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RESUMO 

Este trabalho faz uma abordagem sobre o emprego de técnicas de estatística 

multivariada para a determinação da viscosidade de óleos crus, a partir de dados de 

relaxação transversal (T2) de Ressonância Magnética Nuclear (RMN).  

O estudo foi realizado com grupo de 111 amostras de óleos crus, desde óleos 

leves a extrapesados, provenientes de diferentes reservatórios de petróleo do Brasil 

e do Canadá. A viscosidade das amostras possuía uma variação de 10 cP a 

10.500.000 cP (de 1,01 log cP a 7,02 log cP) permitiu o ajuste de um modelo para 

predizer a viscosidade em uma faixa muito maior. Os tempos de relaxação transversal 

para o hidrogênio (H1) de cada amostra foram medidos em um espectrômetro de RMN 

de bancada operando a 2MHz. 

A partir dos dados de distribuição de tempo de relaxação T2 foi desenvolvido 

um modelo de regressão por mínimos quadrados parciais (PLSR) para predizer a 

viscosidade do óleo.  A utilização de uma faixa de viscosidade mais ampla garante ao 

modelo uma robustez e não limita a aplicação do mesmo a certas faixas de 

viscosidades, como encontrado em trabalhos mais reconhecidos sobre o assunto. 

Outro fator importante foi o uso de amostras de óleos crus de origem brasileira 

e de origem canadense, o que culminou em um modelo que apresentou um erro de 

33,5% e uma boa precisão para a predição de viscosidade, embora haja consideráveis 

diferenças nas composições químicas dos óleos oriundos do Brasil e Canadá. 

Por fim, constatou-se uma necessidade de continuação do estudo desenvolvido 

para que haja um refinamento e segmentação dos modelos e, consequentemente, 

possam surgir novos modelos para predizer a viscosidade de forma confiável e 

aplicável à indústria de petróleo.   

 

     

PALAVRAS-CHAVE: Ressonância Magnética Nuclear (RMN), viscosidade, petróleo, 

óleo cru, estatística multivariada, PLSR.  
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ABSTRACT 

This paper approaches about the application of multivariate statistical data 

analysis techniques in order to predict crude oil viscosity from data of transverse 

relaxation (T2) Nuclear Magnetic Resonance (NMR).  

The study uses a set of 111 samples of crude oils, ranging from light to extra-

heavy oils from several Brazilian and Canadian petroleum reservoirs. The viscosity of 

the samples varies from 10 cP to 10,500,000 cP (1.01 log cP to 7.02 log cP) which 

contributes fitting a model to predict viscosity in a wider range.  

NMR spectrometer operating at 2MHz measures the transverse relaxation times 

for hydrogen (H1) of each sample. From the distribution of T2 relaxation time, a 

regression model performs by partial least squares regression (PLSR) predicts the 

viscosity of the oil. The use of a wider viscosity range ensures the robustness model 

and does not restrict its application in certain ranges of viscosities, as found in most 

recognized works on the subject.  

It should be highlighted that the samples of crude oils from Brazil and from 

Canada, result on a model that showed an error about 33.5% and good accuracy for 

prediction of viscosity, although there are considerable differences in the chemical 

compositions of the oils derived from Brazil and Canada.  

Finally, there is a need for further studies in order to improve segmented models, 

for example, by API and, consequently, new models able to predict viscosity in a 

reliable way to the oil industry. 

 

 

KEYWORDS: Nuclear Magnetic Resonance (NMR), viscosity, petroleum, crude oil, 

multivariate statistical data analysis, PLSR.  
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CAPÍTULO 1 – Introdução 

 

1.1. Introdução 

 

1.1.1. O Petróleo 

A utilização do petróleo não é uma exclusividade do homem moderno. Utilizado 

para diversos fins, desde decoração e embalsamento de mortos a fins bélicos, o 

petróleo sempre foi um material estratégico para diversas civilizações, como os 

egípcios, gregos, romanos e os índios pré-colombianos. Neste período, a obtenção 

de petróleo pode ser considera como fácil, uma vez que o petróleo era retirado de 

exsudações naturais de petróleo (THOMAS et al., 2001). 

Na sociedade moderna atual, o grande boom da necessidade do petróleo pode 

ser atribuído à descoberta da utilização do petróleo para a iluminação, o que resultava 

em uma margem de lucro muito maior quando comparada ao querosene. Então, em 

1859 iniciou-se a exploração comercial nos Estados Unidos no campo de Cel. Drake, 

na Pensilvânia (THOMAS et al., 2001). 

A invenção dos motores a gasolina e a diesel, combustíveis produzidos por 

meio da destilação do petróleo bruto, proporcionou uma alta lucratividade para a 

indústria do petróleo. Aos poucos, novos produtos derivados do petróleo foram criados 

e poços de hidrocarbonetos multiplicaram-se ao redor do mundo. 

Nas últimas décadas, os grandes avanços tecnológicos permitiram a 

perfuração de poços em águas profundas, onde foram encontrados diversos e 

importantes reservatórios, consolidando a importância de algumas regiões na 

indústria do petróleo mundial, como o Brasil. A partir de seus derivados em diversos 

setores da indústria, os avanços petroquímicos também foram fundamentais para a 

ampliação do mercado de petróleo, confirmando o petróleo como um material 

essencial para toda a sociedade. 

Atualmente, os reservatórios de petróleo são encontrados em jazidas de 

hidrocarbonetos no interior da crosta terrestre. Os reservatórios de petróleo podem 

ser classificados, de acordo com o tipo de óleo presente, em reservatório de óleo 
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convencional e óleo-não convencional, que pode divido em reservatório de óleo 

pesado, reservatório de óleo extrapesado e reservatório de areias betuminosas. 

Apesar de amplamente comercializado, o óleo convencional representa 

aproximadamente 30% do total das reservas mundiais de petróleo, enquanto as 

reservas de óleo não convencional complementam os 70% restantes 

(ALBOUDWAREJ et al., 2006). O gráfico abaixo representa as reservas provadas de 

petróleo de acordo com o tipo de óleo encontrado. 

 

Figura 1: Distribuição total das reservas mundiais provadas. Fonte: Alboudwareja et al., 2006. 

  

Devido à importância econômica e política que o petróleo proporciona, os 

dados de reservas provadas são sigilosos e de difícil acesso. Porém, de acordo com 

o último relatório divulgado pela British Petroleum (BP), Statistical Review 2014, 

comparando-se ao último estudo realizado, houve um crescimento de reservas 

provadas em 600 milhões de barris, de 1687,3 para 1687,9 bilhões de barris de 

petróleo, no último ano. 

Embora o petróleo seja a maior fonte de energia utilizada no mundo, com 

32,9%, o óleo vem perdendo espaço no cenário internacional e, a cada ano, percebe-

se uma diminuição da participação do petróleo no mercado mundial de energia (BP 

STATISCAL REVIEW, 2014). 
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25%
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Ainda que encontrado em grandes quantidades, os depósitos de 

hidrocarbonetos estão concentrados em algumas regiões do planeta, como pode ser 

observado no gráfico da figura 2. Neste contexto, a região do Oriente Médio destaca-

se como uma importante área do mercado de petróleo, uma vez que a mesma 

concentra quase a metade de todas as reservas mundiais conhecidas, 47,9%. 

 

 

Figura 2: Distribuição de reservas mundiais provadas, por região. Fonte: BP Statistical Review, 2014. 

 

Apesar das novas descobertas de reservatórios, o incremento da produção de 

petróleo foi de 550.000 barris por dia em 2013, o que significou menos da metade do 

crescimento da demanda por combustível fóssil, de 1,4 milhão de barris por dia (BP 

STATISTICAL REVIEW, 2014).  

O gráfico a seguir apresenta a produção acumulada por região, assim como o 

consumo de cada uma dessas regiões ao longo dos anos. Pode-se observar uma alta 

produção de hidrocarbonetos oriunda do Oriente Médio, condizendo com a sua 

expressiva quantidade de reservas, entretanto, esta região possui um baixo consumo 

de petróleo. 
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Figura 3: Respectivamente, produção acumulada e consumo acumulado de petróleo, por região. 
Fonte: BP Statistical Review, 2014. 

  

Consequentemente, o consumo desenfreado de petróleo levará ao 

esgotamento das reservas de óleo convencional e assim, o óleo não convencional 

apresenta-se de maneira muito promissora para o futuro da indústria de petróleo. De 

acordo com estimativas, nos próximos 40 anos todas as empresas de petróleo teriam 

suas produções concentradas em óleos não convencionais (ALBOUDWAREJ et al., 

2006). Por esse motivo, o desenvolvimento de tecnologia tornou-se primordial para as 

empresas, uma vez que o óleo não convencional possui um alto custo de produção e 

refino, baseado em técnicas especiais de tratamento com solvente.  

 

1.1.2. A história do petróleo no Brasil 

A relação do Brasil com o petróleo tem sua origem em 1858 a partir do decreto 

n° 2266, assinado pelo Marques de Olinda. Este decreto concedeu a José Barros 

Pimentel o direito de exploração de material betuminoso para fabricação de querosene 

na região do Rio Marau, Bahia (THOMAS et al., 2001). 

Em 1897, foi perfurado o primeiro poço em Bofete, São Paulo, visando à 

prospecção de petróleo, entretanto, o poço só foi capaz de produzir 0,5 m³ de petróleo. 
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Após algumas décadas de insucesso em perfuração de poços de petróleo em 

diferentes regiões do país, no dia 21 de janeiro de 1939, em Lobato, Bahia, encontrou-

se petróleo pela primeira vez no Brasil (THOMAS et al., 2001). 

A partir desta importante descoberta, diversos poços foram perfurados em todo 

o país e a exploração comercial iniciou-se em território nacional. Durante a Era 

Vargas, a criação da Petrobras na qual instituiu o monopólio estatal do petróleo 

nacional tornou-se o ponto chave para a criação da indústria de petróleo no cenário 

nacional e mundial. 

Com o desenvolvimento em pesquisas e tecnologias ao longo dos anos, a 

Petrobras obteve grandes descobertas de jazidas de óleo e gás. Um dos grandes 

marcos da empresa foi a exploração offshore em águas profundas, o que permitiu a 

descoberta da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A Bacia de Campos pode ser 

considerada a região mais importante para a prospecção de petróleo no país 

(THOMAS et al., 2001). 

As recentes descobertas de jazidas petrolíferas na camada do pré-sal, 

localizada em águas profundas, colocaram o Brasil em um novo patamar em relação 

ao mercado mundial (HUANG et al., 2009). Devido às suas grandes reservas de óleo, 

a camada do pré-sal é apontada como uma das regiões mais promissoras para 

produção de petróleo, no entanto os desafios tecnológicos e os altos investimentos 

ainda são empecilhos para a produção em larga escala. 

As reservas brasileiras conhecidas são caracterizadas por possuírem um óleo 

bruto de natureza pesada, ou seja, com um grau API mais baixo. Por outro lado, os 

reservatórios da camada pré-sal abrigam óleos com uma menor densidade, 

consequentemente, um grau API mais elevado. (CELIA et al., 2009; BELTRÃO et al., 

2009). 

Atualmente, o Brasil possui uma reserva provada de 13 bilhões de barris de 

petróleo (OIL AND GAS JOURNAL, 2013). Segundo o BP Statistical Review 2014, a 

produção de petróleo brasileira corresponde a 2,7% da produção mundial, enquanto 

o consumo do país representa 3,2% de todo o consumo do planeta. A tabela abaixo 

classifica o Brasil de acordo com a produção, consumo e reservas petrolíferas 

provadas no ano de 2013. 
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Petróleo (Milhões de Barris por dia) 

 Brasil América Central e 

América do Sul 

Mundo Posição 

Produção Total de 

Petróleo 

2710,38 7801 89.700 11 

Consumo de 

Petróleo 

3097 6939 89.160 6 

Capacidade de 

Refino 

1917 6582 88.097 10 

Reservas Provadas 

(Bilhões de Barris) 

13,22 326 1.646 16 

Tabela 1: Posição do Brasil no cenário mundial em relação à produção, consumo e reservas 
provadas. Fonte: EIA, 2013. 

