exemplo, o que utiliza registros 

elétricos e porosidade (perfilagem do poço). Nos métodos diretos, as saturações dos 

fluidos são determinadas a partir de amostras da formação (Rosa, 2011). 

Na indústria do petróleo, alguns fatores que afetam a saturação são, por 

exemplo, o filtrado da lama de perfuração que penetra no espaço poroso da 

formação alterando a distribuição dos fluidos já existentes e também, quando se 

utiliza o método direto de testemunhagem, o testemunho ao chegar à superfície 

libera o gás dissolvido na mistura água/óleo devido a diminuição da pressão além da 

reconfiguração dos fluidos devido à expansão do óleo, da água e do gás formado. 

 

2.1.3 Permeabilidade 

 

A permeabilidade de um meio poroso é uma medida de sua capacidade de se 

deixar atravessar por fluidos. É uma medida da condutividade de fluidos através de 

um meio poroso. Por analogia com condutores elétricos, a permeabilidade 

representa o inverso da resistência que o material oferece ao fluxo de fluidos (Rosa, 

2011). 

A lei de Darcy, que foi estabelecida por um experimento em um meio poroso 

homogêneo e isotrópico, com um fluido incompressível, homogêneo com 

viscosidade invariável com a pressão e saturando 100% a rocha, onde o fluxo 

isotérmico e permanente que atravessava esse meio poroso apresentava velocidade 
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constante nas condições de regime laminar (para um fluxo linear), pode ser descrita 

como: 

𝑄 =
kA∆p

µ𝐿
    (Eq. 2.3) 

 

Onde Q é a vazão (cm³/s); A, a área da seção transversal de fluxo (cm²); ∆p, 

o diferencial de pressão (atm);µ, a viscosidade do fluido (cp); L, o comprimento da 

trajetória de fluxo (cm) e k, a permeabilidade do meio porosocuja dimensão é de 

área e a unidade usada para designá-la é o darcy (1 darcy = 1 D = 9,87x10-9 cm²). 

 Por definição, 1darcy é a permeabilidade de uma rocha, na qual um gradiente 

de pressão de 1atm/cm promove a vazão de 1 cm3/s de um fluido de viscosidade de 

1 centipoise, através de 1 cm² de área aberta ao fluxo. 

 A permeabilidade absoluta de um meio é a capacidade de fluxo de um fluido 

que satura 100% de seus poros interconectados e/ou fraturas. Permeabilidade 

efetiva é a capacidade de fluxo de um fluido na presença de um outro qualquer. Em 

uma rocha contendo óleo, gás e/ou água, cada um desses fluidos flui de acordo com 

a quantidade dos demais. Os fatores que influenciam na porosidade efetiva afetam 

também o valor da permeabilidade absoluta (Girão, 2004). 

Vários fatores devem ser bem conhecidos quando se deseja determinar a 

permeabilidade de uma rocha, como, por exemplo, o tamanho e área interna de 

contato fluido/grão da rocha, a porosidade, as propriedades do fluido, a vazão do 

fluido e características do fluido como a viscosidade e massa específica. 

Inexiste qualquer tipo de perfil geofísico, que quantifique diretamente o 

coeficiente de permeabilidade. Todavia, algumas características registradas, tais 

como granulometria (Raios Gama), porosidade (Sônico e perfis radioativos usados 

no petróleo) e resistividades (Indução ou elétricos) incentivaram vários autores a 

tentar obter correlação, a partir dos perfis geofísicos, de algumas propriedades 

hidráulicas. Existem alguns perfis especiais, como o perfil de ressonância magnética 

nuclear, que tornam possível calcular a permeabilidade intrínseca quantitativamente 

de forma indireta (Girão, 2004). 
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2.1.4 Resistividade 

 

A resistividade é uma propriedade petrofisica da rocha que mede a dificuldade 

de transmissão do fluxo de corrente elétrica num meio. A resistividade de cada rocha 

varia conforme sua porosidade e saturação, uma vez que a presença de água em 

seus poros aumenta a concentração de eletrólitos presentes, aumentando assim, o 

seu poder de condutividade elétrica. A litologia da rocha também interfere no valor 

da resistividade, ao considerar o tipo de argila presente, quanto maior a quantidade 

de argilominerais (presença de cátions adsorvidos na parte externa de seus grãos), 

maior sua condutividade e, por conseguinte, menor sua resistividade. Mas não só 

essas propriedades que interferem na sua determinação, a temperatura também é 

um grande influente na medida em que se aumenta a temperatura de uma solução 

salina, sua resistividade diminui. 

Sob o ponto de vista conceitual dos perfis, uma rocha sedimentar constitui-se 

de matriz e poros. Sendo a matriz (ou porção sólida) geralmente formada de 

minerais não condutivos de eletricidade, tais como silicatos, óxidos, carbonatos etc., 

e os poros constituídos ou de fluidos condutivos (soluções eletrolíticas) ou de fluidos 

isolantes (água doce, ar, óleo, gás). 

A resistência elétrica pode ser descrita matematicamente como sendo 

proporcional ao comprimento (L) por onde a corrente elétrica passa e inversamente 

proporcional à área (A) percorrida, onde 𝜌 é a resistência específica do material e a 

unidade da grandeza é a resistividade (Ohm.m): 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
                                                    (Eq. 2.4) 

 

As resistividades das formações variam geralmente entre 0,2 a 1.000 Ohm.m. 

Resistividades acima deste valor são raras nas rochas permeáveis com 

hidrocarbonetos, mas um tanto frequentes nas rochas próximos à superfície, com 

água doce ou areadas (Girão, 2004).  

Na técnica de perfilagem utiliza-se mais raramente o termo Condutividade (σ) 

que é o inverso da Resistividade, com unidade denominada de Siemens/metro 

(S/m). Como esta unidade é relativamente grande para as condutividades 

observadas nas rochas, utiliza-se o submúltiplo miliSiemens/metro (mS/m).  (Girão, 

2004). 
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2.1.5 Volume de argila 

 

A quantidade de argila (Vsh) em uma rocha reservatório de interesse constitui 

um importante parâmetro a ser conhecido. Esse componente atua diretamente sobre 

a permeabilidade do meio, afeta a resistividade da formação e ainda tende a 

influenciar no cálculo da porosidade, visto que influencia as medidas das 

ferramentas de perfilagem. De uma maneira geral, essa influência é um fator 

proporcional ao volume de argila presente (Rabelo, 2004).  

 Na medida em que essa quantidade de argila afeta a porosidade e a 

permeabilidade da formação, isto pode se tornar um fator que especifica a qualidade 

de um reservatório. 

Segundo Asquith (1992), se por um lado um reservatório que contém muita argila 

tem sua produção limitada, por outro, uma pequena quantidade de argila 

disseminada nos poros pode ajudar no trapeamento da água intersticial, permitindo 

a produção em reservatórios. O entendimento do tipo de argila é necessário para 

que a interpretação e correções sejam feitas adequadamente.  

A argila presente em arenitos é composta de grãos finos os quais retém água e, 

sendo assim, esses argilominerais de grãos finos apresentam uma maior superfície 

de contato, facilitando a troca de cátions, aumentam assim a condutividade da 

formação, e consequentemente, diminuindo sua resistividade. Esse volume argiloso 

pode ser determinado através de perfis como Raios Gama ou através da 

combinação de logs dos perfis densidade (RHOB) e neutrão (NHPI), que serão 

explicados no decorrer desse capítulo.   

 A porosidade de um arenito argiloso precisa passar por correções para 

expressar o real valor de porosidade efetiva, que é o parâmetro que indica a 

transmissão de fluidos, ou seja, o objetivo do ponto de vista comercial da 

exploração. Segundo Asquith (1992), se isso não for feito, o valor da porosidade 

será mais alto do que o verdadeiro (Bayão, 2014). 

 

2.2 PERFILAGEM GEOFÍSICA À POÇO ABERTO 

 

Perfilagem é o nome dado a atividade realizada durante a fase de exploração, 

após a fase de perfuração do poço e anterior à fase de completação, onde se tem a 

representação gráfica em relação às profundidades das propriedades 
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petrofísicasdas rochas perfuradas. Essas propriedades são obtidas através de 

ferramentas que são descidas no interior do poço através de cabos e que essas 

informações depois de captadas são enviadas, processadas e armazenadas em 

computadores.  

Essa atividade tem como objetivo identificar os vários tipos de rochas, 

localizar hidrocarbonetos e avaliar a descrição petrofisica dos reservatórios. Dentre 

as grandes quantidades de dados obtidos, as principais propriedades físicas das 

rochas identificadas através da perfilagem são resistividades elétricas, propriedades 

acústicas e radioativas. 

Dentre as principais aplicações dos perfis elétricos na atualidade, podemos 

citar as qualitativas: correlação poço a poço, identificação litológica, identificação dos 

tipos de fluidos, diâmetro dos poços, permeabilidade, qualidades das cimentações, 

controle dos canhoneado para a produção dos hidrocarbonetos. E as quantitativas: 

Cálculo de porosidades, saturações de fluídos, fluidos móveis, mergulho de 

camadas das formações, espessuras, resistividades, densidades, velocidades 

sônicas, constantes elásticas das rochas, percentual de misturas litológicas, 

conteúdo radioativo, volume de argila das rochas, reservas e profundidades.  

