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Resumo 

A construção do modelo de porosidade é essencial para a explotação do 

campo de petróleo, pois somente serão extraídos os hidrocarbonetos que estiverem 

nos poros interconectados das rochas. Quanto mais fidedigna a representação da 

distribuição espacial dos seus reservatórios e de suas propriedades no modelo 

geológico, melhor será o modelo alimentado no simulador de fluxo, e 

conseqüentemente mais otimizado será o posicionamento dos poços utilizados na 

produção do petróleo. 

A confecção do modelo geológico e a extração de propriedades das rochas, 

tais como a porosidade, envolve a análise de informações de fontes distintas, tais 

como dados de poços, dados geofísicos e conhecimento geológico da área. As 

propriedades das rochas são extrapoladas para todo o reservatório através de 

métodos que buscam integrar propriedades sísmicas com propriedades medidas nos 

poços, mas nenhuma delas apresenta uma base comum. Além disso, não 

possibilitam a análise a respeito das incertezas envolvidas no processo de 

determinação das propriedades, pois apesar de todo cuidado que o geocientista 

possa ter em cada etapa do processo, existem erros envolvidos, sejam na leitura da 

medida, sejam inerentes ao próprio método de medição. 

No presente trabalho é utilizada metodologia Bayesiana de inversão 

desenvolvida por Loures e Moraes (2001), que integra essas múltiplas fontes de 

informação numa única base, ou seja, todos os conjuntos de dados são 

interpretados com base em um processo de ajuste dos mesmos, além de permitir a 

análise de incerteza dos dados utilizados no processo. 

Faz-se um desdobramento dessa metodologia em dados de poços e 

implementa-se em dados sísmicos reais migrados pós-empilhamento, utilizando 

como atributo sísmico as impedâncias acústica e elástica. Os dados utilizados 

pertencem ao campo de Mulata e foram disponibilizados pela Petrobras constando 

de perfis de 8 poços e 4 volumes sísmicos (amplitude, impedâncias acústica e 

elásticas P e S).  

Como resultado final obtém-se um modelo de porosidade abrangendo uma 

gama completa de informações e que corta os reservatórios turbidíticos mostrando 
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as heterogeneidades existentes no campo, reflexo dos diferentes eventos de 

deposição das areias. Esse resultado mostra a potencialidade e robustez da 

metodologia, que permite realizar a inversão direta da porosidade a partir dos dados 

de poços e atributos sísmicos numa base única e também a análise de incertezas de 

cada fonte de informação utilizada no processo. 
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Abstract 

The porosity model is essential for petroleum field exploitation, because only 

hydrocarbon in interconnected rock pores will be extracted. As more trustworthy the 

reservoir distribution representation and their properties in the geological model are, 

better will be the model used in flow simulation, and consequently more optimized will 

be the positioning of wells used in the petroleum production. 

Geological model construction and rock properties extraction, porosity in this 

work, involves information analysis from different sources, such as well and 

geophysical data and geological knowledge of the area. Rock properties are 

calculated for whole reservoir with methods that looks for integration between 

properties measured in the wells and seismic properties, but none of them presents a 

common basis and either opens possibility for process uncertainties analysis, in spite 

of the geoscientist´s care in each process stage, errors exist in the measure or 

inherent to the measurement method. 

In present work, it´s used a Bayesian inversion methodology, developed by 

Loures and Moraes (2001), that integrates multiple sources of information in a single 

basis, in other words, all data groups are interpreted based on an auto-adjustment 

process, besides allowing uncertainty analysis of each data used in the process. 

The methodology is applied in real well data and is implemented in real post 

stack migrated seismic data, using as seismic attributes acoustic and elastic 

impedances. The used data belongs to Mulata field and were made available by 

Petrobras consisting of 8 well profiles of and 4 seismic volumes (amplitude, 

impedances acoustic and elastic, P and S). 

As a final result, it is obtained a porosity section including a complete range of 

information and it cuts the reservoirs showing the field heterogeneities, because of 

different events of sands deposition. This result shows the methodology potentiality 

and robustness, which allows accomplishing the porosity direct inversion from well 

data and seismic attributes in a common basis and also the uncertainty analysis of 

each information source used in the process. 
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Introdução 

Na indústria do petróleo utiliza -se o simulador numérico de fluxo na tomada 

de decisões durante o gerenciamento da produção do campo. Busca-se sempre a 

explotação otimizada do reservatório, balizada pela relação custo X benefício. 

Os resultados obtidos com o simulador numérico são dependentes da 

qualidade dos modelos geológicos e de propriedades físicas das rochas-

reservatório, construídos a partir dos dados existentes durante a etapa de 

caracterização dos reservatórios. O modelo geológico reproduz a distribuição 

espacial das rochas, com suas variações lito-faciológicas, heterogeneidades e 

descontinuidades. A sua construção envolve a análise de informações de fontes 

distintas, tais como dados de poços e dados geofísicos, e ainda o conhecimento 

geológico da área, servindo de base para obtenção de modelos tridimensionais de 

propriedades físicas do reservatório, tais como porosidade, permeabilidade e 

saturação de fluidos. 

Neste trabalho o foco será a porosidade, que é uma propriedade importante, 

pois mede a capacidade de armazenamento de fluidos das rochas, ou seja, tem 

influência direta no volume de hidrocarbonetos existentes no reservatório.  

Somente serão produzidos os hidrocarbonetos que estiverem em poros 

interconectados. Este tipo de poro está ligado ao conceito de porosidade efetiva, que 

é a relação do volume de vazios interconectados e o volume total da rocha. Muitas 

vezes a porosidade efetiva apresenta correlação com a permeabilidade (propriedade 

que mede a capacidade da rocha se deixar atravessar por fluido) permitindo fazer-se 

previsões a respeito da produtividade do reservatório. 

Essas propriedades das rochas são extrapoladas para todo o reservatório 

através de diversos métodos, como por exemplo, os métodos geoestatísticos, que 

integram propriedades sísmicas com propriedades medidas nos poços. Doyen 

(1988), em trabalho pioneiro com geoestatística, apresenta metodologia que utiliza 

dados de porosidade correlacionados linearmente com o tempo de trânsito. 

Seguindo essa mesma linha, destacam-se os trabalhos de Journel & Alabert, 1990; 

Xu et al. 1992; e Doyen et al., 1996. Essa linha de trabalho busca utilizar a maior 

densidade de informações espaciais dos atributos sísmicos para auxiliar a 
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determinação de propriedades das rochas na região interpoços. Para tanto, utilizam 

modelagem da variabilidade espacial entre as variáveis envolvidas, seguida da 

etapa de regressão geoestatística. 

Não existe regra única que se aplique universalmente para a extrapolação de 

propriedades das rochas, pois há dependência da geologia da área, e isso varia 

para cada caso. Existem, porém, algumas etapas em estudos de reservatório que 

merecem ter atenção especial quando da sua realização:  

- aquisição e processamento de dados sísmicos visando; 

- calibração rocha-perfil-sísmica; 

- interpretação sísmica local inserida no contexto regional; 

- geração de atributos de superfície e volumétricos (mergulho, azimute, 
coerência, fase, freqüência, etc); 

- inversão de dados sísmicos ( impedâncias acústica e elástica); 

- extração de atributos sísmicos; 

- estudo de correlação entre atributos sísmicos e propriedades de rocha. 

Cumpridas estas etapas, e existindo correlação entre atributos/propriedades 

sísmicas e propriedades de rocha e que seja fisicamente entendida, utiliza-se a 

geoestatística para estimar a propriedade desejada para toda área. Por exemplo, 

muitas vezes utiliza-se a impedância para se fazer estimativa da porosidade em todo 

o reservatório. 

Por mais que as metodologias geoestatísticas tenham evoluído, o cálculo dos 

atributos sísmicos, através da inversão dos dados, é realizado em processo 

independente da regressão geoestatística. Bortoli et al. (1993) e Haas & Dubrule 

(1994) propõem a inversão geoestatística, que busca a integração desses 

processos. A metodologia consiste de uma interpolação das impedâncias calculadas 

nos poços, seguida de uma etapa de ajuste dos dados sísmicos aos poços para 

validar o resultado final. 

Existem ainda outras metodologias em que não se utiliza a geoestatística, 

como relatado por Stanulonis e Tran (1992), Harvey (1993), Fournier et al. (1995), 

Burge e Neff (1998), Dolberg et al. (2000), Buland et al. (2001), An et al. (2001) e 

Berge et al.(2002). Essas metodologias serão descritas no capítulo sobre a 

extrapolação de propriedades, mas apesar de buscarem a integração das 
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informações existentes, nenhuma delas apresenta uma base comum. Além disso, na 

maioria dos métodos de estimativa de porosidade não existe a possibilidade de 

análise a respeito das incertezas envolvidas no processo, pois apesar de todo 

cuidado que o geocientista possa ter em cada etapa do processo, existem erros 

envolvidos, sejam na leitura da medida, sejam inerentes ao próprio método de 

medição. 

No presente trabalho é utilizada metodologia Bayesiana de inversão, 

desenvolvida por Loures e Moraes (2001), que integra essas múltiplas fontes de 

informação numa única base, ou seja, todos os conjuntos de dados são 

interpretados com base em um processo de ajuste dos mesmos, além de permitir a 

análise de incerteza dos dados utilizados no processo. 

Neste trabalho faz-se um desdobramento dessa metodologia em dados de 

poços e implementa-se em dados sísmicos reais migrados pós-empilhamento, 

utilizando como atributo sísmico as impedâncias acústica e elástica. Os dados 

utilizados pertencem ao campo de Mulata e foram disponibilizados pela Petrobras 

constando de perfis de 8 poços e 4 volumes sísmicos (amplitude, impedâncias 

acústica e elásticas P e S). Para fazer-se a inferência de porosidade escolheu-se 

uma seção sísmica que passa entre os poços MU17 e MU99, a partir da qual obtém-

se o modelo de porosidade através da combinação dos dados de perfis e dados 

sísmicos. Essa seção sísmica corta os reservatórios turbidíticos mostrando as 

heterogeneidades existentes no campo, reflexo dos diferentes eventos de deposição 

das areias intercaladas com níveis de folhelho. 

Faz-se também uma abordagem qualitativa dos dados em termos de fácies 

sísmicas, através da comparação dos padrões sísmicos com as caracterís ticas 

encontradas na literatura e as calculadas nos poços. 

Desse modo, obtém-se um modelo de porosidade com uma gama completa 

de informações, abrangendo a cadeia rocha-perfil-sísmica, diminuindo assim as 

incertezas do modelo geológico utilizado na simulação de fluxo. 

Portanto, os objetivos principais dessa dissertação são: 
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1) Implementar a metodologia proposta por Loures (2001) e desenvolvida por 

Loures e Moraes (2001) em dados de poços e sísmicos reais, aglutinando essas 

informações independentes para gerar um modelo de porosidade 2D; 

2) Comparar os resultados com as informações obtidas da análise qualitativa 

de fácies sísmicas. 

Para tanto, este trabalho está estruturado da seguinte forma: 

- No capítulo 1 discute-se a importância da porosidade para estudos de 

reservatório e como obtê-la através dos perfis sônico, densidade, neutrão ou da 

combinação deles, dos ensaios petrofísicos e das equações empíricas que 

relacionam os atributos sísmicos velocidade compressional PV  e cisalhante SV , bem 

como as respectivas impedâncias P e S; 

- No capítulo 2 faz-se uma breve descrição dos métodos existentes para a 

determinação de propriedades petrofísicas em todo reservatório a partir de múltiplas 

fontes de informações, advindas dos poços, da petrofísica e dos atributos sísmicos, 

mas ainda sem uma base comum, e descreve-se a teoria de inferência Bayesiana, 

que utiliza as mesmas informações integradas numa mesma base e ainda permite a 

análise de incertezas dos dados; 

- No capítulo 3 descreve-se sucintamente a geologia do campo de Mulata, 

localizada na porção marinha da Bacia de Campos, as informações de poços e os 

dados sísmicos disponibilizados; faz-se também uma análise preliminar dos dados, 

onde são descritos a calibração dos perfis, o variograma modelado e a análise 

quantitativa de fácies sísmicas; 

- No capítulo 4 descreve-se as 3 etapas principais utilizadas no presente 

trabalho, iniciando com as melhorias realizadas em termos de discriminação de 

fácies litológicas nos poços, passando pela aplicação 1D e por fim, a implementação 

da metodologia na região interpoços, bem como os resultados obtidos; 

- No capítulo 5 discute-se os resultados obtidos, apresenta-se as conclusões 

e recomendações para trabalhos futuros. 
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Capítulo 1 - Base petrofísica para o estudo  

Na petrofísica considera-se como poro todo espaço vazio da rocha, por 

conseguinte é considerado como matriz todo o material existente na rocha (grãos, 

cimento, etc), seja como arcabouço, seja preenchendo os espaços entre grãos. Além 

dos poros e da matriz, temos ainda os fluidos, que ocupam o espaço poroso das 

rochas. 

Existem vários conceitos relacionados a porosidade, conforme descrito a 

seguir. A chamada porosidade absoluta é a relação descrita por 

t

v

Vol
Vol

=φ ,                                                                                                     ( 1.1 ) 

onde φ é a porosidade absoluta, vVol  é o volume de vazios e tVol  é o volume total. 

A porosidade absoluta não leva em conta a morfologia dos poros que, 

segundo Kuster e Toksoz  (1974) apud Wang (2001), influencia muito mais as 

propriedades sísmicas (velocidade e impedância) do que propriamente a porosidade. 

Existe ainda a classificação genética de porosidade, podendo ser primária ou 

secundária. A porosidade primária é resultado do processo de deposição de 

materiais detríticos ou orgânicos, enquanto que a porosidade secundária é resultado 

de processos geológicos que ocorrem após a sedimentação e consolidação das 

rochas. Entre tais processos, que aumentam ou diminuem a porosidade primária, 

citam-se, por exemplo, a dissolução, precipitação, fraturamento e falhamento 

(McDonald e Surdam, 1984). 

Independentemente da origem da porosidade, busca-se a reprodução da 

geologia da área de interesse, sendo importante a definição da porosidade das 

rochas do reservatório. 
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1.1 - Obtenção da porosidade 

Existem diversas fontes de informações de onde extrair a porosidade, cada 

qual com sua limitação. A maior parte das metodologias existentes baseia-se em 

dados provindos de poços (perfis e testemunhos), podendo também utilizar dados 

sísmicos (empilhados ou pré-empilhados). Os dados de poço têm uma grande 

resolução vertical e pequena densidade de amostragem horizontal, ao contrário dos 

dados sísmicos. Assim, muitos métodos procuram combinar esses dados de 

maneira que os mesmos se complementem. 

