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RESUMO 

 

A perfilagem é um método de investigação muito importante na indústria do petróleo, 

onde os dados são adquiridos de modo indireto e que é muito eficaz na identificação 

de anomalias e caracterização de poços. É através das analises dos perfis que é 

possível conhecer o tipo de rocha que forma aquele reservatório. Através da 

perfilagem também é possível observar a localização de hidrocarbonetos, o volume 

de óleo a ser recuperado e permite o reaproveitamento de poços já explorados. Este 

trabalho usa como base de cálculo o software Interactive Petrophysics (IP) que 

conta com a técnica de regressão linear, a qual foi usada como base para estudar a 

relação entre os dados sônicos e a permeabilidade da rocha. A regressão linear é 

uma técnica que consiste em achar uma equação para se estimar a condicional de 

uma variável Y, os valores de algumas outras variáveis X. A metodologia do trabalho 

consistiu em utilizar informações dos perfis de poço de rochas carbonáticas para 

estimar a permeabilidade através da regressão linear. No final do trabalho foi feita 

uma comparação entre dados de permeabilidade calculados com dados de 

permeabilidade do poço. 

 

Palavras-chave: Perfilagem, Propriedades Petrofísicas, Rochas Carbonáticas, 

Regressão Linear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The profiling is a investigation method very important in the petroleum industry, 

where data is acquired from indirect mode and that is very effective identifying 

anomalies and characterization of oil well. It is through the analysis of the profiles 

that is possible to know the type of the rock which forms that reservoir. Besides 

identifying the type of the rock, through profiling also is possible to watch the 

hydrocarbon location, the oil volume to be recovered and allows the reuse of already 

explored wells. This monograph uses as calculation basis the software Interactive 

Petrophysics (IP) that contains a technique of linear regression, which was used as 

basis for studying the relation between sonic data and the rock permeability. The 

linear regression is a technique that consists in finding a equation to estimate the 

conditional of a variable Y and the value of some other variables X. The work 

methodology is composed of using information from the wells of carbonate rock logs 

to estimate the permeability through linear regression. Some conclusions were made 

by the comparison of the calculated permeability data and the data obtained by using 

well logging.  

 

Keywords: Well Logging, Petrophysics Proprieties, Carbonated Rocks, Linear 

Regression 
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INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

Os assuntos abordados nessa monografia buscam correlacionar as 

propriedades referentes à porosidade, permeabilidade com a velocidade de 

propagação de ondas sônicas em formações carbonáticas, usando dados reais de 

perfis convencionais e amostras de rochas. 

 

1.2 Objetivos 

O principal objetivo do trabalho é analisar a relação entre as velocidades 

primária e secundária com os valores de permeabilidade, em rochas carbonáticas, 

para contribuir para a previsão do fluxo em reservatórios. 

 

1.3 Metodologia 

A primeira parte do trabalho consistiu em uma pesquisa bibliográfica, e foi 

usado como base para pesquisa publicações como artigos científicos, dissertações e 

teses além de livros e revistas científicas. Essas pesquisas foram usadas para 

analisar a correlação entre a permeabilidade e a velocidade de propagação de onda 

em rochas carbonáticas, em função de suas características petrofísicas. Para 

conferir os resultados obtidos foram usados dados petrofísicos de amostras de 

rochas.  

 

1.4 Justificativa 

Em rochas reservatório de Rochas Carbonáticas, a direção da maior 

permeabilidade influencia no padrão de fluxo de fluidos, e esta direção poderia ser 

estimada a partir da determinação da velocidade de ondas, obtidas na etapa da 

perfilagem do poço, dependendo das condições de poço e dados disponíveis de 

laboratório. Esta estimativa pode contribuir para a previsão do fluxo no reservatório 

durante sua vida produtiva. 

 

1.5 Organização  

A monografia foi dividida em 7 capítulos, conforme descrito a seguir: 
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No primeiro capítulo foi apresentada uma introdução do trabalho dividido da 

seguinte forma: considerações iniciais, objetivos, metodologia, justificativa e 

organização. 

No segundo capítulo é realizado uma revisão bibliográfica definindo os 

conceitos básicos petrofísicos, como a porosidade, a permeabilidade, ondas 

elásticas e anisotropia. 

No terceiro capítulo é apresentada os principais aspectos sobre os perfis e 

seus tipos para que haja uma boa compreensão sobre o trabalho. Os perfis usados 

foram o perfil de Gamma Ray, Perfil de Densidade, Perfil de Porosidade e o Perfil 

Sônico. 

No capítulo de número quatro discute-se sobre a obtenção da permeabilidade 

usando perfis sônicos, assim como diversos modelos usados para a obtenção da 

mesma. Foi explicado o modelo de Biot-Rosenbaum, o modelo simplificado de Biot-

Rosenbaum, Novos modelos em desenvolvimento e também discute a estimação da 

permeabilidade através dos gradientes de porosidade. 

No capítulo 5 são apresentadas teorias sobre o que é regressão linear e como 

usá-la, e também é apresentado os dados obtidos através da regressão linear 

simples e múltipla. 

No sexto capítulo são apresentadas as conclusões obtidas no final do estudo. 