É importante ressaltar que existem diferentes tipos de sondas de perfilagem 

que geram diversos dados e utilizam várias funções. Algumas dessas são 

denominadas ferramentas de medidas passivas, pois não geram sinal; enquanto 

outras exercem interferência na formação, cuja propriedade está sendo estimada 

(Lima, 2006). 

Os perfis de poços quando comparados aos demais métodos de avaliação 

apresentam algumas vantagens tais como custo reduzido quando comparado à 

perfuração do poço e testemunhagem e também conseguem cobrir quase todo o 

poço. No entanto, apresenta como desvantagem a necessidade de se ter um 

intérprete de perfis com razoável conhecimento em petrofisica para sua correta 

avaliação. 

Os tipos de perfis do Campo de Namorado utilizados são: neutrão, de 

densidade, sônico, elétrico de indução e gamma ray. 

O intuito de se adquirir perfis do poço é a obtenção de informações 

geológicas e petrofísicas (Stulzer, 2013). Na figura 2.2 podemos observar alguns 

exemplos de perfis obtidos em um poço exploratório. 
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Figura 2.2– Exemplo de uma suíte de perfis obtidos em um poço exploratório (Thomas, 2004). 

 

As companhias de perfilagem utilizam uma série de equipamentos tais como: 

um caminhão-laboratório que contém um tambor contendo o cabo de perfilagem, 

onde, na parte interna desse cabo, existem condutores que conduzem corrente 

elétrica e trazem para a superfície, os sinais coletados pelos sensores que se 

deslocam no poço, puxados pelo guincho. Sensores esse que emitem corrente 

elétrica, radioatividade ou sônico para as rochas e captam sinais de volta dessas 

mesmas rochas. Esses sinais, através dos condutores do cabo, vão à superfície 

para serem processados, registrados, medidos e convertidos nos computadores 

existentes dentro do laboratório. Computadores estes que aumentam a quantidade 

de combinações de ferramentas possíveis evitando uma maior quantidade de 

descidas dessas ferramentas no interior do poço, facilitam a interpretação na cabeça 

do poço, aceleram a operação e liberam o operador da perfilagem de executar 

trabalhos tais como calibração e controle de operação. 

 

2.2.1 Perfil Gamma Ray (GR) 

 

O perfil Raios Gama (GR) detecta a radioatividade total da formação 

geológica. Utilizado para a identificação da litologia, a identificação de minerais 

radioativos e para o cálculo do volume de argilas ou argilosidade (Thomas, 2004). 

O perfil Gamma Ray reage à radiação natural das rochas e mede a amplitude 

dos pulsos radioativos, proveniente da formação, sendo função da energia dos 
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fótons que atravessam o detector. O grau da radiação é vinculado ao número de 

fótons detectados por unidade de tempo (Lima, 2006). 

O perfil de raios gama estima a radioatividade natural emitida pelos elementos 

instáveis como Urânio (U238),Tório (Th232) e Potássio (K40) existentes nas rochas. O 

perfil espectral de raios gama, por outro lado, mede os três elementos radioativos 

separadamente, dando maior precisão ao estudo. A radioatividade mensurada, em 

sua grande maioria, é expressa por ºAPI (Stevanato, 2011). 

Para se obter um perfil deste tipo basta um detector de radioatividade do tipo 

cintilômetro se deslocar a uma velocidade uniforme dentre do poço. Esses 

detectores são afetados principalmente pelos Raios Gama. As curvas assim 

registradas, em relação a profundidade, são denominadas curvas de Raio Gama ou, 

simplesmente, RG ou GR (Girão, 2004). 

Os folhelhos apresentam normalmente alto teor do isótopo K40, que é a maior 

fonte de radiação detectada pela perfilagem e está justamente associado à presença 

de argilominerais. Por esse motivo esse perfil é bastante importante na 

caracterização litológica da formação, uma vez que é capaz de identificar folhelhos, 

ricos em argilominerais, e as rochas não argilosas, ressalvadas as demais condições 

de enriquecimento por outros elementos radioativos. 

A presença de elementos pesados na lama do poço (baritina) provoca uma 

redução na amplitude da leitura realizada pelo perfil, mas não descarta totalmente o 

valor quantitativo a ser registrado. Existem cartas ou gráficos para correção de tais 

valores, quando se usa o perfil de Raios Gama em poço com revestimento metálico 

ou em poços de grande diâmetro. Essas cartas são capazes de recuperar os sinais, 

reduzidos ou absorvidos pelo revestimento, lama e cimento. Em poços em aberto 

(sem revestimento metálico) tais correções não se fazem necessárias (Girão, 2004). 

Desta forma, os folhelhos apresentam altos valores de raios gama, enquanto 

que os arenitos, geralmente, apresentam valores bem menores, como se pode 

observar na Figura 2.3. Por consequência, a principal função do perfil Gamma Ray é 

diferenciar folhelhos de outras tipos de rocha com base na quantidade de elementos 

radioativos (Magalhães, 2009). 
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Figura 2.3 - Perfil raios gama para diferentes litologias (Modificado de Caetano, 2014). 

 

O perfil Gamma Ray não é um perfil em que se pode ter a certeza 100% do 

seu resultado quando visto sozinho sem o resultado de outros perfis, gerando, 

assim, problemas na identificação da litologia da formação, como no caso de 

arenitos radioativos. 

A figura 2.4 abaixo retrata o perfil Raios Gama de um poço da bacia do 

Tucano, dentro da formação São Sebastião, onde a linha tracejada LBF é a linha 

base defronte aos folhelhos e representa a média dos valores máximos dos 

folhelhos. 

A interpretação desse perfil permite calcular o percentual de argila no arenito 

ou de folhelho. A resposta dos raios gama é diretamente proporcional à 

concentração dos elementos radioativos de um material qualquer, conforme mostra 

a figura 2.5: 

 



29 
 

 

 

 

Figura 2.4– Exemplo do perfil raios gama de um poço da bacia do Tucano (Girão, 2004). 

 

 

Figura 2.5 – Gráfico argilosidade x unidade padrão API (Girão, 2004). 

 

A unidade padrão API (UAPI) é a medida da radioatividade de uma rocha 

(radioativa artificialmente) que serve de normalização, na qual foi disseminada 

quantidades conhecidas de Urânio, Tório e Potássio (Girão, 2004). 

Através desse gráfico, é possível determinar o volume percentual de argila 

através da fórmula (VSHGR): 

𝑉𝑆𝐻𝐺𝑅 =
𝐺𝑅−𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛

𝐺𝑅𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑅𝑚𝑖𝑛
   (Eq. 2.5) 
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Onde GR corresponde a leitura do perfil defronte a um arenito (calcário ou 

dolomito); GRmax é a leitura da medida dos picos máximos defronte aos folhelhos 

puros adjacentes; GRmin é a leitura defronte a um arenito limpo, isto é, isento de 

argila.  

Um arenito com VSHGR maior que 5% se chama arenito argiloso ou arenito 

sujo. 

Além desse perfil determinar a argilosidade das rochas e distinguir folhelhos 

dos demais tipos litológicos, ele também detecta e avalia minerais radioativos como 

urânio e tório, define eventuais ambientes deposicionais, permite a correlação entre 

poços vizinhos, e identifica intervalos canhoneados. Sua principal vantagem é que 

ele pode ser realizado dentro de poços revestidos, tornando-se muito útil nas etapas 

de completação e restauração dos poços, embora apresente problemas 

relacionados às litologias (arcósios, rochas densas, conglomerados policompostos). 

A figura 2.6 abaixo estabelece uma correlação entre as características 

radioativas das curvas, porém com valores quantitativos distintos. A curva referente 

ao poço aberto sempre se encontra maior quando comparado ao poço revestido, 

uma vez que a presença de revestimento de aço entre a formação e o detector de 

radiação reduz a radioatividade total registrada. 

 

Figura 2.6 – Exemplo de duas curvas de raios gama convencional em um mesmo poço quando em 

aberto e após ser revestido com revestimento metálico (Girão, 2004). 
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2.2.2 Perfil de densidade (RHOB) 

 

Esse perfil é responsável por medir as variações das densidades das 

camadas rochosas presentes ao redor do poço à medida que essa ferramenta vai 

subindo em direção ao topo do poço. Tais medições da densidade volumétrica 

incluem a densidade dos fluidos presentes nos poros junto a densidade dos minerais 

formadores da matriz. Perfil esse que verdadeiramente mede a massa especifica 

(g/cm³ ou kg/cm³), embora o nome seja perfil de densidade. 

A ferramenta de medição consiste de uma fonte radioativa aplicada à parede 

do poço que emite raios gama de média energia na formação. Assim, esses raios 

gama de alta velocidade interagem com os elétrons na formação. Em cada colisão o 

raio gama perde um pouco de sua energia para o elétron. Esse tipo de interação é 

conhecido como espalhamento Compton. Os raios gama espalhados que 

conseguem atingir o detector e, assim, a quantidade resultante é uma proporção da 

densidade da formação (Bassiouni, 1994; Schön, 2011). 

Segundo Girão (2004), um feixe monoenergético de raios gama, de 

intensidade fixa, ao sair da sonda, colide-se continuamente com os elétrons da 

formação. Conforme os raios gama se dissipam ou são absorvidos, a intensidade 

inicial do feixe diminui. O decaimento desta intensidade ocorre em função da 

variação da densidade do meio, que é medida pelo detector. Assim, quanto mais 

densa for a rocha, menor a intensidade da radiação do detector. A figura 2.7 

demonstra a ferramenta do perfil densidade no interior de um poço. 

