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Resumo

Neste trabalho, o objetivo é utilizar técnicas de visão com-
putacional e deep learning para a busca de padrões senoi-
dais em imagens tomográficas de testemunho de poços de
petróleo. A identificação de padrões senoidais em imagens
tomográficas de rocha é importante para a identificação de
fraturas, camadas deposicionais e orientação de testemu-
nhos. Os resultadosmostram que as Redes Neurais Convo-
lucionais aumentam a performance na identificação de se-
noidais, comparadas com outras técnicas de otimização.

1. Introdução

Na indústria de petróleo é comum a obtenção de grandes
conjuntos de dados de diferentes tipos. Um deles são cha-
mados dados de poços, que são obtidos durante a perfura-
ção e produção de petróleo. Além disso, em alguns poços
são feitas amostragens da rocha propriamente dita, cha-
mada de testemunho do poço, onde a rocha é extraída na
sua forma bruta na forma de cilindros de aproximadamente
1m. Tal informação é a mais confiável (pela sua represen-
tação tridimensional) e a de maior custo de extração, uma
vez que é desejável que a rocha extraída chegue à superfície
com a maior preservação possível de seu estado em sub-
superfície. Posteriormente, os testemunhos são levados a
laboratórios para a realização de testes com o objetivo de
se obter informações a respeito da litologia, textura, porosi-
dade, permeabilidade e saturação de óleo. A Figura 1 ilustra
exemplos de testemunhos extraídos.

Figura 1: Exemplos de amostras de testemunhos.

O processamento e interpretação dos dados de testemu-
nhos envolvem uma análise criteriosa por parte de um pro-
fissional da geologia. Um dos objetivos é identificar pa-
drões senoidais nos testemunhos, pois estes padrões for-
necem informações importantes sobre fraturas e o pro-
cesso deposicional que influenciaram nas características
das rochas. A identificação é feita em imagens extraídas
em torno da tomografia dos testemunhos, separados em
caixas de 90 cm cada, e alinhadas verticalmente até for-
marem a reconstrução original do poço inteiro. A Figura 6
mostra um exemplo de uma tomografia de um testemunho
de tamanho 90 cm.

Figura 2: Tomografia 3D de testemunho.

São descritos na literatura diversos métodos que auxiliam
no processo de identificação de padrões de senoides, po-
rém demandam alto custo computacional e de difícil defi-
nição dos parâmetros, que causam grande impacto no re-
sultado final. Por outro lado, as Redes Neurais Convolucio-
nais (CNN) têm semostrado uma tecnologia promissora na
área de processamento de imagens, capazes de extraírem
características complexas. Neste trabalho, os resultados

do uso de CNN para a identificação de padrões senoidais
em imagens de tomografia de testemunhos mostram um
desempenho superior às técnicas já existentes.

2. Metodologia

Os dados tomográficos dos testemunhos são fornecidos
em 3 dimensões. Neste trabalho, o objetivo é fazer o cha-
mado “unwrap”, que é o recorte em torno do dado 3D for-
mando uma imagem 2D. Este tipo de imagem já é sufici-
ente para identificar informações essenciais sobre a rocha,
e neste caso, o padrão senoidal. A Figura 3 ilustra o pro-
cesso de extração do unwrap.

Figura 3: Ilustração da extração do unwrap.

Para cada unwrap são encontrados diversos padrões senoi-
dais, cada um com seus valores de amplitude e a fase do
seno. Sendo assim, para melhorar o processo de treina-
mento da CNN, são feitos recortes de partes menores do
unwrap, um para cada senoidal, e armazenado os respecti-
vos parâmetros. Com isso, se tem a entrada da CNN os re-
cortes da imagem e a saída os valores de amplitude e fase.
A Figura 4 ilustra a metodologia proposta neste trabalho.

Figura 4: Metodologia de extração dos dados (vermelho)
para treinamento e simulação da CNN.

3. Experimentos e Resultados

Neste trabalho foram utilizados dados de testemunhos e
perfil de imagem extraídos de poços do pré-sal, fornecidos
pela Petrobras. Para a geração do conjunto de dados, foram
utilizados algoritmos de otimização que identificam senoi-
des a partir de uma janela de dados e verifica a correlação
entre elas. No entanto, este processo demanda alto recurso
computacional. O modelo final da CNN é ilustrado na Ta-
bela 1.

Tabela 1: Modelo da CNN.

Camada Tipo Filtros Kernel Ativação
1 Conv2D 32 4x4 ReLU
2 Conv2D 64 4x4 ReLU
3 Conv2D 64 3x3 ReLU
4 Conv2D 128 3x3 ReLU
5 Conv2D 128 3x3 ReLU
6 Conv2D 128 3x3 ReLU
7 Dense 1000 - ReLU
8 Dense 500 - ReLU
9 Dense 2 - Linear

Para o treinamento da CNN, foram utilizados 10 testemu-
nhos e para a validação 5 testemunhos, gerando um total de
15000 amostras. As simulações foram feitas em outras 10
imagens de testemunhos, diferentes dos utilizados no pro-
cesso de treinamento. A acurácia da CNN ficou em 91.2%
e na validação 83%. A Figura 5 mostra exemplos do resul-
tado e a Figura 6 a horizontalização baseado nos padrões
senoidais encontrados.

Figura 5: Exemplos de resultados da CNN (vermelho) e algo-
ritmo clássico de otimização (azul).

Figura 6: Resultado da CNN à esquerda e a horizontalização
da tomografia à direita.

4. Conclusão

O uso das Redes Convolucionais para a identificação de pa-
drões senoidais se mostrou promissor, apesar do tempo
e custo computacional para o treinamento da rede, o de-
sempenho no processo de inferência foi muito superior se
comparada à outras técnicas de otimização. A metodolo-
gia deste trabalho pode ser futuramente aplicada para as
imagens de perfil adquiridas no processo de perfilagem.
Com isso, pode-se identificar os mesmos padrões senoi-
dais em ambas as imagens, de testemunho e perfil, e pos-
teriormente ajudar os profissionais na reconstituição dos
testemunhos para todo o poço.
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