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Resumo – O arenito Namorado consiste de vários níveis de areias turbidíticas intercaladas com folhelho. Pelas
litologias, as litofácies do Campo de Namorado são agrupadas em: Conglomerados e arenitos conglomeráticos; Arenitos
maciços estratificados; Interlaminados arenosos e argilosos; Diamictitos; Escorregamentos; Lamitos. Pela qualidade do
reservatório, as litofácies são agrupadas em: Reservatório contínuos, Reservatório estratificados, Rochas não-
reservatório e  Barreiras de fluxo. O principal tipo faciológico que ocorre na área do campo de Namorado é desprovido
de estruturação interna, fazendo com que as propriedades da rocha sejam muito semelhantes. Um problema comum em
muitas áreas da análise de dados é quando há dois ou mais grupos de objetos formando amostras de duas ou mais
populações, para as quais um número de características foi medido, e deseja-se classificar objetos similares
desconhecidos baseado no mesmo conjunto de características. Uma técnica estatística a qual tem sido aplicada
largamente em geologia para esse propósito é a análise discriminante. Para a aplicação da análise multivariada no
Campo de Namorado, primeiro trabalhou-se com a divisão das litologias em rocha reservatório e não-reservatório.
Obtendo-se uma equação linear com os dados de obtidos dos perfis elétricos e radiativos. A função discriminante
obteve 80% de acerto.

Palavras-Chave: Campo de Namorado; Função Discriminante; Bacia de Campos.

Abstract – The Namorado field is in the centre of the Campos Basin The external geometry of the sand bodies
is lenticular aligned in the direction NW/SE In the study, the lithofacies were grouped on the basis of the reservoir
characteristics and general rock type in order to simplify the discrimination function. The lithofacies were grouped into:
conglomerates and conglomeratic, massive stratified and interfingering sands and clay, diamicitites, slumps and
claystones. Regarding reservoir quality, the li thofacies were grouped into: continuous and stratified reservoir, non-
reservoir rocks and flow barriers. Data samples can form two or more groups of objects, and there is no a priori
knowledge of the spatial arrangement of the objects or of the determining characteristics of the populations, from which
the samples were taken. For application of multivariate analysis in the Namorado Field, it is first necessary to divide the
lithologies into reservoir rocks and non-reservoir rocks. A linear equation was obtained that combines variables from
log data. The binary discriminant, applied to logged intervals for winch core data was available was 80% successful in
placing the li thologies into the right categories. With this equation, it was possible to categorize the li thologies in
uncored holes based only on the log data.

Keywords: Namorado Field; Discriminant Function; Campos Basin.
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1. Introdução

Poucos fenômenos geológicos são compreendidos de modo a permitir uma abordagem determinísitca para
realizar estimativas. Há incertezas nos pontos não amostrados, mas a abordagem geoestatística baseia-se em modelos
probabilísticos que reconhecem estas incertezas inevitáveis. A obtenção de um testemunho consiste em um processo
caro, o que torna limitada a quantidade de dados geológicos coletados in loco. Por outro lado, torna-se necessário
conhecer estes dados e como se correlacionam com dados de perfilagem. Isto para que seja possível a extrapolação para
poços não testemunhados.   De posse de dados de boa qualidade e com um bom conhecimento do contexto geológico a
modelagem numérica pode oferecer bons resultados. A geoestatística enfatiza o contexto geológico em que os dados
foram obtidos, a relação espacial entre os dados e os dados medidos em diferentes suportes volumétricos e graus de
precisão. A modelagem torna-se uma ferramenta importante, pois permite simular as regiões donde possui pouco
conhecimento. O melhor conhecimento do campo, torna a exploração mais segura. O objetivo deste estudo é utilizar a
análise discriminante como complemento na análise dados do reservatório do Campo de Namorado na Bacia de
Campos – RJ.

A bacia de Campos é atualmente a bacia offshore mais produtiva do Brasil . Está localizada na região sudeste
do Brasil , ao longo da costa norte do estado do Rio de Janeiro. O Campo de Namorado, na época de sua descoberta em
1975 era um dos maiores do Brasil . Foram perfurados neste campo 56 poços, sendo que desses, 36 são produtores.