Para a maioria das litologias, a densidade raramente é utilizada como fator 

diagnóstico sem a consideração de outros perfis devido aos efeitos causados pela 

composição e textura. O folhelho, por exemplo, pode ter densidade de 1,8 a 2,7 

g/cm³, a diferença entre um folhelho pouco consolidado e um folhelho compacto. A 

Tabela 2.1 demonstra a variação de algumas densidades típicas para as litologias 

mais comuns, e a Figura 2.8 demonstra as respostas para outras litologias 

(Stevanato, 2011). 
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Figura 2.7 - Ferramenta de densidade no interior de um poço. A ferramenta está separada da parede 

da formação pela espessura tmcdo reboco (modificada de Ellis, 1987). 

 

. 

 

Tabela 2.1 – densidade de litologias comuns  

Litologia Densidade (g/cm³) Matriz (g/cm³) 

Folhelho 1,8 – 2,75 Variada (ex. 2,65 – 2,7) 

Arenito 1,9 – 2,65 2,65 

Calcário 2,2 – 2,71 2,71 

Dolomito 2,3 – 2,87 2,87 

 

Fonte: Rider, 2002 
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Figura 2.8 – Algumas respostas típicas para o perfil de densidade (modificado Rider, 2002). 

 

 

Para a determinação da densidade da formação, utiliza-se como base de 

cálculo a equação:  

 

ρB = (1-Ф).pm +  Ф.ρf   (Eq. 2.6) 

 

Onde a densidade da matriz da rocha (ρm) é da ordem de 2,65 (se for 

arenito); 2,71 (se calcário) e 2,87 g/cm3 (se dolomito).  Por sua vez ρf corresponde à 

densidade do fluido da zona de investigação, filtrado base água (ρf= 1,00 g/cm3, 

doce ou ρf =1,10 g/cm3, salgado). A razão de se usar o fluido da zona lavada reside 

na pequena investigação da ferramenta. Este perfil não depende da compactação 

das rochas. (Girão, 2004). 
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O problema de maior impacto nessa ferramenta é o que ocorre devido a 

presença de lama ou reboco frente às camadas permeáveis, devido à interação 

entre os fótons que provém da fonte emissora com os elétrons da lama e que, 

alguns desses fótons se dispersam e não retornam aos detectores no interior do 

poço. E para resolução desse problema, deve-se impor espaços entre os sensores 

para a obtenção de diversas profundidades investigadas. Porém não só a lama que 

interfere no cálculo da densidade da formação se não também a presença de 

hidrocarbonetos, de argila e se a matriz for desconhecida. 

Esse perfil, além de determinar a porosidade das camadas rochosas, ajuda a 

determinar também a litologia da formação, e que, quando combinado com o perfil 

sônico é utilizado na identificação da impedância acústica e de certos minerais 

presentes no meio rochoso e, quando em conjunto com o perfil de porosidade 

neutrão (será abordado no próximo item), ajuda a identificar as zonas com gás. 

 

2.2.3 Perfil de porosidade neutrão (NPHI) 

 

Diferentemente do perfil de Raios Gama que mede a radioatividade natural da 

formação rochosa, o perfil NPHI determina uma radioatividade induzida 

artificialmente, por meio de uma fonte de nêutrons de alta velocidade que possui 

pequena quantidade de substância radioativa que bombardeia a rocha. 

O tempo de vida de um nêutron é curto, tendo seu inicio a partir do momento 

que esse é emitido pela fonte, com alta energia, e sua etapa final encerra-se quando 

o mesmo é absorvido ou capturado por um núcleo presente na formação rochosa. 

A ferramenta de perfilagem neutrônica foi a primeira ferramenta nuclear a ser 

utilizada para obter-se uma estimativa direta da porosidade da formação. Os 

nêutrons são partículas destituídas de carga elétrica, com massa quase idêntica à 

do núcleo de hidrogênio. Sendo partículas neutras, eles podem penetrar 

profundamente na matéria, atingindo os núcleos dos elementos que compõem a 

rocha, onde interagem elástica ou inelasticamente com eles (Miranda, 2004). 

Esse perfil é constituído de uma fonte de nêutrons e de alguns detectores. 

Esses nêutrons que invadem as camadas ao redor do poço durante seu 

bombardeio, colidem elasticamente com os átomos do meio fazendo com o que 

esses nêutrons percam energia, sendo essa perda variável de acordo com a massa 

relativa do núcleo colidido, onde, as maiores perdas são observadas quando há o 
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choque com núcleos de hidrogênio (que possuem massa praticamente igual a do 

nêutron). 

Em zonas portadoras de gás ou hidrocarbonetos leves (condensados), ocorre 

a redução da quantidade de átomos de hidrogênio por unidade de volume quando 

comparada às outras zonas da formação rochosa, produzindo a diminuição do valor 

da porosidade nessas zonas. Na situação de gás, as ferramentas de densidade 

sofrem influência pelo aumento do valor da porosidade. Este comportamento 

propicia a indicação imediata das zonas de gás, a partir do cruzamento da curva de 

porosidade neutrônica com a curva de porosidade estimada pelo perfil de densidade 

(Miranda, 2004). 

Para uma perfeita interpretação destes perfis precisamos lembrar que quanto 

maior o diâmetro do poço (desmoronamento ou desabamento), maior a possibilidade 

de se ter lama/reboco entre a sapata e a parede do poço, maior a quantidade de 

hidrogênio (concentração/volume) em torno do detector e menor a resposta 

proveniente das camadas. O reboco é uma lama contendo sólidos, ou uma lama 

mais compactada, e, portanto, formada na frente das camadas permeáveis. (Girão, 

2004) 

A figura 2.9 representa as respostas típicas do perfil Neutrão num poço. 

 

 

Figura 2.9 - Repostas típicas do perfil neutrão (modificado de Rider, 2002). 
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Perturbações do meio como efeito da argilosidade, presença de 

hidrocarbonetos leves ou gás sobre essa ferramenta e presença de lama/reboco 

interferem na análise desse tipo de perfil. 

 

2.2.4 Perfil de indução (ILD) 

 

O perfil de indução ou resistividade é um perfil elétrico que mede a 

resistividade da formação, ou seja, sua resistência à passagem do fluxo de uma 

corrente elétrica. A mensuração de resistividade da formação é um dos métodos 

introdutórios de identificação do fluido no reservatório e no cálculo de saturação de 

água, Sw (Nery, 1990). 

Simplificadamente, uma ferramenta de Indução poderia constar de duas 

bobinas e é utilizada preferencialmente para lamas resistivas. Uma primária 

(transmissora) usada para energizar às rochas circunvizinhas ao poço e uma 

secundária (receptora) para detectar os sinais provenientes do poço/rocha. A bobina 

transmissora é alimentada por uma corrente alternada, de intensidade e frequência 

(20 kHz) constantes. O campo magnético primário, emitido pela bobina transmissora, 

flui coaxialmente ao poço (perpendicularmente ao eixo da bobina), varrendo a rocha 

defronte a ela. Ao penetrar nas rochas, este campo primário induz nos fluidos 

condutores interconectados, uma corrente elétrica que por sua vez desenvolve seu 

próprio campo magnético secundário. A intensidade deste campo secundário é 

diretamente proporcional à condutividade elétrica das rochas. Quanto menor a 

condutividade da rocha (no caso de ser portadora de água doce, hidrocarbonetos ou 

de baixa porosidade), menor o campo secundário criado, e vice-versa. Este campo 

secundário é o que nos interessa medir por meio da força eletromotriz (fem) induzida 

por ele ao cortar a bobina receptora (Girão, 2004). 

Como a intensidade das correntes induzidas na formação é proporcional a 

sua condutividade, sua resistividade é inversamente proporcional. 

Para diferenciação e determinação do fluido que está ocupando o espaço 

poroso da rocha é importante saber que hidrocarbonetos são maus condutores e, 

portanto, sua presença aumenta o valor da resistividade medida na rocha, enquanto 

se estiver preenchido por água, a resistividade é menor. Porém esses valores de 

resistividade variam também conforme a granulometria e a litologia da formação e 
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essa ferramenta só é capaz de ser utilizada quando há presença de um meio 

condutivo. 

A figura 2.10 demonstra as respostas típicas do perfil Indução num 

determinado poço: 

 

Figura 2.10- Repostas típicas do perfil de indução (modificado de Rider, 2002). 

 

Esse perfil é utilizado na correlação poço a poço, na identificação qualitativa 

da litologia do fluido das rochas, para identificar diferentes permeabilidades das 

zonas, determinar o valor da saturação de água através da lei de Archie e é usado 

em poços com lama não condutiva (base de óleo, gás, ar, espuma, água doce). 

 

2.2.5 Perfil sônico (DT) 

 

O perfil sônico é um perfil que mede a variação da velocidade do som de 

acordo com o meio (seja ele sólido, líquido ou gasoso) no qual suas ondas se 

propagam, determinando assim o tempo gasto para percorrer um espaço da 

formação rochosa. A velocidade é uma grandeza inversamente proporcional ao 

tempo sendo ela mais rápida nos sólidos que nos líquidos e gases. Assim, pode-se 

considerar que quanto mais fluidos existirem dentro de seus poros (maior 
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porosidade) maior será o tempo de trânsito dessa onda do que comparada a uma 

rocha com menor porosidade. Ou seja, quanto menor a velocidade, maior o tempo 

de trânsito e maior a porosidade da rocha. 