 

1.1.3. Canadá e o Heavy Oil 

O Canadá pode ser considerado um lugar privilegiado para a presença de 

formações geológicas com hidrocarbonetos, uma vez que jazidas de óleo e gás 

natural são encontradas em todas as regiões de seu território. A região de Western 

Canada Sedimentary Basin concentra cerca de 57% de todo óleo presente no Canadá 

e, consequentemente, é a região mais importante e produtiva do país (CENTRE FOR 

ENERGY, 2012). A figura a seguir destaca as diferentes bacias sedimentares e áreas 

de hidrocarbonetos localizados no Canadá.  
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Figura 4: Mapa do Canadá destacando, em diferentes cores, as bacias sedimentares com a presença 
de reservatórios convencionais de hidrocarbonetos, isto é, o mapa não inclui os reservatórios não 

convencionais e as areias betuminosas. Fonte: Energy BC, 2012.  

 

Os primeiros registros do petróleo em território canadense são datados do 

século XVIII onde os nativos da região oeste do país utilizavam o petróleo para selar 

suas canoas com uma mistura de óleo oriundo dos depósitos de areias betuminosas 

e de extrusões (CENTRE FOR ENERGY, 2012). Entretanto, somente após o 

desenvolvimento das técnicas de refino e o boom do petróleo com o primeiro poço na 

Pensilvânia, o petróleo passou a ser comercializado e nasceu assim, uma das mais 

poderosas indústrias de petróleo do mundo. 

Com grandes desafios de extração superados e a descoberta de novas 

reservas ao longo dos anos, o Canadá tornou-se um dos maiores produtores de 

petróleo do mundo. Embora o Canadá seja um grande produtor a partir de 

reservatórios convencionais, o crescimento da produção deve ser atribuído ao 

betumem e o óleo bruto sintético vindo dos imensos reservatórios de óleo não 

convencional e de areias betuminosas (EIA, 2013). 
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Segundo dados da BP Statistical Review 2014, as reservas provadas 

canadenses são de aproximadamente 174,3 bilhões de barris, das quais menos 10 

bilhões de barris são de reservatórios convencionais (BRITANNICA, 2014). Assim, o 

volume de reservas canadenses coloca o país com a terceira maior reserva mundial, 

atrás da Arábia Saudita e Venezuela, e acredita-se que o Canadá será capaz de suprir 

a demanda global em um curto e longo prazo (EIA, 2013). 

  

Petróleo (Milhões de Barris por dia) 

 Canadá América do 

Norte 

Mundo Posição 

Produção Total 

de Petróleo 

4073,02 17.910 89.700 5 

Consumo de 

Petróleo 

2304,35 22.924 89.160 10 

Capacidade de 

Refino 

1918 21.178 88.097 11 

Reservas 

Provadas 

(Bilhões de 

Barris) 

173,20 214 1.646 3 

Tabela 2: Posição do Canadá no cenário mundial em relação à produção, consumo e reservas 
provadas. Fonte: EIA, 2013. 

 

As acumulações canadenses de betumem, de óleo muito pesado e óleo pesado 

apresentam uma formação geológica bem semelhante. Esses depósitos rasos de 

hidrocarbonetos são aprisionados em bacias sedimentares e originalmente, são óleos 

muito leves, com API entre 30° e 40° (CURTIS et al., 2002). Durante o processo de 

migração e deposição na rocha-reservatório, o óleo sofre um processo de degradação 

química, física e, principalmente, biológica. A biodegradação faz com que bactérias 

transformem o óleo leve em um óleo muito mais denso e viscoso. Segundo geólogos, 

os depósitos originais eram de duas a três vezes maiores que os atuais (ENERGY 

BC, 2012). 
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De acordo com o nível de degradação do óleo, o óleo encontrado no Canadá 

pode ser considerado pesado, quando apresenta um grau API inferior ou igual a 22,3°, 

ou extrapesado, quando possui uma densidade maior que a água (CURTIS et al., 

2002). Entretanto, o governo canadense utiliza uma classificação baseada na 

densidade do material e assim, divide o óleo em óleo leve, light oil, e pesado, heavy 

oil. 

 

Figura 5: Comparação entre a escala de grau API e a escala métrica de densidade. A indústria utiliza 
a escala de densidade API, enquanto o governo do Canadá prefere a escala métrica de densidade. 

Fonte: ENERGY BC, 2012. 

 

Uma vez que o óleo pesado apresenta densidade e viscosidades muito altas, 

torna-se mais difícil e caro a sua produção e refino. Consequentemente, a energia 

usada para produzir e refinar um barril de óleo pode representar até 40% da energia 

disponível. (AKRAM et al., 2014). Dessa forma, a utilização correta de um método de 

recuperação é fundamental para transformar o reservatório de óleo economicamente 

viável para exploração. 

A viscosidade é a informação mais importante que deve ser medida no 

reservatório, já que esta propriedade do fluido define o quão fácil o óleo fluirá até a 

superfície (CURTIS et al., 2002). O estudo da viscosidade dos fluidos da formação é 
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vital para modelagem de produção e escolha do melhor método de recuperação de 

óleo. 

Neste contexto, a ferramenta de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

aparece como um método alternativo para determinar a viscosidade de óleos. A 

grande vantagem da técnica de RMN está no fato de utilizar medidas simples e não 

destrutivas que podem ser realizadas in situ, sem a necessidade de extração de 

amostras para a medição em laboratório (BRYAN et al., 2003). 

O desenvolvimento e aperfeiçoamento de modelos dos quais obtém uma 

relação entre viscosidade e parâmetros de RMN, por exemplo, tempo de relaxação 

T2, são fundamentais para a produção de resultados mais precisos e confiáveis. 

Consequentemente, esses modelos poderiam ser implementados em ferramentas de 

perfilagem por RMN. 

 

1.2. Definições e Conceitos 

 

1.2.1. Massa Específica e Densidade 

Massa específica e densidade são propriedades físicas importantes que estão 

interligadas. A massa específica de uma substância ou mistura líquida é definida como 

a massa (m) por unidade de volume (𝑣) (ROSA et al., 2007). Esta razão é demonstrada 

abaixo, onde a unidade de massa é expressa em g e de volume em cm³. 

 𝜌 =
𝑚

𝑣
 (Eq. 1.1) 

A densidade de uma mistura líquida é a razão entre a massa específica da 

mistura e a massa específica da água, medidas nas mesmas condições de pressão e 

temperatura (ROSA et al., 2007). A densidade de um óleo é dada por: 

 

 𝑑𝑜 =
𝜌𝑜

𝜌𝑤
 (Eq. 1.2) 

No qual, 𝜌𝑜 é a massa específica do óleo e 𝜌𝑤 é a massa específica da água. 
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1.2.2. Grau API 

 Densidade também pode ser expressa em termos de uma escala arbitrária 

definida para uma mistura líquida de hidrocarbonetos. Neste caso, a medida de 

densidade deve ser feita na temperatura padrão de 60°F ou 15,56°C. Largamente 

utilizada na indústria de petróleo, esta escala chamada de grau API possui a seguinte 

relação: 

 

 
°𝐴𝑃𝐼 =  

141,5

𝑑𝑜
− 131,5 

(Eq. 1.3) 

 

Segundo a definição apresentada, a água apresenta um grau API igual a 10, 

pois sua densidade pode ser considerada igual a 1. Geralmente, os valores de grau 

API para misturas de hidrocarbonetos variam entre 4°, para betumem, e 70° para 

condensados (CURTIS et al., 2002). O conhecimento do grau API do óleo, e assim a 

densidade, é importante para o processo de refino e produtos de destilação. 

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o petróleo pode ser 

classificado em quatro grupos distintos segundo sua densidade: leve, médio, pesado 

e extrapesado (ANP, 2009). Os óleos brasileiros possuem um grau API médio de 24° 

API, enquanto o óleo canadense da mais famosa reserva de óleo pesado, Athabasca 

Oil Sands, está na faixa de 7,5° a 9° API (CURTIS et al., 2002). 

A tabela a seguir apresenta a classificação dos diferentes tipos de petróleo 

baseados no grau API. De acordo com o valor da densidade, os óleos são agrupados 

em quatro faixas que variam desde óleos com baixa densidade, tipo leve, a óleos com 

densidade mais alta que a água, óleos extrapesados. 
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Tabela 3: Classificação de densidade e API de óleos crus de acordo com as normas da Agência 
Nacional de Combustíveis. Fonte: ANP, 2009. 

Tipo de Petróleo Densidade, do (g/cm³) Grau API 

Leve do ≤ 0,87 API ≥ 31° 

Médio 0,92 ≤ do ≤ 0,87 31° > API ≥ 22° 

Pesado 0,92 ≤ do ≤ 1 22° > API ≥ 10° 

Extrapesado 1 ≤ do 10° > API 

 

 

1.2.3. Viscosidade 

A viscosidade (µ) é definida como uma resistência intrínseca ao fluido em 

escoar, a uma dada temperatura (BIRD et al., 2002). Assim, a viscosidade pode ser 

expressa em termos de gradiente de velocidade (v) e tensão cisalhante (𝜏) segundo a 

lei Newton para viscosidade. 

 
𝜏 = −µ

𝜕𝜐

𝜕𝑦
 

(Eq. 1.4) 

 

Para fluidos conhecidos como newtonianos, a tensão de cisalhamento é 

proporcional à taxa de deformação. Nesses fluidos a relação entre o a tensão 

cisalhante aplicada e a taxa de cisalhamento resultante é constante e, portanto, a 

viscosidade pode ser representada pela seguinte equação: 

 

 𝜏 = 𝜇𝛾 (Eq. 1.5) 

 

Cujo γ representa a taxa de cisalhamento em s-1. 

A viscosidade de fluidos pode ser calculada como viscosidade dinâmica ou 

absoluta (µ) e como viscosidade cinemática (υ). A viscosidade pode ser expressa em 

g/cm.s, dyn.s/cm² ou Poise (P), mas a medida mais utilizada é o centipoise (cP), 1 

P=100 cP. A água possui uma viscosidade absoluta de 1cP a uma temperatura de 

20,2°C. 
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A informação sobre a viscosidade do óleo estudado define as chances de 

sucesso econômico e técnico para o método de recuperação escolhido. Assim, pode-

se associar, diretamente, viscosidade a estimativa de recuperação de jazidas de 

petróleo (MILLER et al., 2003). 

A viscosidade do fluido está diretamente relacionada com o tipo e tamanho dos 

componentes que formam o líquido (WILLIAM; MCCAIN, 1989). Se as forças 

intermoleculares de atração são fortes, maior será a viscosidade do líquido e maior 

será a resistência gerada pelo mesmo para escoar. Óleo pesado e extrapesado 

consistem em complexas moléculas com grande peso molecular se comparado a 

óleos leves e médios. As cadeias de carbono altamente ramificadas e diversos grupos 

funcionais anexados às moléculas dificultam o ganho de energia para superar as 

forças atrativas entre as moléculas vizinhas e permitir o escoamento (BRYAN et al., 

2005). 

A viscosidade é muito sensível a variações de composição, temperatura e 

pressão, o que torna a viscosidade imprecisa para a classificação de óleos, visto que 

uma pequena variação ocasionaria grandes efeitos nas vazões de produção e nos 

volumes de óleos recuperáveis (ALBOUDWAREJ et al., 2006). 
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CAPÍTULO 2 – A Ressonância Magnética Nuclear e seus princípios 

 

2.1. A técnica da Ressonância Magnética Nuclear 

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) pode ser apontada como uma das 

técnicas analíticas mais importantes com aplicações em diversas disciplinas de 

pesquisa científica, como a física, química, agricultura, medicamentos, alimentos, 

materiais e outras áreas. Tanto na indústria como nos centros de pesquisas e 

universidades, o espectrômetro de RMN é uma ferramenta indispensável para 

laboratórios que realizam pesquisas em química, visando determinar a estrutura 

molecular.  

Os grandes avanços científicos proporcionados pelas técnicas desenvolvidas 

com a utilização da RMN podem ser comprovados pelos prêmios Nobel concedidos a 

F. Bloch e E. Purcell, 1952 (Física), pela descoberta da técnica de RMN; R. Ernst, em 

1991 (Química), desenvolvendo a técnica de pulso e RMN multidimensional; K. 

Wüthrich, 2002 (Química), pelo desenvolvimento da metodologia para a determinação 

da estrutura de proteínas em solução por RMN; e em 2003 (Medicina), P. Lauterbur e 

P. Mansfield pelo desenvolvimento de imagens por RMN.  

A Ressonância Magnética Nuclear destaca-se por ser uma técnica analítica 

qualitativa e quantitativa, quando comparada a outras técnicas analíticas. A grande 

vantagem da ferramenta de RMN deve-se ao seu método rápido de medir, não 

destrutivo e sem contato com a amostra. É um equipamento robusto para aplicações 

industriais e de campo, e tem a capacidade de analisar amostras escuras e opacas, 

tais como petróleo bruto, com uma preparação mínima da amostra. A maioria destas 

características permite que a técnica de RMN seja utilizada para realizar diferentes ou 

repetitivas análises da mesma amostra.  