A caracterização do reservatório consistiu em determinar dentre aquelas litologias presentes nos testemunhos
quais litologias, consistiam em rochas reservatório, identificar os intervalo nas quais elas ocorriam através dos dados de
perfis. Posteriormente, foram determinadas as funções discriminantes para os agrupamentos de fácies e finalmente, a
modelagem da indicadora.

2. Preparação dos dados

Os dados utili zados na caracterização do reservatório são todos provenientes do CEN. Os dados estavam em
diversos formatos e para trabalhá-los em uma base única foi necessário padronizá-los e converte-los para o formato
ASCii .

• dados LAS – os dados de perfis estavam no padrão da indústria do petróleo, portanto puderam ser
manipulados diretamente;

• dados de li tologia – as informações das litologias estavam em formato JPEG, sendo imagens raster geradas a
partir de perfis no formato AnaSeTe (ANÁlise SEqüencial de TEstemunho). Portanto as espessuras das
litologias foram medidas manualmente com auxílio da ferramenta ‘ruler’ do aplicativo Adobe Photoshop e
posteriormente convertidas para o formato LAS e Paradigm GEOLOG através de scripts do AWK.

• dados de petrofísica – as tabelas estavam disponíveis no formato raster, gerados a partir de relatórios da
PETROBRAS, estes dados foram digitados e as profundidades foram corrigidas baseadas nos dados de
litologia.

• coordenadas dos poços – as coordenadas dos poços foram extraídas a partir do mapa-base no formato CGM.
O mapa foi importado no AutoDesk AutoCAD e as coordenadas foram extraídas utilizando o sistema de
coordenadas do AutoCAD.

• topo e base do reservatór io – o topo do reservatório foi definido pelo marco radiativo superior e a base pelo
início dos carbonatos. Esses dois marcos são identificados facilmente no perfil .

• agrupamento dos dados  de perfis elétr icos e formatação GEO-EAS -  os dados foram selecionados no
intervalo do reservatório e agrupados em seções preestabelecidas. Esses dados foram simpli ficados através
de uma reamostragem a cada 1 m, devido a limitações computacionais, nessa etapa também se utili zaram
scripts do AWK.

3. Funções discriminantes

Um problema comum em muitas áreas da análise de dados é quando há dois ou mais grupos de objetos
formando amostras de duas ou mais populações, para as quais um número de características foram medidas, e deseja-se
classificar objetos similares desconhecidos baseado no mesmo conjunto de características. Uma técnica estatística a
qual tem sido aplicada largamente em geologia para esse propósito é a análise discriminante (Ferguson, 1994).

No caso do Campo de Namorado o problema é o seguinte: tem-se um conjunto de litologias divididas em
reservatório e não-reservatório, deve-se separá-las baseando-se nos dados de perfis (raios gama – GR, resistividade
(valor em log) – ILD, porosidade neutrão – Nφφ, e densidade - ρρB). O problema é encontrar uma combinação linear
dessas variáveis que produz o máximo de diferença entre os grupos determinados.

Um método utili zado para encontrar a função discriminante é a regressão; entretanto, a variável dependente
consiste nas diferenças entre as várias médias dos dois grupos (Davis, 1986). Em notação matricial devemos resolver a
equação na seguinte forma:
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[ ] [ ] [ ]Ds p =⋅ λ2
(1)

onde:

[ ]2
ps  é uma matriz m x m das variâncias e covariâncias ponderadas de m variáveis;

[ ]λ é um matriz colunar dos coeficientes da função discriminante.
Resolvendo a equação (1):

[ ] [ ] [ ]Dsp ⋅=
−12λ

(2)

A média das variâncias é determinada por:
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Nesta notação, ijA é a iésima observação da variável j no grupo A; jA é a média da variável j no grupo A. O

mesmo vale para B. As médias dos grupos A e B podem ser rearranjadas formando dois vetores. A diferença entre essas
médias também forma um vetor:

[ ] [ ] [ ]jjj BAD −=
Para construir a matriz de variâncias e covariâncias ponderadas, deve-se computar a matriz da soma dos

quadrados e produto cruzado de todas as variáveis no grupo A e de maneira similar, no grupo B.
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ijA é a iésima observação da variável j no grupo A; ikA é iésima observação da variável k do mesmo grupo A,

quando teremos a soma dos quadrados de k quando j = k; de maneira análoga para o grupo B:

b

n

i ki

n

i ij
ik

n

i ijjk n

BB
BBSPB

bb

b ∑∑∑ ==
=

−= 11
1

)(

A matriz da variância ponderada pode ser encontrada por:
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O conjunto de coeficientes  encontrado gera uma função discriminante na forma:

mmR Ψ++Ψ+Ψ= λλλ �
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(5)

Substituindo os valores médios das variáveis na equação (5) teremos o índice de discriminação (R0). A função
estabelecida permitirá classificar todo conjunto de dados segundo os grupos preestabelecidos previamente.

3.1 Função discriminante do Campo de Namorado

3.1.1 Rochas reservatór io e não-reservatór io: definição da função
Para a aplicação da análise multivariada no Campo de Namorado, primeiro trabalhou-se com a divisão das

litologias em rocha reservatório e não-reservatório. Para o cálculo dos coeficientes da função discriminante
desenvolveu-se o script para o Matlab discr.m. Os dados originais dos poços testemunhados foram divididos em dois
grupos de maneira aleatória, sendo que um seria utili zado no cálculo da função e o outro no teste.

A função encontrada foi a seguinte:
[ ] BNILDGRR ρφ ⋅−⋅−⋅+⋅−= 988,22179,0)log(1168,00229,0 (6)

Substituindo os valores médios dos grupos na equação (6), tem-se:
R0 = -59,7372
Rreservatório = -56,9922
Rnão-reservatório = -60,9824
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Tabela 1 - resultado da função discriminante.

Treino Treino 

R NR R NR
495 48 293 904

91% 9% 24% 76%

543
Teste

Reservatório (R)
Teste

Não-reservatório (NR)

1197553 1223

Ou seja, 80%  dos dados foram classificados corretamente. Com essa equação foi possível separar as litologias
dos poços não testemunhados baseado, apenas nos dados dos perfis. Ou seja, o agrupamento atende às exigências da
função discriminante: agrupamento compacto e formação de duas populações distintas.

Plotando-se os histogramas das variáveis utilizadas na discriminação nota-se que as rochas com ρB > 2,3 g/cm3

quase sempre são classificadas como rocha não-reservatório, já aquelas onde ρB < 2,4 g/cm3 são classificadas como
rocha reservatório, mesmo não o sendo. Provavelmente isso ocorre por limitações do método associado às
características das ferramentas de perfilagem: (i) no caso dos raios gama, a medida é pontual, mas sendo influenciada
pela distância da medida, (ii ) já as medidas elétricas fornecem uma média móvel de um intervalo de rocha, (iii ) as
litologias podem ocorrer em camadas centimétricas a métricas. É provável que o erro esteja associado a intercalações de
rochas reservatório e não-reservatório que levaria a um erro na medida e na “calibragem” da função discriminante e (iv)
log(ILD) varia em função da saturação de óleo (ver Figura 1).

Figura 1 – histogramas com a distribuição dos valores de ρB, correspondentes à: [A] rochas reservatório classificadas
corretamente; [B] rochas não-reservatório classificadas corretamente; [C] rochas reservatório classificadas

incorretamente; [D] rochas não-reservatório classificadas incorretamente;

3.1.2 Qualidade dos reservatór ios, li tofácies: definição da função
O conceito de função discriminante pôde ser estendido para um conjunto de mais de dois grupos, para isso

utili zou-se do aplicativo SPSS.
Para o agrupamento por qualidade de reservatório o índice de acerto foi de 67%, com os detalhes da

classificação na Tabela 2. Novamente, pôde-se perceber o problema de mudança de escala: as rochas estratificadas
(quali fácies 2) e aquelas consideradas como barreiras de fluxo (quali fácies) devido a sua pequena espessura tem um
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baixo índice de acerto enquanto as outras litologias, devido a sua maior continuidade possuem um maior índice de
acerto.