No caso de perfis de poço, pode-se calcular a porosidade do intervalo 

desejado utilizando um ou mais perfis. Os perfis sônico, densidade e neutrão são os 

mais utilizados para o cálculo de porosidade das rochas, após correções dos efeitos 

de variações de fluido e de matriz, para evitar assim o falseamento das respostas 

obtidas. A profundidade de investigação desses perfis é pequena, com respostas 

dependentes essencialmente das características das rochas adjacentes ao poço. 

Existem outras ferramentas, não disponíveis para o presente estudo, que 

medem características como a microresistividade, o magnetismo nuclear e a 

ressonância magnética, também utilizadas para a determinação de porosidade. 

Neste trabalho são empregados os perfis sônico, densidade e neutrão, cujos 

problemas e aplicação para a determinação de porosidade são discutidos a seguir.  

1.1.1 - Perfil sônico 

A ferramenta do sônico consiste basicamente de um transmissor de pulso 

sonoro e de um receptor que grava o pulso no momento da sua passagem. Desse 

modo grava-se o tempo (t) requerido para o pulso atravessar 1 ft (pé) da formação. 

Conhecido como tempo de trânsito ou vagarosidade, t é o inverso da velocidade de 

propagação da onda sonora. O tempo de trânsito depende da litologia e da 

porosidade da rocha, sendo útil na determinação da porosidade quando a litologia 

for conhecida. 

A propagação das ondas no poço é um fenômeno complexo, pois é 

governada por propriedades mecânicas de vários domínios acústicos (a formação 

rochosa, o fluido de perfuração e a ferramenta). 
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O pulso gerado no transmissor viaja como ondas compressionais e 

cisalhantes na formação, como ondas de superfície nas paredes do poço e como 

ondas guiadas dentro do fluido de perfuração (mud waves). As ondas 

compressionais são as primeiras a chegar, seguidas pelas ondas cisalhantes, mud 

waves e as ondas de superfície (no caso as ondas Stoneley). 

Algumas vezes ocorrem problemas durante a aquisição como, por exemplo, o 

cycle skipping, que é a ocorrência anômala de valor alto de t. Isso ocorre quando a 

chegada de determinado pulso é mascarada pela chegada de outra onda tardia do 

pulso anterior, como no caso de formações inconsolidadas ou fraturadas, com 

presença de gás, lama com gás ou seções de poço desmoronadas ou rugosas. 

Essas formações atenuam o sinal a ponto de ser suplantado por outro sinal tardio. 

Um outro tipo de problema é a chegada das mud waves nos receptores 

próximos, antes das ondas consideradas como sinais. Isto ocorre em poços com 

grandes diâmetros (por exemplo, 20 polegadas). Este problema é contornado com a 

utilização de ferramentas que permitam a investigação da velocidade da formação 

na zona não alterada pelo poço. 

As velocidades nas formações litológicas comuns variam de 6,000 a 23,000 

ft/s. A unidade utilizada nos perfis é microsegundos/pés (µs/ft), sendo cerca de 44 

µs/ft para dolomito denso sem porosidade e 190 µs/ft para a água. 

Nas rochas, a velocidade de propagação das ondas sísmicas depende 

principalmente da composição da matriz, do volume poroso e do formato dos poros, 

entre outras propriedades do meio. Na Tabela 1.1 estão listadas as ve locidades (V) e 

o tempo de trânsito (t) de alguns tipos de rochas. 
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Tabela 1.1 - Velocidades de  rochas e os tempos de trânsito. Modificado de 

Schlumberger (1987). 

 V (ft/sec) t (µs/ft) 

Arenitos 18.000-19.500 55.5-51.0 

Calcáreos 21.000-23.000 47.6-43.5 

Dolomitos 23.000 43.5 

Anidrita 20.000 50.0 

Halita 15.000 66.7 

Os valores listados são para materiais não porosos e sugerem que a 

velocidade seja inversamente proporcional à porosidade, ou seja, a velocidade 

diminui com o aumento da porosidade, aumentando o tempo de trânsito. Como 

citado anteriormente, estudos mostram que a velocidade na realidade depende mais 

da forma dos poros do que propriamente da porosidade (Kuster e Toksoz  (1974) 

apud Wang (2001)). 

Uma maneira utilizada para calcular a porosidade a partir de perfis sônicos é 

através da equação empírica de Wyllie et al (1956, 1958), baseada em estudos de 

laboratório. Wyllie et al (1956, 1958) propõem para arenitos limpos e consolidados 

com poros distribuídos uniformemente, uma relação linear entre a porosidade e o 

tempo de trânsito, a chamada equação do tempo médio, definida como 

maf ttt )1(log φφ −+=  ,                                                                                   ( 1.2 ) 

onde logt  é o valor lido no perfil sônico em µs/ft, mat  é o tempo de trânsito da matriz e 

ft  é o tempo de trânsito do fluido saturante. 

Essa equação é limitada a um modelo simples e não funciona em valores 

extremos de porosidade. O modelo pressupõe que a rocha é isotrópica, saturada de 

fluido, com alta pressão efetiva, com porosidade primária e com as proporções 

mineralógicas homogeneamente distribuídas. Apesar da limitação, a equação do 

tempo médio também é apresentada em termos de velocidade ainda neste capítulo  

devido ao seu valor histórico. 
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Como a equação de tempo médio nem sempre apresenta bons resultados na 

prática, pois parte do princípio que a rocha é composta unicamente de grãos de 

quartzo, utiliza-se uma transformação empírica baseada em comparações do tempo 

de trânsito do sônico observados na prática com medidas independentes de 

porosidade. Essa transformação empírica é feita pela seguinte equação 

log

log )(

t

tt
Ce ma−

=φ ,                                                                                       ( 1.3 ) 

a constante Ce  varia entre 0.625 e 0.7, a depender do caso. Para o caso de 

reservatório saturado de gás, utiliza-se 0.6. Na Figura 1.1 apresenta-se um gráfico 

com a aplicação das equações 1.3 e 1.8, onde estima-se a porosidade dos arenitos 

do poço MU99 através da leitura direta dos perfis, em uma aplicação conjunta do 

perfil sônico com o densidade. Os dados apontam para valores de porosidade entre 

0,30 e 0,35, pois é a faixa em que as leituras se enquadram. Os folhelhos 

apresentam valores menores de porosidade do que os arenitos nesse exemplo. 
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Figura 1.1 - Poço MU99 – Notar nos perfis de raios gama, de densidade e neutrão que os eventos da 

seqüência inferior presentes no poço possuem características de reservatório mais arenoso e pouco 
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intercalado com folhelho. Isso aponta para condições de porosidade melhores do que do poço MU17. 

O evento basal (MU 200) possui características de arenito mais limpo. 

O perfil sônico permite a obtenção das velocidades de propagação de ondas 

(compressionais Vp e cisalhantes Vs) nas camadas. Como a faixa de freqüência dos 

perfis sônicos (kHz) é bastante distinta da faixa da sísmica (Hz), podem ocorrer 

diferenças significativas em termos de estimativas de velocidades. Um exemplo 

disso é visto na calibração do poço MU99 com a sísmica (Figura 1.2), onde temos da 

esquerda para a direita : a escala tempo-profundidade, o perfil sônico (DT), o perfil 

de densidade (RhoB), o mesmo perfil sônico com o traço sintético (gerado através 

dos perfis) na freqüência sísmica e o mesmo sintético superposto à sísmica da área. 

É visível a diferença entre as freqüências da sísmica e do perfil sônico. 

 

Figura 1.2 - Calibração do poço MU99 com a sísmica, onde temos da esquerda para a direita : a 

escala tempo-profundidade, o perfil sônico (DT), o perfil de densidade (RhoB), o mesmo perfil sônico 

com o traço sintético (gerado através dos perfis) e o mesmo sintético superposto à sísmica da área. 

Notar a diferença entre as freqüências da sísmica e do perfil sônico. As linhas pontilhadas marcam o 

topo do reservatório MU100 e base do MU200. 

A Figura 1.2 mostra ainda outra função importante do perfil sônico, que é a 

calibração poço-sísmica. A calibração é necessária para que a interpretação sísmica 

seja feita de forma coerente com os dados de poços. 
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1.1.2 - Perfil de densidade 

Os perfis de densidade são principalmente utilizados na determinação de 

porosidade, mas também são úteis na identificação de minerais em depósitos 

evaporíticos, detecção de gás, determinação da densidade do hidrocarboneto, 

avaliação de arenito-folhelho e litologias complexas, cálculo da pressão litostática e 

propriedades da mecânica de rochas. 

O princípio baseia-se em uma fonte radioativa aplicada na parede do poço 

que emite raios gama na formação. Os raios gama são partículas de alta velocidade 

que perdem energia ao colidirem com os elétrons presentes na rocha. Esse 

processo de interação onde há perda de energia é conhecido como dispersão 

Compton. Os raios gama, que são captados pelo receptor após sofrerem a 

dispersão, são indicadores da densidade da formação. Como o número de colisões 

está relacionado diretamente ao número de elétrons da formação, a resposta da 

ferramenta é dada pela densidade de elétrons da rocha (número de elétrons por 

centímetro cúbico). A densidade de elétrons da formação está relacionada com a 

densidade da rocha, que por sua vez depende da densidade da matriz da rocha, da 

porosidade e da densidade dos fluidos presentes nos poros. 

Para minimizar a influência do fluido de perfuração existe na ferramenta um 

artefato que o retira, permitindo o contato direto da ferramenta com a formação. 

Quando ocorre de ainda haver lama entre a ferramenta e a formação, é necessário 

fazer-se correção para retirar esse efeito. 

A correção é feita utilizando-se detectores de curta e de longa profundidade 

de investigação, pois através da plotagem em gráfico (gráfico “spine-and-ribbs”) dos 

valores lidos, estabelece-se um valor de densidade média para a litologia 

investigada e determina-se o valor da correção a ser aplicada de acordo com o 

afastamento dos valores lidos com a curva de densidade média. Deve-se levar em 

conta as características da lama para a correção. 

A curva de densidade tem a escala em gramas por centímetro cúbico e para 

poços com diâmetro acima de 15 polegadas e contendo lama e gás, devem-se fazer 

correções para retirar esses efeitos. 
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O perfil de densidade responde à densidade de elétrons ( eρ ) das formações, 

sendo que esta relaciona-se com a densidade total ( bρ ) da seguinte forma, para 

uma substância de apenas um elemento  







=

A
Z

be
2

ρρ ,                                                                                           ( 1.4 ) 

onde bρ  é a densidade total real, Z  é o número atômico (número de elétrons por 

átomo) e A  é o peso atômico ( Ab /ρ  é proporcional ao número de átomos por 

centímetros cúbicos da substância). 

Para uma substância composta por vários elementos, a densidade de elétrons 

relaciona-se com a densidade total da seguinte forma 
















=

∑
..WtMol

Z
i

i

be ρρ ,                                                                                       ( 1.5 ) 

onde ∑
i

iZ  é a soma dos números atômicos dos átomos da molécula e ..WtMol é o 

peso molecular dos átomos que compõem a molécula. 

Quando a ferramenta de densidade é calibrada em calcáreos saturados com 

água doce, a chamada densidade total aparente ( aρ ), que é lida pela ferramenta 

relaciona-se com a densidade de elétrons ( eρ ) através da relação 

1883.007704.1 −= ea ρρ .                                                                              ( 1.6 ) 

Para arenitos, calcáreos e dolomitos, os valores lidos nos perfis são quase 

idênticos aos valores reais de densidade.  

O cálculo da porosidade a partir de perfis de densidade é realizado através 

das relações descritas a seguir. Para uma rocha de porosidade φ , com densidade 

de matriz conhecida maρ , contendo um fluido de densidade média fρ , temos a 

densidade total bρ  da formação descrita como  
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mafb ρφφρρ )1( −+= .                                                                                    ( 1.7 ) 

Para fluidos comuns, com exceção de gás e hidrocarbonetos leves, podemos 

considerar a densidade aparente, lida nos perfis, como igual à densidade total 

( ba ρρ = ). Resolvendo para φ , temos que 

fma

bma

ρρ
ρρ

φ
−
−

= .                                                                                               ( 1.8 ) 

Considerando a presença de argila na matriz, a equação 1.7 deve ser 

reescrita como 

( ) arg1 ρρρ CC qzma +−= ,                                                                               ( 1.9 ) 

onde qzρ  é a densidade do quartzo e feldspato, principais constituintes das rochas, 

argρ  é a densidade da argila e C a argilosidade.  

1.1.3 - Perfil neutrão 

O perfil neutrão é utilizado para descrever as formações porosas e para 

determinar as suas porosidades. A resposta da ferramenta depende da quantidade 

de hidrogênio da formação. Em rochas limpas, cujos poros possuem água ou óleo, o 

neutrão reflete a quantidade de poros com fluidos. 

Utilizando-se o neutrão juntamente com outros perfis de porosidade ou dados 

de testemunhos, identificam-se zonas de gás, produzem-se valores de porosidade 

mais acurados e também se faz identificação litológica, além da avaliação do 

conteúdo de argila. O princípio é descrito a seguir.  

Nêutrons são partículas eletricamente neutras, com massa quase idêntica à 

massa do átomo de hidrogênio. Na ferramenta do neutrão uma fonte radioativa emite 

nêutrons de alta energia para a formação. Estes nêutrons colidem com os núcleos 

dos átomos da formação, perdendo energia. 

A quantidade de energia perdida por colisão depende da massa do núcleo 

com o qual o nêutron colide. A maior quantidade de energia perdida ocorre quando o 
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nêutron colide com um núcleo de massa praticamente igual, ou seja, um núcleo de 

hidrogênio. Essa perda de energia reflete na diminuição de velocidade do nêutron, 

ou seja, a diminuição da velocidade depende da quantidade de hidrogênio da 

formação. Quanto maior a quantidade de hidrogênio, mais rápida será a perda de 

energia. 

Em poucos microssegundos os nêutrons têm sua velocidade diminuída por 

sucessivas colisões, ficando dispersos randomicamente até serem capturados por 

núcleos de átomos de cloro, hidrogênio ou silício. Ao serem capturados ocorre a 

emissão de alta energia de raios gama devido à excitação do núcleo. Existem 

ferramentas que registram os raios gama e outras que detectam os nêutrons.  

Quando a concentração de hidrogênio é pequena os nêutrons se propagam 

para longe da fonte até serem capturados. Então, o tempo de captura registrado no 

detector aumenta com o decréscimo da concentração de hidrogênio, e vice-versa. 