A ferramenta do perfil sônico usa um transmissor de frequência constante, 

ultrassônica baixa, e dois receptores. Um impulso sonoro emitido pelo transmissor 

propaga-se nas camadas até ativar dois receptores posicionados em distâncias fixas 

e predeterminadas. O equipamento mede a diferença do tempo gasto pelo som 

(tempo de trânsito) entre os dois receptores, em µs/pé ou µs/m (Girão, 2004). 

Segundo Wyllie, o tempo de trânsito (∆t) nada mais é do que um valor médio, 

ponderado volumetricamente entre os tempos dos elementos envolvidos na trajetória 

do impulso sonoro, isto é: 

 

∅ =   (∆𝑡 −  ∆𝑡𝑚)/(∆𝑡𝑓 −  ∆𝑡𝑚)   (Eq. 2.7) 

 

Onde: ∆tm é o tempo de trânsito na matriz (sólidos); ∆tf é o tempo de trânsito 

na mistura de fluidos; ∆t é o tempo de trânsito em 1 pé de rocha (sólidos+fluidos) e ∅ 

é a porosidade total da rocha. 

Esta equação, denominada do tempo médio de Wyllíe, somente calcula 

porosidades realistas das rochas quando elas estiverem saturadas com água (Sw = 

1), compactadas, com porosidade intergranular e isentas de argila (VSH = 0). (Girão, 

2004). 

O perfil DT não é somente usado para estimar a porosidade (função 

quantitativa), mas também ajudar na identificação da litologia presente na formação 

e determinar presença de falhas e fraturas (função qualitativa). 

De modo geral, pode-se vincular baixas velocidades com folhelhos, 

velocidades médias com arenitos e folhelhos, e altas velocidades com carbonatos 

(Stevanato, 2011). 

Rochas como calcários e dolomitos (rochas endógenas) não apresentam 

problema quanto a ausência de compactação, uma vez que são produtos de 

precipitações química ou crescimento orgânico e, sendo assim, são compactadas 

naturalmente.  

A figura 2.11 a seguir mostra a análise de uma formação utilizando diversos 

tipos de perfis, sendo um deles, o da última coluna, o perfil sônico (DT) cuja unidade 

usada é de µs/pé (ou µs/m) que representa o tempo de trânsito e está variando de 
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240 a 40µs/m, enquanto a velocidade de propagação é expressa em pés/s (ou m/s). 

Onde F representa camada de folhelho e A e B são camadas de arenito. 

 

 

Figura 2.11 - Análise de uma formação com diferentes tipos de perfis (Girão, 2004). 

 

Alguns problemas que afetam o perfil sônico são: litologia ou matriz 

desconhecida, presença de hidrocarbonetos, de argilominerais, de porosidade 

secundária e de grandes desmoronamentos. 
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CAPÍTULO III–REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

3.1 O QUE SÃO REDES NEURAIS (NEURAL NETWORK) 

 

A definição de redes neurais pode ser dada como um processador de 

raciocínio baseado nas reações que ocorrem no cérebro humano. No cérebro é 

possível encontrar quase 100 bilhões de neurônios e 10 trilhões de sinapses entre 

eles (Finocchio, 2014), essas unidades de processamento, chamadas de neurônios, 

um conjunto densamente interconectado de células nervosas, compõe o nosso 

cérebro e são responsáveis pelos movimentos do nosso corpo. 

Simplificadamente um neurônio possui um corpo celular, dendritos e um 

axônio que se conecta com dendritos e corpo celular de um neurônio vizinho, como 

exemplificado na figura 3.1. Apesar de um neurônio sozinho possuir uma estrutura 

simples, um conjunto dos mesmos possui um poder de processamento imenso.  

Sinais neurológicos são propagados de um neurônio para outro através de reações 

eletroquímicas. Mudanças no potencial elétrico do corpo celular são geradas pelas 

substancias químicas liberadas das sinapses, quando o potencial atinge seu limite 

um pulso elétrico é liberado através do axônio. O pulso se espalha e eventualmente 

alcança a sinapse, assim aumentando ou diminuindo o potencial. A rede neural 

exibe plasticidade. Como dito antes, a rede “aprende”. Assim sendo, com o tempo, 

os neurônios demonstram mudanças na força de suas conexões e saídas.  

 

 

Figura 3.1 - Estrutura biológica de um neurônio (www.sogab.com.br,2016). 

 

Tal plasticidade é responsável pelo aprendizado do cérebro: as conexões 

entre neurônios que conduzem a uma “resposta certa” são fortalecidas e as que 

conduzem a uma “resposta errada”, enfraquecem. Com a experiência e a entrada de 
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dados, a rede neural aprende e dá uma saída apropriada. O aprendizado é a base 

do funcionamento das redes neurais biológicas.  

O cérebro é uma máquina complexa e não-linear de processamento de 

informações e, as informações são alocadas e processadas em uma rede neural 

simultaneamente a toda a rede ao invés de uma localização específica. Nas redes 

neurais, tanto os dados como o seu processamento são globais e não locais. Um 

neurônio, ou até mesmo um conjunto de neurônios podem formar novas conexões 

com outros neurônios ou mesmo migrar de um lugar para outro.  

 

3.2 CONCEITOS IMPORTANTES DE REDE NEURAL ARTIFICAL 

 

Como dito anteriormente, as redes neurais artificiais, RNA’s, são sistemas 

que simulam o comportamento e estruturas das redes biológicas do cérebro. São 

sistemas paralelos que podem ser implementados em hardware (componentes 

elétricos) ou em software (simulações por programação digital).   

Algumas características importantes em uma rede neural artificial são: 

 Robustez e tolerância a falhas: a eliminação de alguns neurônios não 

afeta substancialmente o seu desempenho global. 

 Flexibilidade: pode ser ajustada a novos ambientes por meio de um 

processo de aprendizagem, sendo capaz de aprender novas ações 

com base na informação contida nos dados de treinamento. 

 Processamento de informação incerta: mesmo que a informação 

fornecida esteja incompleta, afetada por ruído, ainda é possível obter-

se um raciocínio correto. 

 Paralelismo: um imenso número de neurônios está ativo ao mesmo 

tempo. Não existe a restrição de um processador que obrigatoriamente 

trabalhe uma instrução após outra. (Matsunaga, 2012) 

 

Segundo Matsunaga (2012), a estrutura de uma rede neural é paralelamente 

distribuída, e possui habilidade de aprender. Portanto, sua utilização oferece alguns 

benefícios: 

 Capacidade de realizar mapeamentos não lineares entre entrada e 

saída; 
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 Adaptabilidade, mediante a um algoritmo de aprendizado; 

 Tolerância às falhas; 

 Uniformidade de análise e projeto; 

 Analogia neurobiológica. 

 

3.2.1 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.  

 

3.2.2 O computador neural 

 

Segundo Galushkin (2007), O desenvolvimento do computador neural 

incorpora essas três linhas paralelas: 

 Desenvolvimento do algoritmo de solução (matemática neural); 

 Desenvolvimento da teoria, estrutura, classe e métodos de ajustes de 

entradas da rede neural; 

 Desenvolvimento do computador neural como um grupo de partes de 

hardware e software orientado para a solução da matemática neural. 
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3.2.3 Arquitetando uma rede neural artificial 

 

O primeiro passo para entender o funcionamento e como uma rede neural 

artificial é arquitetada, é saber como um neurônio, o núcleo de processamento da 

rede, opera, 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 dada 

a seguir: 

 

Figura 3.2 - Neurônio com múltiplas entradas (R)(Finocchio, 2014). 

 

Na figura 3.2 acima, podemos observar que: 

 p – entradas de sinal 

 w – peso 

 b – um termo linear (bias) 

 F – as entradas são somadas e tratadas por uma função do neurônio que 

gera a saída  

a – saída de sinal (número)  

 

Matematicamente essa função pode ser expressa com o uso de notação de 

vetores: 

                         (Eq. 3.1) 

Onde: 

 

                                              (Eq. 3.2)                                                                                   
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3.2.4 Estrutura da rede neural 

 

Um neurônio pode ter apenas uma entrada e uma saída, pode ter diversas 

entradas e uma saída, assim como pode ter várias entradas, vários pesos e por 

consequência várias saídas. Essa representação pode ser exemplificada pela figura 

3.3. Assim um conjunto de neurônios pode formar uma camada de neurônios, com 

múltiplas ou simples entradas e essas camadas formam a rede neural. É importante 

também saber a quantidade de camadas intermediárias, a quantidade de neurônios 

em cada camada, as funções de transferência e o algoritmo de aprendizado, pois a 

estrutura da rede neural está diretamente ligada com o algoritmo usado para o 

treinamento da rede neural.  

 

 

Figura 3.3 - Representação de uma rede neural (Finocchio, 2014). 

  

Uma rede neural pode ser simplificada pelo seguinte esquema: 

 

 

Figura 3.4 - Rede neural simplificada (Finocchio, 2014). 

 

Na Figura 3.4, a rede neural é representada com N camadas, Si neurônios na 

camada i, diferentes funções de transferências, R entradas organizadas no vetor P, 

matrizes de pesos W e vetores de bias Bi, para cada camada F, vetores de saída Ai, 
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onde as saídas de uma camada são as entradas na camada seguinte até que se 

obtenha a saída An, da última camada com o resultado esperado, próximo aos 

dados disponíveis T (target).  