No sétimo capítulo são especificadas as referências bibliográficas que foram 

usadas de base para o desenvolvimento e conclusão deste trabalho. 
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2 CONCEITOS BÁSICOS FISICOS E PETROFÍSICOS 

 

Os dados sobre as propriedades das rochas são fatores decisivos para o 

estudo do comportamento de reservatórios de petróleo e gás, e por isso a sua 

aquisição e interpretação devem merecer uma atenção redobrada (ROSA et al, 

2011). 

Neste capítulo serão apresentados alguns dos principais conceitos básicos da 

petrofísica assim como suas aplicações na indústria do petróleo. 

 

2.1 Porosidade 

 O material sedimentar que formam reservatórios de arenitos e de calcários 

nunca se encaixam perfeitamente devido à irregularidade das suas formas. Esses 

espaços ‘vazios’ que ficam entre os grãos são chamados de poros, e através destes 

é que se determina a capacidade de armazenamento dos fluidos nas rochas (TIAB, 

2012). 

A porosidade é uma das propriedades das rochas sedimentares de suma 

importância para a indústria petroleira e ela é definida através da equação 2.1 : 

 

∅ =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
=  

1−𝑉𝑚

𝑉𝑡
        (eq. 2.1) 

 

Onde ∅ corresponde a porosidade, 𝑉𝑝 o volume de poros, 𝑉𝑡 o volume total e 

𝑉𝑚 corresponde ao volume da matriz de sólidos. A Figura 2.1 mostra a relação 

porosidade, volume de poros e volume de matriz de sólidos. 

 

Figura 2.1 - Relação entre porosidade, volume de poros e volume de matriz de sólidos. 
(Fonte: SCHON,1996) 
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2.1.1 Fatores que afetam a porosidade 

Os principais fatores que afetam a porosidade são o arranjo dos grãos, a 

seleção granulométrica que é a uniformidade dos tamanhos dos grãos, o grau de 

cimentação e consolidação dos grãos e, a compactação (TIAB, 2012). 

 

2.1.1.1 Arranjo dos grãos 

As redes de poros em um determinado meio podem estar totalmente 

interconectadas. Desta forma, a circulação de fluido no meio poroso pode ocorrer de 

forma facilitada. Contudo, os poros podem também estar totalmente isolados ou 

presos por pressão capilar e o fluido não circular, ficando confinado no interior dos 

poros (NUPEG, 2005). 

Na figura 2.2, um desenho esquemático de grãos e poros mostra como a 

porosidade pode variar em função de diferentes configurações teóricas de arranjos 

de grãos, considerando eles de forma esférica. 

 

Figura 2.2 - Arranjo dos grãos na porosidade.  
(Fonte: NUPEG, 2005) 

 

2.1.1.2 Seleção Granulométrica  

Quanto maior a variação no tamanho e forma de grãos, menor será a 

porosidade. Esta variação dependerá, pelo menos, de quatro fatores maiores: 

variação do tamanho do material, tipo e características da corrente de deposição e 

da duração do processo (TIAB, 2012).   

Na figura 2.3, na imagem da esquerda é observado um arenito bem 

selecionado e na figura da direita um arenito mal selecionado. Na imagem do arenito 

bem selecionado a porosidade é maior do que quando mal selecionado. 
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Figura 2.3 - Influência da seleção de grãos na porosidade. 
(Fonte: NUPEG, 2005) 

 

2.1.1.3 Grau de cimentação e consolidação 

Quanto maior cimentação e consolidação da rocha menor será a sua 

porosidade. Porém rochas inconsolidadas exibem altas porosidades. 

 

2.1.1.4 Compactação 

A compactação tende a reduzir os espaços vazios e expulsar os fluidos 

presentes nestes espaços, fazendo com que as partículas fiquem mais próximas 

umas das outras (TIAB, 2012). 

 

2.1.2 Classificação da porosidade   

A porosidade é classificada como porosidade absoluta, porosidade efetiva, ou 

geologicamente como porosidade primária e porosidade secundária. A classificação 

é de acordo com o tempo de origem, no modo de origem e na relação da distribuição 

dos espaços porosos. 

 

2.1.2.1 Porosidade absoluta 

É a relação entre o volume total de vazios de uma rocha e o volume total da 

mesma (ROSA et al, 2011). 

 

2.1.2.2 Porosidade efetiva 

É a relação entre os poros interconectados de uma rocha e o volume total da 

mesma. Do ponto de vista da engenharia de reservatórios, a porosidade efetiva é o 

valor que se deseja quantificar, pois representa o espaço ocupado por fluidos que 

podem ser deslocados por meio poroso (MOREIRA, 2010). 
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2.1.2.3 Porosidade primária 

É aquela que se desenvolveu durante a primeira deposição do material 

sedimentar e pode ser: intercristalina ou intergranular. 

2.1.2.3.1 Intercristalina: Vazios presentes entre os planos de clivagem do 

cristal, vazios entre os cristais individuais, e vazios presentes no retículo 

cristalino. Muitos desses vazios são subcapilares, ou seja, apresentam 

diâmetro menor que 0,002mm (SILVA, 2014). Característico dos 

carbonatos. 