A ferramenta do neutrão é sensível a folhelho desde que o mesmo contenha 

pequenas quantidades de boro e outros elementos terras-raras. Para minimizar esse 

efeito e melhorar a resposta para gás, utiliza-se detectores de nêutrons epitermais 

(acima de 0.4 eV) em adição aos detectores de nêutrons termais. 

Desse modo obtém-se duas medidas de porosidade que, quando 

comparadas, indicam o conteúdo de argila ou folhelho ou ainda a salinidade do 

fluido da formação. 

A resposta no perfil para um calcáreo de 19% de porosidade saturado de 

água é definido como 1000 API. 

Como citado anteriormente, a resposta da ferramenta de neutrão reflete a 

quantidade de hidrogênio, ou melhor, depende do índice de hidrogênio da formação. 

O índice de hidrogênio é proporcional à quantidade de hidrogênio por unidade de 

volume, sendo a unidade considerada para a água doce em condições de superfície. 

As condições padrões para a calibração dos perfis neutrão são: 

- diâmetro do poço: 
8
7

7  polegadas 
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- água doce no poço e na formação 

- poço sem reboco 

- temperatura de 75º F 

- pressão atmosférica 

- ferramenta centrada no poço 

Se existem desvios dessas condições, os perfis devem ser corrigidos. 

Existem gráficos (empíricos) baseados em perfis reais que auxiliam a correção de 

todos esses fatores. 

1.1.4 - Combinação de perfis 

Para se determinar a porosidade real a partir de um único perfil deve-se 

conhecer a litologia, a vagarosidade e a densidade da matriz, os fluidos e a 

geometria dos poros, além de fazer a correção ambiental. Além dessas variáveis, a 

determinação é ainda mais difícil se a matriz é de litologia desconhecida ou consiste 

de dois ou mais minerais em proporções desconhecidas. As variáveis são tantas que 

torna-se inviável o cálculo da porosidade correta com a utilização de um único perfil. 

Como os perfis respondem de maneira diferente para os minerais da matriz, 

para a presença de gás ou óleo leve e para a geometria de poros, o recomendável é 

utilizar a combinação desses perfis. 

Um exemplo da utilização perfis de modo combinado, é visto na Figura 1.1 e 

conforme descrito anteriormente, utiliza-se as leituras dos perfis sônico e densidade 

do mesmo intervalo do reservatório para a determinação de porosidade. No eixo X 

temos os valores de tempo de trânsito e em Y os valores de densidade. A curva em 

azul é baseada no tempo médio (equação 1.2) e a curva em vermelho é baseada em 

observações de campo (equação 1.3). Os valores do poço MU99 são lidos 

diretamente dos perfis e plotados no gráfico. Nota-se que os pontos ajustam-se 

melhor à curva baseada na equação empírica (em vermelho). Os valores das 

porosidades correspondentes não estão marcados nas curvas do gráfico, mas sabe-

se que para os arenitos utilizados no exemplo a faixa é entre 0,30 e 0,35. Apesar de 

não ser recomendado para determinação de litologias, nota-se que os arenitos 

separaram-se dos folhelhos.  
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Outras combinações de pares de perfis podem ser feitas, observando-se as 

seguintes restrições: 

- sônico e neutrão : não é indicado se houver camadas de sal pois, para a 

resolução dos perfis, a porosidade do sal é nula; 

- densidade e neutrão : quando houver certeza do par mineral presente; essa 

combinação é útil para detectar gás e argilosidade. 

1.2 - Argilosidade 

A partir dos perfis de poços também é possível se fazer estimativas a respeito 

da quantidade de argila existente na rocha, a chamada argilosidade. A argilosidade 

é um parâmetro muito importante para a definição das características petrofísicas, 

uma vez que influencia diretamente em todas elas (velocidade, porosidade, 

permeabilidade, densidade, etc) e sua determinação é ainda um tema em discussão 

entre os estudiosos da área. 

A argila é encontrada nas rochas distribuída de diversas formas: dispersa 

(preenchendo poros), estrutural (como grãos) ou laminar (em camadas), sendo que 

cada forma influencia de maneira diferente as propriedades petrofísicas. 

Existem vários métodos de determinação como, por exemplo, a partir do perfil 

de raios gama. Adota-se um determinado valor acima do qual a amostra será 

considerada folhelho (apesar de que nem sempre a argila existente é folhelho). Para 

tanto, utiliza-se uma expressão do tipo  

GRmínimoGRmáximo
R mínimoGRlido - G

C
−

= ,                                                                     ( 1.10 ) 

onde C  é argilosidade, GRlido  é o valor lido no perfil de raios gama, GRmínimo  é o 

valor de referência inferior da curva de raios gama e GRmáximo é o valor escolhido 

como referência acima do qual todas as amostras serão consideradas folhelho. 

Existem outros métodos utilizados na indústria do petróleo, com outros perfis 

e até combinação de vários, mas que não serão abordados por não serem o objetivo 

principal do trabalho. 
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1.3 - Ensaios Petrofísicos 

Outra possibilidade de se determinar a porosidade é através de ensaios 

petrofísicos, utilizando-se amostras de testemunhos. O maior problema desses 

ensaios é reproduzir em laboratório as condições de reservatório. Existem 

problemas quando a rocha é não consolidada, sendo necessária a utilização de 

técnicas de congelamento e encapsulamento. 

Existem vários métodos, mas normalmente nos ensaios laboratoriais a 

medição da porosidade é feita determinando-se pelo menos dois de três parâmetros 

básicos (volume total ( TOTALOLV _ ), volume de sólidos (
SÓLIDOSOL

V
_

) e volume de poros 

( POROSOLV _ ). Utilizam-se aparelhos para injetar fluidos conhecidos nas amostras de 

rochas de volume também conhecido, com isso é possível calcular os parâmetros 

desejados, pois  

POROSOLSÓLIDOSOLTOTALOL VVV ___ += .                                                              ( 1.11 ) 

1.4 - Método sísmico de reflexão 

Como citado anteriormente, diferentemente das informações provindas de 

poços, a sísmica possui como característica a baixa resolução vertical e alta 

densidade de amostragem horizontal, possibilitando a sua utilização na região onde 

não existem poços (entre e fora dos poços). 

Para que a sísmica possa ser utilizada em conjunto com as informações de 

poços, devemos lançar mão das chamadas propriedades sísmicas das rochas, 

sendo as mais comuns o tempo de trânsito, que é o inverso da velocidade, a 

densidade e a impedância, que é o produto da velocidade pela densidade. 

Para um material elástico, homogêneo e isotrópico, existem dois tipos de 

velocidades (Ewing et al., 1957 e Aki e Richards, 1980) : a compressional PV  e a 

cisalhante SV , definidas respectivamente como  
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ρ

µκ
3
4

+
=PV                                                                                            ( 1.12 ) 

e 

ρ
µ

=SV  ,                                                                                                 ( 1.13 ) 

onde κ é o módulo principal (bulk), que é o inverso da compressibilidade, µ é módulo 

de cisalhamento e ρ é a densidade. Neste trabalho as velocidades são em km/s. 

Gassmann (1951) apud Wang (2001) utiliza κ e µ para calcular o efeito da 

substituição de fluidos nas propriedades sísmicas. As hipóteses básicas da equação 

de Gassmann são: 

1) a rocha é macroscopicamente homogênea; 

2) todos os poros estão interconectados ou comunicados; 

3) os poros estão preenchidos com fluido de viscosidade zero (líquido, gás ou 

mistura); 

4) o sistema rocha-fluido em estudo é fechado; 

5) o fluido do poro não interage com o sólido de modo a desagregar ou 

enrijecer o arcabouço. 

As hipóteses (2) e (3) são pontos-chave para a teoria de Gassmann, 

implicando que a freqüência da onda é zero. Isto explica o porquê das medidas de 

laboratório e de perfis, do módulo principal (bulk) e da velocidade são maiores do 

que as calculadas pela equação. 

Biot (1956a, b, 1962) apud Wang (2001) amplia a equação de Gassmann 

para todas as freqüências. 

A teoria de Gassmann, complementada pela de Biot, é amplamente utilizada 

nos trabalhos de substituição de fluidos. 
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Como o módulo principal (bulk) κ é muito dependente dos fluidos presentes 

nos poros da rocha, ao contrário do módulo de cisalhamento µ , utiliza-se estas 

características em conjunto através da relação 
S

P

V
V

. Esta relação é útil como 

indicador de litologia (Tatham, 1982; Domenico, 1984) e também como indicador 

direto de hidrocarbonetos, especialmente com a técnica AVO (Wang, 2001).  

Um outro modo de utilização da relação 
S

P

V
V

 é através da razão de Poisson σ, 

que pode ser descrita como  

1

150

2

2

−








−








=

S

P

S

P

V
V

V
V

,

σ  .                                                                                      ( 1.14 ) 

A razão de Poisson permite a separação de litologias, como por exemplo, 

arenitos de calcáreos, pois apesar de apresentarem valores de PV  semelhantes, 

possuem valores de σ distintos (a razão de Poisson do quartzo é cerca de 20 vezes 

menor do que a da calcita). Essa diferença está relacionada com a SV , pois o 

quartzo possui um valor 28% maior que a calcita (Domenico, 1984). A Tabela 1.2 

mostra os valores de velocidades, razão 
S

P

V
V

 e razão de Poisson. 

Tabela 1.2 - Valores de velocidades PV  e SV , razão 
S

P

V
V

 e razão de Poisson 

(Domenico,1984). 

 Velocidades (km/s) Razão de Densidade 
Mineral Vs Vp Vp/Vs Poisson (g/cm3) 
Quartzo 4,153 6,057 1,458 0,056 2,65 
Calcita 3,243 6,259 1,93 0,316 2,71 
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As velocidades sísmicas também são utilizadas na estimativa de porosidade, 

sendo a relação proposta por Wyllie et al.(1956) uma das mais conhecidas, apesar 

de estarem em desuso. 

A equação chamada de “tempo médio”, em termos de velocidades, é 

expressa por 

PfPmP VVV
φφ

+
−

=
11

 ,                                                                                       ( 1.15 ) 

onde PmV  é a velocidade da onda P da matriz e PfV   a velocidade da onda P no fluido 

intersticial. Esta relação não leva em conta a geometria de poros, e é usada para 

determinação da porosidade a partir de perfis elétricos de poços em arenitos 

consolidados, mas não se ajusta bem a arenitos não consolidados. Raymer et al. 

(1980) apresentaram uma nova equação que supera essa limitação e que é dada 

por  

( ) PfPmP VVV φφ +−= 21                                                                                ( 1.16 ) 

para φ < 0,37. 

Castagna (1985), fazendo uso da teoria de Biot-Gassman, desenvolve uma 

expressão para a obtenção de SV  como função da porosidade, dada por 

( ) SmS VV φ−= 1 ,                                                                                          ( 1.17 ) 

sendo SmV  a velocidade da onda cisalhante na matriz. 

Até o momento considerou-se as rochas possuindo composição homogênea, 

no entanto sabe-se que as rochas apresentam composição variada (com mais de um 

mineral na matriz), conseqüentemente, as relações entre as velocidades das ondas 

PV  e SV , e a porosidade, descritas acima, não são apropriadas.  

A equação de Wyllie (1.15) considera o meio homogêneo e pode ser 

modificada para considerar os componentes da matriz como, por exemplo, 

considerando a matriz composta por quartzo e argila, da seguinte forma  
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fqzCP VV
qz

V
C

V
φ

++=
1

,                                                                                   ( 1.18 ) 

onde C  é a argilosidade da rocha, qz  é a fração de quartzo e qzC +=− )1( φ . qzV  é a 

velocidade da onda P no quartzo, CV  é a velocidade da onda P na argila e fV  é a 

velocidade da onda P no fluido intersticial. 

Han et al. (1986) desenvolvem equações empíricas baseando-se na equação 

acima, a partir de observações experimentais. Através da utilização de ondas ultra-

sônicas em 75 amostras de arenitos, sob pressão de confinamento de 40 Mpa e 

pressão de fluido de 10 Mpa, chega-se às seguintes expressões: 

        18,293,659,5 CVP −−= φ                                                                      ( 1.19 ) 

e 

        89,191,452,3 CVS −−= φ .                                                                    ( 1.20 ) 

Eberhart-Phillips et al. (1989) desenvolvem novas equações empíricas a partir 

das expressões desenvolvidas por Han et al.(1986) incluindo o efeito da variação da 

pressão, para obter  

 )(446,073,194,677,5 7,16 eP
eP ePCV −−+−−= φ                                           ( 1.21 ) 

e 

 )(361,057,194,470,3 7,16 eP
eS ePCV −−+−−= φ ,                                          ( 1.22 ) 

onde eP  é a pressão efetiva.  

Normalmente a saturação varia numa mesma rocha, espacial e 

temporalmente, e os poros podem estar preenchidos por uma mistura heterogênea 

de duas ou mais fases. PV  e SV  variam diferentemente, conforme a saturação e a 

composição do fluido. A saturação não causa variações no módulo de cisalhamento, 

porém, altera consideravelmente o módulo principal (bulk). A comparação entre as 

velocidades de uma amostra seca e as velocidades de uma amostra saturada 

mostra que 
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PV  (seco) < PV  (saturado)     e    SV  (saturado) < SV  (seco) 

É comum os poros das rochas reservatório estarem preenchidos por fluidos, 

que são uma mistura heterogênea composta de salmoura e hidrocarbonetos na fase 

gasosa (gás) e na fase líquida (óleo). 

Estes fluidos influenciam fortemente as propriedades das rochas (densidade, 

módulo principal (bulk), velocidade e viscosidade) que variam substancialmente, a 

depender da pressão e da temperatura. Além da pressão e temperatura, a 

composição dos fluidos também varia. Por exemplo: a composição dos 

hidrocarbonetos depende da rocha geradora, da profundidade de soterramento, da 

migração, da biodegradação e do histórico de produção. 

A densidade e o módulo principal (bulk) dos hidrocarbonetos aumentam com 

o aumento do peso molecular e da pressão e decrescem com a temperatura. Já o 

módulo, a densidade e viscosidade da salmoura aumentam com o aumento da 

quantidade de sal e pressão. 

Além disso, as propriedades do óleo e da salmoura são alteradas se 

quantidades significativas de gás forem absorvidas. Apesar do grande número de 

variáveis envolvidas, existem muitos trabalhos que apontam para um 

comportamento sistemático das propriedades dos fluidos, como por exemplo, Batzle 

e Wang (1992). 

1.4.1 - Atributos sísmicos 

Os atributos sísmicos disponibilizados para este estudo são: amplitude, 

impedância acústica e impedâncias elásticas compressional (P) e cisalhante (S). 