Lembrando que a representação matemática de uma RNA é uma estrutura de 

matrizes, pois do sinal de entrada até a saída o processo é dependente de uma 

série de interferências de pesos, bias e funções de transferências.  

Portanto matematicamente essa rede pode ser representada por uma 

estrutura de matrizes:  

                                     (Eq. 3.3) 

 

3.2.4.1 Camadas da rede 

 

Como dito anteriormente, é importante na estrutura da RNA saber por 

quantas camadas a rede é formada. Normalmente as redes são organizadas em 

camadas que podem estar conectadas com as respectivas camadas posteriores ou 

não.  

As camadas são classificadas em três categorias (Figura 1.1): 

 Camadas de entrada: camada que recebe as informações de entrada, 

onde os padrões são introduzidos; 

 Camadas intermediarias/escondidas/ocultas: são responsáveis pela 

maioria do processamento, são aonde as informações são extraídas, 

interpretadas e caracterizadas; 

 Camadas de saída: Exibe os resultados finais. 

 

A arquitetura da RNA pode ser constituída de uma ou mais camadas. Redes 

neurais de camada única são aquelas que possuem apenas uma camada de 

entrada e uma de neurônios, que acaba sendo a própria camada de saída, memória 

associativa e reconhecimento de padrões são exemplos que utilizam esse tipo de 
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rede neural. Para as redes com multicamadas existem as redes feedforward e as 

recorrentes, a grande diferença entre elas são que na feedforward a camada que 

recebe informações externas é a de entrada, os neurônios intermediários, estão nas 

camadas ocultas, possui um caminho de informação único, já as recorrentes 

possuem uma realimentação entre neurônios de camadas diferentes. Exemplos de 

aplicações da feedforward são reconhecimento de padrões, aproximador universal 

de funções e em controle, as recorrentes são aplicadas em sistemas dinâmicos, 

memoria associativa, previsão e estimação, otimização e controle. (Finocchio, 2014)       

 O número de neurônios é uma parte muito importante na constituição das 

camadas. Existem diversos métodos para a estimativa do número, entre eles, o 

Método de Kolmogorov, Método de Flecher-Gloss e Método de Weka. Lembrando 

que o ponto de partida da arquitetura da rede é a quantidade de neurônio e camadas 

utilizadas.  

 

3.3 FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA (F) 

 

Existem diversas funções de transferências. Como a informação é 

processada no “núcleo” do neurônio, as mais conhecidas são: Função degrau, 

Função degrau bipolar, Função sigmoide e Função linear. Tais funções podem ser 

representadas graficamente e matematicamente como mostrado na figura 3.5 

abaixo:  

 

 

Figura 3.5 - Representação gráfica das funções de transferência (Negnevitsky, 2005). 

 

Onde a saída é y em função da entrada x. 
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As funções degrau e degrau bipolar (funções hard limit) são normalmente 

usadas nos neurônios de decisão para classificação e reconhecimento de tarefas 

padrões. Se tais funções recebem de entrada valores positivos a saída é +1, já para 

valores negativos de entrada, a saída é 0 para a função degrau e -1 para a função 

degrau bipolar. A função sigmoide pode receber um valor de entrada entre menos e 

mais infinito e uma saída com valores entre 0 e 1 e são usadas normalmente para 

redes de back-propagation. A função linear libera uma saída proporcional à entrada, 

assim esses neurônios são utilizados para aproximações lineares (Finocchio, 2014). 

 

3.4 O APRENDIZADO E TREINAMENTO DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

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

de transferência de cada neurônio, então começa a parte de aprendizado e 

treinamento da rede. Normalmente são conhecidos os dados de entrada e saída, 

logo as variáveis que devem ser manipuladas interativamente durante o processo 

são os pesos e bias a fim de obter as saídas mais próximas possíveis desejadas 

(associação). 

Assim podemos associar o aprendizado da rede com os ajustes estatísticos 

de um experimento, amostras, matematicamente estimar os parâmetros de 

correlação fazendo assim com que a rede aprenda e seja treinada, minimizando o 

erro da saída real com a esperada.  

A propriedade mais importante das redes neurais é a habilidade de aprender 

por intermédio de seu ambiente e com isso melhorar seu desempenho. Cerca de 60 

a 90% do total de dados devem ser separados para o treinamento da rede neural, 

dados estes escolhidos aleatoriamente, a fim de que a rede "aprenda" as regras 

associadas ao processo. O restante dos dados só é apresentado à rede neural na 

fase de testes para verificar se as regras produzem saídas adequadas para os 

dados não utilizados no treinamento (testar o grau de generalização) (Finocchio, 

2014). 

 

3.4.1 O aprendizado 

 

O aprendizado das redes neurais pode ser classificado como supervisionado 

ou não supervisionado.  
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No aprendizado supervisionado as saídas esperadas já são conhecidas, 

portanto o instrutor analisa o comportamento adequado e suas saídas de acordo 

com as informações de entrada. A rede é feita para fornecer os resultados 

apropriados, assim quando um vetor de entrada é aplicado, a saída calculada da 

rede é comparada com o padrão já existente de saída, caso haja diferença, essa 

diferença ou erro é propagado da saída para entrada, sentido reverso do vetor de 

entrada, assim os pesos e bias são ajustados num processo repetitivo até obter o 

resultado desejado. 

No aprendizado não supervisionado, ao contrário do anterior, as saídas não 

são conhecidas, a rede se auto organiza distinguindo padrões diferentes e similares, 

baseando-se em algoritmos que utilizam conceitos de vizinhança e agrupamento. 

Como não existe um conjunto de saída esperado, cabe à rede neural desenvolver 

sua própria representação do estímulo de entrada. 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). 

 

3.4.2 O treinamento 

 

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 (feedforward é parte do 

processo) foi proposto como uma solução para o treinamento de redes neurais com 

multicamadas, camadas intermediárias, o algoritmo iterativamente busca uma saída 

mais próxima da ideal, algoritmo supervisionado, com a mínima diferença/ erro 

possível, manipulando os pesos e bias das camadas através da retro propagação. É 

muito importante entender o raciocínio por trás desse algoritmo, pois hoje é um dos 

mais usados do mundo. Uma ilustração básica desse algoritmo é representada na 

figura 3.6 e, segundo Matsunaga (2012), pode ser simplificado assim: 



49 
 

 

 

 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 retro propagado 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 então 

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. 

 

Figura 3.6 - Representação do algoritmo backpropagation (Matsunaga, 2012). 
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CAPÍTULO IV – TRABALHOS ANTERIORES USANDO REDES NEURAIS 

 

Redes Neurais Artificiais (RNA) é uma ferramenta muito poderosa no estudo 

da perfilagem de poços, pois podem melhorar a qualidade de dados que talvez não 

estejam adequados e também podem gerar previsões e dados para perfis que não 

possuem outra forma de obter tais propriedades.  

O número de trabalhos precedentes abordando o uso de redes neurais 

artificiais tem crescido nos últimos anos, algumas pesquisas e artigos podem ser 

citados como exemplo, os trabalhos de Kohli et al. (2014), Long et al. (2016), Alzate 

et al. (2014).  

 

4.1 PREDIÇÃO DE PERMEABILIDADES 

 

No estudo de Kohil et al. (2014), intitulado Application of Artificial Neural 

Networks for Well Logs, a lógica de RNA é aplicada para gerar os dados de 

permeabilidade de um poço diferente da mesma região daqueles poços que os 

dados foram usados como entrada. É utilizado um modelo de feedforward com um 

algoritmo de aprendizado Levenberg-Marquard te o erro é calculado usando Mean 

Square Error (MSE).  

Para esse trabalho os autores escolheram três poços, A, B e C, que 

pertencem todos ao mesmo campo e estão a uma distância adequada. Foram então 

feitos duas análises diferentes para um melhor entendimento do treinamento da 

rede, comparando os dois casos. No primeiro caso os dados dos poços A e B são 

treinados e então a saída é a permeabilidade do poço C, no segundo caso apenas 

os dados do poço A são treinados gerando a saída da permeabilidade do poço C.  

Os dados de entrada utilizados nesse estudo foram as leituras dos perfis 

Gamma Ray, Resistividade, Densidade, Porosidade e a saída encontrada, 

permeabilidade, é comparada com os dados de permeabilidade obtidos através da 

análise de testemunho.  

Basicamente, a RNA utilizada nesse estudo segue três parâmetros, a taxa de 

aprendizagem, as iterações e a meta de erro máxima. No primeiro caso os dados 

dos poços A e B são treinados e então simulações são feitas com a rede treinada, 

nesse caso são realizadas 1000 iterações com a taxa de aprendizagem de 0,65 e 
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então a saída, permeabilidade do poço C, é gerada e então comparada com os 

dados de permeabilidade obtidos pela analise de testemunho, como é mostrado na 

figura 4.1(Kohli et al, 2014). 

 

Figura 4.1 – Comparativo das permeabilidades geradas no caso 1 e as de testemunho (Kohli et al, 

2014). 

 

 No segundo caso os dados do poço A são treinados e então simulações são 

feitas com a rede treinada, nesse caso são realizadas 1000 iterações com a taxa de 

aprendizagem de 0,5 e então a saída, permeabilidade do poço C, é gerada e então 

comparada com os dados de permeabilidade obtidos pela analise de testemunho, 

como é mostrado na figura 4.2. (Kohli et al., 2014) 

 Um comparativo com os resultados obtidos foi realizado e foi constatado que 

os resultados do caso 1 estão mais apropriados, como pode ser observado na figura 

4.3. 
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Figura 4.2 – Comparativo das permeabilidades geradas no caso 2 e as de testemunho (Kohli et al., 

2014). 