Esta técnica pode ser usada para a análise quantitativa, por exemplo, com base 

no fato de que a amplitude do sinal de ressonância magnética nuclear é proporcional 

ao número de átomos de hidrogênio contidos na molécula. Dessa forma, uma simples 

quantificação do índice de hidrogênio de combustível até a determinação da estrutura 

de proteínas complexas pode ser realizada por RMN. 
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Em geral, a espectroscopia de RMN pode ser classificada em dois grupos 

principais, de alta e baixa resolução. A espectrometria de alta resolução (AR-RMN) 

geralmente emprega magnetos supercondutores que vão de 4,7 a 22,4 Teslas (200 a 

950 MHz para a frequência H1) para obter espectros de alta resolução. AR- RMN 

baseia-se em diferenças na frequência de ressonância entre os núcleos do mesmo 

isótopo, quando exposto a diferentes ambientes magnéticos produzidos pelos seus 

próprios ambientes químicos. Em experimentos de RMN com alta resolução, os 

principais parâmetros espectrais são o deslocamento químico e a constante de 

acoplamento. Esta técnica é bem conhecida no campo da química para a elucidação 

de estruturas moleculares. 

A espectrometria de baixa resolução (BR-RMN), geralmente são 

espectrômetros que possuem campos magnéticos inferiores a 2,1 Teslas (equivalente 

a 90 MHz para H1), menos homogêneos aos utilizados em alta resolução. O 

equipamento de RMN de baixa resolução não é capaz de obter a informação de desvio 

químico e os ensaios se baseiam no registro da amplitude do sinal no domínio do 

tempo (FID ou eco), dos quais se medem, principalmente, os tempos de relaxação 

longitudinal (T1) e transversal (T2), e também o coeficiente de difusão translacional 

(D). BR-RMN é uma das técnicas qualitativas e quantitativas mais simples, na qual a 

concentração de analito é determinada por comparação da intensidade do sinal de 

RMN com um padrão. Além disso, o baixo custo, robustez, facilidade de operação e 

interpretação de resultados fazem com que o BR-RMN venha complementar de forma 

satisfatória as técnicas mais convencionais (extrativistas, gravimétrica, titulação, 

injeção de mercúrio, etc.) empregadas em laboratórios de pesquisa e setores 

industriais. Neste trabalho apenas a técnica de BR-RMN é aplicada para determinar a 

viscosidade do petróleo bruto. 
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2.2. A Ressonância Magnética Nuclear e a indústria de petróleo  

Embora em 1939 um novo método de medir o momento magnético tenha sido 

apresentado primeiramente por Isidor Rabi (RABI, 1939), somente em 1945 o 

fenômeno da Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foi observado. De forma 

independente, dois grupos de pesquisadores formados por Bloch, Hansen e Packard 

na Universidade de Stanford e Purcell, Torrey e Pound na Universidade de Havard, 

desenvolveram experimentos dos quais puderam detectar sinais de rádio frequência 

vindo dos núcleos atômicos de materiais sólidos e líquidos (LEVITT, 2010).  

Ao longo dos anos desde a sua descoberta, a Ressonância Magnética Nuclear 

tornou-se uma importante ferramenta para a investigação de diversos tipos de 

materiais, destacando-se por ser uma técnica não destrutiva, ou seja, a medição por 

RMN não altera as propriedades originais da amostra analisada. A grande 

versatilidade da Ressonância Magnética Nuclear pode ser observada em suas 

variadas áreas de aplicações, como em exames médicos de imagens, controle de 

qualidade de alimentos e materiais, detecção de explosivos e prospecção de petróleo 

(LEVITT, 2010).  

Atualmente, a ferramenta de RMN desempenha um papel fundamental na 

perfilagem de poços de petróleo. O desenvolvimento das técnicas utilizadas na 

ferramenta de RMN proporcionou uma significativa melhora na análise de dados de 

perfilagem, uma vez que os conceitos de RMN permitiram distinguir água irredutível, 

água que poderia ser retirada do reservatório, gás e diferentes tipos de óleos 

(COATES et al., 2001). Como a ferramenta de perfilagem é sensível à interação entre 

a rocha e seus fluidos presentes nos poros, a técnica de RMN é utilizada para estimar 

porosidade, assim como, permeabilidade da formação, distribuição de tamanhos de 

poros, presença de argila, vulgos e fraturas no reservatório, além de viscosidade de 

óleos (BRANCOLINI et al., 2005). 

O equipamento de RNM é sensível ao núcleo de Hidrogênio quando as 

moléculas estão na fase gasosa ou líquida. Os dois parâmetros investigados são o 

tempo de relaxação longitudinal (T1) e o tempo de relaxação transversal (T2) obtidos 

a partir do fluido analisado. Todo experimento realizado com RMN resulta em uma 

combinação desses dois parâmetros, por esse motivo, o conhecimento dos mesmos 
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facilita uma interpretação da estrutura do meio poroso, da interação rocha-fluido e das 

propriedades intrínsecas dos fluidos que compõem a amostra (JOSH et al., 2012). 

Alguns pesquisadores defendem que as técnicas petrofísicas desenvolvidas 

pela Ressonância Magnética Nuclear foram estabelecidas para reservatórios de 

petróleos convencionais cujos poros são maiores e a porosidade é relativamente 

maior e, assim, não podem ser aplicadas em reservatórios não convencionais (JOSH 

et al., 2012). Entretanto, outros cientistas suportam a ideia da significante vantagem 

do uso da perfilagem por RMN para a caracterização de reservatórios com baixa 

porosidade, baixa permeabilidade e complexa estrutura porosa, caracterizando um 

reservatório de petróleo não convencional (XIAO et al., 2012). 

As rápidas melhorias da tecnologia de RMN vêm permitindo medidas mais 

precisas de propriedades das rochas que formam o reservatório. Essas melhorias 

permitiram aquisições de dados de T1 e T2 de forma mais rápida e eficiente, por 

exemplo, proporcionando cálculos de volume de argila presente na água conata 

quando combinadas com ferramentas de resistividade. Consequentemente, sabendo-

se o tipo de argila, pode-se determinar o volume de argila presente (MERKEL et al., 

2008). 

 

 

2.3. A Ressonância Magnética Nuclear 

A Ressonância Magnética Nuclear define-se como um fenômeno físico no qual 

núcleos atômicos emitem sinais que são captados e processados quando os mesmos 

estão sujeitos a um campo magnético. Os núcleos atômicos possuem um momento 

angular (ou spin), ou seja, os núcleos giram em torno de seu próprio eixo. Uma vez 

que o núcleo apresenta partículas carregadas, essa rotação causa um momento 

magnético que na presença de um campo magnético externo alinha-se ao mesmo 

(LEVITT, 2010).  

A intensidade do momento magnético é uma propriedade que depende do tipo 

de núcleo estudado (PETERS, 2012). 
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A mecânica quântica afirma que toda partícula subatômica (prótons, nêutrons 

e elétrons) é capaz de gerar um momento angular, entretanto não são todos os átomos 

que possuem um momento angular. Os isótopos que possuem um número atômico 

par e um número de nêutrons par, tais como H1, C13 e F19 fazem com que os spins 

sejam pareados e cancelem o momento angular um dos outros, isto é, os isótopos 

possuem um momento nuclear nulo. O sinal de ressonância magnética induzido pelo 

campo magnético externo é tão pequeno que não é capaz de gerar uma corrente 

elétrica detectável pela bobina da ferramenta de RMN (LEVITT, 2010). 

Os isótopos com momento magnético diferente de zero podem ser analisados 

por meio da ferramenta de RMN. O isótopo de Hidrogênio H1, conhecido como próton, 

apresenta um grande momento magnético e, consequentemente, induz uma forte 

corrente que pode ser sentida pela bobina de RMN. A alta abundância de hidrogênio 

na natureza e a sua presença na composição de diversos fluidos, principalmente água 

e hidrocarbonetos, tornaram o H1 o isótopo ideal e padrão a ser medido nas 

ferramentas de perfilagem de RMN (PETERS, 2012). 

 

2.3.1. Os Princípios da RMN 

Na ausência de campo magnético os núcleos atômicos estão com os seus 

momentos magnéticos orientados de forma aleatória e o somatório dos spins é nulo. 

A introdução de um campo magnético estático (B0) induz os núcleos atômicos a se 

alinharem em direção ao campo magnético. Porém o alinhamento dos momentos 

angulares não é paralelo ao campo magnético B0, na realidade, formam um ângulo 

com B0. 

A ação do campo magnético sobre os núcleos das moléculas para alinhá-las a 

B0 resulta em um torque. Esse torque cria uma mudança de direção do momento 

angular de cada molécula, fazendo com que a mesma se desloque 

perpendicularmente ao campo B0. Então, origina-se o movimento conhecido como 

precessão (COATES et al., 2001). 

A figura 6 faz uma representação da existência de um campo magnético B0, 

gerando o movimento de precessão. 
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Figura 6: Atuação do campo magnético B0 no eixo z, originando o movimento de precessão da 
molécula. Fonte: LEVITT, 2010. 

 

Os momentos magnéticos de cada tipo de isótopo irão precessar de acordo 

com uma frequência específica. Esse valor único de frequência é denominado 

frequência de Lamor, determinada de acordo com o tipo de núcleo atômico e pela 

intensidade do campo magnético. 

A equação de Lamor é descrita como: 

 ω0 = γ𝐵0 (Eq. 2.1) 

 

A frequência de precessão (ou momento angular), ω0, é proporcional ao campo 

magnético, B0. A razão magnetogírica, γ, é um valor constante dependente do tipo de 

núcleo atômico, isto é, cada isótopo apresenta um valor característico que o diferencia 

dos outros isótopos. 

 

2.3.2. Polarização 

O somatório vetorial de todos os momentos magnéticos ocasiona uma 

magnetização resultante, M0, no mesmo sentido e direção do campo magnético, B0, 

aplicado no eixo z. O processo de orientação dos momentos magnéticos individuais 

presentes na amostra é conhecido como polarização (COATES et al., 2001). Apesar 

de difícil de ser observado, a magnetização, M0, pode ser calculada, segundo a lei de 

Curie, por: 
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𝑀0 =

𝑁γ2h2I(I + 1)B0

3(4𝜋²)𝑘𝑇
 

(Eq. 2.2) 

 

Nos quais, k é a constante de Boltzman, T a temperatura absoluta em K, h a constante 

de Plank e I o número quântico de spin dos núcleos atômicos. 

A magnetização criada no eixo z não é capaz de modificar a direção dos 

momentos magnéticos no plano xy, formado pelo eixo x e pelo eixo y, ou seja, os 

momentos magnéticos dos núcleos no plano xy permanecem de forma aleatória, 

produzindo uma magnetização igual à zero no plano xy. 

 

2.3.3. O efeito de pulsos de radiofrequência 

Para a detecção de sinal de RMN, a condição de ressonância precisa ser 

alcançada. O estado de ressonância é atingido quando a orientação da magnetização 

resultante é alterada devido à perturbação por um pulso de radiofrequência (RF) e 

posteriormente com o fim do pulso, a magnetização volta a sua posição original, 

emitindo uma corrente elétrica em uma bobina. 

O campo magnético B0 e a magnetização resultante permanecem inalterados 

até a aplicação de um pulso de radiofrequência B1, o qual age perpendicularmente ao 

campo B0. O pulso B1 produzido a 90° do campo B0, deve ser aplicado em um tempo 

suficiente para que a magnetização seja defletida em 90º e assim, tem-se a rotação 

da magnetização M0 para um eixo transversal em relação ao eixo anterior. Uma vez 

que o pulso de radiofrequência é cessado, a magnetização alinha-se novamente ao 

campo B0 devido ao processo de relaxação (LEVITT, 2010). Essa rotação causada 

pelo pulso B1 induz uma corrente elétrica em uma bobina que detecta o sinal de RMN. 

Esse sinal elétrico originado pelo alinhamento da magnetização ao seu estado original 

compõe o, Free Induction Decay, FID (COATES et al., 2001). A figura 7 representa o 

processo descrito acima. 
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Figura 7: (A) As moléculas estão alinhadas ao campo B0 produzindo uma magnetização resultante. (B 
e C) Aplicação do pulso de 90° e defasagem dos spins devido a não homogeneidade do campo 

magnético local. (D) Um pulso de 180° é aplicado e os spins mais lentos passam a frente dos mais 
rápidos para o caminho da magnetização. (E e F) Aos poucos, os spins mais rápidos começam a 
alcançar os mais lentos. Quando todos os spins estão focados novamente, ocorre a aquisição do 

tempo de relaxação T2. Fonte: WIKIPÉDIA, 2014. 