Como a metodologia proposta por Loures e Moraes (2001) utili za os atributos 

sísmicos PV  , SV  e densidade ?, existe a necessidade de adaptar as equações para 

os atributos de impedância. A manipulação é simples, bastando multiplicar os termos 

pela equação 1.7. As equações 1.19 e 1.20 em termos de impedância P ( PI ) e S 

( SI ) ficam 
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))1(()18,293,659,5( mafPP CIV ρφφρφρ −+−−==                                      ( 1.23 ) 

e 

))1(()89,191,452,3( mafSS CIV ρφφρφρ −+−−== .                                     ( 1.24 ) 

De modo análogo, todas as outras equações descritas em função de 

velocidades neste capítulo são passíveis de adaptação para impedância. 

A partir dos dados de impedâncias elásticas P e S são gerados diversos 

atributos utilizados para discriminação litológica e detecção de fluidos, como por 

exemplo  

( ) ( ) ( ) ( )2222
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 é utilizado principalmente para discriminar litologias e o 

atributo 
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= relaciona-se com a razão de Poisson, conforme discutido neste 

capítulo. Goodway et al. (1997), Russell et al. (2003) e Dillon et al. (2003), discutem 

qual valor deve ser assumido para c . 

Os atributos ( ) ( )22 252 SP I,I −  e ( ) ( )22 52 SP I,I −  relacionam-se com o produto 

( ) ( )22
SP IcI −=λρ , onde λ  é a constante de Lamé definida como 

incompressibilidade e ρ  a densidade. Diferenciam-se apenas pelo valor de c , sendo 

2,25 o valor adotado por Russell et al. (2003) e 2,5 o valor sugerido por Dillon et al. 

(2003) para as rochas de idade Cretáceo. 

Segundo Dillon et al. (2003), o atributo SP II −  é aproximadamente igual a 

λρ e ainda com a vantagem de deixar o dado sísmico menos ruidoso. No presente 

trabalho serão utilizados apenas as impedâncias P ( PI ) e S ( SI ), pois não serão 

abordadas a determinação de saturação ou questões envolvendo fluidos. 
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Capítulo 2  - Determinação de Propriedades das Rochas-

Reservatório 

No capítulo anterior, discutiu-se a obtenção de propriedades das rochas, com 

ênfase na porosidade, através dos perfis de poços, bem como as relações das 

propriedades sísmicas com a porosidade, baseados em estudos de laboratório e 

ensaios petrofísicos. A partir daqui descreve-se as metodologias utilizadas para 

estimar para todo o campo as informações obtidas nos poços.  

As propriedades das rochas são estimadas para todo o reservatório através 

de diversos métodos, como por exemplo, os métodos geoestatísticos, que integram 

propriedades sísmicas com propriedades medidas nos poços. Doyen (1988), em 

trabalho pioneiro, apresenta a metodologia de cokrigagem para determinação da 

porosidade a partir do tempo de trânsito. Nessa mesma linha, seguiram-se os 

trabalhos de Journel & Alabert, 1990; Xu et al. 1992; e Doyen et al., 1996, que 

buscam utilizar a maior densidade de informações espaciais dos atributos sísmicos 

para auxiliar a determinação de propriedades das rochas na região interpoços 

através da modelagem da variabilidade espacial entre as variáveis envolvidas, 

seguida da etapa de regressão geoestatística. Os trabalhos de Pendrel et al. (1997) 

e Helgesen et al. (2000) descrevem a metodologia utilizada pela indústria do 

petróleo. 

Pendrel et al. (1997) utilizam os dados de impedância, resultantes da inversão 

sísmica 3D realizada com o método Constrained Sparse Spike, e as porosidades 

calculadas a partir dos perfis de poços para a análise geoestatística 3D. Nessa 

análise utilizam-se funções de densidade de probabilidades de porosidades e 

variogramas para propagar a porosidade por todo o reservatório através de 

simulação estocástica. Essa metodologia permite a análise de incerteza das 

estimativas realizadas. 

Helgesen et al. (2000) seguem a mesma linha de Pendrel et al. (1997) e 

comparam os modelos de porosidade obtidos através de: krigagem universal 

utilizando como tendência a impedância invertida com o método Constrained Sparse 

Spike e simulação estocástica guiada pelos dados sísmicos. A simulação estocástica 
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apresentou melhores resultados, pois preserva melhor a heterogeneidade dos 

reservatórios. 

O método Constrained Sparse Spike utiliza algoritmo baseado na formulação 

apresentada por Fullagar (1985) e Pendrel et al. (1997). Para a inversão acústica 

traço a traço, a função objetivo a ser minimizada é do tipo  

)()()( ssdsLrLF qp −+= λzi ,                                                                       ( 2.1 ) 

onde zi  é o vetor de impedâncias acústicas , r a refletividade, ds  o traço sísmico e 

ss  o traço sísmico sintético. pL  e qL  são termos normalizados dados por  

( )
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Para o termo da refletividade, normalmente adota-se 1=p , o que resulta em 

uma distribuição exponencial. Para 2=p  teremos uma distribuição Gaussiana do 

erro. 

Para que a inversão desse tipo tenha sucesso, é necessário cumprir bem as 

seguintes etapas: controle de qualidade dos perfis de poços, calibração perfil-

sísmica e interpretação sísmica refinada. 

Os dados sísmicos (volumes de impedância elástica P e S) utilizados no 

presente trabalho foram gerados através de metodologia que realiza inversão 

simultânea de cubos sísmicos separados por ângulos para obter dados de 

impedância de onda P e de onda S, e representa o atual estado da arte da inversão 

elástica na indústria. 

Por mais que as metodologias geoestatísticas tenham evoluído, o cálculo dos 

atributos sísmicos, através da inversão dos dados, é realizado em processo 

independente da regressão geoestatística. Buscando essa integração, Bortoli et al. 

(1993) e Haas & Dubrule (1994) propõem a inversão geoestatística, cuja 

metodologia consiste de uma interpolação das impedâncias calculadas nos poços, 

seguida de uma etapa de ajuste dos dados sísmicos aos poços para validar o 

resultado final.  
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Existem ainda casos em que não se usa a geoestatística, sendo possível 

determinar a espessura porosa diretamente dos dados sísmicos de amplitude, como 

relatado por Stanulonis e Tran (1992), ou então utilizando a análise das variações de 

amplitude (análise AVO) para identificar carbonatos porosos em Harvey (1993). 

Buland et al. (2001) mostram outra abordagem utilizando-se a inversão AVO. Este 

tipo de inversão utiliza tempo de trânsito e amplitude simultaneamente para estimar 

a densidade e as velocidades compressional e cisalhante. A partir de medidas de 

laboratório em amostras, estabelece-se a relação entre os parâmetros sísmicos e 

porosidade para que sejam feitas as estimativas para toda seção sísmica. 

Burge e Neff (1998) apresentam metodologia de inversão para porosidade 

integrando perfis de poços e dados sísmicos, através da modelagem de traços 

sintéticos a partir de perfis petrofísicos (porosidade, saturação de água, 

argilosidade), modelos geológicos e outras informações a priori. Os traços sintéticos 

são, posteriormente, comparados por correlação aos dados reais para validação dos 

modelos de porosidade. 

Dolberg et al. (2000) descrevem a utilização da inversão sísmica na definição 

da qualidade de reservatório (em termos de porosidade e heterogeneidades) num 

campo do Mar do Norte, reduzindo assim os riscos envolvidos nas locações. Através 

da análise de dados de porosidade dos poços e dos valores de impedância acústica 

dos dados sísmicos, estabelecem uma correlação entre ambos. A partir dessa 

relação e de valores médios de impedância obtidos a partir de horizontes sísmicos, 

geram mapas de pseudoporosidades. A metodologia utilizada é bastante difundida 

na indústria do petróleo. O mesmo trabalho destaca os seguintes cuidados que 

devem ser tomados na previsão de porosidade através da sísmica: a) a utilização de 

estudos petrofísicos para entender a relação rocha-fluido-sísmica; b) a análise 

estatística de perfis e testemunhos para validação das relações entre propriedades 

do reservatório e atributos sísmicos; c) a análise da qualidade dos dados sísmicos 

procurando definir a influência das etapas de aquisição e processamento sobre as 

amplitudes.  

Uma outra metodologia existente é a inversão de propriedades, tais como a 

porosidade, através da utilização de análise de regressões estatísticas e algoritmo 

de redes neurais. Este algoritmo utiliza a forma do traço sísmico para reconhecer e 
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classificar todos os traços presentes de acordo com a propriedade desejada, após 

etapa de treinamento. Exemplos desta metodologia são encontradas em Fournier et 

al. (1995), An et al. (2001) e em Berge et al.(2002). 

As metodologias aqui descritas buscam acertadamente a integração das 

informações existentes, sejam petrofísicas, geoestatísticas ou sísmicas, mas 

nenhuma delas apresenta uma base comum. Além disso, na maioria dos métodos 

descritos para estimativa de porosidade não existe a possibilidade de análise a 

respeito das incertezas envolvidas no processo. E apesar de todo cuidado que o 

geocientista possa ter em cada etapa do processo, existem erros envolvidos, sejam 

na medida, sejam inerentes ao próprio método de medição. No presente trabalho é 

utilizada metodologia Bayesiana de inversão, desenvolvida por Loures e Moraes 

(2001), que integra essas múltiplas fontes de informação numa única base, ou seja, 

todos os conjuntos de dados são interpretados com base em um processo de ajuste 

dos mesmos. Além disso, a metodologia permite a análise de incertezas, e é descrita 

a seguir. 

2.1 - Metodologia Utilizada – Inferência Bayesiana 

A metodologia de inferência Bayesiana desenvolvida por Loures e Moraes 

(2001) objetiva a construção de modelo de porosidade a partir de múltiplas fontes de 

informação e nesse trabalho é descrita em 2 etapas principais: a) a construção do 

modelo 1D a partir de informações de perfis de poço e b) a construção do modelo 

2D, a partir da combinação das informações obtidas na etapa 1D com os atributos 

sísmicos elásticos. 

2.1.1 - Modelo 1D 

A metodologia proposta por Loures e Moraes (2001) objetiva a construção de 

modelo de porosidade a partir de múltiplas fontes de informação, considerando o 

grau de incerteza associado a cada uma das fontes. A metodologia de inferência de 

porosidade foi desenvolvida usando conceitos fundamentais da teoria de Bayes, que 

é uma aplicação direta da teoria da probabilidade como método de inferência. 

O modelo de porosidade é obtido através do cálculo da função de densidade 

de probabilidade posterior. Esse cálculo depende da função de densidade de 
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probabilidade a priori, que carrega a informação sobre o conhecimento a respeito 

dos parâmetros previamente à obtenção dos dados, e da função verossimilhança, 

que contém a informação contida nos dados e relações matemáticas entre modelos 

e dos dados observados, podendo ser sintetizado pela seguinte expressão 

)I|(q)|(l)I,|(p φφ∝φ 43214321 d,d,d,dd,d,d,d  ,                                         ( 2.3 ) 

sendo )|( 4321 φd,d,d,dl  a função verossimilhança, onde d1, d2, d3 e d4 são os 

vetores representando os dados de perfis neutrão, sônicos (ondas compressional (P) 

e cisalhante (S)) e de densidade, respectivamente, e )|( Iq φ  a distribuição a priori.  

Para a construção da função verossimilhança deve-se considerar que os 

vetores de dados ( 4,3,2,1, =iid ) sejam independentes, com isso podemos escrever 

a função verossimilhança como o produto das distribuições dos dados, sendo 

representada pela expressão  

)|(l)|(l)|(l)|(l)|(l φφφφ=φ 443322114321 ddddd,d,d,d  .                             ( 2.4 ) 

Supondo uma distribuição normal para as incertezas contidas nos dados, é 

possível especificar a função verossimilhança como sendo 
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onde 2
iσ  é a variância do i -ésimo vetor de dados e if  é o vetor de dados modelado 

a partir do produto da função identidade e a porosidade intervalar de cada perfil 

utilizado. 

Com relação a distribuição a priori, adota-se a informação de que a 

porosidade varia entre o valor de porosidade mínima minφ  e porosidade máxima maxφ , 

implicando numa distribuição uniforme, representada por  
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Com isso podemos escrever a distribuição a posteriori como  

)|(l)|(p
,,,i
i φ∝φ ∏

= 4321
4321 idd,d,d,d  .                                                           ( 2.6 ) 

Com a escolha da distribuição normal para descrever os dados foram 

introduzidos quatro novos parâmetros na distribuição a posteriori que representam 

as variâncias das funções verossimilhanças, que são dadas pelas variâncias das 

distribuições dos erros contidos nas observações e representadas por 2
iσ .  

Supondo-se que as variâncias sejam parâmetros desconhecidos, pode-se 

representar a distribuição a posteriori como 

),,,,|(l)|,,,,(p
,,,i

ii 4321
4321

43214321 σσσσφ∝σσσσφ ∏
=

dd,d,d,d  .                         ( 2.7 ) 

Como não há interesse na estimativa das variâncias dos erros contidos nas 

observações, pode-se eliminar esses parâmetros da distribuição a posteriori através 

de um processo de marginalização representado por 

432143214321,,,4321 ),|,,,,()|(
14321

σσσσσσσσφφ
σσσσ

ddddIpp d,d,d,dd,d,d,d ∫=∗ .   

                                                                                                                              ( 2.8 ) 

Resume-se essa expressão como a integração da distribuição dos dados de 

cada perfil independentemente e já que a integração de uma distribuição normal em 

relação a sua variância resulta em uma distribuição do tipo t-Student, tem-se 

[ ] [ ]{ }∏
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ip φφφ fdfdd,d,d,d ii  ,                               ( 2.9 ) 

sendo iN  o número de elementos de cada vetor de dados 4,3,2,1, =iid . 

Através dessa equação pode-se fazer inferências a respeito da porosidade 

intervalar φ  , considerando as informações contidas em múltiplos dos dados 

existentes, das relações petrofísicas e de informações a priori, ou seja, construir o 

modelo 1D de porosidade a partir de múltiplas fontes de informações, levando em 

consideração o grau de incerteza associado a cada uma das fontes. 
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2.1.2 - Modelo 2D 

O resultado 1D obtido com as informações de poços é utilizado para a 

construção de modelo 2D de porosidade, de acordo com a formulação mostrada em 

seguida. 

Segundo Loures (2001), após a obtenção de modelo 1D, baseado em poços, 

as estimativas de porosidade são propagadas para a região interpoços através de 

uma distribuição construída a partir da função semivariograma. Essa distribuição é 

combinada com outras que incorporam as informações dos atributos e nas equações 

da física de rochas. É necessário considerar o reservatório como um modelo 

discretizado em células, obtendo como resultado uma distribuição de porosidade a 

posteriori para cada célula. 