 

  

 

Figura 4.3 – Comparativo das permeabilidades geradas nos casos 1 e 2 e as de testemunho (Kohli et 

al., 2014). 
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4.2 GERAÇÃO DE PERFIS DE DENSIDADE 

 

 No estudo de Long et al. (2016), intitulado PseudoDensity Log Generation 

Using Artificial Neural Network, foi utilizado a logica de RNA para gerar o perfil uma 

pseudo-densidade. A abordagem usada foi feita em três etapas: pré-processamento 

de dados, mineração de dados e pós-processamento de dados. O pré-

processamento de dados contém normalização e análise de componentes principais 

(PCA). Na parte de mineração de dados, o agrupamento usando o modelo de 

mistura gaussiana (GMM) é aplicado para dar uma indicação qualitativa 

bidimensional do desempenho de predição em dois poços diferentes em um bloco. 

O agrupamento ou cluster é então usado para juntar completamente os dados 

de dois poços correlacionados, selecionados a partir do passo anterior, em eletro 

fácies separadas, que têm algumas correlações internas com as litofacies. Se um 

grande conjunto de dados é usado para agrupar, que é um processo demorado, a 

análise discriminante (DA) é levado em conta. O objetivo principal da DA é superar o 

problema de tempo de computação longo e alta demanda de memória quando o 

cluster é aplicado a um grande conjunto de dados. Em uma comparação dos 

gráficos de eletrofacies entre dois poços para validação, os melhores poços 

relacionados foram escolhidos se apresentaram tendências semelhantes. 

Finalmente, no pós-processamento de dados (previsão de poços em pares), a rede 

neural back-propagation (BPNN) é usada para treinar e prever o logaritmo de 

densidade real em dois poços. (Long et al., 2016) 

 Os autores chegaram a algumas conclusões com o desenvolver do trabalho: 

 A Análise de Componentes Principais pode ser uma ferramenta 

poderosa na redução de dimensão dos dados de registro de poços.  

 O modelo GaussianMixture pode ser um indicador natural para 

selecionar poços potenciais para a construção de um modelo. Se a 

forma de agrupamento de dois dados de poços tem uma semelhança 

com a forma de qualquer dado de poço, pode existir uma boa relação 

entre eles e vice-versa. Para facilidade de visualização, a entrada deve 

ser os dois primeiros componentes principais após PCA. 

 Os parâmetros e a estrutura da rede neural podem variar caso a caso. 

Poderia ter alguma influência no resultado da predição, mas não 
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haveria muita disparidade se a entrada for a mesma. Foi sugerido ter 

testes aumentados na rede neural antes da implementação. (Long et 

al., 2016). 

 

 O resultado pode ser ilustrado pela figura 4.4, que é o perfil Pseudo-

densidade gerado do poço # 3 usando de entrada os dados do poço # 1 e do poço # 

2 da esquerda e direita. A linha laranja são os dados gerados e a linha azul é a 

referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Perfis pseudo-densidade gerados utilizando os poços #1 e #2 e a referência (Long et al., 

2016). 

 

4.3 GERAÇÃO DE MODELOS GEOMECÂNICOS 

 

 Já o trabalho de Alzate et al. (2014), chamado de Generating Synthetic Well 

Logs by Artificial Neural Networks (ANN) using MISO-ARMAX Model in Cupiagua 

Field, os autores explicam a implementação de uma metodologia de RNA com o 

objetivo de fornecer informações úteis de entrada em modelagem geomecânica para 

 



55 
 

 

 

o simulador de fraturamento hidráulico GIGAFRAC. De forma mais explícita, o 

objetivo é fornecer curvas de tempo de trânsito para ondas primárias ou 

compressivas (DtP) e ondas secundárias ou de cisalhamento (DtS), com base em 

medidas de informação de Gamma Ray, Neutrão-Porosidade, Densidade , DtP e 

DtS perfis; Para alguns poços do campo de Cupiagua, localizados nas colinas 

colombianas, que atravessam formações geológicas como Mirador, Barco, 

Guadalupe e Los Cuevos. (Alzate et al., 2014) 

 Como o próprio titulo do artigo diz, é usada a lógica ARMAX para garantir a 

independência das variáveis e o algoritmo Levenberg-Marquardt. O resultado do 

estudo pode ser visualizado na figura 4.5 e os erros relativos a comparação entre os 

dados obtidos com o processamento e os dados reais que podem ser ilustrados na 

figura 4.6. 

 

 

Figura 4.5 –Perfis DTP e DTS gerados e comparados com os dados reais (Alzate et al, 2014). 
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Figura 4.6 – Percentual de Erro Relativo de DTP e DTS (Alzateet al, 2014). 
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CAPÍTULO V – APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS USANDO OS PERFIS DO 

CAMPO NAMORADO 

 

5.1 LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS DO CAMPO DE 

NAMORADO 

 

O Campo de Namorado foi descoberto em 1975 com a perfuração do poço 1-

RJS-19 dando início a produção apenas em 1979. Em 1989 já era classificado como 

o maior campo produtor em termos de petróleo recuperável no Brasil, com uma 

reserva de aproximadamente 669 milhões de barris de óleo. Está situado sob lâmina 

d’água de aproximadamente 120 a 270m, se localiza na porção centro-norte da zona 

de acumulação de óleo da Bacia de Campos, perfazendo uma área de 49,5km², 

distante 80 km a sudeste do Cabo de São Tomé (ANP, 2016) e fica entre o Campo 

de Garoupa na plataforma continental e o Campo de Marlim. Essa bacia sedimentar 

no qual o campo está presente, denominada de margem continental passiva, se 

localiza no Sudeste do Brasil, se prolonga até parte do Espirito Santo e possui uma 

lâmina d’água em torno de 3000m e é delimitada pelo Alto de Cabo Frio e o Alto de 

Vitória, conforme se pode observar na figura 5.1 abaixo. 

 

Figura 5.1 – Mapa de localização da Bacia de Campos, com indicação dos seus limites norte e sul 

(Rangel e Martins, 1998). 
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Segundo Winter et al. (2007), a Bacia de Campos está dividida em cinco 

pacotes principais que são Formação Cabiúnas, Grupo Lagoa Feia, Grupo Macaé e 

Grupo Campos (Figura 5.2), que estão sobrejacentes ao embasamento. 

 

Figura 5.2 – Coluna estratigráfica da Bacia de Campos (modificado de Winteret al., 2007). 

 

O principal reservatório dessa Bacia é o Campo de Namorado que apresenta 

boa porosidade e permeabilidade, é formado por extensiva cimentação carbonática, 

arenitos arcosianos turbiditicos espessos do Cretáceo, que fazem parte da 

megasequência marinha transgressiva, inicialmente confinados e, posteriormente, 

mais espraiados, decorrentes da união de canais depositados sobre uma superfície 

irregular e que apresentam idades de Albiano a Cenomaniano. O mesmo é 

composto por diversos corpos de turbiditos que se intercalam aos sedimentos mais 

argilosos, como as margas e folhelhos, e dão origem aos níveis reservatório. Esses 
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níveis são compostos de corpos arenosos geralmente maciços, de granulação 

média, arcoseanos e localmente conglomeráticos que podem chegar até a 115 m de 

espessura (Guardado et al. 1989). Na parte central do campo, as areias turbidíticas 

são interconectadas e apresentam características estruturais maciças com textura 

fina à grossa, baixa à moderada seleção de grãos e baixo grau de arredondamento 

e esfericidade que fazem com que ocorra uma concentração maior de óleo neste 

local. 

Segundo Ponte (2010), esse campo se situa num nível estrutural entre 2500 e 

3300m direcionado NW-SE (noroeste-sudeste), onde a locação dele foi baseada em 

interpretação sísmica de um alto estrutural presente no topo da Formação Macaé.  

O arcabouço estrutural de Namorado, apresentado na figura 5.3, é composto 

de quatro blocos delimitados por falhas normais em algumas partes (sudeste, 

noroeste e sudoeste) e em outras (norte e sul) por corpos turbidíticos. Esse campo é 

selado por margas e folhelhos da sequência hemipelágica da Formação Outeiro 

(que está dentro do grupo Macaé que é um dos cinco pacotes principais da bacia de 

campos junto à Formação Cabiúnas, Grupo Lagoa Feia e Grupo Campos que estão 

sobrejacentes ao embasamento).  

A deposição desse reservatório foi condicionada pela tectônica extensional de 

soterramento juntamente com a tectônica salina (halocinese), provocada pelos 

evaporitos de Idade Alagoas (Aptiano) que ao sofrerem uma intensa instabilidade 

gravitacional acabaram gerando falhas de escorregamento, diápiros salinos e calhas 

deposicionais, os quais propiciaram o confinamento desses corpos arenosos 

(GUARDADO et al. 1989). A geometria deste reservatório é condicionada pelas 

falhas existentes, e é importante citar que os corpos turbidíticos do Campo de 

Namorado encontram-se encaixados nestes falhamentos (Cruz, 2003). 

Na figura 5.4 abaixo podemos ver onde se situa o mapa de Namorado, que 

possui o primeiro poço a encontrar óleo em arenitos turbidíticos (o prospecto era em 

carbonatos) entre a profundidades 2980 e 3080m. 
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Figura 5.3 – arcabouço estratigráfico e estrutural do topo do Campo de Namorado (Guardado et al., 

1989). 