2.1.2.3.2 Intergranular: Vazios presentes entre os grãos. Estes poros 

variam do tamanho subcapilar até supercapilar, poros com diâmetro maior 

que 0,5mm (SILVA, 2014).  Na figura 2.4 pode-se observar os vazios 

presentes entre os grãos. Característico dos siliciclásticos. 

 

 

Figura 2.4- Tipos de porosidades intergranular encontradas em reservatórios de arenitos. 
(Fonte: SILVA, 2014) 

 

2.1.2.4 Porosidade secundária 

É aquela que se desenvolveu por processos de diagênese, catagênese, 

tensão tectônica terrestre ou pela presença de solução aquosa que seguiu através 

da rocha. A porosidade induzida pode ser dividida em porosidade obtidas pelo 

processo de dissolução, dolomitização e porosidade de fratura. 
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2.1.2.4.1 Porosidade por dissolução: Aberturas causadas por 

intemperismo, tais como alargamento por circulação de fluidos ou vazios 

causados por organismos e aumentados pela circulação de soluções. 

2.1.2.4.2 Dolomitização: Processos pelo qual calcários são transformados 

em dolomitos por percolação de fluidos contendo magnésio. 

2.1.2.4.3 Porosidade de fratura: Abertura criada por tensões estruturais de 

rochas reservatórios causadas por atividades tectônicas. Estas aberturas 

incluem juntas, fissuras e fraturas (SILVA, 2014) 

 

Enquanto a importância nas rochas reservatórios, a porosidade secundária é 

mais relevante do que a porosidade primária em rochas carbonáticas. Tratando-se 

de rocha sedimentar siliciclástica, a porosidade primária se torna mais importante. 

Porém, ambas as porosidades, tanto a primária quanto a secundária ocorrem nas 

rochas reservatórios freqüentemente. 

 

2.1.3 Porosidade em Rochas Carbonáticas 

Rochas carbonáticas são rochas sedimentares de origem clástica, química ou 

bioquímica cuja composição primária é o carbonato, constituídas por calcita 

(carbonato de cálcio) e/ou dolomitas (carbonato de cálcio e mangésio). Podem ainda 

conter impurezas como matéria orgânica, silicatos, fosfatos, sulfetos, sulfatos, óxidos 

e outros (ROSA et al, 2011).  

São consideradas rochas carbonáticas quando possuem mais de 50% de 

carbonatos alcalino-terrosos em sua composição (LIRA, 2013). Os carbonatos são 

rochas com um meio poroso complexo, com ampla variedade de porosidade e 

tamanho de poros, mostrando também características petrofísicas diferentes devido 

aos diversos fatores que influenciam sua gênese (HUILLCA, 2015). 

 

2.1.3.1 Principais Componentes das rochas carbonáticas 

As rochas carbonáticas possuem dois tipos de elementos, os aloquímicos e 

os ortoquímicos. Os aloquímicos são elementos indentificáveis ao miscroscópio 

óptico fundamentais nas rochas carbonáticas, já os ortoquímicos resultam da 

precipitação do carbonato de cálcio no próprio local onde se encontra o sedimento 

ou a rocha que integram (LIRA, 2013). 
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Os aloquímicos são classificados em bioclastos, pólitos, peliodes, Intraclastos, 

micrite, esparrite (HUILLCA, 2015), como mostrado na Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 - Grãos aloquímicos. (HUILLCA, 2015) 

 

 

• Bioclastos: Englobam todos os fósseis de estruturas calcárias de organismos 

ou fragmentos destas estruturas.  Os diferentes grupos, gêneros e espécies 

estão restritos a determinados ambientes de formação. 

• Oólitos: São partículas envelopadas, esféricas a subesféricas, originadas por 

acreção físico-química com laminação em torno de um núcleo, mostrando 

uma estrutura laminar ou radial, com diâmetros menores que 2,0 mm. 

• Peliodes: São grãos micríticos de forma esférica a subesférica sem estrutura 

interna, de origem desconhecida, mostra uma marcada uniformidade do 

tamanho e forma dos grãos, seus tamanhos variam de 0,03 mm a 0,15mm de 

diâmetro, apresentam um alto conteúdo de matéria orgânica. 

• Intraclastos: São fragmentos retrabalhados dos sedimentos comtemporâneos  

aos sedimentos carbonáticos, os fragmentos geralmente são angulosos de 

tamanho variáveis compostos por lama micrítica ou areia carbonática. 
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• Micrite: Apresentam cristais do tamanho da argila (1 – 5 m de diâmetro), 

afanítica e escura em amostra de mão e ligeiramente opaca em lâmina 

delgada. 

• Esparrite: É um agregado de cristais de carbonatos formados principalmente 

por aragonita, calcita magnesiana, calcita de baixo teor de magnésio ou 

dolomita com tamanhos maiores a 4m, que precipitam nos espaços vários 

existentes entre os grãos dos sedimentos carbonáticos como pode ser 

observado na figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 - Esparita como material intergranular (esquerda) e Micrita de cor escuro e granulometria 

mais fina (direita). (HUILLCA, 2015) 

 

2.1.3.2 Grupos das Rochas Carbonáticas 

 A porosidade das rochas carbonáticas pode se agrupar em três grandes 

grupos (HUILLCA, 2015): 

• Porosidade interpartícula, existente entre os partículas do carbonato, 

• Porosidade vugular, que são poros com forma de vesículas, originados pela 

dissolução da calcita durante a diagênese, 

• Porosidade por fraturamento que é originada por esforços tectônicos depois 

da deposição. 