Pode-se escrever a distribuição de porosidade média a posteriori para uma 

célula como sendo 

)|()|,(),,|( IqlIp φφφ svsv ∝  ,                                                                ( 2.10 ) 

onde )|( Iq φ  é a distribuição a priori e )|,( φsvl  a função verossimilhança, com v  

representando os dados que incorporam as informações de poço e s  o vetor de 

atributos sísmicos. 

Considerando a distribuição )|( Iq φ  uniforme, pode-se reescrever a equação 

2.10 como 

)|,(),|( φφ svsv lIp ∝,  .                                                                           ( 2.11 ) 

Pode-se ainda escrever a função verossimilhança como uma distribuição 

conjunta de dois vetores independentes da seguinte forma 

)|()|(),,|( φφφ svsv sp llIp ∝  ,                                                                  ( 2.12 ) 

onde )|( φvpl  incorpora as informações sobre a variabilidade do meio relacionados 

aos dados de poços, enquanto que )|( φssl  relaciona-se com os atributos sísmicos.  

Na região interpoços, a estimativa de porosidade possui incerteza dependente 

da variabilidade do meio e das distâncias entre os poços e o ponto estimado. O grau 
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de incerteza aumenta à medida que a célula estimada esteja mais distante do poço. 

(Moraes, 1996 e Moraes e Scales, 2000). 

Na equação 2.12 a função )|( φvpl tem o objetivo de  incorporar a informação 

sobre porosidade contida nos dados de poços, e isso depende da variabilidade 

espacial da porosidade no reservatório e também da quantidade e distribuição dos 

poços existentes. Por isso, utilizam-se dados experimentais de semivariograma, que 

se relacionam com a porosidade da seguinte forma: 

vv e)(fv +φ=  ,                                                                                           ( 2.13 ) 

onde ve  é o vetor de erros e  vf  é a função semivariograma dada por  
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sendo h o vetor de separação entre dois pontos, )(
^

iuφ  a estimativa de porosidade 

obtida em um poço na posição iu  e hN o número de pares no lag correspondente ao 

afastamento h .  

Assume-se uma distribuição normal para descrever os dados experimentais 

de semivariograma, assim escreve-se 
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onde v  é o vetor de dados de semivariograma e vf  o vetor contendo dados de 

semivariograma calculados para as células do reservatório. LN  é a dimensão do 

vetor de dados, que representa o número de lags e vσ  a variância. A equação 2.15 

representa a distribuição dos erros contidos nos dados de semivariograma. 

Como a variância dos dados de semivariograma é um parâmetro 

desconhecido, e que não há interesse de investigação, aplica-se o processo de 

marginalização para a eliminação de vσ , resultando numa distribuição do tipo  
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[ ] [ ]{ } 2)()()|(
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T

vpl
−

−−= φφφ fvfvv  ,                                                  ( 2.16 ) 

onde vf  é a função semivariograma da equação 2.14. 

Com relação aos atributos sísmicos, como não há conhecimento das 

correlações entre esses atributos e também das incertezas associadas, adota-se 

uma distribuição de probabilidade que não considere essas correlações. Desse 

modo, pode-se escrever a função )|( φssl  como produto de três funções, dada por 

)|()|()|()|( 332211 φφφφ ssss ssss llll =  ,                                                    ( 2.17 ) 

sendo 1s , 2s  e 3s  vetores dos atributos sísmicos ( PV , SV  e densidade, 

respectivamente). 

Como nos casos anteriores, pode-se eliminar as variâncias através da 

marginalização, obtendo a seguinte distribuição tipo t-Student 
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 ,                                                            ( 2.18 ) 

sendo N  a dimensão dos vetores de atributos sísmicos e if , 3,2,1=i , modelos 

petrofísicos que relacionam porosidade com PV , SV  e ρ, respectivamente. 

Substituindo as equações (2.15) e (2.21) em (2.10) obtém-se a distribuição a 

posteriori 
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A moda da distribuição acima é considerada como estimador para a 

porosidade e, como medida da qualidade da estimativa obtida, pode ser calculado o 

comprimento dos intervalos de probabilidade igual a 0.95. 

A distribuição a posteriori para cada célula é obtida através do produto das 

distribuições )|( φvpl  e )|( φssl . Similarmente ao caso 1D, é utilizada uma janela 
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móvel 2D para obter-se a distribuição )|( φssl  para cada célula, sendo que a 

estimativa obtida é relativa à posição central da janela. 

Assim termina-se a descrição teórica da metodologia que será aplicada no 

presente trabalho e passa-se a apresentar os dados reais utilizados. 
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Capítulo 3 - Apresentação do campo e análise preliminar 

dos dados 

Os dados deste estudo pertencem ao campo de Mulata, que está localizado 

na porção marítima da Bacia de Campos. Os reservatórios constituem-se de 

turbiditos canalizados de idade Cretáceo Superior divididos em três seqüências 

estratigráficas. 

A seqüência inferior constitui-se de arenitos maciços, interpretados como 

depósitos de fluxo turbidítico de alta densidade, intercalados com folhelhos, 

interpretados como turbiditos lamosos. Essa seqüência foi depositada ao longo de 

eixos de direção NW-SE, sendo interpretada como depósitos de lobos 

arenosos/complexo de canais confinados. 

A seqüência média foi depositada sobre uma superfície erosiva regional e 

condicionada aos baixos gerados pela movimentação do sal. Essa seqüência é 

caracterizada por depósitos gravitacionais turbidíticos de alta densidade. 

A seqüência superior é constituída por sistemas arenosos médios de lobos 

canalizados a não canalizados. Na área estudada apenas a seqüência inferior é 

encontrada nos poços. 

3.1 – Qualidade dos reservatórios 

No presente estudo, os reservatórios arenosos possuem qualidades permo-

porosas de médias a ótimas e estão intercalados com camadas centimétricas a 

métricas de folhelhos, ocorrendo às vezes níveis de cimentação calc ífera, que 

também atuam como barreiras ao fluxo. 

Na Figura 3.1, observa-se o poço MU17, no qual estão presentes apenas 

turbiditos da seqüência inferior, a 3154 m (reservatório MU100) e 3178 m 

(reservatório MU200). Verifica-se que as características desses dois níveis de 

reservatório são distintas em todos os perfis, indicando que o reservatório MU100 é 

mais poroso. Comparando-se as linhas-base da curva de raios gama (GR), nota-se 

que o reservatório MU200 é mais intercalado com folhelhos, apesar de exibirem 

padrão similar em forma de sino. O reservatório MU100 mostra-se sutilmente menos 
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denso e mais poroso através dos perfis de densidade e neutrão. Os perfis sônicos 

também apontam para uma velocidade mais baixa para o MU100, corroborando os 

outros perfis. Notar presença de água no arenito imediatamente superior ao 

reservatório MU100, separados apenas por uma camada métrica de folhelho. 

Topo
MU100

Topo
MU200

 

Figura 3.1 - Poço MU17 - Da esquerda para a direita temos os seguintes perfis : raios gama (GR), 

resistividade (ILD) densidade (RHOB), neutrão (NPHI), razão Vp/Vs, razão de Poisson s, e sônicos 

compressional (DT) e cisalhante (DTS). Na coluna litológica o amarelo pontilhado indica presença de 

arenito e o verde tracejado, folhelho. Notar que os eventos da seqüência inferior presentes no poço 

possuem características distintas entre si, indicando através dos perfis que o MU100 possui 

porosidade maior. O perfil de resistividade (ILD) mostra a presença de água no arenito imediatamente 

superior ao reservatório MU100, separados apenas por uma camada métrica de folhelho. 

No poço MU99 observa-se através de qualquer perfil elétrico, que ocorre o 

oposto do poço MU17. O evento relativo ao reservatório MU200 possui 

características de reservatório mais limpo (padrão “caixote”) do que o poço MU17, 

conforme pode ser visto na Figura 3.2. No perfil de raios gama, observa-se que não 

existe intercalação de folhelho no reservatório MU200, e que nos perfis de 

densidade e neutrão ambos reservatórios mostram-se menos densos e mais 
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porosos que os do poço MU17. Em resumo, o poço MU99 apresenta melhores 

condições de porosidade do que o poço MU17 através da análise qualitativa dos 

perfis. 

 

Topo
MU100

Topo
MU200

 
Figura 3.2 - Poço MU99 – Da esquerda para a direita temos os seguintes perfis : raios gama (GR), 

resistividade (ILD) densidade (RHOB), neutrão (NPHI) e sônico compressional (DT). Na coluna 

litológica o amarelo pontilhado indica presença de arenito, o verde tracejado, folhelho e o roxo 

tracejado, marga. Notar nos perfis de raios gama, de densidade e neutrão que os eventos da 

seqüência inferior presentes no poço possuem características de reservatório mais arenoso e pouco 

intercalado com folhelho. Isso aponta para condições de porosidade melhores do que o poço MU17. 

O evento basal (MU 200) possui características de arenito mais limpo. 

Na Figura 3.3 observa-se as relações entre os corpos de arenitos ao longo do 

campo. Nota-se que os turbiditos dessa seqüência foram depositados em calhas 

durante diversos eventos de sedimentação, resultando em eventos com 

características litológicas distintas, podendo ou não haver conexão hidráulica entre 

eles. Através desta seção sísmica observa-se que os eventos relativos aos 

reservatórios MU100 e MU200 são completamente distintos, explicando as 

diferenças nos perfis dos poços MU17 e MU99 (Figuras 3.1 e 3.2).  

Segundo informação do geólogo do campo a composição média dos arenitos 

é 40% de quartzo, 15% de feldspato potássico, 5% de feldspato sódico, 5% de 
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micas (biotita + muscovita) e 5% de fragmentos de rocha. A quantidade de feldspato 

potássico é grande o suficiente para distorcer as estimativas de argilosidade feitas 

com o perfil de raios gama. 

Apesar de testes de formação e os dados de produção apontarem para a 

conexão parcial de diversos corpos do campo, existem incertezas com relação à 

conectividade devido à complexidade estrutural-estratigráfica da área. 

 

MU1
MU99

MU15H

MU9D

MU10H

MU8H

MU13H

MU17

(projetado)

MU1
MU99

MU15H

MU9D

MU10H

MU8H

MU13H

MU17MU1
MU99

MU15H

MU9D

MU10H

MU8H

MU13H

MU17

(projetado)

 

Figura 3.3 - Seção sísmica arbitrária passando pelos poços do campo com os limites dos 

reservatórios destacados pelo contorno em preto. O atributo é impedância acústica, ressaltando as 

porções mais porosas dos reservatórios com cores vermelhas e amarelas. Notar que os reservatórios 

turbidíticos preencheram as calhas existentes em diversos eventos, resultando em corpos com 

características distintas, ora hidraulicamente conectados, ora sem conexão. A posição da seção está 

mostrada na Figura 3.4. 
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3.2 - Dados disponíveis 

Os dados de poços disponibilizados para este trabalho compreendem 8 

poços, sendo 3 verticais, 1 direcional e 4 horizontais, distribuídos conforme o mapa 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Mapa de distribuição dos poços e também mapa estrutural em profundidade do topo dos 

reservatórios. A cor vermelha significa posições mais profundas e a cor roxa, pontos mais rasos. A 

linha em branco representa a posição da seção mostrada na Figura 3.3 e a linha amarela pontilhada 

representa a seção utilizada para a inferência de porosidade descrita no capítulo 4. 

A relação dos poços e dos perfis utilizados é vista na Tabela 3.1 a seguir : 



39 

 

Tabela 3.1 – Perfis disponibilizados para o estudo. 

 
PERFIL MU1 MU10H MU13H MU15H MU17 MU8H MU9D MU99 

KB(m) 30 13 26 12 25 13 13 12 

CALI  CALI - r1 CALI   CALI  CALI  CAL - CALI - rc CALI - r1 

 -2408 a -3596 -2367 a -3205 -1771 a -3168 -1683 a -3196 -2175 a -3271 (ruim) -1989 a -3269 -2421 a -3672 

DT DT/SCRF DT DTRA DTRA DT DT4P DT DT 

 -2408 a -3599 -2367 a -3205 -1771 a -3093 -1755 a -3170 -2164 a -3265 -2161 a -3261 -1989 a -3266 -1209 a -3679 

   (fora reserv.)      

DTS SSRF DTS   DTS DTSM DTSM/DTS DTS 

 - -2376 a -3137 - - -2174 a -3267 - - - 

  DTS002       

  -3128 a -3207       

GR GR GR GR GR GR GR GR GR 

 -1132 a -3591 -2372 a -3203 -1771 a -3168 -1683 a -3196 -2175 a -3264 -2138 a -3261 -1988 a -3258 -1983 a -3664 

NPHI NPHI NPHI TNPH (PU) NPHI CNC (PU) NPHI NPHI NPHI 

 -2408 a -3182 -2367 a -3204 -3098 a -3168 -2423 a -3195 -2175 a -3266 -2161 a -3261 -2598 a -3259 -2421 a -3667 

 (v/v decimal) (v/v decimal)  (v/v dec imal)  (v/v decimal) (v/v decimal) (v/v decimal) 

RHOB RHOB RHOB ROBB ZDEN ZDEN RHOB RHOB RHOB 

 -2408 a -3185 -2367 a -3205 -3098 a -3168 -2423 a -3195 -2175 a -3271 -2162 a -3262 -1989 a -3262 -2421 a -3672 

ILD ILD R55A P55H P55H R55A R55A IDPH/RIPD ILD 

 -2408 a -3605 -2367 a -3206 -1795 a -3172 -1755 a -3196 -2167 a -3308 -2162 a -3261 -1989 a -2953 -1209 a -3691 

EXPOR
T. 

-3036 a -3161 -3109 a -3203 -3094 a -3168 -3072 a -3196 -3105 a -3207 -3103 a -3205 -3154 a -3241 -3103 a -3231 

         

Observações a respeito da Tabela 3.1: a) as profundidades (em metros) são cotas (TVDSS); b) foram 
exportados os perfis com 20m acima e abaixo do reservatório e c) v/v decimal =máximo é 1.0; 
PU=percentual (100%)  
 

Foram disponibilizados os perfis com as correspondentes correções 

ambientais, de modo a evitar o falseamento e distorções dos dados, conforme 

discutido anteriormente. 

Foram também disponibilizados os horizontes relativos ao topo e à base dos 

reservatórios dos eventos da seqüência inferior, sendo o mais basal: T_MU200 e  

B_MU200 e o mais superior : T_MU100 e B_MU100. 

