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ATUAÇÃO NO PROJETO – MODELAGEM de Física de Rocha a partir de Dados de poço 

Desenvolvimento de uma biblioteca em Python para modelagem física de Rocha e correlação com 

amostras analisadas em laboratório. As análises obtidas a partir da correlação entre o dado de poço e as 

amostras serão utilizadas para o desenvolvimento de atributos sísmicos para estimar fácies, 

permeabilidade, porosidade, entre outros fatores que são de grande importância para exploração de 

hidrocarbonetos no pré-sal brasileiro.  

O desenvolvimento da biblioteca consiste na análise e manipulação dos dados de poço desde o 

controle de qualidade até a modelagem física de rocha utilizando os métodos desenvolvido por Xu e 

Payne (2009), Wyllie et al., (1956), Kuster & Toksoz (1974) e Jakobsen et al., (2003). O workflow 

desenvolvido para atingir este objetivo inicia-se com o controle de qualidade dos dados de poço 

realizando ajustes como correção de profundidade, remoção de dados anômalos e imputação de dados 

em regiões não amostradas ou em regiões onde os dados não são confiáveis como por exemplo as 

áreas onde há arrombamento do poço. Em seguida realizamos a classificação de fácies utilizando 

algortimos de machine learning de aprendizado supervisionado, não-supervisionado e semi-

supervisionado para obtermos uma análise dividida por fácies. A próxima etapa realizamos a 

modelagem de petrofísica básica estimando mineralogia (a partir de dados da ressonância magnética 

nuclear, NMR, e do fator fotoelétrico), volume de argila (utilizando dados do perfil raio-gama e 

equações de Larionov, Stieber e Clavier), porosidade (utilizando dados de NMR e perfis sônico, 

densidade e neutrão), saturação de água (utilizando equações de Archie, Simandoux e NMR), 

permeabilidade (a partir da equação de Timmur-Coates) e estrutura de poro (utilizando dados de 

NMR). Em seguida é realizada a estimativa de zona de fluxo utilizando as equações para zona de fluxo 

e Amafeule (1993). A próxima etapa é a calibração dos dados a partir da correlação dos dados de 

laboratório, nesta etapa realizamos a calibração dos dados de perfil utilizando correções de 

profundidade, invasão de fluído, entre outros de maneira a obter a maior correlação possível com os 

dados de amostra. Por fim realizamos a modelagem física de rocha a partir das metodologias descritas 

anteriormente a partir das fácies classificadas afim de se obter um maior detalhamento de acordo com 

a litologia presente na área de estudo. 
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Paralelamente, colabora com o grupo na estruturação de programação orientada à objetos com padrões 

de projetos na linguagem python, com o intuito de melhorar/modernizar os softwares entregáveis com 

boas práticas de programação computancional científica. 

RESUMO DE ATIVIDADES 

 Construção de uma biblioteca em Python para análise de dados de poço; 

 Desenvolvimento de ferramentas para melhor correlação entre dados de poço e amostras de 

laboratório;  

 Desenvolvimento de métodos para classificação de fácies a partir de inteligência artificial e 

aprendizado de máquina; 

 produção técnica-científica em revistas e eventos especializados;  

 realização de relatórios técnicos de acompanhamento gerencial e relatório para as agências e 

empresas.   