 

2.1.3.3 Tipos de Porosidade em Carbonatos 

Os tipos de porosidade em carbonatos podem ser classificados de modo mais 

detalhado como: interpartícula, intrapartícula, intercristalina, moldica, janelas, de 

fraturas e vesícular (SANSONE, 2014). 
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• Interpartícula: Porosidade formada entre partículas ou grãos, o espaço poroso 

é formado pelas partículas sedimentares, com um diâmetro de poro maior que 

10 m. 

• Intrapartícula: Poros interiores a partícula ou grãos de maior tamanho, o 

espaço poroso se forma no interior delas nas rochas, com um diâmetro de 

poro menor que 10 µm. 

• Intercristal: Porosidade formada entre o espaço ocupado pelos entre cristais 

da rocha. 

• Moldica: Poros formados pela dissolução de um grão, onde a forma do grão é 

preservada. 

• Janelas: Poros primários formados pela sustentação do material rochoso por 

lama, sendo maior que os interstícios entre grãos. 

• Fraturas: Formada pela ruptura ao longo de planos de falha na rocha. 

• Vesículas: Grandes poros formados pela dissolução de grãos e do cimento. 

Na figura 2.7 é possível ver os tipos de porosidade em carbonatos descritos 

anteriormente. 

 

 

Figura 2.7 - Tipos de Porosidade em Carbonato (SANSONE, 2014) 
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2.2 Permeabilidade 

A permeabilidade de um meio poroso é uma medida de sua capacidade de se 

deixar atravessar por fluidos (ROSA et al, 2011), e pode ser calculada através da Lei 

de Darcy que propôs que, para um fluxo linear de um fluido monofásico, a vazão do 

fluido (volume por unidade de tempo) que flui através de uma amostra do meio 

poroso, de comprimento L (cm) e seção reta de área A (cm²), é dada pela equação 

2.2: 

 

𝑄 = −
𝑘𝐴

𝜇

∆𝑃

𝐿
        (eq. 2.2) 

 

Onde 𝑄 é a vazão (cm³/s); ∆𝑃 é a diferença de pressão aplicada na amostra (atm); 𝜇 

é a viscosidade do fluido (cp), e 𝑘 é a permeabilidade absoluta do meio poroso (D). 

A figura 2.5 apresenta um esquema representando um fluxo linear em um 

meio poroso horizontal. 

 

Figura 2.8 - Fluxo linear em um meio poroso horizontal. 
 (Fonte: Núñez, 2007) 

 

2.2.1 Fatores que afetam a permeabilidade 

2.2.1.1 Forma e tamanho dos grãos 

O tamanho e forma dos grãos afetam diretamente os valores de 

permeabilidade horizontal e vertical, é possível observar nas figuras 2.6 e 2.7 o 

efeito do tamanho dos grãos na permeabilidade, no caso a permeabilidade 

horizontal costuma ser maior que a vertical.  
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Figura 2.9- Efeito de grãos grandes e arredondados sobre a permeabilidade. 
(Fonte: SILVA, 2014) 

 

 

Figura 2.10- Efeito de grãos pequenos e irregulares sobre a permeabilidade.  
(Fonte: SILVA, 2014) 

 

2.2.1.2 Cimentação 

A ocorrência de cimentação extensa ou localizada reduzirá o espaço poroso, 

influenciando os valores das permeabilidades horizontal e vertical (SILVA, 2014). 

 

2.2.1.3 Fraturamento e percolação de solução 

O fraturamento apresentará significativa influência quando camadas de 

rochas mais permeáveis estiverem intercaladas com camadas de rochas menos 

permeáveis. A percolação de solução ácidas ao longo das superfícies dos poros, 

fissuras, fraturas e planos de acamamento, reagirão com rochas carbonáticas e 

aumentarão a permeabilidade das mesmas (SILVA, 2014). 

 

2.2.2 Classificação da permeabilidade 

2.2.2.1 Permeabilidade absoluta 

A permeabilidade absoluta de um meio é a capacidade de fluxo de um fluido 

que satura 100% de seus poros interconectados e/ou fraturas (GIRÃO, 2004) 
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2.2.2.2 Permeabilidade efetiva 

É a capacidade de escoamento de uma fase fluida em presença de outros 

fluidos, dentro de um meio poroso. É uma característica tanto da rocha quanto dos 

fluidos no escoamento (THOMAS, 2001). 

 

2.2.2.3 Permeabilidade relativa 

É a permeabilidade efetiva para cada fluido normalizada por um valor 

característico da permeabilidade absoluta como observado nas equações 2.3, 2.4 e 

2.5, seu valor é adimensional e varia de zero a um e está relacionado com a 

distribuição de saturações dentro de um meio poroso (THOMAS, 2001).  