As relações entre os reservatórios também pode ser vista na seção geológica 

exibida na Figura 3.5. Essa seção passa pelos poços MU17, MU8H, MU99, MU10H, 

MU9D e MU15H, e tem como pano de fundo o atributo impedância P. 
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Figura 3.5 - Seção geológica passando pelos poços do campo, tendo como pano de fundo a 

impedância P. Notar as relações entre os reservatórios MU100 e MU200, principalmente entre os 

poços MU17 e MU99 (cortesia do geólogo Alfredo Grell). 

Os dados sísmicos utilizados fazem parte de 3D adquirido na área do campo 

com os seguintes parâmetros:  

Intervalo de Ponto de Tiro  18,75m 

Intervalo entre Linhas  25m 

Razão de amostragem  2ms  

Canais    324 

Cabos     10 

Intervalo de Estações  12,5m 

Os atributos sísmicos disponíveis são: amplitude, impedância acústica e 

impedâncias elásticas compressional (P) e cisalhante (S). 
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Existem vários aplicativos no mercado que fazem a inversão dos dados 

sísmicos para impedância. No caso, foi utilizada a metodologia chamada de 

Constrained Sparse Spike Inversion (CSSI), cujo algoritmo é baseado na formulação 

apresentada por Fullagar (1985) e Pendrel (1997), conforme descrito no capítulo 2. 

3.3 – Análise preliminar dos dados 

A etapa de análise preliminar dos dados envolve principalmente a calibração 

dos perfis de poços e a modelagem de variograma para as informações de 

porosidade calculadas nos poços. Essas etapas são essenciais para a 

implementação da metodologia em dados reais e são descritas detalhadamente a 

seguir. 

Uma terceira etapa, a análise de fácies sísmicas com abordagem qualitativa , 

é também descrita. Apesar de ainda não estar inserida na metodologia, acredita-se 

que esse tipo de análise, com abordagem quantitativa, possui potencial para auxiliar 

em trabalhos futuros com faciologias. 

Finalizando a parte de calibração dos dados, comparam-se as impedâncias 

calculadas através dos perfis de poços com as impedâncias sísmicas obtidas 

através da inversão dos dados. 

3.3.1 - Calibração dos perfis de poços 

Para que os perfis sejam utilizados para inferência de porosidade neste 

trabalho, é necessário fazer previamente a calibração dos mesmos, pois as 

equações de Han et al.(1986) e de Eberhart-Phillips et al. (1989) foram 

desenvolvidas para um determinado grupo de amostras, não sendo aplicável em 

qualquer situação. Desse modo foram feitas as calibrações descritas neste capítulo. 

As equações 1.21 e 1.22 foram desenvolvidas por Eberhart-Phillips et al. 

(1989) e foram escolhidas para este estudo assumindo a pressão efetiva como 

sendo constante, pois até que se inicie a produção, a pressão do reservatório não 

varia. Ou seja, foram feitas modificações nas equações 1.21 e 1.22 para que 

pudessem ser utilizadas, garantindo assim que o cálculo das velocidades 
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compressional ( PV ) e cisalhante ( SV ) contemplasse as características dos 

reservatórios encontradas em cada poço da área. 

Na calibração foram calculados os parâmetros ba, e c  das equações 

generalizadas a partir das equações 1.21 e 1.22, descritas a seguir 

        CcbaV PPPP −φ−=                                                                                ( 3.1 ) 

e 
        CcbaV ssss −−= φ ,                                                                               ( 3.2 ) 

onde         , PPP ceba são os parâmetros relacionados à velocidade 

compressional e         , SSS ceba  são os parâmetros relacionados à velocidade 

cisalhante. 

Para o cálculo desses parâmetros foi feita uma regressão multivariada, 

utilizando-se mínimos quadrados e tendo como dados de entrada as porosidades e 

as argilosidades calculadas a partir dos perfis de poços. Os parâmetros foram 

calculados para cada poço devido ao fato do reservatório ser heterogêneo. 

A regressão multivariada foi feita da seguinte forma: 

Dados de entrada: 
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onde xm ,  e v  são respectivamente os parâmetros a serem calculados, a matriz 

com as informações de porosidade e de argilosidade calculadas a partir dos perfis 

de poços e por último o vetor de velocidades também calculados a partir dos perfis 

de poços. 

Desse modo podemos reescrever as equações 3.3 e 3.4 da seguinte forma: 

vxm =                                                                                                      ( 3.6 ) 

Para calcular m  pode-se manipular a expressão da seguinte forma: 

( ) ( ) ( ) vxxxmxxxx

vxxmx
TTTT

TT

11 −−
=

=
 

( ) vxxxm TT 1−
=  ,                                                                                       ( 3.7 ) 

onde Tx  é a matriz transposta e 1x −  a matriz inversa. Desse modo pode-se calcular 

os parâmetros do vetor m de modo a ajustá-los aos dados dos perfis dos poços. 

Os resultados obtidos com a calibração no poço MU17 podem ser vistos nas 

Figura 3.6 e 3.7. Nota-se que com a calibração as velocidades calculadas ficaram 

mais próximas da relação 1:1 com as velocidades vindas dos perfis sônicos, tanto 

para PV  como para SV , comprovando a eficácia da regressão. O mesmo 

procedimento foi adotado para os demais poços. 



44 

 

Comparação Vp(dt) X Vp calibrado e 
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Figura 3.6 - Gráfico comparativo da velocidade calculada a partir do sônico  compressional (dt) e as 

velocidades compressionais calculadas com a equação de Eberhart-Phillips et al (1989) e com a 

equação modificada com os parâmetros resultantes da regressão.  
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Figura 3.7 - Gráfico comparativo da velocidade calculada a partir do sônico cisalhante (dts) e as 

velocidades cisalhantes calculadas com a equação de Eberhart-Phillips et al (1989) e com a equação 

modificada com os parâmetros resultantes da regressão. 
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3.3.2.- Função variograma 

Para que as porosidades calculadas nos poços sejam propagadas pelo 

reservatório utiliza-se a função variograma modelada segundo a distribuição dos 

dados existentes. Segundo Moraes (1996) e Moraes e Scales (2000) as distribuições 

de probabilidade (probabilidade local) de determinada propriedade dependem da 

própria variabilidade do meio e da distância entre o poço e o local a ser estimado. 

Quanto mais afastado do poço, maior o grau de incerteza. 

O variograma foi modelado usando o modelo Gaussiano, cuja expressão é a 

seguinte 




























−−=

2

exp1)(
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δ

γ
h

Sillh

                                                                       ( 3.8 ) 

onde 996.2=δ , h  é a distância entre o poço e o ponto a ser estimado, Sill é o 

patamar e α  é o alcance. O variograma foi calculado na direção horizontal com o 

mesmo azimute da linha 2D entre os poços MU17 e MU99. Somente foram 

considerados os dados do reservatório e foram utilizados 20 lags de 100m, 

totalizando 2000 m de distância. O variograma da direção vertical não apresentou 

bom resultado por falta de dados, pois a espessura máxima dos reservatórios não 

ultrapassa 70m, ou seja, acima desse valor não há como calcular a variabilidade. O 

mesmo acontece com a direção perpendicular à seção, pois a distribuição areal dos 

poços também não favorece o cálculo, conforme visto na Figura 3.4. 

A Figura 3.8 mostra o variograma modelado para os dados de porosidade 

calculados usando todos os poços da área. Nota-se que existe o efeito pepita para 

as distâncias pequenas, indicando que não existe correlação entre os dados 

próximos de um mesmo poço. Isto pode ser explicado pelo fato de que não ter sido 

levado em consideração o mergulho geológico das camadas.  

Para a distância de 800m nota-se uma queda abrupta na curva, indicando 

uma boa correlação entre os valores dos poços MU99 e MU10H a esta distância. 

Para a distância de 1400m nota-se uma subida abrupta indicando que os 

poços separados por esta distância não possuem correlação alguma (no caso são 
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os poços MU17 e MU10H). Para a modelagem do variograma estes artefatos foram 

desprezados, uma vez que não são representativos. 

Os valores obtidos foram : Sill = 0.0135 e α = 1000m. 

 

Figura 3.8 - Variograma Gaussiano modelado com as porosidades calculadas nos poços da área na 

direção horizontal. Os valores anômalos foram desprezados na modelagem. 

 

Após o cálculo do variograma, faz-se estimativas de porosidade a distâncias 

de até 2000 m a partir do poço e através da equação 2.13 calcula-se a distribuição 

de porosidade para cada célula existente na seção entre os dois poços em estudo. 

3.3.3 - Fácies sísmicas 

O conceito de unidades de fácies foi estabelecido por Mitchum Jr. (1977), 

como sendo uma unidade sísmica construída em três dimensões, composta de 

características de reflexões cujos parâmetros, tais como a configuração das 
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reflexões, a continuidade, a amplitude, a freqüência, ou a velocidade intervalar se 

distinguem daqueles das unidades de fácies sísmicas adjacentes. 

Desde então, diversos autores têm utilizado a análise das fácies sísmicas no 

intuito de representar as variações faciológicas internas aos reservatórios de 

hidrocarbonetos. Fournier e Derain (1995) definem a análise de fácies sísmicas 

como o estudo morfológico dos traços sísmicos e a tentativa de relacionar as 

propriedades destes traços às principais  características dos reservatórios. 

A utilização de fácies sísmicas pode ser feita através de dois tipos de 

abordagem: qualitativa ou quantitativa. A abordagem qualitativa é feita através do 

reconhecimento dos padrões de terminações dos traços sísmicos, da sua geometria 

interna e externa, permitindo assim interpretar-se o tipo de ambiente em que as 

rochas foram depositadas (Vail et al., 1977, Prather et al., 1998). Desse modo é 

possível fazer-se estimati vas a respeito do tipo de litologias presentes, bem como a 

distribuição areal de propriedades como, por exemplo, a porosidade, através de 

informações de poços e modelos análogos. 

Já a abordagem quantitativa pode ser feita utilizando-se metodologias que 

combinam análise de fácies sísmicas (supervisionada ou não-supervisionada) e 

técnicas estatísticas de calibração aplicadas a atributos sísmicos. (Fournier e Derain, 

1995). 

Pelo padrão sísmico apresentado pelos eventos relacionados aos 

reservatórios, é esperado que os turbiditos sejam de fácies canalizada, controlados 

pelos falhamentos lístricos conforme pode ser visto na Figura 3.3. Comparando com 

o modelo descrito por Bruhn et al., 1998 (Figura 3.9), pode-se classificar os 

reservatórios objetos deste estudo como do tipo GSLc (turbiditos arenosos 

confinados) com porosidade entre 20 e 30%. 

Realizou-se ainda análise não-supervisionada no reservatório com 

abordagem quantitativa, tendo como dados de entrada um horizonte de referência e 

uma janela de análise englobando o topo e a base do reservatório. A análise é feita 

em duas etapas, iniciando-se com uma etapa de aprendizado seguida por uma 

etapa de classificação. Como resultado final obtém-se a classificação de todos os 

traços do dado sísmico de acordo com o número de fácies desejado. Como não se 
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utilizou nenhuma informação a priori de poço, considera-se como análise não-

supervisionada. Segundo essa análise, os reservatórios dos poços MU17 e MU99 

possuem fácies distintas, conforme pode ser visto nas Figuras 3.10, 3.11 e 3.12. A 

Figura 3.10 mostra a seção sísmica entre os poços MU17 (à esquerda) e MU99 (à 

direita) e as fácies definidas para cada poço. Nota-se que as características distintas 

entre os poços discutidas anteriormente neste capítulo refletem também nas fácies 

sísmicas. O algoritmo utilizado é baseado em redes neurais, sendo discriminadas 8 

fácies conforme mostrado na Figura 3.11. 

Na Figura 3.12 mostra-se o mapa de fácies sísmicas, resultante da análise 

não-supervisionada, sendo destacada com linha pontilhada preta a seção sísmica 

entre os poços MU17 e MU99 exibida na Figura 3.10. Nota-se que as fácies 

identificadas nos poços estão presentes majoritariamente na calha deposicional 

indicada pela seta vermelha. A área destacada com linha pontilhada amarela possui 

predominância de fácies distinta da calha e segundo o geólogo do campo, os 

reservatórios nessa porção são mais espessos e mais limpos, confirmando a 

diferença entre os reservatórios. 

 

Figura 3.9 - Seção geológica esquemática da Bacia de Campos mostrando os diversos reservatórios 

existentes (Bruhn et al., 1998). O campo de Mulata pode ser classificado como do tipo GSLc. 
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Figura 3.10 - Seção sísmica entre os poços MU17 (à esquerda) e MU99 (à direita) e as fácies 

definidas para cada poço. Nota-se que as características distintas entre os poços discutidas 

anteriormente neste capítulo refletem também nas fácies sísmicas. 

 
Figura 3.11 – São identificadas 8 fácies sísmicas na área de estudo através da utilização de 

algoritmo de redes neurais de modo não-supervisionado. À direita está exibido o traço real na posição 

do poço MU17, classificado como fácies 2. O poço MU99 é da fácies 3. 
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Figura 3.12 - Mapa de fácies sísmicas resultado de análise não-supervisionada utilizando-se 

algoritmo de redes neurais. A seção sísmica entre os poços MU17 e MU99 da Figura 3.10 está 

destacada com linha pontilhada preta. Nota-se que as fácies identificadas nos poços estão presentes 

majoritariamente na calha deposicional indicada pela seta vermelha. A área destacada com linha 

pontilhada amarela possui predominância de fácies distinta da calha e segundo o geólogo do campo, 

nesta área os reservatórios são mais espessos e mais limpos, confirmando a diferença entre esses 

reservatórios. 

3.3.4 – Impedância de poço e impedância sísmica 

 
Conforme citado no capítulo 2, os volumes de impedância elástica P e S 

utilizados no presente trabalho foram gerados através de metodologia que realiza 

inversão simultânea de cubos sísmicos separados por ângulos para obter dados de 

impedância de onda P e de onda S. Nas Figuras 3.13 e 3.14 comparam-se as 

impedâncias calculadas no poço MU17 e as impedâncias obtidas pela inversão dos 

dados sísmicos. Nota-se na Figura 3.13 que existe um bom ajuste entre a 

impedância obtida pela multiplicação do perfil sônico compressional e o perfil de 

densidade e a impedância sísmica elástica P no nível do reservatório. 