 

2.3.4. A sequência de CPMG 

Batizada com o nome de seus criadores, a sequência de pulsos CPMG (Carr-

Purcell-Meibom-Gill) consiste em múltiplos pulsos, sendo o primeiro de 90° e os 

posteriores de 180°, onde o sinal de RMN é focalizado várias vezes. A principal 

caracteristica da sequência CPMG é o fato dessa sequência eliminar os efeitos de 

difusão molecular (PETERS, 2012).  

Primeiramente, um pulso de 90° é aplicado, defletindo a magnetização M0 para 

um eixo transversal a B0. Durante certo tempo ao eco, TE, alguns momentos 

magnéticos sofrem um atraso com relação à frequência de Lamour, ω0, por causa de 

uma precessão mais baixa, enquanto os núcleos com frequências mais altas se 

adiantam em relação à ω0. Com isso, após um período de metade de tempo TE, um 

novo pulso de 90° é aplicado para focalizar os momentos magnéticos por meio da 

inversão do sentido de rotação dos mesmos, ou seja, os spins são defletidos em 180º 

no eixo xy (CARR ET AL, 1954). Assim, os pulsos são refocalizados até um valor no 

qual o sinal é praticamente nulo (HAHN, 1950). 
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2.3.5. Relaxação  

Quando o campo magnético B1 é interrompido, a magnetização M0 busca voltar 

a seu estado inicial, alinhando-se ao campo magnético B0. Logo após o cessamento 

do pulso de radiofrequência, ocorrem dois processos independentes de relaxação, a 

relaxação longitudinal (T1) e a relaxação transversal (T2). 

As equações diferenciais de Bloch (BLOCH et al. 1946) descrevem ambos os 

processos de relaxação de acordo com a variação no tempo das projeções da 

magnetização nos eixos cartesianos Mx, My e Mz. 

 

 𝑑𝑀𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝛾(𝑀(𝑡)𝑋𝐵(𝑡))𝑥 −

𝑀𝑥(𝑡)

𝑇2
 

(Eq. 2.3) 

 

 𝑑𝑀𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝛾(𝑀(𝑡)𝑋𝐵(𝑡))𝑦 −

𝑀𝑥(𝑡)

𝑇2
 

(Eq. 2.4) 

 

 𝑑𝑀𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝛾(𝑀(𝑡)𝑋𝐵(𝑡))𝑧 + 𝑀0 −

𝑀𝑧(𝑡)

𝑇1
 

(Eq. 2.5) 

Figura 8: Sequência de pulsos CPMG e aquisição do Free Induction Decay.          
Fonte: COATES et al., 2001. 
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2.3.6. Relaxação Longitudinal (T1) 

O tempo de relaxação longitudinal pode ser definido como o tempo necessário 

para que um núcleo retorne para o seu estado inicial de equilíbrio, tempo de 

polarização. O tempo de relaxação T1 depende do isótopo e da amostra, assim como 

da temperatura e viscosidade. 

A magnetização resultante no eixo z, Mz=M0, é inicialmente nula e aumenta 

gradualmente com o tempo até um valor máximo de equilíbrio, M0. O processo de 

polarização, Mz, geralmente é descrito exponencialmente por (LEVITT, 2010): 

 
𝑀𝑍  = 𝑀0(1 − 𝑒

−
𝑡

𝑇1) 
(Eq. 2.6) 

 

No qual, t é o tempo de magnetização que o núcleo atômico está submetido ao 

campo magnético B0. T1 é o tempo de relaxação longitudinal, isto é, o tempo 

necessário para cada núcleo alcançar o estado de equilíbrio térmico criado pelo 

campo magnético B0. A figura 9 descreve a volta da magnetização a sua posição 

original após a mesma ser orientada no sentido negativo do eixo z. 

 

 

Figura 9: Tempo de polarização de um núcleo atômico de acordo com a orientação da magnetização 
resultante M0. Fonte: LEVITT, 2010. 
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2.3.7. Tempo de Relaxação Transversal (T2) 

A aplicação do campo magnético B1 com uma inclinação de 90° em relação a 

B0 gera uma precessão em fase dos núcleos atômicos no plano transversal a B0. Uma 

vez que o campo magnético oscilatório B1 é interrompido, a relaxação transversal é o 

mecanismo responsável por restaurar a condição inicial de equilíbrio magnético no 

plano transversal (plano xy), ou seja, a projeção da magnetização resultante no plano 

xy deve ser igual à zero, Mxy = 0. 

O sinal de RMN é induzido na bobina e decai com o tempo até atingir o valor 

de zero. O decaimento do sinal é expresso por:  

 

 
𝑀𝑥𝑦 = 𝑀0𝑒

−𝑡
𝑇2  

(Eq. 2.7) 

 

Na qual Mxy é a magnetização resultante no plano transversal ao campo B0 e 

T2 é o tempo de relaxação transversal, ou seja, representa o tempo necessário para 

a magnetização no plano xy atingir o valor de zero. 

Durante o mecanismo de relaxação transversal ocorre um processo de perda 

de coerência na fase de cada uma das suas componentes transversais. Uma das 

principais causas para essa perda na fase é a não homogeneidade do campo 

magnético B0 (ΔB0) que acelera o decaimento do sinal de RMN devido à dispersão 

mais rápida no plano xy das componentes transversais da magnetização (PETERS, 

2012). 

Utiliza-se um tempo de relaxação transversal efetivo, T2*, para considerar a 

contribuição de ΔB0 no decaimento do sinal de RMN (LEVITT, 2010). 

 

 1

𝑇2
∗ =

1

𝑇2
 +

𝛾∆𝐵0

2
 

(Eq. 2.8) 
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2.3.8. Mecanismos de Relaxação 

Os processos de relaxação longitudinal e transversal nos compostos de 

petróleo estão relacionados, devido aos grupos metílicos, às interações do tipo spin-

rotação e às interações do tipo dipolo-dipolo inter e intramoleculares do núcleo 

atômico do hidrogênio (CASTELIJNS, 2007). Dessa forma, os tempos de relaxação 

são definidos pelas equações: 

 1

𝑇1
= (

1

𝑇1
)𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 + (

1

𝑇1
)𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 + (

1

𝑇1
)𝑠𝑝𝑖𝑛−𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜 

(Eq. 2.9) 

 

 1

𝑇2
= (

1

𝑇2
)𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 + (

1

𝑇2
)𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 + (

1

𝑇2
)𝑠𝑝𝑖𝑛−𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜 

(Eq. 2.10) 

 

As interações do tipo spin-rotação desempenham um papel fundamental em 

moléculas em fase gasosa. Entretanto, essas interações são consideradas 

desprezíveis, visto que os óleos brutos não possuem gases dissolvidos em sua 

composição.   

A interação intramolecular, isto é, a interação entre os pares de dipolos da 

molécula está relacionada ao movimento de rotação da molécula e a distância entre 

os dipolos (CASTELIJNS, 2007). A interação intramolecular é definida como: 

 

 

 
(

1

𝑇1,2
)

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

=
6𝜏𝑐

2𝑛𝑝
(

𝜇0

4𝜋
)

2

𝛾4ℎ2(∑
1

𝛤𝑖𝑗
6

𝑖>𝑗

) 
(Eq. 2.11) 

 

Na qual µ0 é a constante de permeabilidade magnética, γ é a razão 

magnetogírica, h representa a constante de Plank, 𝜏𝑐 o fator do inverso da frequência 

e 𝑛𝑝  é associado ao número de núcleos de hidrogênio por molécula. 𝛤 ij está 

relacionado com as distâncias entre os núcleos i e j. 
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Por outro lado, o movimento de aproximação dos núcleos moleculares ao 

centro das moléculas e o movimento de translação das moléculas pode ser definido 

como relaxação intermolecular (LEVITT, 2010). Essa interação intermolecular é 

equacionada da seguinte forma: 

 

 
(

1

𝑇1,2
)

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

=
𝜋

5
(

𝜇0

4𝜋
)

2 𝛾4ℎ2𝑁0

𝑎𝐷
 

(Eq. 2.12) 

 

Na qual µ0 é a constante de permeabilidade magnética, γ é a razão 

magnetogírica e h é a constante de Plank. Onde N0 é o número de hidrogênio por 

unidade de volume, D representa a difusividade das moléculas e 𝑎 é o menor raio de 

aproximação entre as moléculas. 

Os movimentos de rotação e translação das moléculas confirmam que o 

processo de relaxação nos líquidos é governado predominantemente pela mobilidade 

molecular. Por esse motivo, os tempos de relaxação podem ser correlacionados ao 

parâmetro viscosidade, visto que a viscosidade está diretamente ligada ao conceito 

de mobilidade molecular. 

  

2.3.9. Inversão de dados de relaxação 

Como o petróleo é um fluido composto por diversos tipos de elementos 

químicos, a análise dos tempos relaxação T1 e T2 torna-se somente possível pela 

combinação linear dos tempos de relaxação provenientes de cada componente da 

amostra de petróleo medida por RMN. 

As curvas de relaxação podem ser representadas por uma integral de Fredholm 

(TIKHONOV, 1963) do primeiro tipo cuja equação é dada por:  

 

 
𝐼(𝑡) = ∫ 𝐴(𝑇1,2))𝑘𝑖(𝑇1,2)𝑑𝑇1,2 + 𝜀𝑖(𝑡)

𝑇1,2𝑚𝑎𝑥

𝑇1,2𝑚𝑖𝑛

 
(Eq. 2.13) 
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Na qual A(T1,2) é a distribuição dos tempos de relaxação T1,2. ki(T1,2) é o núcleo 

e depende do experimento realizado e 𝜀𝑖(t) o ruído vindo da aquisição dos dados. 

Essa integral de Fredholm pode ser representada como um somatório, M(tj), 

que corresponde a cada ponto da curva de relaxação. Como a relaxação transversal 

emite um sinal mais intenso, as equações são descritas em função do tempo de 

relaxação T2 (PROVENCHER, 1982; SONG 2007): 

 

 
𝑀(𝑡𝑗) = ∑ 𝐴(𝑇2𝑘)𝑒

−
𝑡𝑗

𝑇2𝑘 + 𝜀𝑗

𝑀

𝑘=1

 
(Eq. 2.14) 

 

Na qual M(tj) é a amplitude do sinal de RMN no tempo tj e A(T2,K) é a distribuição 

dos tempos de relaxação T2. Na qual A(T1,2) é a distribuição dos tempos de relaxação 

T1,2 é o tempo de relaxação transversal para cada componente, enquanto 𝜀𝑖 (t) 

representa o ruído vindo da aquisição dos dados. 

A distribuição do tempo de relaxação T2 é obtida por meio do famoso método 

de inversão de Laplace (ILT) que fornece o espectro de relaxação (PROVENCHER, 

1982; SONG 2007). Essa distribuição do tempo de relaxação T2 é utilizada como fonte 

principal para o estudo e interpretação das propriedades petrofísicas dos resultados 

obtidos por RMN. 

O mecanismo para a formação do espectro de relaxação define-se como um 

cálculo para encontrar a melhor função de distribuição de T2 que diminua a diferença 

quadrática entre os dados experimentais e o modelo utilizado para ajustar a função. 

Um algoritmo de mínimos quadrados para números não negativos é empregado para 

acelerar o ajuste entre o modelo e os dados experimentais (LAWSONAND, 1974). 

A técnica de inversão de Laplace apresentada possui uma instabilidade, sendo 

denominada um problema mal posto. Portanto, a inversão não possui uma única 

solução e depende dos dados de entrada. Além disso, as medidas de perfilagem por 

RMN podem aumentar o nível de ruído dos dados obtidos e, consequentemente, as 

medidas obtidas podem contribuir para tornar o processo de inversão das curvas de 

relaxação ainda mais instável (SONG, 2007). 
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Com o objetivo de estabilizar a solução e torná-la única, foi introduzido um 

parâmetro de regularização. Atualmente, a indústria de RMN dispõe de diversos 

softwares que calculam de forma automática os parâmetros de regularização. 