 

• Permeabilidade Relativa ao Óleo: 𝑘𝑟𝑜 =
𝑘𝑜

𝑘
       (eq. 2.3) 

• Permeabilidade Relativa ao Gás: 𝑘𝑟𝑔 =
𝑘𝑔

𝑘
       (eq. 2.4) 

• Permeabilidade Relativa à Água: 𝑘𝑟𝑤 =
𝑘𝑤

𝑘
       (eq. 2.5) 

 

2.3 Ondas Elásticas: 

As ondas elásticas, também denominadas ondas mecânicas, são aquelas que 

precisam de um meio para se propagar, sendo assim inviável sua propagação no 

vácuo. 

 

2.3.1 Velocidade de propagação da onda: 

Velocidade de propagação é definida como a distância percorrida pela onda 

sonora por unidade de tempo. É importante lembrar que a velocidade de propagação 

é uma característica do meio, sendo uma constante, independente da freqüência. 

Existem várias maneiras de uma onda sonora se propagar, cada uma com 

características particulares de vibrações diferentes (TRIQUES, 2014) 

Considerando uma onda sônica propagando-se num determinado material com 

velocidade V, frequência f, e comprimento de onda X, pode-se estabelecer uma 

relação:  

𝑉 = 𝑋 ∗ 𝑓          (eq. 2.6) 
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2.3.2 Propagação de Ondas: 

Principalmente há dois tipos de onda que podem se propagar em um material: 

as ondas compressionais (Ondas P, ou primárias) e as cisalhantes (ondas S, ou 

secundárias). Essas ondas podem ser caracterizadas por sua velocidade de 

propagação no meio (Vp e Vs, respectivamente). A resposta do meio à passagem 

das ondas depende, também, da densidade do meio (TRIQUES, 2014) 

 

2.3.2.1 Ondas Compressionais ou longitudinais (P) 

As partículas se movimentam paralelamente com a direção de propagação da 

onda. Esse tipo de onda é transmitido tanto através de sólidos como de líquidos. 

 

2.3.2.2 Ondas Cisalhantes ou transversais (S) 

As partículas se movimentam em direção perpendicular à direção de 

propagação da onda. Diferentemente das ondas P que são transmitidas através de 

sólidos e líquidos, as ondas S são transmitidas somente através de sólidos, pois, 

não há tensões cisalhantes em fluídos (OLIVEIRA, 2005).  

 

Figura 2.11- Tipos de ondas. 
(Fonte: OLIVEIRA, 2005) 

 

A figura 2.11 ilustra estes dois tipos de ondas e as respectivas direções de 

propagação. 

 

2.4 Propagações de ondas no meio poroso  

Em um sólido elástico, homogêneo e isotrópico, propagam-se dois tipos de 

ondas. A primeira, chamadas ondas de corpo ou ondas de compressão, conhecidas 
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como ondas P. A segunda são as ondas de superfície ou ondas cisalhamento, 

conhecidas como ondas S. Tem outro tipo de onda chamada de onda Rayleigh, que 

ocorre perto de uma superfície plana e livre (PERARNAU,1990). Esse tipo de onda 

de superfície que se propagam como as ondas em superfícies e são consideradas 

mais lentas que as ondas de corpo. Essas ondas são o resultado da interferência de 

ondas P e S e também causam vibrações no sentido contrário à propagação da 

onda (descrevem uma órbita elíptica), e a sua amplitude diminui rapidamente com a 

profundidade (BIOT, 1962). 

No poço, devido à forma cilíndrica, esta onda é denominada Pseudo Rayleigh 

(PR). Sua geração está ligada ao movimento de cisalhamento no sólido, sendo 

inexistente nas formações muito inconsolidadas. Além disso, devido à influência de 

partículas fluidas no movimento do sólido, há outro tipo de onda chamada Stoneley 

(st) (PERARNAU,1990). Esta é um tipo de interface de grande amplitude, ou onda 

de superfície, gerada por uma ferramenta sônica em um poço. As ondas Stoneley 

podem se propagar ao longo de uma interface fluido - sólido, como ao longo das 

paredes de um poço cheio de fluido e são o principal componente de baixa 

freqüência do sinal gerado por fontes sônicas em poços. A análise das ondas 

Stoneley pode permitir a estimativa das localizações das fraturas e da 

permeabilidade da formação. As ondas Stoneley são uma importante fonte de ruído 

em perfis sísmicos verticais. (SCHLUMBERGER, 2017). 

Nos registros, é claro que as ondas de superfície carregam a maior parte da 

energia acústica. Sua existência é devido ao contraste das propriedades físicas 

entre a rocha e o fluido e também são chamadas de ondas guiadas. 

A energia propagada pelas ondas de superfície ao longo do poço pode ser 

aparentemente atenuada radialmente. Este é o caso de camas permeáveis onde a 

energia acústica, inicialmente carregada pelas ondas superficiais, começa a se 

propagar dentro da formação. Em tal situação, a difusão de fluido e a reflexão da 

onda também podem ocorrer como na figura 2.9, onde ‘E’ representa a energia da 

onda (PERARNAU,1990).    