Na Figura 3.14 compara-se a impedância cisalhante vinda dos perfis de poços 

e a impedância sísmica elástica S. Nota-se que existe diferenças marcantes entre as 

duas impedâncias, mesmo no reservatório, indicando que a utilização de apenas 

dois volumes parcialmente empilhados e separados por ângulos, não conseguiu 
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resgatar totalmente as informações elásticas necessárias para a correta inversão 

dos dados sísmicos nas proximidades do poço MU17. Isso provavelmente ocorre 

devido ao fato da aproximação de Aki-Richards utilizada no cálculo da função 

refletividade se afastar da equação de Zoeppritz a partir de 20 graus no ângulo de 

incidência. 

Através das comparações conclui-se que a impedância elástica P é a que 

apresenta melhor correlação com os dados de poço, trazendo maior confiabilidade 

do que a impedância elástica S nas cercanias do poço MU17. 

 
Figura 3.13 – Comparação entre a impedância de poço e a impedância sísmica. Os perfis são: sônico 

compressional em verde, densidade em vermelho, impedância de poço em preto. Na direita estão a 

impedância sísmica em azul e a impedância de poço filtrada na freqüência sísmica em preto.Nota-se 

que existe um bom ajuste entre a impedância de poço e a impedância sísmica elástica P no nível do 

reservatório. 
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Figura 3.14 - Comparação entre as impedâncias cisalhantes de poço e sísmica. Os perfis são: sônico 

cisalhante em verde, densidade em vermelho, impedância de poço em preto. Na direita estão a 

impedância sísmica em azul e a impedância de poço filtrada na freqüência sísmica em preto. Nota-se 

que existe diferenças marcantes entre as duas impedâncias, mesmo no reservatório, indicando que a 

utilização de apenas dois volumes parcialmente empilhados e separados por ângulos, não conseguiu 

resgatar totalmente as informações elásticas necessárias para a correta inversão dos dados sísmicos 

nas proximidades do poço MU17. 

 

3.3.5 – Parâmetros petrofísicos utilizados 

Com relação à argilosidade, conforme citado no capítulo 3.1, a quantidade 

média de feldspato potássico (15%) é suficiente para influenciar as estimativas de 

argilosidade a partir dos perfis de raios gama. Desse modo, adotou-se o valor 

constante de 5% para o volume de argilosidade nas estimativas a partir de perfis de 

poços. Na Figura 3.15 observa-se a diferença nas estimativas feitas com 

argilosidade de 5%(0,05) e 10%(0,10). A diferença percentual média entre as 

estimativas é de 7,6%, o que é um valor alto, apontando a necessidade de se 

determinar com maior precisão o valor da argilosidade antes da estimativa de 

porosidade.  



53 
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Figura 3.15—Estimativas de porosidade variando-se a argilosidade. Nota-se a diferença nas 

estimativas feitas com argilosidade de 5%(0,05) e 10%(0,10). A diferença percentual média entre as 

estimativas é de 7,6%, o que é um valor alto, apontando a necessidade de se determinar com maior 

precisão o valor da argilosidade antes da estimativa de porosidade. 

 
Com relação à densidade, o valor utilizado para o quartzo foi de 2,65, para 

argila foi 2,70 e para o fluido, 1,0. 
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Capítulo 4 - Implementação da metodologia 

Para a implementação da metodologia escolheu-se 2 poços verticais (MU17 e 

MU99), representativos da geologia da área e a seção sísmica 2D passando entre 

os mesmos, conforme visto no mapa da Figura 3.4 e na seção da Figura 4.1. A 

seção está em profundidade, o atributo sísmico é a impedância P e estão exibidos 

os poços MU17 e MU99 com os respectivos perfis de densidade (em vermelho) e 

sônico compressional (em verde) posicionados à direita dos poços. Estão também 

exibidos os horizontes relativos ao topo e base dos reservatórios, extrapolados em 

toda seção para efeito de propagação das propriedades para o reservatório a partir 

dos poços.  

 

 

Figura 4.1 - Seção sísmica de impedância P em profundidade mostrando os poços envolvidos na 

inferência de porosidade, com os respectivos perfis de densidade (em vermelho) e sônico 

compressional (em verde). Os horizontes relativos ao topo e à base do reservatório, extrapolados 

para toda seção para efeito de propagação das propriedades a partir dos poços, estão mostrados 

pela linha vermelha. 

A metodologia aplicada envolve o cálculo da porosidade em 3 etapas (Figura 

4.2): 
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1) a discriminação de 4 fácies litológicas, separando os intervalos analisados 

em 2 fácies reservatório e 2 fácies não-reservatório; 

2) a inferência de porosidade 1D, baseada nos perfis dos poços (neutrão, 

densidade, sônicos compressional (P) e cisalhante (S)); 

3) a inferência de porosidade 2D, integrando a porosidade calculada nos 

poços e a porosidade vinda da sísmica 2D. 

 

 

Figura 4.2 - Fluxograma da metodologia aplicada 

A seguir serão descritas as etapas com mais detalhes. 
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4.1- Etapa 1 – Fácies litológicas 

Certos perfis de poços trazem informações que podem ser utilizadas para a 

discriminação de litologias, por exemplo: o perfil de raios gama (GR) apresenta 

valores altos para intervalos com folhelhos, da mesma forma que os perfis de  

porosidade. Já os arenitos apresentam baixos valores para esses mesmos perfis e 

também para o de densidade. Dessa forma podemos usar várias combinações de 

perfis para discriminar as litologias existentes nos dados, obtendo como resultado a 

discriminação de 4 tipos litológicos principais : 

1)fácies reservatório de boa qualidade (fácies 1); 

2)fácies reservatório de qualidade ruim (fácies 2); 

3)fácies não-reservatório – intervalo cimentado (fácies 3); 

4)fácies não-reservatório – folhelho (fácies 4). 

O critério utilizado para discriminação de litologias foi baseado no 

afastamento entre a curva de neutrão com a escala reversa (do maior valor para o 

menor) e a curva de densidade (normal). Fazendo-se a diferença entre as duas 

curvas, separa-se os arenitos e os folhelhos com o seguinte critério: se o valor for 

negativo, considera-se arenito, se positivo, folhelho. 

Combinando ainda esse critério com outros perfis (por exemplo o de raios 

gama) é possível discriminar outras fácies. Essa metodologia de discriminação de 

litologias através de perfis é a mesma que se utiliza na indústria do petróleo, sendo 

que as variações entre elas dependem da experiência do intérprete. 

O resultado da discriminação de fácies litológicas é visto na Figura 4.3. Nota-

se que os dois níveis do reservatório possuem características distintas, com o nível 

superior (MU100), de 23 m de espessura, mostrando-se intercalado com camadas 

de folhelho e níveis de cimentação, enquanto que o nível inferior (MU200) de 34 m, 

apresenta-se limpo, sem folhelho e com apenas um nível cimentado. 
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Figura 4.3 - A curva de fácies elétricas do poço MU17, resultante da combinação dos perfis de raios 

gama, densidade e neutrão apresenta discriminação de 4 fácies principais : (1) reservatório de boa 

qualidade; (2) reservatório de qualidade ruim; (3) não-reservatório (cimentado) e (4) não-reservatório 

(folhelho). Notar que o nível superior (MU100) é mais intercalado do que o nível inferior (MU200). Em 

destaque (área tracejada) os reservatórios estudados. 

Ambos reservatórios apresentam intercalações de arenitos mais limpos, 

considerados melhores reservatórios, com arenitos com características piores. Os 

intervalos possuem os seguintes fluidos: água até –3125 m; óleo de –3125 a –3180 

m; água de –3182 a -3229 m. A discriminação de fácies litológica possibilita o cálculo 

das porosidades somente nos intervalos de fácies reserva tório, evitando assim o 

cálculo errôneo de porosidade em folhelhos e intervalos cimentados, considerados 

não reservatórios. O mesmo procedimento foi utilizado no poço MU99. 

O poço MU99 apresenta reservatórios com características diferentes do poço 

MU17, conforme é visto na Figura 4.4. Tanto no evento MU100, quanto no MU200, 

os arenitos são delgados e a intercalação com folhelhos é intensa, formando 

pacotes intercalados de 21 e 43 m, respectivamente. Apesar da intercalação, os 
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valores de porosidade (na ordem de 0,30) são maiores do que os do poço MU17 (na 

ordem de 0,20). 

 

Figura 4.4 - Notar que os reservatórios do poço MU99 possuem características diferentes do poço 

MU17. As intercalações com folhelho são muito mais intensas, sendo os intervalos de arenitos limpos 

bastante delgados. 

Pelas características apresentadas pelos reservatórios na seção sísmica da 

Figura 3.3, já eram esperadas essas diferenças encontradas nos perfis de poços, 

uma vez que são diversos eventos de deposição de areia, que podem ou não estar 

amalgamados. 

4.2 - Etapa 2 – Porosidade 1D 

Uma vez discriminadas as 4 fácies, e calibrados os perfis, calcula-se a 

porosidade nos poços, utilizando os perfis de porosidade, densidade, sônico 

compressional (P) e cisalhante (S), de acordo com a metodologia discutida no 

capítulo 2. 
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Para o cálculo de PV  e SV  foram utilizadas as equações de Eberhart-Phillips 

et al., 1989, descritas no capítulo 1 (equações (1.21) e (1.22)), mas considerando as 

condições iniciais, antes do início da produção, ou seja, pressão efetiva constante 

( eP  = 310 kgf/cm2). Os valores de porosidades mínima e máxima considerados 

foram 0min =φ  e 40,0max =φ . 

Na Figura 4.5 temos a ilustração esquemática de como devem ser entendidos 

os gráficos de porosidade que são mostrados a partir daqui. Na realidade, em vez de 

um único valor por profundidade, temos uma distribuição, de onde podem ser 

calculados diversos valores de acordo com os critérios desejados, tais como a moda 

e o desvio padrão.  

 

Figura 4.5 - Exemplo de gráfico das distribuições de porosidade calculadas pelo método de inferência 

Bayesiana. Para cada profundidade em vez de um único valor, temos uma distribuição. A área em 

vermelho indica probabilidade zero ou próximo. (Modificado de Loures, 2001). 

Nas Figura 4.6 a 4.8 são apresentados os resultados obtidos no poço MU17. 

Na Figura 4.6 estão apresentadas as porosidades calculadas para cada perfil 

individualmente, e também podemos avaliar as incertezas que cada perfil traz ao 

processo. Os perfis utilizados são : neutrão em (a), velocidade compressional ( PV ) 

em (b), velocidade cisalhante ( SV ) em (c) e densidade em (d). 
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Os resultados obtidos foram parecidos, com ligeiro aumento de variância para 

o cálculo com o perfil de densidade. Para todos os perfis o reservatório superior 

(MU100) apresenta valores maiores de porosidade em relação ao reservatório basal 

(MU200), apesar deste último possuir características de intervalo menos intercalado. 

 

Figura 4.6 - Distribuições a posteriori para porosidades obtidas com os perfis de neutrão (a), sônico 

compressional (b), sônico cisalhante (c) e densidade (d). Nos intervalos de rochas não-reservatório a 

porosidade não foi calculada, pois o interesse é calcular a porosidade nos arenitos. Os valores no 

eixo x dos gráficos são de porosidade e a escala à direita é a densidade de probabilidade.  

O resultado da combinação de perfis é vista na Figura 4.7. São combinados 

os perfis de neutrão com PV  (a), neutrão com SV  (b) e neutrão com densidade (c), 

sendo que em todos os casos a variância diminui. Os melhores resultados são 

obtidos com neutrão e SV , e o pior com neutrão e densidade. 
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Figura 4.7 - Distribuições a posteriori para porosidades obtidas combinando os perfis de neutrão com 

Vp (a), neutrão com Vs (b) e  neutrão com densidade (c), sendo que em todos os casos a variância 

diminui. Os melhores resultados são obtidos com neutrão e Vs, e o pior com neutrão e densidade. Os 

valores no eixo x dos gráficos são de porosidade e a escala à direita é a densidade de probabilidade. 

Na Figura 4.8 temos a combinação de neutrão com PV  e SV  (a) e neutrão 

com PV , SV  e densidade (b). Como era esperado, os melhores resultados são 

obtidos através da combinação de todos os perfis. Essa metodologia permite a 

utilização de diversas fontes de informação ao mesmo tempo, contribuindo para um 

resultado mais robusto. 
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Figura 4.8 - Distribuições a posteriori  para porosidades obtidas pela combinação de neutrão com Vp 

e Vs (a) e neutrão com Vp, Vs e densidade (b). Como era esperado, os melhores resultados são 

obtidos através da combinação de todos os perfis. Essa metodologia permite a utilização de diversas 

fontes de informação ao mesmo tempo, contribuindo para um resultado mais robusto. Para o 

reservatório MU100 as porosidades obtidas ficam em torno de 0,25, enquanto que para o MU200 as 

porosidades ficam próximas de 0,20. Os valores no eixo x dos gráficos são de porosidade e a escala 

à direita é a densidade de probabilidade. 

Na Figura 4.9 estão plotadas as modas das curvas de porosidade mostradas 

nas Figura 4.6, 4.7 e 4.8. Nota-se que as modas das estimativas feitas com a curva 

de densidade é a que apresenta valores mais comportados em comparação com as 

estimativas com as curvas de velocidade, conforme pode ser observado nas Figura 

4.6(d) e 4.7 (c). As estimativas de porosidade feitas com os perfis de velocidades 

dependem da argilosidade, que é um fator de incerteza devido à composição 

mineralógica dos reservatórios (discutido no capítulo 3), sendo esse o motivo do 

comportamento irregular dos valores estimados. Nota-se que o evento superior 
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(MU100), apesar de apresentar-se mais intercalado, possui moda maior do que 0,20, 

mais alta do que o evento basal (MU200), este entre 0,15 e 0,20. 

 
Figura 4.9 - Gráficos com as modas das estimativas (poço MU17) da Figura 4.6 em (a) , as modas da 

Figura 4.7 em (b) e as da Figura 4.8 em (c). Conforme anteriormente observado, as porosidades do 

MU100 são melhores do que as do MU200. 

Para o poço MU99 geram-se as mesmas estimativas, sendo os resultados 

apresentados a seguir na Figura 4.10. Nota-se que as modas obtidas possuem 

valores mais altos para ambos reservatórios. Esse resultado corrobora com as 

análises qualitativas realizadas com fácies sísmicas descritas no capítulo 3, que 

apontaram para características distintas entre os poços MU17 e MU99 e valores 

entre 0,20 e 0,30 de porosidade. 
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Figura 4.10 - Gráficos com as modas calculadas do poço MU99, de  modo similar ao poço MU17. 