 

 

 

 

2.4. Pesquisas científicas importantes sobre modelos de viscosidade por 

meio de RMN 

A Ressonância Magnética Nuclear apresenta-se como um método atrativo e 

alternativo para a determinação da viscosidade de óleos, uma vez que o aumento do 

valor da viscosidade aumenta a dificuldade de medida da mesma por técnicas 

tradicionais de laboratório, além dos resultados serem mais suscetíveis ao erro. Dessa 

forma, o valor medido não representaria as condições encontradas no campo 

exploratório. 

O conhecimento da viscosidade do óleo torna-se importante para a estimativa 

das reservas de hidrocarbonetos, assim como para a avaliação de uso de processos 

de recuperação secundária ou injeção de água no reservatório. Para óleos pesados e 

betume, a viscosidade é determinante para o processo de exploração e recuperação 

do reservatório. 

Figura 10: A partir do Free Induction Decay (FID), representado no primeiro gráfico, a técnica de 
Inversão de Laplace é aplicada para se obter o espectro da distribuição do tempo de relaxação T2. 

Fonte: COATES et al., 2001. 
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A necessidade da estimativa do valor da viscosidade com maior precisão fez 

com que diversas correlações fossem desenvolvidas para determinar a viscosidade 

em óleos. Os modelos de viscosidade foram desenvolvidos em escala laboratorial 

baseando-se em parâmetros de tempos de relaxação (T1 e T2), constante de difusão 

(D) e índice de hidrogênio (HI). 

Embora vários modelos para estimar a viscosidade sejam encontrados na 

literatura, nenhum deles é capaz de determinar a viscosidade com uma precisão para 

óleos considerados convencionais e óleo extrapesado, como betume (BRYAN et al., 

2003). A dificuldade encontrada pelos modelos em predizer a viscosidade para os 

variados tipos de óleo deve-se aos efeitos de temperatura e pressão, além da variada 

composição química que forma o fluido de petróleo. (STRALEY, 2006) 

O primeiro importante modelo para a predição da viscosidade foi proposto em 

1994 por Morris et al. Neste trabalho foram coletadas 31 amostras de óleos mortos do 

campo de Belridge, apresentando uma viscosidade entre 2,7 e 4304 cP a 25°C. As 

distribuições de T2 eram caracterizadas por altos valores de T2, associadas aos 

hidrocarbonetos leves do óleo, e por outra moda com valores mais baixos de T2, 

correspondendo aos hidrocarbonetos mais pesados. Foi observado que quanto maior 

o comprimento da cadeia de hidrocarbonetos, maior será o valor da viscosidade, 

consequentemente, o tempo de relaxação será mais curto. 

Compondo os óleos mortos estudados com mais 35 amostras de diversas 

partes do mundo, definiu-se uma relação entre a média geométrica do tempo de 

relaxação T2log e a viscosidade (ɳ). O ajuste dos dados foi feito em um gráfico 

logarítmico que forneceu a seguinte expressão: 

 

 
𝑇2𝑙𝑜𝑔 =

1200

ɳ0,9
 

(Eq. 2.15) 

 

No ano de 1996, Kleinberg e Vinegar propuseram uma nova estimativa para o 

valor da viscosidade ao perceberem que existia uma relação entre o espectro de 

relaxação de RMN e a viscosidade de óleos considerados leves. Então, os autores 

construíram um gráfico da viscosidade medida pelo tempo de relaxação T2 para 
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viscosidades (ɳ) variando de 10 a 1.000 cP. Desse gráfico, foi possível obter uma 

equação que considerava a variação de temperatura (T): 

 

 
ɳ =

1200

T2log
(

T + 273

298
) 

(Eq. 2.16) 

 

Embora apresente uma relação inversamente proporcional entre a viscosidade 

e o tempo de relaxação transversal, esta correlação não se mostrou eficiente, pois 

não pôde ser aplicada a óleos pesados. Segundo o modelo proposto, para óleos com 

viscosidade muito alta, o tempo de relaxação T2 deveria ser muito pequeno ou 

praticamente não existir, o que na realidade não ocorre. Óleos de alta viscosidade têm 

o seu tempo de relaxação transversal detectado pela ferramenta de RMN. 

Por esse motivo, Latorraca et al. em 1999, buscaram desenvolver um novo 

modelo de viscosidade para óleos pesados para serem aplicados em ferramentas de 

perfilagem por RMN. O novo modelo proposto pode ser considerado uma modificação 

da correlação apresentada por Kleinberg e Vinegar. O modelo foi obtido a partir de 

medidas de T2 de 12 amostras de óleos mortos, com viscosidade na faixa de 1000 a 

100000 cP a 28°C, e °API entre 8,7 e 14,5.  

Então, encontrou-se uma correlação entre a viscosidade (ɳ) e o tempo de 

relaxação médio geométrico (T2log) de acordo com a variação da temperatura (T) e 

com o tempo ao eco (TE). A equação pode ser descrita como: 

 

 
ɳ = {

2200 + 470TE2

T2log − (TE + 0,5)
} {

T + 273

298
} 

(Eq. 2.17) 

 

O tempo entre os ecos (TE) desempenha papel importante nesse modelo, uma 

vez que a variação do TE gera uma variação na distribuição de T2 e, 

consequentemente, um valor incoerente do tempo médio de relaxação, induzindo a 

um valor incorreto de viscosidade.  
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Em 2003, Bryan et al. foram capazes de produzir uma correlação de 

viscosidade que pudesse ser utilizada para uma maior faixa de viscosidade e, assim, 

tipos de óleos mais variados. Um conjunto de 26 amostras de óleo, com viscosidade 

entre 3 e 100000 cP foram analisadas em três temperaturas. A partir do espectro de 

relaxação T2 para as temperaturas de 30°C, 40°C e 50°C, um modelo de viscosidade 

(µ) foi proposto utilizando uma relação entre o valor da média geométrica da 

distribuição de T2 (T2log) e um novo parâmetro definido como Índice de Hidrogênio 

Relativo (RHI).  

O RHI consiste no Índice de Amplitude do óleo divido pelo Índice de Amplitude 

da água. A amplitude do sinal de RMN relacionado a 1 grama, g, do volume do líquido 

medido é conhecido como Índice de Amplitude (AI). Dessa forma, a viscosidade pode 

ser estimada por: 

 

 
µ =

1,15

(𝑅𝐻𝐼)4,55𝑇2𝑙𝑜𝑔
 

(Eq. 2.18) 

Posteriormente, em 2004 Deleersnyder apresentou uma nova correlação para 

estimar a viscosidade de óleos pesados. Cinco amostras de óleos mortos de 

diferentes poços de petróleo, com viscosidade entre 100 e 100000 cP, foram 

analisadas em um ciclo de medidas de 25 pontos de temperaturas, na faixa de 35°C 

a 80°C. Com esse ciclo de medidas de 25 pontos, o número de amostras aumentou 

de cinco para 125 amostras medidas. 

O modelo de viscosidade proposto teve a introdução de uma variável definida 

como a razão entre área total de um espectro de RMN para um volume de óleo e área 

total de um espectro de RMN para o mesmo volume de água. Essa razão é conhecida 

como Índice de Hidrogênio (HIapp). Assim, a equação para o cálculo da viscosidade é 

escrita como: 

 

 ɳ =  𝑒14,71−9,55 𝐻𝐼𝑎𝑝𝑝   

 

(Eq. 2.19) 
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Recentemente, um novo modelo de predição de viscosidade para óleos foi 

proposto por Ramos et al. em 2009. Os tempos de relaxação transversal foram obtidos 

para 68 óleos mortos encontrados em reservatórios brasileiros. Os variados tipos de 

óleo podem ser classificados desde óleos leves a óleos extrapesados, com 

viscosidade entre 2 e 30000 cP. Para composição de um modelo com uma maior 

precisão, utilizou-se modelos de uma técnica de estatística multivariada, Partial Least 

Squares Regression (PLSR). Os modelos foram desenvolvidos em unidades 

logarítmicas de viscosidade vindas do espectro de relaxação T2 e diretamente das 

curvas de relaxação. Em ambos os casos os modelos resultantes apresentaram um 

desempenho muito satisfatório e um erro pequeno.   
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CAPÍTULO 3 – A análise por meio de estatística multivariada 

 

3.1. Estatística Multivariada 

Os progressivos avanços computacionais na capacidade de processamento e 

armazenagem de dados tornaram-se essenciais para a obtenção de parâmetros 

desejados, a partir de métodos indiretos de medição. Por outro lado, a grande e 

complexa quantidade de dados apresenta-se como um desafio de interpretação para 

geólogos, geofísicos e engenheiros, e, neste contexto, a estatística multivariada 

aparece como solução a este problema. 

A estatística multivariada pode ser definida como um conjunto de ferramentas 

estatísticas com o objetivo de extrair informações relacionadas às propriedades de 

interesse a partir de um grande grupo de dados (WOLD, 1996). Assim, a estatística 

multivariada é capaz de analisar simultaneamente todo o conjunto de variáveis, 

separando a informação útil da dispensável. Outra grande vantagem é a capacidade 

de manipular um grande conjunto de dados e executar uma rápida e estável análise. 

Para separar esse conjunto de dados, esta técnica estatística o divide em 

informação estruturada e informação não estruturada. Por definição, a informação 

estruturada está relacionada às variáveis de interesse a serem equacionadas por um 

modelo, enquanto a não estruturada é a parte que será somada ao ruído instrumental, 

pois não apresenta informações relevantes para o futuro modelo (ESBENSEN, 2004). 

Neste contexto, os métodos de Mínimos Quadrados Clássico e a Regressão 

Linear Múltipla utilizam toda a informação disponível na matriz de dados para 

correlacionar a propriedade de interesse, incluindo informação irrelevante e sem uma 

significativa remoção de ruídos. Assim, as técnicas apresentadas anteriormente 

deixam a desejar quando aplicadas a problemas multivariados (RIOS et al., 2011).  

Por esse motivo, neste estudo serão utilizadas duas importantes técnicas da 

estatística multivariada, a Análise de Componentes Principais (PCA) e o Método dos 

Mínimos Quadrados Parciais (PLS), que se destacam por priorizarem a informação 

estruturada e serem mais eficazes para analisar dados complexos produzidos por 

RMN. 
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3.2. Pré-Processamento de Dados 

Antes de ser analisado, o dado precisa ser tratado para que se possa produzir 

um resultado satisfatório e confiável. O pré-processamento dos dados é essencial 

para o desenvolvimento do modelo (LAVINE WORKMAN, 2013). Uma variável com 

uma grande amplitude possui uma grande variância, enquanto uma variável com uma 

pequena amplitude possui uma pequena variância. 

Neste sentido, o pré-processamento para medidas de RMN é fundamental, uma 

vez que ocorrem mudanças nos parâmetros experimentais e instrumentais de acordo 

com a temperatura, homogeneidade do campo magnético, que impactam diretamente 

nos resultados obtidos (SILVA et al., 2011). Dessa forma, o controle dessas variações 

deve ser feito para que todos os dados possam ser processados da mesma forma. 

Dentre as diversas técnicas de pré-processamento, a normalização tem um 

maior destaque e será a técnica utilizada. O objetivo da normalização é colocar todos 

os dados obtidos em uma mesma escala de medida. 

A normalização por área foi escolhida e consiste em receber os dados vindos 

do espectro de RMN, após a inversão de Laplace, e normalizá-los para uma área 

definida como padrão. 

 

3.3. Análise de Componentes Principais (PCA) 

A Análise de Componentes Principais é uma das técnicas de análise 

multivariada utilizada para o tratamento de dados multivariados (MCKENZIE et al., 

2011). O objetivo da PCA é reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados para a 

visualização e identificação de sistemáticos padrões do conjunto de dados.  

A redução das dimensões do conjunto de variáveis é feita com perda mínima 

de informação (WOLD, 1996). Esta redução de dimensão é obtida pelo cálculo de um 

novo conjunto de variáveis chamado componentes principais (PC) ou fatores, 

formados por combinação linear das variáveis originais (MCKENZIE et al., 2011). 

O primeiro componente principal (PC1) é a combinação linear que agrupa a 

maior quantidade de variáveis possíveis e uma aproximação unidimensional do 

conjunto de dados (MCKENZIE et al., 2011; ASKE et al., 2002). O segundo 
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componente principal (PC2) é ortogonal ao primeiro componente e agrupa o máximo 

de variáveis que não foram agrupadas, e assim sucessivamente para os demais PC’s 

(SATYA, et  al., 2007; PEINDER, 2009). 