 

 

Figura 5.4 – Mapa de localização do Campo de Namorado (ANP, 2016). 

 

O Arenito é composto por brechas, conglomerados e arenitos arcoseanos 

intercalados com espessos pacotes de margas e lentes de calcilutitos (Souza Jr., 

1997). Os sedimentos desse reservatório se movem com velocidades bem elevadas 

decorrentes da cimentação dos arenitos quanto pela intercalação com corpos de 

margas e calcilutitos. 
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5.2 DADOS QUANTO À PRODUÇÃO DO CAMPO 

 

Segundo a ANP (2016), esse Campo, considerado um campo escola, cuja 

única e exclusiva operadora de contrato é a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) se 

localiza no mar, possui 26 poços em operação, sendo 16 deles produtores, 

encontra-se na fase de produção até hoje desde que sua produção foi iniciada em 

30/06/1979, onde seu fluido principal produzido é o óleo, declarando então 

comercialidade apenas em 06/08/1998. Seu Sistema de Produção e Escoamento se 

comporta da seguinte forma: Nas plataformas de PNA-1 e PNA-2, todos os poços 

são de completação seca, com exceção de 3 poços de completação molhada. O 

sistema de escoamento é iniciado nas plataformas de PNA-1 e PNA-2 é bombeado 

para a PGP-1. O sistema de exportação de óleo de Namorado é composto por três 

oleodutos rígidos. O sistema de exportação de gás de Namorado é composto por 

três gasodutos interligando PNA-2 e PNA- 1. Entre PNA-2 e PNA-1 há outro 

gasoduto para importar gás de alta pressão para gás-lift. O mecanismo primário de 

recuperação utilizado no reservatório produtor é o gás em solução e o mecanismo 

secundário é injeção de água e gás. 

 

5.3 APLICAÇÃO E METODOLOGIA DO SOFTWARE 

 

Nesse estudo utilizamos o software Interactive Petrophysics que tem por base 

o algoritmo interpretativo back-propagation de redes neurais artificiais com uma 

camada de entrada, uma camada oculta (intermediaria) e uma camada de saída.  

Através de dados de perfis sônicos, raios gama, elétricos, densidades e 

porosidades neutrão do campo de Namorado na Bacia de Campos obtidos e 

fornecidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) foi possível criar um arquivo em 

wordpad de extensão LAS conforme a figura 5.5 para representar o sinal de entrada 

da rede neural do software Interactive Petrophysics junto dos dados reais de 

permeabilidade, também descritos em arquivo wordpad, obtidos pela análise de 

testemunhos realizados em laboratórios também pela ANP.  
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Figura 5.5 – Arquivo contendo os dados de entrada do programa (Autor, 2017). 

 

Depois de transferidos esses dados para o programa, foi feito o ajuste da 

curva de porosidade neutrão (NPHI) para que seus valores ficassem em decimal e 

variassem de 0 a 1 utilizando a lógica “if-then-else” do programa com a proposição 

de se o valor de porosidade for maior que zero, dividir esse valor por 100, conforme 

a figura 5.6. 

Depois de executadas essas operações, plotamos todos os dados inseridos 

no programa gerando as curvas dos perfis além dos dados de permeabilidade para 

os 3 poços conforme as figuras 5.7, 5.8 e 5.9. Os três poços foram selecionados 

tomando como base sua proximidade entre eles, número de perfis completos 

disponíveis: resistividade (ILD), sônico (DT), densidade (RHOB) e neutrão (NPHI), 

correspondendo às colunas 2 até 5.  Também foi procurado na base de dados os 

dados de medições da permeabilidade efetuadas em testemunhos (plugs) e 

configurado em forma de perfil, como aparece na coluna 6.  A ideia é usar esta base 

de dados pontuais para gerar uma curva de permeabilidade para cada poço. 
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Figura 5.6–Operação feita para correção dos valores do perfil de porosidade neutrão (Autor, 2017). 

 

 

 

Figura 5.7 – Conjunto de dados utilizados para o poço 3NA 002 RJS (Autor, 2017). 
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Figura 5.8 – Conjunto de dados utilizados para o poço RJS 0042 RJ (Autor, 2017). 

 

 

Figura 5.9 – Conjunto de dados utilizados para o poço 3NA 004 RJS (Autor, 2017). 
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Estabelecida a base de dados, foi realizada uma interpretação preliminar para 

obter o volume de argilosidade e perfil litológico.  Para isto foi utilizado dois modos 

de cálculo, o primeiro usando os perfis Raios Gama e o segundo, o conjunto 

neutrão-densidade para gerar assim duas curvas de volume de argila (VCLND e 

VLCGR) e o litológico, como se pode notar nas ultimas colunas das figuras 5.10, 

5.11 e 5.12. Na coluna de Vclay’s, a linha verde representa o volume de argila 

gerado pelo Gamma Ray e o vermelho o volume de argila gerado pelos perfis 

nêutron densidade.  Para o ajuste dessas curvas foram criadas 5 zonas em 

profundidade com características litológicas particulares (poços 3NA 002 RJS e RJS 

0042 RJ). Para isso, ajustou-se a linha base de folhelho e de arenito das curvas do 

GR e do perfil em conjunto da densidade com neutrão por zonas de modo que as 

curvas VLCND e VLCGR coincidissem. A profundidade está em metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 – Gráfico do volume de argila e perfil litológico gerado para o poço 3NA 002 RJS (Autor, 

2017) 
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Figura 5.11 – Gráfico do volume de argila e perfil litológico gerado para o poço RJS 0042 RJ 

(Autor, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Gráfico do volume de argila e litológico gerado para o poço 3NA 004 RJS 

(Autor, 2017) 
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Na Figura 5.12, correspondente ao poço 3NA 004 RJS, foi gerada 6 zonas, 

pois este poço apresenta maiores variações de argilosidade e de litologia. E para 

análise litológica de cada poço das figuras 5.10, 5.11 e 5.12, na última coluna da 

esquerda pra direita é feita uma descrição da litologia da formação: os traços verdes 

corresponde a folhelhos, o amarelo com pontos é arenito, tijolos é calcário, 

paralelepípedos são dolomitos e os de cor verde musgo são siltes.  

 A partir daí, iniciou-se a parte da aplicação da lógica de redes neurais do 

programa. Essa lógica encontra-se situada na aba 'advanced interpretation' que 

funciona conforme a figura 5.13. Nessa fase, seleciona-se o poço a qual a lógica 

será aplicada, os perfis que servirão de base para o treinamento da rede e a curva a 

ser gerada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Aplicação da lógica de redes neurais do software (Autor, 2017). 
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Para treinamento da rede, foram usados tanto os dados dos perfis 

convencionais apresentados anteriormente (GR, ILD, DT, RHOB e NPHI), assim 

como os perfis gerados pelo cálculo do volume de argila, como dados de entrada, 

selecionando dentro deles, aqueles que geravam os resultados mais coerentes. 

 

5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para o poço 3NA 002 RJS, obtivemos o resultado demonstrado na figura 

5.14. Os pontos correspondentes aos valores de permeabilidade obtidos por 

testemunhos aparecem como pontos na última coluna e a curva em vermelho 

representa a curva de permeabilidade gerada pelas redes neurais. Na coluna 2 está 

marcada em azul como zona de treinamento e na profundidade de 3048m aparecem 

alguns pontos que não coincidem com a curva gerada, pois segundo a interpretação 

litológica (ver ultima coluna da Figura 5.10 na zona 3), a essa profundidade teria a 

presença de calcário e arenitos com características diferentes de porosidade. 

 

 

Figura 5.14– Curva de permeabilidade gerada para o poço 3NA 002 RJS (Autor, 2017). 
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Pode-se concluir que os resultados em geral foram satisfatórios, pois as 

curvas geradas seguiram a tendência esperada de acordo com as características da 

formação: nas camadas onde se tem altos valores de Raios Gama e alto volume de 

argila, assim como baixos valores do perfil de porosidade neutrão, pode-se deduzir 

que a permeabilidade é baixa.  

 

Figura 5.15 - Curva de permeabilidade gerada para o poço 3NA 004 RJS (Autor, 2017). 

 

Na Figura 5.15 a curva gerada apresenta bastante correlação com os dados 

das amostras de permeabilidade.  Estas amostras correspondem às zonas 3 e 4 

caracterizando uma zona de arenitos e outra com alto conteúdo de argila 

respectivamente, como observado na Figura 5.12.   

 Para todos estes poços foram utilizados como parâmetros de treinamento: 

 - ‘Training Passes’ igual a 3, o que significa quantas vezes a rede neural será 

treinada cada vez que executada esta opção.  É recomendável repetir este processo 

mais de uma vez, devido à natureza aleatória dos parâmetros iniciais em cada 

treinamento. 

 - ‘Epoch per pass’ igual a 100, que especifica quantas vezes os dados de 

treinamento são apresentados nas redes neurais cada vez que o treinamento é 

executado. 
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 - ‘Cross Validation’ igual a 5%, que especifica a porcentagem de dados que 

será utilizado pelas redes neurais para checar os dados treinados. 

 

 

 

Figura 5.16 - Curva de permeabilidade gerada para o poço RJS 0042 RJ (Autor, 2017). 

 

Na Figura 5.16 é observada bastante coerência no perfil de permeabilidades 

com os dados das amostras, mesmo com valores com grande variação.  Isto pode 

ser explicado devido a estas amostras foram retiradas de uma zona com 

características petrofísicas uniformes, como é apresentado na zona 4 da Figura 

5.11. 