Nota-se que os valores de porosidade  deste poço (entre 0,30 e 0,35) são maiores do que os do poço 

MU17, provavelmente resultado de características litológicas diferentes. 
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4.3 - Etapa 3 – Porosidade 2D 

Nesta etapa são combinadas as informações de porosidade obtidas através 

dos poços, na etapa de inferência 1D, com as informações obtidas com os dados de 

sísmica de reflexão, conforme ilustrado na Figura 4.11. A distribuição a posteriori de 

porosidade de cada célula é o resultado do produto entre as funções 

verossimilhança das porosidades obtidas através dos poços e através da sísmica.  

 

Figura 4.11 - Seção de porosidade gerada a partir de modelo geológico sintético. A distribuição a 

posteriori de porosidade de cada cela é obtida através do produto entre as funções verossimilhança 

dos poços e da sísmica. Modificado de Loures, 2001. 

Conforme citado anteriormente, para a implementação da metodologia foram 

escolhidos os poços MU17 e MU99 por serem verticais, evitando assim quaisquer 

distorções advindas de trajetórias inclinadas de alto ângulo ou horizontais e também 

a seção sísmica que passa entre os 2 poços, vistos no mapa da Figura 3.4 e na 

seção da Figura 4.1. 

A seção sísmica coincide com uma linha sísmica (número 1402) e possui 487 

traços na horizontal espaçados de 25 m e 235 amostras na direção vertical 

espaçadas de 3 m. Para reproduzir a linha sísmica gerou-se um grid 2D com as 

mesmas dimensões: 487 celas na horizontal e 235 celas na vertical. Os poços estão 

posicionados nos traços 200 (5000 m) e 250 (6250 m). 
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Com o grid montado, decidiu-se recalcular as distribuições de porosidades 

dos poços sem a discriminação por fácies, para evitar a inserção de componentes de 

freqüência mais alta nos cálculos e possíveis ruídos. Após o cálculo das modas das 

distribuições de porosidade em cada poço, utilizou-se a equação 1.19 e o 

variograma modelado descrito no capítulo 3 para realizar a propagação das 

porosidades para o reservatório a partir dos poços através da inversão de 

variograma. Utilizou-se como guia das propagações as informações extrapoladas de 

topo e base do reservatório mostradas na Figura 4.1. Os cálculos foram realizados 

para celas com as mesmas dimensões da sísmica (25 m X 3m), ou seja, procura-se 

levar para as dimensões da sísmica as informações contidas nos perfis de poços, 

fazendo um “up-scaling probabilístico” (Figura 4.12).  

 
Figura 4.12 – Seção de porosidade resultado da propagação das informações dos poços para toda 

seção a partir do poços, através da inversão de variograma, guiado pelos horizontes relativos ao topo 

e base do reservatório extrapolado. Os poços estão posicionados em 5000 m (MU17) e 6250 m 

(MU99). 

A Figura 4.13 mostra um detalhe da Figura 4.12 onde nota-se que a 

propagação foi realizada paralela ao topo do reservatório, conforme modelo 
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deposicional imaginado para a área, resultando numa propagação com coerência 

geológica. Apesar da aparência geológica, notam-se valores de porosidade acima 

de 0,35, não existentes nos poços. Este problema pode ser explicado quando o 

termo 
2

LN
−  da equação 2.16 assume valor igual a 

2
1

− , fazendo com que a equação 

deixe de ser linear e passe a ter comportamento esférico, resultando numa 

distribuição bimodal das porosidades, e os conseqüentes erros nas estimativas. Uma 

maneira de se evitar esse problema é utilizar no mínimo três poços na estimativa, 

garantindo que o comportamento da equação não seja esférico. Outra possível 

causa é a utilização de variograma modelado, fazendo com que o variograma seja 

contínuo. Talvez o melhor seja utilizar variograma de modo discreto. 

 
Figura 4.13 - Detalhe da seção de porosidade da Figura 4.12 onde nota-se que a propagação foi 

realizada paralela ao topo do reservatório, conforme modelo deposicional imaginado para a área, 

resultando numa aparência geológica. 

Como produto dessa etapa de inversão de dados de poços, obtém-se para 

cada cela uma distribuição a posteriori para porosidade, que é combinada com o 

produto da etapa de inversão da seção sísmica. 
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Inicialmente utilizou-se a seção de impedância P e a equação 1.21 definida 

por Eberhart-Phillips et al. (1989), gerando a seção de porosidade mostrada na 

Figura 4.14. Os valores de porosidade calculados ficaram acima de 0,20 para quase 

toda a seção, sendo inconsistente com o modelo geológico. Em seguida utilizaram-

se os parâmetros calculados na etapa de calibração descrita no capítulo 3, realizar 

nova inversão dos dados sísmicos, resultando na seção de porosidade mostrada na 

Figura 4.15. Através da comparação entre as Figuras 4.14 e 4.15, nota-se que é 

nítida a diferença entre as seções não-calibrada e calibrada. O resultado obtido com 

os parâmetros calibrados com os dados da área mostrou-se mais consistente, com 

valores distribuídos de acordo com a geologia, ressaltando os reservatórios do 

campo. 

 
Figura 4.14 – Seção de porosidade obtida através da inversão sísmica utilizando a equação de 

Eberhart -Phillips et al. (1989). Os valores encontram-se acima de 0,20 para quase toda seção. 

Comparando-se a Figura 4.15 com a seção geológica da Figura 3.5, observa-

se que a seção de porosidade acrescenta informações a respeito das 

heterogeneidades dos reservatórios. Como resultado dessa etapa também se obtém 

para cada cela uma distribuição a posteriori para porosidade. A combinação dos 

resultados dessas etapas é realizada pelo produto entre ambas distribuições a 
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posteriori obtidos com as inversões da sísmica e do variograma dos poços (Figura 

4.16). Nota-se que a seção fica marcada devido à distribuição de porosidades vinda 

dos poços, devido aos problemas encontrados na inversão do variograma, conforme 

descrito anteriormente . 

 
Figura 4.15 – Seção de porosidade obtida com os parâmetros calibrados com os dados da área, 

mostrando valores mais consistentes com a geologia, ressaltando os reservatórios do campo. 

Comparando-se com a seção geológica da Figura 3.5, observa-se que a seção de porosidade 

acrescenta informações a respeito das heterogeneidades dos reservatórios. O poço MU17 encontra-

se na posição 5000 e o poço MU99 em 6250. 

Utilizou-se também a seção de impedância S e a equação 1.22, calibrada 

com os parâmetros da área da mesma forma que foi feito com a impedância P, para 

gerar a seção de porosidade mostrada na Figura 4.17. Através da comparação entre 

as Figuras 4.15 e 4.17, nota-se que o resultado obtido com a impedância S não 

ressaltou os reservatórios conforme esperado. O resultado obtido com a impedância 

P mostra melhor a heterogeneidade do reservatório, provavelmente devido a 

problemas de calibração, ou então, ao fato de terem sido utilizados apenas dois 

cubos selecionados por ângulos na inversão elástica, insuficiente para captar as 

variações das amplitudes com os ângulos, de modo a imagear melhor o reservatório. 
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Apesar disso, o resultado ainda apresenta melhor imageamento do reservatório do 

que a seção de impedância mostrada na Figura 4 .1. 

 

Figura 4.16 – Seção de porosidade resultante do produto entre as distribuições a posteriori para 

porosidade obtidos com as inversões da sísmica e do variograma dos poços. Nota-se que a seção 

fica marcada devido à distribuição vinda dos poços. 

Na Figura 4.18 comparam-se as seções de impedância P e de porosidade 

obtida através da inversão com a impedância P. Nota-se que a seção de porosidade 

mostra maior continuidade dos eventos relacionados aos reservatórios, 

possibilitando um melhor entendimento da comunicação entre os mesmos. A 

informação obtida com a impedância P diz respeito ao conjunto rocha-fluido, por isso 

as camadas com porosidades mais altas destacadas na seção estão relacionadas 

aos reservatórios com óleo. Os poços confirmam essa informação. 

Na Figura 4.19 comparam-se as seções de impedância S e de porosidade 

obtida através da inversão com a impedância S. A onda S não se propaga no fluido, 

ou seja, a informação que esse tipo de onda traz está relacionada com o arcabouço 

da rocha. Desse modo, as camadas destacadas na seção de porosidade possuem 
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porosidade parecidas, mas não necessariamente a mesma litologia. Arenitos e 

folhelhos podem estar com porosidades semelhantes, mas a continuidade das 

camadas também é maior na seção de porosidade do que na de impedância. 

Cabe ressaltar que a interpretação em seção 2D pode levar a conclusões 

erradas a respeito dessas comunicações, uma vez que a geologia é tridimensional. 

O ideal é gerar um volume de porosidade, mas a interpretação direta sobre os dados 

de porosidade é um grande avanço para a interpretação sísmica. 

 
Figura 4.17 – Seção de porosidade resultante da inversão dos dados de impedância S e a equação 

1.22 calibrada com os parâmetros da área da mesma forma que foi feito com a impedância P. Através 

da comparação entre as Figuras 4.15 e 4.17, nota-se que o resultado obtido com a impedância S não 

ressaltou os reservatórios conforme esperado. O resultado obtido com a impedância P mostra melhor 

a heterogeneidade do reservatório,  provavelmente devido a problemas de calibração, ou então, ao 

fato de terem sido utilizados apenas dois cubos selecionados por ângulos na inversão elástica, 

insuficiente para captar as variações das amplitudes com os ângulos. 
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Figura 4.18 – Comparação entre as seções de impedância P e de porosidade obtida através da 

inversão com a impedância P. Nota-se que a seção de porosidade mostra maior continuidade dos 

eventos relacionados aos reservatórios, possibilitando um melhor entendimento da comunicação 

entre os mesmos. A informação obtida com a impedância P diz respeito ao conjunto rocha-fluido, por 

isso as camadas com porosidades mais altas destacadas na seção estão relacionadas aos 

reservatórios com óleo. As linhas pontilhadas em vermelho são as interpretações de topo e base dos 

reservatórios. 



73 

 

 
Figura 4.19 – Comparação entre as seções de impedância S e de porosidade obtida através da 

inversão com a impedância S. A onda S não se propaga no fluido, ou seja, a informação que esse 

tipo de onda traz está relacionada com o arcabouço da rocha. Desse modo, as camadas destacadas 

na seção de porosidade possuem porosidade parecidas, mas não necessariamente a mesma 

litologia. Arenitos e folhelhos podem estar com porosidades semelhantes, mas a continuidade das 

camadas também é maior na seção de porosidade do que na de impedância.  
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Capítulo 5 - Conclusões e recomendações 

A metodologia de inferência Bayesiana desenvolvida por Loures e Moraes 

(2001) objetiva a construção de modelo de porosidade a partir de múltiplas fontes de 

informação e nesse trabalho é utilizada em 2 etapas principais: a) a construção do 

modelo 1D a partir de informações de perfis de poço e b) a construção do modelo 

2D, a partir da combinação das informações obtidas na etapa 1D com os atributos 

sísmicos elásticos.  

O potencial da metodologia de inferência de porosidade em poços com dados 

reais, demonstrado por Loures em 2001, também foi confirmado neste trabalho, 

apesar de ter apresentado problemas na implementação das estimativas de 

porosidade a partir da inversão de variograma, merecendo um estudo a respeito. 

Mostrou-se também que a discriminação de fácies litológicas nos poços possibilita a 

discriminação de fácies reservatório e não-reservatório, evitando o cálculo de 

porosidade nos trechos fora do reservatório. Em trabalhos futuros pode auxiliar a 

utilização conjunta de fácies sísmicas numa abordagem supervisionada, pois para se 

fazer uma análise quantitativa é necessário saber a proporção arenito-folhelho 

existente no poço e a respectiva resposta sísmica. A discriminação litológica também 

permitirá a modelagem de variograma para cada fácies e conseqüentemente a 

determinação de propriedades do reservatório de modo separado. 

Mostrou-se ainda a importância da etapa de calibração dos parâmetros aos 

dados da área, pois a aplicação indiscriminada de equações empíricas, como a de 

Eberhart-Phillips et al.(1989), pode causar a determinação errônea dos valores de 

porosidade, uma vez que, por mais representativas que sejam as amostras utilizadas 

nos experimentos, nunca conseguirão substituir as rochas-reservatório da área de 

estudo, pois cada campo possui sua própria história geológica. 

Os resultados obtidos com a implementação da etapa de construção do 

modelo 2D, a partir da combinação das informações de poços com os atributos 

sísmicos elásticos, confirmam o potencial da metodologia. As seções de porosidade 

são obtidas através da inversão direta dos dados para porosidade, sem nenhuma 

etapa intermediária, resultando em seções com a mesma resolução da sísmica. 

Comparando-se o resultado com a seção geológica correspondente observa-se que 
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são acrescentadas informações a respeito das heterogeneidades dos reservatórios, 

importantes para o correto posicionamento dos poços. Ressalta -se que a 

metodologia integra as informações numa base comum e permite a incorporação de 

outras fontes de dados independentes, sem qualquer prejuízo ou problema 

adicional. Como resultados finais mostraram-se seções com as modas das 

porosidades obtidas com os dados de poços, dados sísmicos e a combinação de 

ambos. 

Além das modas, temos como resultado as distribuições de probabilidade 

para porosidade de cada fonte de informação de modo independente ou em 

conjunto, através das quais é possível obter quaisquer intervalos de valores 

desejados, permitindo a análise de incerteza de todo o processo. 

Nesse trabalho encontrou-se dificuldades na implementação 2D por tratar-se 

de dados reais, com espaçamento de poços de modo não regular, ou seja, de 

acordo com a geologia e também poços horizontais, cujos perfis nem sempre 

apresentam-se confiáveis. Esses fatores dificultam a modelagem do variograma. 

Além disso, o resultado com os dados de impedância S não trouxe informação 

adicional a respeito das heterogeneidades do reservatório, provavelmente devido à 

problemas na etapa de calibração, ou então, à utilização de apenas dois cubos 

selecionados por ângulos na inversão elástica. Hoje a prática é utilizar pelo menos 

três cubos. Apesar disso, o resultado apresentou mais informação do que os dados 

de impedância. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se a utilização da metodologia para 

inversão para argilosidade, uma vez que as propriedades das rochas são sensíveis a 

esse parâmetro. Recomenda-se também a utilização de atributos sísmicos elásticos 

do tipo ( ) ( ) ( ) ( )2222
2

52252 SPSPSP
S

P

S

P I,I,I,I,II,
V
V

,
V
V

−−−







 para investigar a saturação. 

A implementação da metodologia para gerar volumes de porosidade deve ser 

o próximo passo, bem como a utilização de dados sísmicos pré-empilhamento. 

Outro ponto a ser pesquisado é a utilização de fácies sísmicas de modo 

supervisionado no processo, uma vez que esse tipo de análise pode trazer 

informações adicionais na região interpoços. 
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