Cada componente principal descreve uma combinação linear das variáveis 

originais e a contribuição de cada variável é definida como carregamento ou loading, 

descrita pelo cosseno do ângulo entre os eixos originais e as novas componentes 

principais (PC’s). As projeções de cada amostra, ou seja, a distância cartesiana das 

variáveis ao novo eixo de coordenadas, no caso os eixos PC’s, são conhecidas como 

escore ou score. (Rios et al., 2011). 

 

 

Figura 11: Representação gráfica da PCA. a) Representa uma matriz de dados, que estão dispersos 
em um sistema de coordenadas original. b) Após o método de PCA, o conjunto de dados está 

descrito em um sistema de coordenadas ortogonais defino por PC1 e PC2.     Fonte: RIOS et al., 
2011. 

 

O resíduo presente no conjunto de dados encontra-se nos componentes 

principais de ordem mais elevada. A construção de gráficos com os primeiros 

componentes principais, por exemplo, PC1 vs. PC2 possibilita a observação de 

relações entre diferentes variáveis, identificação de outliers e interpretação de padrões 

nas amostras, tais como, similaridades, diferenças e agrupamentos. 
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Figura 12: Gráfico de PC1 vs. PC2 no qual é possível observar uma tendência, assim como o 
agrupamento de algumas amostras. Fonte: RAMOS et al., 2009. 

 

Matematicamente, a análise de Componentes Principais decompõe a matriz de 

dados XM x K, composta por M amostras (observações) e K tempos de relaxação 

(variáveis independentes), em uma matriz de escore T e uma matriz de carregamento 

P, além de um resíduo E. Esta decomposição é representada pela equação a seguir: 

 

 𝑋𝑀 𝑥 𝐾 =  𝑡1𝑝1 + 𝑡2𝑝2 +  … … … 𝐾 (Eq. 3.1) 

   

 
𝑋𝑀 𝑥 𝐾 = ∑ 𝑡𝑖𝑝𝑖

𝑇

𝐾

𝑖=1

 
(Eq. 3.2) 

   

 𝑋𝑀 𝑥 𝐾 =  𝑇𝑀 𝑥 𝐴 . 𝑃𝐴 𝑥 𝐾
𝑇 + 𝐸𝑀 𝑥 𝐾 (Eq. 3.3) 

 

Na qual tipi é a i-ésima componente principal, sendo ti o seu vetor de escore, 

ou seja, a i-ésima coluna da matriz de escore TM x A, enquanto o vetor pi representa a 

i-ésima coluna da matriz de carregamento PT
A x K. A matriz composta pelo resíduo é 

constituída por EM x K. 
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Figura 13: O diagrama acima faz uma representação do método de PCA. A matriz de dados X é 
decomposta em uma matriz de escore T, uma matriz de carregamento P e uma matriz residual E. Ou 
seja, uma matriz de dados composta pelas amostras e suas respectivas variáveis são decompostas, 
visualmente, em um gráfico de escores, em um gráfico de carregamento e em uma matriz residual, E. 

Fonte: MUHAMMAD, 2014. 

 

 

3.4. Regressão por Mínimos Quadrados Parciais 

A tentativa de encontrar uma relação entre dois conjuntos de variáveis - 

comumente chamados de X, variável independente ou preditora, e Y, variável 

dependente ou predita – é conhecida como regressão. Um modelo de regressão bem 

executado torna-se útil para predizer propriedades da amostra que não são 

conhecidas. 

A principal ideia do método de regressão é extrair toda informação possível 

para a confecção de um modelo de predição com respostas precisas e confiáveis. A 

utilização de modelos de regressão para predizer uma propriedade de interesse deve-

se ao fato da regressão ser uma técnica de baixo custo, rápida e com boas respostas 

para medidas de espectrometria, como medidas de RMN. 

Uma das ferramentas de regressão mais utilizadas em quimiometria é a 

Regressão Por Mínimos Quadrados Parciais (Partial Least Squares Regression – 

PLSR), que foi baseada no trabalho de Herman Wold sobre um algoritmo para a 

regressão original não-linear por mínimos quadrados parciais - original non-linear 

partial least square, NIPALS (MCKENZIE et al., 2011; WOLD, 1966). A regressão por 

PLS é uma extensão da PCA e pode ser considerada uma das bases das técnicas 

quantitativas de modelagem multivariada (WOLD et al., 2001). 

A Regressão Por Mínimos Quadrados Parciais é muito aplicada para descrever 

a natureza multivariada de sistemas químicos onde a técnicas univariadas não são 
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capazes de retratar a complexidade da matriz de dados. A aplicabilidade da PSLR em 

predizer propriedades físico-químicas de óleos crus e suas frações a partir de dados 

de RMN vem recebendo uma maior visibilidade nos últimos anos. 

Embora, como o PCA, transforme uma matriz bilinear de dados X em 

componentes lineares para explicar a máxima variância entre as amostras, o principal 

objetivo da regressão PLS é predizer a variável independente (matriz Y) por meio de 

uma variável dependente (matriz X), descrevendo suas estruturas em comum (WOLD 

et al., 2001). 

De forma similar a técnica utilizada para a PCA, o método de PLSR consiste 

em uma decomposição simultânea da matriz preditora XMxK (espectro de RMN) e da 

matriz predita YMxL (viscosidade). Assim, são formados novos componentes principais, 

neste caso, denominados variáveis latentes (VL). O resultado da decomposição 

dessas matrizes pode ser observado abaixo: 

 

 𝑋𝑀 𝑥 𝐾 =  𝑇𝑀 𝑥 𝐴 . 𝑃𝐴 𝑥 𝐾
𝑇 + 𝐸𝑀 𝑥 𝐾 (Eq. 3.4) 

   

 𝑌𝑀 𝑥 𝐿 =  𝑈𝑀 𝑥 𝐴 . 𝑄𝐴 𝑥 𝐿
𝑇 + 𝐹𝑀 𝑥 𝐿 (Eq. 3.5) 

 

Onde as matrizes de escores são TMxA e UMxA, projeções das amostras nas 

novas direções cridas pelas variáveis latentes. Enquanto as matrizes de 

carregamentos, representadas por PT
AxK e QT

AxL , consistem nos cossenos dos 

ângulos entre as variáveis latentes e as direções originais das variáveis. As matrizes 

EMxK e FMxL são os resíduos. 

Diferentemente da PCA, a PSLR faz uma decomposição em escores e 

carregamentos, seguida de uma regressão entre os vetores de escores e os vetores 

de reposta Y, para obter uma correlação entre eles. Dessa forma, a decomposição 

gera variáveis latentes que possuem uma covariância entre X e Y. 

Para que isto ocorra, as bases ortogonais dos dados preditores e dos dados 

preditos são formadas a fim de maximizar a covariância dentro de cada fator extraído. 
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Consequentemente, o primeiro fator de X, primeira variável latente (VL1) retrata a 

máxima variância dos preditores, possuindo a máxima correlação com a variável 

predita. 

As variáveis latentes tornam-se combinações lineares das componentes 

principais e são geradas por meio das rotações das PC’s, em X e em Y, para que 

possa alcançar a regra da máxima covariância. A figura a seguir possui uma 

representação dessa rotação das PC’s. 

 

 

 

Figura 14: Representação geométrica da regressão PLS. a) Matriz de dados preditores, X       

  b) Matriz de dados preditos, Y. Fonte: RIOS et al., 2011. 

   

Voltando à relação matemática, percebe-se que os dados de escore T do 

espaço X são posicionados de tal forma para representar a estrutura de X que melhor 

prediz os valores de Y. Da mesma maneira, os escores de U são utilizados para 

descrever o espaço Y e, assim, essas novas variáveis guardam uma relação entre as 

matrizes X e Y, sendo utilizadas para a construção do modelo de regressão PLS.  

 



3. Estatística Multivariada  

40 
 

 

Figura 15: Demonstração da composição de um modelo PLS. Os eixos da regressão são formados 
pelas variáveis latentes das matrizes X e Y, o que garante uma relação entre as mesmas. As 

variáveis são escolhidas de maneira a garantir a máxima covariância.             Fonte: MUHAMMAD, 
2014. 

     

3.5. Validação de modelos quimiométricos 

A validação de modelos produzidos torna-se fundamental tanto no aspecto 

exploratório, como na análise dos dados de predição. Para os métodos exploratórios 

como PCA, a validação é importante, a fim de se certificar de que a interpretação não 

foi baseada em um pressuposto equivocado, originário do número de componentes 

presentes no conjunto de dados.  

Para os métodos de previsão como PLSR, a validação do modelo significa a 

capacidade preditiva do modelo desenvolvido e uma precisão do modelo para novos 

dados (WOLD et al. 2001). Consequentemente, a validação diminui a estimativa do 

erro de predição, fazendo com que a estimativa fique tão perto dos verdadeiros 

valores. 

Uma ferramenta de validação é a validação cruzada, ou cross validation, que, 

geralmente, é aplicada quando há um número limitado de amostras. De acordo com 

esta técnica, as mesmas amostras são usadas para compor o modelo e para teste do 

mesmo (UNSCRAMBLER, 2009-2013). 

Uma técnica interna dessa validação é conhecida como leave-one-out cross-

validation, na qual uma amostra é retirada e as amostras restantes são usadas para 

a calibração do modelo. Este processo é repetido para cada amostra, até que todas 

as amostras tenham sido retiradas pelo menos uma vez. 
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 Figura 16: Modelo interno leave-one-out cross-validation. Nesta abordagem são realizados N 

cálculos de erro, um para cada dado. Fonte: WIKIMEDIA, 2014. 

 

A magnitude do erro pelo método de validação cruzada (RMSECV) pode ser 

calculada por uma comparação entre os valores preditos e os valores de referência. 

A equação a seguir demonstra esta relação: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 = √∑ (𝑦𝑖,𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑦𝑖,𝑟𝑒𝑓)
2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

(Eq. 3.6) 

 

Assim, yi,pred representa o valor predito pelo modelo, enquanto yi,ref é o valor de 

referência. N é o número total de amostras analisadas. O número de componentes 

principais/variáveis latentes que fornece o menor valor para o RMSECV é o valor 

correto para o modelo que vai resultar em uma boa predição. Assim como, quanto 

menor for o valor de RMSECV, mais próximo da realidade será o valor resultante do 

modelo. 
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Uma vez que o conjunto de dados/amostras é suficientemente grande para 

poder ser dividido em dois, o training set-validation aparece como uma boa alternativa 

ao método apresentado anteriormente. 

 Figura 17: Representação do método training set-validation, onde o conjunto de dados é divido em 
dois, sendo uma parte usada para calibração e outra parte para a validação do modelo Fonte: 

WIKIMEDIA, 2014 

 

Neste método, o conjunto de dados é divido em duas partes, sendo uma parte 

usada para a calibração do modelo e a outra parte, para a validação do mesmo. 

Geralmente, a magnitude do erro de predição para este método, RMSEP, pode ser 

calculado por meio da equação: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃 = (
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖,𝑟𝑒𝑓)

2𝑁
𝑖=1

𝑁
) 

(Eq. 3.7) 

 

Sendo yi o valor predito pelo modelo, enquanto yi,ref é o valor de referência. N é 

o número total de amostras analisadas. 

O aumento do número de variáveis latentes no modelo final gera um aumento 

no valor de ajuste do modelo, R2. Entretanto, um alto valor de R2 não significa que o 

modelo de regressão possui uma boa correlação (DAVIES, FEARN 2006). Por esse 

motivo, por meio de RMSEP, torna-se necessário o cálculo do erro padrão de 

predição, SEP.
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CAPÍTULO 4 – Metodologia e procedimentos adotados 

 

4.1. Metodologia 

Este capítulo fará uma abordagem sobre todos os equipamentos e 

procedimentos adotados para a realização deste trabalho. Os procedimentos 

experimentais para a caracterização dos óleos crus, assim como o processamento de 

dados, foram realizados no Laboratório de Aplicações da RMN e Petrofísica (UFF-

LAR), localizado no Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense. 

 

4.2. Seleção de amostras 

Neste trabalho foram utilizadas 111 amostras de óleo cru. Basicamente, essas 

amostras podem ser divididas em dois grupos de amostras, amostras de óleos 

oriundas do Brasil e amostras de óleos do Canadá. 

 O grupo de amostras brasileiras é composto por 79 amostras de óleos de 

diferentes reservatórios do país. Todas as amostras foram cedidas pelo Centro de 

Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello, Cenpes, 

pertencente a Petrobras. As amostras estudadas são classificadas desde óleos leves 

a extrapesados. A maioria das amostras é de óleos pesados, o que condiz com o 

petróleo típico encontrado em reservatórios brasileiros (LEITE et al. 2005). 