A atenuação da onda de superfície também está relacionada à viscosidade do 

fluido de saturação. Se este é um óleo leve, água ou filtrado de lama, há pouco 

contraste com a lama de perfuração e a atenuação é favorecida. Caso contrário, se 

houver hidrocarbonetos pesados, existe certa continuidade nas propriedades 

elástico-acústicas ao longo do poço. 
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Pouco se sabe sobre a influência do reboco, mudcake. Os casos de campo 

mostram que sua influência é muito menor do que o esperado. Provavelmente, isso 

reflete uma menor resistência das partículas de lama ao movimento oscilatório de 

pequena escala imposto pelas ondas que passam (PERARNAU,1990).    
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3 PERFILAGEM 

 

O perfil de um poço é a prática de efetuar um registro detalhado das 

propriedades petrofísicas obtidas das formações geológicas atravessadas por um 

poço (PINHEIRO, 2014). 

Tais perfis são obtidos através do deslocamento contínuo de um sensor de 

perfilagem dentro do poço, podendo esse sensor ser uma sonda ou ferramenta 

(PINHEIRO, 2014). 

Perfilagem é um método de investigação indireta que tem se mostrado muito 

eficaz na identificação de anomalias petrofísicas e na caracterização e delimitação 

de jazidas mineiras. 

Os principais perfis utilizados são os Gamma Ray (GR), Porosidade 

Neutrônica (NPHI). Resistividade (ILD), Sônico (DT) e Densidade (RHOB). No caso, 

para este trabalho darei ênfase nos perfis de Gamma Ray, Porosidade Neutrônica, 

Sônico e Densidade que são indispensáveis para o estudo deste trabalho. 

Na tabela 3.1 abaixo, é possível observar os perfis e suas aplicações, todos 

com o objetivo de avaliar melhor as formações geológicas (PINHEIRO, 2014). 

 

Tabela 3.1 Principais usos dos Perfis Geofísicos. 
(PINHEIRO, 2014) 

 

3.1 Perfil Gamma Ray (GR) 

Utilizado para a identificação da litologia, a identificação de minerais 

radioativos e para o cálculo do volume de argilas ou argilosidade (THOMAS, 2001). 



32 
 

Este perfil convencional não consegue identificar isoladamente todo o espectro 

energético radiativos proveniente das rochas, e por isso, sua detecção corresponde 

ao somatório de todos os elementos radioativos (GIRÃO, 2004). 

Folhelhos contém na maioria das vezes quantidade bem pequenas de 

elementos químicos radioativos, este na maioria das vezes é o isótopo do potássio  

𝐾40, que é encontrado em micas, feldspatos , argilo minerais. Também podem ser 

encontrado pequenos teores de Urânio e Tório, que são responsável pelo alto teor 

de leitura do Grau API, por isso o perfil de Gamma Ray é utilizado para identificação 

de folhelhos (GIRÃO, 2004).  Na figura 3.1 é possível observar os valores do 

Gamma Ray para diferentes litologias, nos folhelhos os valores do ºAPI são maiores 

do que o arenito limpo por exemplo (NOGUEIRA, 2017). 

 

Figura 3.1- Perfil raios gama para diferentes litologias. 
(NOGUEIRA, 2017) 

 

O perfil Gamma Ray não é um perfil em que se pode ter a certeza 100% do 

seu resultado quando visto sozinho sem o resultado de outros perfis, gerando, 

assim, problemas na identificação da litologia da formação, como no caso de 

arenitos radioativos (NOGUEIRA, 2017). 
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3.1.1 Características 

O perfil Gamma Ray reage à radiação natural das rochas e mede a amplitude 

dos pulsos radioativos, proveniente da formação, sendo função da energia dos 

fótons que atravessam o detector. O grau da radiação é vinculado ao número de 

fótons detectados por unidade de tempo (LIMA, 2006). 

 

3.1.2 Ferramentas 

Para poder obter um perfil deste tipo basta um detector de radioatividade do 

tipo cintilômetro se deslocar a uma velocidade uniforme dentro do poço. Esses 

detectores são afetados principalmente pelos Raios Gama. As curvas assim 

registradas, em relação à profundidade, são denominadas curvas de Raio Gama ou, 

simplesmente, RG ou GR.  O perfil Gamma Ray detecta a radioatividade total da 

formação geológica, a radioatividade medida geralmente é expressa por ºAPI 

(GIRÃO, 2004). 

 

3.1.3 Uso 

O perfil do Gamma Ray ajuda a diferenciar os folhelhos e argilas dos outros 

tipos litológicos, como por exemplo, arenitos e carbonatos. A vantagem desse perfil 

é o fato de ser possível realizar o teste dentro de poços revestidos, o que facilita os 

trabalhos de completação de poços e também os trabalhos de restauração. 

O perfil Gamma Ray também pode ser utilizado para detectar e avaliar 

minerais radioativos, como por exemplo, urânio e Tório (GIRÃO, 2004). 