Depois de diversas tentativas variando a quantidade de perfis, chegou-se a 

conclusão de que o melhor resultado era obtido descartando os perfis de indução e 

sônico. Usamos uma camada de treinamento (coluna 2 marcada em cor azul) 

tentando selecionar o máximo possíveis de pontos correspondentes aos valores 

reais de permeabilidade obtidos através da análise de testemunhos. O perfil de 

indução foi descartado, pois a presença de argila e a presença de água intersticial 

nas camadas de arenitos tende a abaixar a resistividade.  Ou seja, duas 

características diferentes oferecem o mesmo efeito. E descartando o perfil sônico 
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conseguimos obter no programa respostas mais coerentes, pois suas respostas são 

sensíveis aos processos de compactação. 

É bom lembrar que dados obtidos de testemunhos podem ter suas medições 

comprometidas por possíveis erros de medição laboratoriais. 

Para medir a qualidade dos resultados obtidos foi realizado para cada poço 

um cálculo do erro entre os dados de entrada de permeabilidade real e os valores de 

permeabilidade gerados pela curva conforme observado na tabela 5.1. O primeiro 

erro foi calculado da seguinte forma: foi pego o maior valor entre o valor real e o 

valor obtido pela curva subtraiu-se ele do menor valor entre os dois e dividiu-se por 

esse mesmo maior valor no determinado ponto. Já o segundo erro que apresenta a 

unidade em mD foi calculado somente através da subtração do maior pelo menor 

valor entre o real e o obtido pela curva em determinado ponto.  

 

Tabela 5.1 – cálculo do erro entre o valor de permeabilidade real e o obtido 

pela curva gerada do poço 3NA 004 RJS 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

 

PONTO (m) REAL (mD) CURVA (mD) DISCREPÂNCIA DIFERENÇA 
(mD) 

3036,8 1252,3 790,3 36,89 462 

3037 1134,1 970,8 14,40 163,3 

3037,6 1189,6 1219,9 2,48 30,3 

3038 1020,8 794,3 22,19 226,5 

3038,4 971 960,8 1,05 10,2 

3043,2 1656,9 1669,8 0,77 12,9 

3044,4 1455,2 1746,2 16,66 291 

3044,8 1629,2 1272,4 21,90 356,8 

3045,2 1433,5 1553,8 7,74 120,3 

3045,4 2226,5 1492,4 32,97 734,1 

3045,8 1251,2 1567,1 20,16 315,9 

3046 1499,5 1495,7 0,25 3,8 

3046,2 1410,5 1516,9 7,01 106,4 

3047,2 1083,3 2102,5 48,47 1019,2 

3047,4 982,8 2064,7 52,40 1081,9 

3049,2 462,8 985,4 53,03 522,6 

3050,4 585,6 815 28,15 229,4 

3051,2 950 1248,3 23,89 298,3 

3053,2 1003,9 1271,4 21,04 267,5 
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Tabela 5.2 – cálculo do erro entre o valor de permeabilidade real e o obtido 

pela curva gerada do poço 3NA 002 RJS 

PONTO (m) REAL (mD) CURVA (mD) DISCREPÂNCIA DIFERENÇA 
(mD) 

3044,2 231,2 232,6 0,60 1,4 

3044,8 273,6 168,5 38,41 105,1 

3045,2 310,7 163,5 47,38 147,2 

3046 330,6 347,3 4,81 16,7 

3046,6 361,2 198,1 45,16 163,1 

3047,2 252,8 181,1 28,36 71,7 

3047,4 358,6 189,7 47,10 168,9 

3047,6 334,4 182,1 45,54 152,3 

3048 179,6 177,4 1,22 2,2 

3048,2 197,7 162,2 17,97 35,5 

3048,4 358,5 198,7 44,57 159,8 

3048,6 344,4 212,7 38,24 131,7 

3048,8 187,8 214,9 12,61 27,1 

3049,2 244,4 231,7 5,20 12,7 

3049,4 224,8 221,7 1,38 3,1 

3049,6 191,3 202,4 5,48 11,1 

3050 202,4 178,5 11,81 23,9 

3050,2 206,8 171,8 16,92 35 

3050,6 191,1 168,6 11,77 22,5 

3051,4 200,3 168 16,13 32,3 

3051,6 164,6 184,4 10,74 19,8 

3051,8 174,7 164,5 5,84 10,2 

3052,2 163 172,5 5,51 9,5 

3052,4 212,4 189,7 10,69 22,7 

3052,8 157 204,8 23,34 47,8 

3053 328,3 187,3 42,95 141 

3053,2 180,2 176,7 1,94 3,5 

3053,4 296,5 174,4 41,18 122,1 

3053,6 151,1 176,5 14,39 25,4 

 

Fonte: Autor, 2017 
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Tabela 5.3 – cálculo do erro entre o valor de permeabilidade real e o obtido 

pela curva gerada do poço RJS 0042 RJ 

PONTO (m) REAL (mD) CURVA (mD) DISCREPÂNCIA DIFERENÇA 
(mD) 

3130,6 539,3 536,1 0,59 3,2 

3131,6 881,9 859,5 2,54 22,4 

3132,6 444,7 421 5,33 23,7 

3133 377,4 420,4 10,23 43 

3133,8 832,9 834,4 0,18 1,5 

3135,2 408,4 406,2 0,54 2,2 

3136,2 817,1 790,9 3,21 26,2 

3137 890,4 869,5 2,35 20,9 

3137,4 727,4 721,9 0,76 5,5 

3137,8 709,4 702,4 0,99 7 

3138,2 877,8 735,8 16,18 142 

3138,4 579,5 718,6 19,36 139,1 

3139,2 781,5 763,4 2,32 18,1 

3139,8 737,5 743,8 0,85 6,3 

 

Fonte: Autor, 2017 

 

Na tabela 5.1 como os seus valores de permeabilidade real são maiores 

quando comparado às permeabilidades reais dos poços 3NA 002 RJS e RJS 0042 

RJ, probabilisticamente, seus erros (mD) também serão maiores. Na tabela 5.2 a 

maior defasagem de erro (mD) se encontra situada no intervalo 3046,6 – 3048,6 

metros de profundidade onde se observa maiores valores de permeabilidade por 

estar situada em uma zona composta de grande parte de arenito, conforme figura 

5.10 (zona 3). Já na tabela 5.3 pode-se concluir que as análises de testemunho 

foram retiradas de uma área onde as leituras dos perfis estão muito condizentes 

com os dados, ou seja, os valores reais estão bem próximos dos valores das curvas. 

Portanto, o software apresentou, quando comparado a proximidade dos dados 

gerados pela curva dos dados reais, melhores resultados para o poço RJS 0042 RJ 

e apresentou maiores distorções de resultados para o poço 3NA 004 RJS por 

apresentar maiores valores de permeabilidade (zona 3 da figura 5.12) no trecho 

estudado. 
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES 

 

Dados de perfis de poços do Campo de Namorado (Bacia de Campos no Rio 

de Janeiro, Brasil) foram tratados, treinados e simulados usando algoritmos 

interpretativos e redes neurais. Essa análise foi feita com o software Interactive 

Petrophysics. Em seguida, esses dados foram comparados com os dados 

petrofísicos obtidos de amostras de testemunho da rocha perfilada. Para a 

realização desse trabalho, obtivemos acesso aos dados de análises petrofísicas, 

como valores de permeabilidade, dos poços 3NA-0002-RJS, 3NA-0004-RJS e 4RJS-

0042-RJ, situados no Campo de Namorado, na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, 

Brasil. O objetivo geral do trabalho foi obtido com êxito, pois foi possível chegarmos 

a resultados bem próximos dos reais obtendo assim curvas que pudessem nos dar 

valores de, por exemplo, permeabilidade, para profundidades em que não foram 

retirados testemunhos para análise laboratorial.  

Para conseguirmos atingir o propósito desse trabalho, algumas pesquisas 

sobre os diversos tipos de perfis de poços foram realizadas para que se pudesse 

chegar a uma conclusão de quais deles tem maior interferência na determinação da 

permeabilidade e assim conseguir obter a curva mais próxima da ideal no software 

através de testes variando tamanho das camadas de interesse e quantidade de 

perfis relacionados. 

Apesar dos resultados obtidos terem sido satisfatórios, mesmo em 

reservatórios com alto conteúdo de argilas, sempre é possível promover mudanças e 

realizar ajustes de modo que consiga chegar o mais próximo do resultado desejado. 

E, como sugestão de melhoraria para trabalhos futuros que tenham como foco esse 

tipo de pesquisa, sugere-se uma análise não só dos tipos de perfis e 

tamanhos/quantidades das camadas, mas também da correlação de poços vizinhos, 

pois estes por serem próximos, apresentam propriedades petrofísicas semelhantes. 

Esperamos que mais trabalhos como esse possam ser desenvolvidos, não só 

nesses poços do campo de Namorado e nesse campo, mas também em diversos 

poços e campos de petróleo de todo o Brasil buscando obter informações que, ou 

não foram possíveis de serem obtidas ou o custo para obtenção das mesmas seria 

relativamente alto e, assim, através de simulações, poder trabalhar em cima dos 

dados obtidos através dessa metodologia que se aperfeiçoa através de treinamentos 

buscando resultados acurados sem apresentar nenhum tipo de problema. 
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