As amostras canadenses somam um total de 34 amostras de óleos crus de 

diversas bacias sedimentares. Essas amostras foram cedidas pelo Tomographic 

Imaging and Porous Media Laboratory (TIPM) localizado na University of Calgary, 

Calgary, Canadá. Os óleos, definidos como extrapesados, foram retirados de 

reservatórios não convencionais e se caracterizam por apresentar valores de 

densidade e viscosidade bem elevados, entre 278 cP e 10.500.000 cP.  
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4.3. Medidas de viscosidade e densidade 

 

4.3.1. Preparação de amostras 

Antes do início dos experimentos, todas as amostras foram colocadas em 

frascos de vidros muito bem selados com o objetivo de evitar a perda de componentes 

leves dos óleos por evaporação. 

Após uma homogeneização de todas as amostras por meio de agitação, cerca 

de 2,5 ml de cada amostra foi transferido para o viscosímetro, com o auxílio de uma 

seringa calibrada. O manuseio correto da seringa é fundamental para evitar a 

formação de bolhas no interior do viscosímetro e, consequentemente, um valor errado 

de viscosidade. 

 

4.3.2. Aquisição de dados de viscosidade e densidade 

As medidas seguiram as recomendações e padrões adotados pela American 

Society for Testing and Materials descritas na norma ASTM D7042 de 2012. O 

viscosímetro foi calibrado a partir de uma solução padrão de óleo sintético fornecido 

pelo fabricante. 

Utilizou-se o viscosímetro Stabinger SVM 3000 (Anton Paar, Áustria). O 

equipamento possui um sistema interno para variação da temperatura de medição e 

um sistema digital para programação de medidas. 

Todas as amostras foram medidas em uma faixa de temperatura que variava 

entre -55ºC e 30ºC, com intervalo de 5ºC entre as medidas de viscosidade dinâmica 

e densidade. O viscosímetro Stabinger SVM 3000 pode ser observado na figura 

abaixo. 
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4.4. Aquisição de dados 

Com o óleo injetado, o viscosímetro faz uma análise de triplicata a cada 

temperatura para mensurar a viscosidade dinâmica e densidade. A partir deste 

resultado, o equipamento calcula, automaticamente, o valor da viscosidade cinemática 

e registra todos os valores em uma planilha de formato Excel. A conexão entre o 

viscosímetro e o computador é estabelecida por meio de porta usb, enquanto que a 

codificação de dados em planilha de Excel é feita por um software fornecido pelo 

fabricante, o AP-SoftPrint para Stabinger SVM 3000. 

 

4.5. Medidas de espectrometria de RMN 

 

 

4.5.1. Preparação de amostras 

Para a aquisição do espectro de T2, as amostras de óleos contidas nos frascos 

de vidro de forma selada foram colocadas em uma estufa elétrica. Assim, as amostras 

ficaram na estufa elétrica por, aproximadamente, 4 horas para garantir que toda a 

amostra estava na mesma temperatura, de 35ºC.  

 

Figura 18: Viscosímetro Stabinger SVM 3000 de 2ª 
geração fabricado pela Anton Paar, na Áustria. Fonte: 

ANTON PAAR 
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4.5.2. Aquisição de dados de RMN 

Os óleos crus foram medidos, individualmente, em um espectrômetro de RMN 

de bancada Maran Ultra-2 (Oxford Instruments, UK). O equipamento de RMN é 

composto por um transmissor/receptor de radiofrequência de 300 W acoplado a um 

conjunto magneto/sonda.  

O magneto é formado por duas peças polares dispostas paralelamente capaz 

de produzir um campo magnético estático (B0) de 0,047 Tesla ou 460 Gauss, 

equivalente a uma frequência de 2 MHz para o próton, H1. Para transmitir os pulsos 

de radiofrequência (B1) e detectar os sinais de RMN, existe uma sonda, também 

conhecida como probe ou antena, do tipo solenoide, com 52 mm de diâmetro interno. 

A disposição desses componentes é fundamental para garantir a perpendicularidade 

entre o B0 e B1. 

 

 

 

Figura 19: A esquerda, espectrômetro de RMN de baixo campo magnético, Ultra Maran-2. A direita 
encontra-se o interior do espectrômetro, onde é possível observar as bobinas de gradiente e a sonda. 

Fonte: UFFLAR 
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4.5.3. Parâmetros de Aquisição  

As curvas de relaxação T2 foram medidas a 35ºC utilizando uma sequência de 

pulsos chamada de Carr-Purcell-Meiboom-Gill, CPMG. Os parâmetros experimentais 

estão dispostos na tabela abaixo: 

 

 Tabela 4: Parâmetros de aquisição para medidas de curvas de relaxação T2 por RMN de baixo 
campo. 

 

 

 

4.5.4. Processamento de dados 

Os dados representados pelo decaimento de tempo de relaxação transversal 

são processados pelo software 2D Laplace Inversion ver. 2 (Magritek, Nova Zelândia). 

O software faz uma transformada inversa de Laplace (ILT) utilizando o algoritmo NNLS 

(nonnegative least squares) com regularização de Tikhonov (LAWSON & HANSON  

1974; BUTLER et al., 1981).  

Como resultado, obtém-se um espectro de tempo de relaxação T2 distribuídos 

de forma logarítmica em 51 pontos por eco entre 0,1 e 1000 ms. 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros Valores 

Tau (𝝉) 200 µs 

Número de ecos 8192 

Número de pontos por eco 8  

Número de médias ou scans 32 

Tempo de repetição 30 s 



4. Resultados e Discussão 

48 
 

CAPÍTULO 5 – Resultados e Discussão 

 

5.1. Análise de dados 

 

5.1.1. Decaimento de tempo de relaxação transversal 

As curvas de decaimento de tempo de relaxação transversal T2 foram obtidas 

utilizando uma sequência de pulsos de CPMG, com os parâmetros de aquisição 

descritos no capítulo anterior. O decaimento de relaxação transversal é representado 

por uma função exponencial composta por uma superposição de funções 

exponenciais adquiridas de acordo com o número de scans. 

Os decaimentos de tempo T2 obtidos pelo equipamento de RMN foram 

convertidos em sinal digital pelo software RINMR ver. 4.6.0.0 (Oxford Instruments, UK) 

e exibidos em um computador. A figura a seguir representa o FID de quatro amostras 

representativas de óleo cru e seus respectivos decaimentos exponenciais. 

       

 

Figura 20: Representação do decaimento do tempo T2 para diferentes óleos. Óleo leve (azul), Médio 
(vermelho), Pesado (cinza) e Extrapesado (verde). Fonte: Gráfico produzido a partir do RINMR. 
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Observando o gráfico acima, percebe-se que a duração do tempo de relaxação 

T2 pode ser relacionado diretamente com o tipo de óleo. Segundo a classificação de 

óleos adotada pela ANP, baseada no grau API do óleo, pode-se concluir que óleos 

pesados e extrapesados, com baixo grau API, possuem um tempo de relaxação T2 

mais curto (com valores menores), enquanto óleos leves possuem um tempo 

transversal considerado mais longo (maiores valores de T2). 

Tal fato pode ser explicado, uma vez que óleos mais pesados e, geralmente, 

mais viscosos apresentam um arranjo molecular mais complexo e denso. 

Consequentemente, óleos mais pesados possuem uma baixa mobilidade molecular e 

os seus hidrogênios relaxam de forma mais acelerada. Em contraposição, os óleos 

leves são estruturas mais simples e menos densas, resultando em uma alta 

mobilidade molecular do hidrogênio e, assim, um tempo de relaxação transversal mais 

longo.  

 

 

5.1.2. Espectro de distribuição do tempo de relaxação T2 

A partir das medidas de decaimento de tempo de relaxação transversal T2, os 

dados foram invertidos pelo processo matemático de transformada inversa de 

Laplace. Esta operação matemática foi executada em um software conhecido como 

WinDXP versão 1.8.1.0 (Oxford Instruments, Reino Unido). Os espectros foram 

processados com 51 pontos, distribuídos de forma logarítmica em um intervalo entre 

0,1ms e 10000ms. 

A alta complexidade da constituição química do petróleo, composta por 

diversos elementos químicos diferentes, resulta em um espectro de distribuição T2 

com uma faixa espalhada por várias décadas na escala logarítmica. Este 

comportamento pode ser atribuído a um comportamento característico do petróleo, já 

que óleos refinados leves apresentam espectros com faixas estreitas de tempo de 

relaxação transversal. 

As figuras a seguir ilustram a situação descrita acima e os espectros de 

distribuição T2 para um óleo cru e um óleo refinado podem ser comparados. Ambos 
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os gráficos são formados pelo tempo de relaxação T2 em µs, abscissa, e pela 

ordenada de sinal de amplitude, em unidades arbitrárias.  

 

   

 

 

 

 

Figura 21: Espectro de distribuição de T2 para um óleo refinado. Fonte: Gráfico de inversão 
ILT produzidos a partir de dados fornecidos pelo software Windxp.   

Figura 22: Espectro de distribuição de T2 para uma amostra de óleo bruto, considerado de grau 
API médio de acordo com a ANP. Fonte: Gráfico de inversão ILT produzidos a partir de dados 

fornecidos pelo software Windxp.   
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Outra característica importante sobre o petróleo está relacionada à viscosidade 

do fluido. Todas as amostras analisadas tiveram os seus respectivos espectros de 

distribuição T2 dispostos em um mesmo gráfico (para facilitar a visualização, 

separados em amostras brasileiras e canadenses) e ordenadas de acordo com a 

viscosidade.  

Como previsto em literatura, há um deslocamento do espectro para valores 

menores de T2 conforme o valor da viscosidade aumenta. Dessa forma, pode-se 

afirmar que óleos mais viscosos possuem menores valores de T2, justificado pelo fato 

destes óleos apresentarem uma baixa mobilidade molecular e, assim, um tempo de 

relaxação transversal menor. 

As figuras demonstram a distribuição T2 das amostras utilizadas, separadas em 

grupo de óleos brasileiros, canadenses e um grupo com todos os óleos. 

 

 

 

 

Figura 23: Distribuição dos espectros de relaxação T2 para óleos brasileiros, ordenados segundo a 
viscosidade a 30ºC. Fonte: Gráfico confeccionado por meio do software Unscrambler 10.3. 
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Figura 24: Distribuição dos espectros de relaxação T2 para óleos canadenses, ordenados segundo a 
viscosidade a 30ºC. Fonte: Gráfico confeccionado por meio do software Unscrambler 10.3. 

   

   

 

Figura 25: Distribuição dos espectros de relaxação T2 para todos os óleos analisados, ordenados 
segundo a viscosidade a 30ºC. Fonte: Gráfico confeccionado por meio do software Unscrambler 10.3. 

 

 

 

5.2. Avaliação da estrutura de dados por PCA 

Antes da preparação do modelo de predição de viscosidade é fundamental 

compreender a estrutura dos dados de relaxação estudados. Neste contexto, a análise 

por componentes principais (PCA) surge como uma ótima ferramenta de interpretação 

de estrutura de dados multivariados. 

Então, foi elaborada a matriz X51,111 contendo os espectros de relaxação T2 de 

cada amostra. As amostras foram divididas em grupos de acordo com o grau API, 

baseando-se na classificação adotada pela ANP. Os óleos foram separados em leves, 
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médios, pesados e extrapesados, além de um grupo de amostras oriundas do 

Canadá, chamado de heavy oil. 

 

 

O gráfico de escores de tempos de relaxação T2 para as primeiras 

componentes principais, PC1 e PC2, é passível de interpretações importantes. 

Primeiramente, pode-se observar que o gráfico de escores acima apresenta um 

efeito conhecido como horseshoe, padrão muito difundido em gráficos de escores de 

PCA (JAMES e MCCULLOCH 1990). Este efeito horseshoe, pode induzir a uma 

interpretação errada, uma vez que a análise PCA projeta as amostras em um plano 

formado pelas duas primeiras componentes principais, PC1 e PC2, resultando em um 

agrupamento de amostras que não possuem nenhuma relação. Por isso, um estudo 

dos outros componentes principais, assim como uma visualização em 3 dimensões 

dos PC’s torna-se fundamental para evitar uma incorreta interpretação do analista, 

baseada na proximidade de amostras não similares.  

Pelo gráfico de escores, percebe-se que os óleos canadenses comportam-se, 

neste gráfico de escores, como óleos de origem pesada e extrapesada classificados 

segundo as normas da ANP. Dessa forma, os óleos do Canadá podem ser agrupados 

e analisados como óleos pesados e extrapesados, de acordo com os padrões da ANP. 