Além desses fatores, este perfil pode ser usado para: 

• Definição eventual de ambientes de deposição 

• Correlacionar poços vizinhos 

• Calcular a Argilosidade ou Volume de Folhelho (VSH) 

• Identificar intervalos canhoneados 

 

3.1.4 Problemas 

Os principais problemas encontrados para esse perfil são relacionados às 

litologias, como por exemplo, mineralizações eventuais, arcósios e conglomerados 

policompostos. 
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Arcósios são rochas sedimentar arenítica com mais de 25% de feldspato em 

sua composição, além disso, possuem muito quartzo e cor rósea e cinza.  O arcósio 

confunde-se, muitas vezes, a um olhar mais rápido, com fácies de rochas graníticas 

pela aparência maciça em afloramentos.  Revela processo de erosão e de 

deposição rápidas de terrenos graníticos e gnáissicos em áreas tectonicamente 

instáveis.  São comuns estruturas de estratificação cruzada e as camadas, muitas 

vezes, apresentam-se em cunhas (GIRÃO, 2004).  

 

3.2 Perfil de densidade (RHOB) 

O perfil densidade registra continuamente as variações das densidades das 

camadas do poço em relação à profundidade. Na verdade, este perfil mede a massa 

específica (g/cm³ ou kg/cm³) e não a densidade, embora o nome seja perfil 

densidade (BUSTAMANTE, 2014) 

 

3.2.1 Características 

A medida de densidade é realizada pelo bombardeio das camadas por um 

feixe energético de raios gama (BUSTAMANTE, 2014). 

A probabilidade dos raios gamas interagirem com os elétrons dependem das 

propriedades nucleares do material envolvido e da energia do fóton. Quando os 

raios gamas atravessam um meio, eles interagem com os elétrons orbitais de seus 

constituintes de três modos diferentes: 

i. Podem ser absorvido e um par elétron-pósitron é produzido em 

contrapartida 

ii. Podem ser absorvidos por um elétron deslocando-o de sua orbita 

normal 

iii. Os raios podem ser defletidos pelos elétrons, aos quais cede parte da 

energia cinética. 

O perfil densidade além de determinar a porosidade das camadas rochosas, 

também é responsável por contribuir na determinação da litologia da formação, e 

que, quando combinado com o perfil sônico, o qual será explicado posteriormente, é 

utilizado na identificação da impedância acústica de certas camadas presentes na 

formação, e em conjunto com a porosidade neutrão, também a ser explicado 

posteriormente, ajuda a identificar as zonas de gás (GIRÃO, 2004). 
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3.2.2 Ferramentas 

As ferramentas de medição consistem em uma fonte radioativa aplicada à 

parede do poço que emite raios gama de média energia na formação, e esses raios 

gamas de alta velocidade interagem com os elétrons na formação rochosa. Cada 

vez que os raios gamas colidem, eles perdem energia para os elétrons, interação 

conhecida como espalhamento de Compton (NOGUEIRA, 2017). 

O efeito do espalhamento de Compton está relacionado direto com o número 

de elétrons da formação por unidade de volume. Desta forma, a densidade de 

elétrons (
𝑒
) determina uma resposta proporcional à densidade, como pode ser visto 

na equação 3.1 abaixo (BUSTAMANTE, 2014). 


𝑒

= 2 ∗ 
𝑏

∗
∑ 𝑧𝑖𝑖


           Eq. 3.1 

Onde: 

𝑍𝑖= número do átomo i que constitui a molécula do composto 

M= peso molecular do composto 


𝑏
= densidade volumétrica da rocha 

 

 Na tabela 3.1 é possível visualizar os valores da densidade da matriz de 

algumas rochas importantes na indústria do petróleo. 

 

Material Densidade (g/cm³) 

Arenito 2,65 

Calcarenito 2,68 

Calcário 2,71 

Dolomita 2,87 
Tabela 3.2 Valores comuns da densidade matriz para ajustes da ferramenta de medição de densidade 

(BUSTAMANTE, 2014) 

 

3.2.3 Parâmetros medidos  

Os parâmetros medidos por esse perfil é basicamente a densidade e 

conseqüentemente, a porosidade das formações. Com o uso desta ferramenta é 

possível detectar os raios gama defletidos pelos elétrons orbitais dos elementos 

componentes das rochas após terem sido emitidos por uma fonte radioativa (césio 

137), e ela é uma ferramenta que é pressionada contra a parede do poço. A unidade 

de medida da densidade é g/cm³. 
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Uma modificação desta ferramenta é chamada de Litodensidade, pois com 

ela é possível também determinar o índice que absorção fotoelétrica (Pe), através da 

medição do efeito fotoelétrico, sendo a unidade de medida o Barn/elétron.  Com as 

informações fornecidas pelo perfil densidade e pelo efeito fotoelétrico é possível 

conhecer as características litológicas das formações (GIRÃO,2004) 

 

3.2.4 Uso 

O perfil litodensidade é utilizado principalmente para o cálculo da porosidade, 

calculo da litologia e identificação de zonas de gás, no caso desta, a identificação é 

em conjunto com outros perfis como, por exemplo, o perfil porosidade neutrônica 

(GIRÃO, 2004). 