Tabela 2 - resultado da classificação do agrupamento por qualidade de reservatório. Valores em porcentagem
de valores originalmente pertencentes à Litofácies da linha classificada como pertencente à coluna.

1 2 3 4
1 80,6 5,1 5,8 8,5
2 21,0 49,9 14,4 14,7
3 6,3 15,4 73,2 5,2
4 23,3 18,4 15,5 42,7

sem grupo 4,7 55,8 32,6 7,0

Fácies

Para o agrupamento por litologia o índice de acerto foi de 62%, com os detalhes da classificação na Tabela 3.
Neste caso, os diamictitos, as rochas conglomeráticas e as rochas interlaminadas (litofácies agrupadas 4, 1 e 3,
respectivamente) são aquelas onde o índice de acerto é menor devido ao fato de estarem agrupadas alternâncias de
diferentes litologias com pequena espessura, influenciando diretamente na leitura das ferramentas de perfilagem. Por
outro lado, os lamitos e arenitos maciços são relativamente bem caracterizados.

Tabela 3 - resultado da classificação do agrupamento por litologia. Valores em porcentagem de valores originalmente
pertencentes à Litofácies da linha classificada como pertencente à coluna.

1 2 3 4 6
1 31,11 35,56 13,33 6,67 13,33
2 11,87 76,96 3,49 0,70 6,98
3 12,80 21,80 44,29 9,34 11,76
4 15,79 21,93 31,58 10,53 20,18
6 5,84 5,19 12,55 3,03 73,38

sem gr upo 9,30 4,65 46,51 6,98 32,56

Fácies

4. Conclusões

O dados disponíveis no CD Escola do campo de Namorado fornecido pela ANP, depois de exaustivo trabalho
de ordenação e tratamento puderam ser utili zados como base no estudo da Modelagem estocática aplicada à
caracterização de reservatório petrolífero.

As informações disponíveis na literatura sobre o Campo de Namorado e sobre a Bacia de Campos foram
essenciais para compreensão dos aspectos geológicos do campo. Assim, foi possível gerar um modelo baseado nas
informações conhecidas e compará-las com interpretações feitas anteriormente.

O reservatório de Namorado teve suas 21 litofácies agrupadas de três maneiras, sendo as seguintes:
• Litológica: F1 – Conglomerados e arenitos conglomeráticos – fácies 4, 5 e 21.; F2 – Arenitos maciços

estratificados -  fácies 6, 7, 8 e 9; F3 – Interlaminados arenosos e argilosos – fácies 10, 11, 12 e 15; F4 –
Diamictitos – fácies 2 e 3;  F5 – Escorregamentos – fácies 1 e F6 – Lamitos  - fácies 13, 14, 16, 17, 18 e 20.

• Qualidade do Reservatór io: F1 – Reservatório contínuos – fácies 6, 7, 8 e 10; F2 – Reservatório estratificados -
fácies 3, 4, 5, 11, 12 e 15; F3 – Rochas não-reservatório – fácies 1, 2, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 e F4 – Barreiras de
fluxo – fácies 9 e 21.

• Ocorrência do Reservatór io: F1 (fácies reservatório) – fácies 6, 7, 8, 10, 3, 4, 5, 11, 12 e 15 e F0 (fácies não-
reservatório) – fácies 1, 2, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 9 e 21.

Foi possível determinar uma função discriminante para cada agrupamento, sendo que aquela relativa à
determinação da ocorrência do reservatório teve 80% das amostras classificadas corretamente com auxílio da função
discriminante, o qualitativo 67% e o litológico 61%. Concluiu-se que a origem do erro estava relacionado com os
problemas de amostragem e limitações ferramentais, principalmente relacionada ao valor de ρB, de maior peso na
equação discriminante. Uma possibili dade para estudos futuros é tentar utili zar o valor de ρB = 2,3 g/cm3 como filt ro:
acima dele, rochas não reservatório e abaixo, rochas reservatório.
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