Figura 26: Gráfico de escores para as amostras brasileiras e canadenses. Fonte: 
Gráfico PCA confeccionado por meio do software Unscrambler 10.3 a partir dos 

dados de espectros de relaxação T2 de todas as amostras. 
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A composição do gráfico de escores para os primeiros principais componentes, 

PC1 vs. PC2, demonstra que a primeira componente, PC1, é responsável pela 

segregação dos óleos pesados e extrapesados dos óleos medianos e leves. De outra 

maneira, a segunda componente principal, PC2, corresponde pela distinção entre 

óleos medianos e leves, e óleos pesados e extrapesados. 

Vale ressaltar que uma análise do tipo PCA é considerada uma técnica não 

assistida, ou seja, o agrupamento evidenciado pelo gráfico de escores é feito baseado 

somente nos dados de distribuição do tempo de relaxação transversal, T2, sem a 

necessidade de qualquer conhecimento de parâmetros reológicos da amostra. Da 

mesma forma, a classificação em grupos de acordo com o grau API só foi realizada 

após o processamento dos dados em PCA e uma interpretação individual das 

características de cada amostra. 

Um estudo do mapa de carregamentos (loadings) torna-se indispensável para 

o entendimento dos agrupamentos evidenciados no gráfico de escores para tempo de 

relaxação transversal. Uma vez que os escores revelam uma combinação linear entre 

o produto dos carregamentos pelas variáveis preditoras, no caso T2, o mapa de 

carregamentos pode evidenciar muitas respostas. 

 

 

Figura 27: Mapa de carregamentos das variáveis preditoras correspondentes a um tempo T2. Fonte: 
Gráfico loadings elaborado por meio do software Unscrambler 10.3 a partir dos dados de espectros 

de relaxação T2 de todas as amostras. 
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O mapa de carregamentos expõe um comportamento bipolar, no qual os 

tempos de relaxação mais curtos são positivos e os tempos de relaxação mais longos 

são negativos. Por esse motivo, óleos mais viscosos, ou seja, baixo tempo de 

relaxação, exibem escores positivos para PC1, enquanto óleos menos viscosos, com 

maior tempo de relaxação, possuem escores negativos para PC1. 

Este comportamento apenas confirma a análise do gráfico de escores cujo PC1 

foi essencial para a distinção entre os óleos medianos e leves, e os óleos pesados e 

extrapesados.   

      

5.3. O modelo de viscosidade usando PLSR 

A partir da matriz X51,111 de variáveis preditoras e de uma matriz vetor Y1,111 

contendo os valores de viscosidade medidos com auxílio do viscosímetro para cada 

amostra, pode-se estabelecer uma relação entre a matriz preditora X e a matriz predita 

Y. Dessa forma, as amostras foram processadas através da técnica de PLSR e, assim, 

uma regressão linear multivariada foi capaz de criar uma relação, na qual a 

viscosidade do óleo é predita a partir de dados de distribuição de T2. 

Os espectros de distribuição de T2 buscam representar, de maneira mais fiel 

possível, os mais variados tipos de óleo encontrados em reservatórios. Uma vez que 

a composição química do óleo está ligada diretamente aos valores de grau API e 

viscosidade, a predição da viscosidade agrega essa influência da composição química 

da amostra. 

A curva de resposta para o modelo de predição de viscosidade a partir da 

distribuição de tempo de relaxação transversal está representada no gráfico abaixo. 

A viscosidade foi tratada em escala logarítmica, assim, os valores originais de 

viscosidade são expostos em valores logarítmicos. O gráfico corresponde à 

viscosidade obtida experimentalmente, eixo das abcissas, versus a viscosidade 

estimada pelo espectro de relaxação T2. Os eixos do gráfico estão em centipoise (cP). 
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O gráfico acima reflete uma boa associação linear entre os valores 

experimentais e os resultados obtidos. O coeficiente de correlação R simboliza um 

valor satisfatório para a previsão de viscosidade, considerando os efeitos da 

variabilidade da composição química das amostras. 

A tabela a seguir demonstra os parâmetros utilizados para a elaboração do 

modelo PLSR de predição da viscosidade. 

 

Tabela 5: Principais indicadores estatísticos do modelo de viscosidade de óleos. 

Modelo PLSR de Viscosidade Parâmetros do Modelo 

Fatores 6 

R² 0,9363 

Coeficiente de linear, b0 0,2365 

Coeficiente angular, b1 0,9340 

RMSECV 0,3358 

Bias 0,0021 

Figura 28: Viscosidade experimental versus viscosidade estimada, a partir da 
distribuição de tempo de relaxação transversal. Fonte: Gráfico PLSR elaborado por meio 
do software Unscrambler 10.3 a partir dos dados de espectros de relaxação T2 de todas 

as amostras. 
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Com base na tabela 5, pode-se afirmar que o modelo proposto apresentou uma 

precisão boa em relação aos dados experimentais e produziu estimativas com um 

baixo erro de previsão, cerca de 33,5%.  

Uma análise das amostras utilizadas para o desenvolvimento do modelo sugere 

a segregação do modelo global obtido em dois grupos, de acordo com a origem 

geográfica das amostras de óleo. Este agrupamento tem por finalidade melhorar o 

desempenho do modelo e, consequentemente, determinar a viscosidade de forma 

mais precisa. 

Uma vez que a variação da composição química exerce uma influência nos 

valores de viscosidade, os óleos foram separados em brasileiros e canadenses com 

o objetivo de agrupar características químicas semelhantes típicas de seus locais de 

origem. Dessa forma, houve um refinamento dos dados do modelo global, gerando 

dois modelos, brasileiros e canadenses, que apresentam valores de viscosidade mais 

precisos. 

As figuras 28 e 29 representam os dois novos modelos propostos e a tabela 6 

apresenta os principais indicadores estatísticos dos modelos apresentados. 
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Figura 29: Modelo de predição de viscosidade composto somente por óleos brasileiros. Fonte: 
Gráfico PLSR elaborado por meio do software Unscrambler 10.3 a partir dos dados de 

espectros de relaxação T2 de amostras brasileiras. 

 

Figura 30: Modelo de predição de viscosidade composto somente por óleos canadenses. Fonte: 
Gráfico PLSR elaborado por meio do software Unscrambler 10.3 a partir dos dados de 

espectros de relaxação T2 de amostras canadenses. 
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Tabela 6: Principais indicadores estatísticos para o modelo composto somente por óleos brasileiros e 
para o modelo composto somente por óleos canadenses. 

 

 

 

 

 

A partir da observação dos principais indicadores estatísticos obtidos é possível 

afirmar que a divisão do modelo global em dois modelos baseados em um 

agrupamento geográfico melhorou a determinação da viscosidade. Comparado ao 

modelo global, os dois modelos com óleos brasileiros e canadenses obtiveram 

melhores resultados, já que possuem um coeficiente de correlação mais próximo de 

1, isto é, produzem um valor de viscosidade mais preciso e ao mesmo tempo 

apresentam um valor mais baixo para o erro, cerca de 30%, do que o encontrado para 

o modelo global. 

Apesar de não existir uma correlação entre o grau API e a viscosidade do óleo, 

o gráfico de escores do análise PCA sugere que estas propriedades guardam alguma 

relação entre si. Uma investigação baseada nos componentes principais, PC1 e PC2, 

demonstra uma separação entre as amostras estudadas de acordo com suas 

respectivas densidades. 

Por esse motivo, a divisão por faixas de grau API sinaliza como uma boa 

alternativa para o refinamento do desempenho dos modelos de previsão de 

viscosidade de óleos. Pela interpretação de PCA, torna-se intuitivo a elaboração de 

dois novos modelos baseados no grau API e divididos em óleos leves/médios, e óleos 

pesados/extrapesados. As figuras e a tabela abaixo sumarizam os modelos 

desenvolvidos. 

Modelo PLSR de 

Viscosidade 

Parâmetros do 

Modelo óleos 

Brasileiros  

Parâmetros do Modelo 

óleos Canadenses 

Fatores 3 3 

R² 0,9342 0,9458 

Coeficiente linear, b0 0,2344 0,2533 

Coeficiente angular, b1 0,9277 0,9409 

RMSECV 0,2895 0,3174 

Bias -0,0021 -0,0106 
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Figura 31: Modelo de predição de viscosidade baseados em óleos leves e 
médios. Fonte: Gráfico PLSR elaborado por meio do software Unscrambler 
10.3 a partir dos dados de espectros de relaxação T2 de amostras com grau 

API considerado leve ou médio.  

Figura 32: Modelo de predição de viscosidade baseados em óleos pesados e 
extrapesados. Fonte: Gráfico PLSR elaborado por meio do software 

Unscrambler 10.3 a partir dos dados de espectros de relaxação T2 de amostras 
com grau API considerado pesado ou extrapesado. 
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Tabela 7: Principais indicadores estatísticos para modelos baseados em grau API de óleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora a divisão do modelo global de acordo com o grau API não apresentar 

uma boa correlação para estimar a viscosidade, pode-se observar que o modelo para 

óleos leves e médios possui um baixo percentual de erro, cerca de 16,9%. Este 

resultado evidencia um grande potencial para o estudo e desenvolvimento de um 

modelo de viscosidade para óleos leves e médios capaz de estimar a viscosidade de 

forma precisa e confiável.   

A elaboração de modelos para a previsão de valores de viscosidades de óleos 

de acordo com a densidade do óleo possui um grande potencial de desenvolvimento. 

Entretanto, são necessários estudos futuros para ampliar o grupo de amostras e, 

consequentemente, melhorar a previsão dos modelos baseados no grau API de óleos.    

  

 

 

 

 

 

 

Modelo PLSR de 

Viscosidade 

Parâmetros do 

Modelo Óleo Leve/ 

Médio  

Parâmetros do Modelo 

Óleo pesado/ 

Extrapesado 

Fatores 7 7 

R² 0,8579 0,8729 

Coeficiente de linear, b0 0,5059 0,4723 

Coeficiente angular, b1 0,9554 0,8877 

RMSECV 0,1695 0,3589 

Bias -0,0296 0,0141 
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5.4. Conclusão  

O trabalho apresentado buscou demonstrar a utilização de ferramentas e 

técnicas de estatística multivariada para o desenvolvimento de modelos de predição 

de viscosidade de óleos, a partir de dados de Ressonância Magnética Nuclear 

extraídos de óleos crus. 

Diferentemente dos modelos de viscosidade a partir de RMN apresentados na 

literatura, o modelo elaborado fez uma abordagem mais ampla da faixa de viscosidade 

de óleos. A significante quantidade de amostras com viscosidades que variavam 

desde 10 cP a 10.500.000 cP (de 1,01 log cP a 7,02 log cP) permitiu o ajuste de um 

modelo para predizer a viscosidade em uma faixa muito maior. Esta maior amplitude 

de viscosidade garante ao modelo uma robustez e não limita a aplicação do mesmo a 

certas faixas de viscosidades, como encontrado em trabalhos mais reconhecidos 

sobre o assunto. 

A utilização de amostras de óleos crus de origem brasileira e de origem 

canadense culminou em um modelo que apresentou erros pequenos e uma boa 

precisão para a predição de viscosidade, embora haja consideráveis diferenças nas 

composições químicas dos óleos oriundos do Brasil e Canadá. 

O bom desempenho e precisão do modelo elaborado, utilizando técnicas de 

PLSR e com uma grande amplitude de viscosidade, sugere a possibilidade do 

desenvolvimento de um modelo mais genérico. Este modelo abordado abre 

precedente para a elaboração de um modelo mais universal, suscetível a variabilidade 

geográfica da composição química do óleo, capaz de predizer a viscosidade de óleos 

de magnitude de ordem maior que 6, em escala logarítmica. 

Para isto, é necessário definir estratégias capazes de aplicar os modelos 

desenvolvidos em escala laboratorial para a escala real, de ferramentas de perfilagem 

por RMN. Além disso, para tornar a determinação da viscosidade por meio de RMN 

no próprio reservatório mais precisa e confiável, outros fatores externos (como por 

exemplo, a superposição do sinal das fases água e óleo, a influência do gás dissolvido 

e inversão de molhabilidade) precisam ser estudados e controlados. 
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Por fim, o estudo de novos trabalhos com grau de dificuldade progressivamente 

maior torna-se necessário para o desenvolvimento da técnica abordada e de modelos 

que possam ser confiáveis e aplicados na indústria de petróleo. 
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