 

3.2.5 Problemas 

O principal problema encontrado é devido à presença de lama ou reboco 

(formado por partículas como baritina) frente às camadas permeáveis, devido à 

interação entre a fonte radiativa com a barita. Para a solução desse problema é 

usado um algoritmo chamado ‘spin and ribs’ para a correção deste efeito.   Outro 

problema é com o formato do poço, pois zonas com desmoronamento dificulta que a 

ferramenta esteja encostada na parede do poço (NOGUEIRA, 2017) 

A presença de hidrocarboneto afeta as leituras da porosidade, resultando em 

valores maiores que o esperado.  Do mesmo modo, a presença de argilosidade 

afetam as resposta aumentando os valores da porosidade.  Portanto é necessária 

fazer as correções para cada caso, para obter os valores de porosidade verdadeiros 

(GIRÃO, 2004) 

 

3.3 Perfil Neutrônico (NPHI) 

A ferramenta de nêutrons é usada para medição da porosidade total das 

rochas, através da medição do índice de hidrogênio da formação e da marcante 

interação dos nêutrons com o hidrogênio contido no espaço poroso, pois é sabido 

que o espaço poroso pode conter por hidrocarbonetos ou água. 

Os nêutrons são partículas sem carga elétrica e com massa quase idêntica à 

do átomo de hidrogênio. Sendo partículas neutras elas podem penetrar 
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profundamente na matéria, atingindo os núcleos dos elementos que compõem a 

rocha, interagindo elasticamente ou inelasticamente com eles (ROCHA, 2009). 

 

3.3.1 Características 

Os perfis Neutrônicos registram diretamente a porosidade das rochas por isso 

quem também é conhecido como perfil porosidade neutrônica. Quando a formação 

contém gás ou hidrocarbonetos leves, as porosidades calculadas diminuem, isso 

deve-se ao fato de que sob as mesmas condições de temperatura e pressão, e 

mesmo volume, a presença desses compostos reduz sensivelmente a densidade do 

hidrogênio, quando comparado ao óleo ou a água. Desta forma, quanto menor a 

densidade de hidrogênio, menor a quantidade de água na rocha, e assim, menor o 

valor registrado pelo perfil neutrônico, comparando com o perfil sônico e perfil 

densidade (ROCHA, 2009). 

 

Figura 3.2- Exemplo de identificação de zonas de hidrocarbonetos com perfis neutrônico e 
densidade. 

(ROCHA, 2009) 
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3.3.2 Ferramenta 

As ferramentas de perfilagem neutrônica foram as primeiras ferramentas 

radioativas a ser utilizada para obter-se uma estimativa direta da porosidade da 

formação (NOGUEIRA, 2017). 

Essas ferramentas são constituídas por uma fonte de nêutrons e podendo 

usar um, dois ou quatro detectores. De acordo com Girão (2004), os nêutrons 

rápidos bombardeiam as camadas adjacentes ao poço, onde sucessivas e múltiplas 

colisões elásticas com os átomos do meio fazem com que os nêutrons percam parte 

da energia com que foram lançados. Esta perda de energia depende da massa 

relativa do núcleo colidido.  Esta perda de energia é mais significativa quando o 

nêutron interage com o hidrogênio presente na formação. 

A partir do momento em que os nêutrons atingem com o meio geológico, o 

nêutron passa por diferentes fases: colisão, amortecimento, termalização, 

espalhando-se erraticamente, até serem capturados por qualquer núcleo. O núcleo 

que o captura se torna excitado e emite raios gama de alta energia, para retorno à 

estabilidade (GIRÃO, 2004). 

 

3.3.3 Parâmetros medidos  

A ferramenta neutrônica tem a capacidade de medir a quantidade de: 

• Raios Gama de Captura (Neutrônico Omnidirecional) 

• Nêutrons Epitermais (Sidewall Neutron porosity) 

• Nêutrons Termais (Neutrônico Compensado) 

• Nêutrons Termais + Epitermais (Neutrônico Duplo) 

 

Esses parâmetros medidos podem estar presentes nas rochas após excitação 

artificial por meio de bombardeio de Nêutrons Rápidos. 

Outro parâmetro medido é a porosidade relativas a uma litologia de calibração 

(informação explicitada no cabeçalho do perfil) (GIRÃO, 2004).  

 

3.3.4 Uso 

Esse perfil tem a capacidade de registrar diretamente as porosidades das 

rochas, como já foi indicado anteriormente. Ele registra essa porosidade tanto para 

poços abertos como também para poços revestidos, isso se as camadas estudadas 



39 
 

forem portadoras de água, pois, o artifício de imprimir os perfis em termos de 

porosidades é realizado a partir de calibrações em e água (GIRÃO, 2004). 

O perfil neutrônico também tem a capacidade de detectar a presença de 

hidrocarbonetos leves ou gás na formação. Este perfil também é usado para definir a 

litologia a ser trabalhada. 

 

3.3.5 Problemas 

Como em todos os perfis, o perfil de porosidade neutrônica também 

apresenta problemas quando as condições de poço são as seguintes: 

• diâmetro irregular do poço, 

• presença de reboco, 

• argilosidade, 

• presença de hidrocarbonetos leves ou gás, e 

• altas salinidades de água connata. 

 

 Quanto maior a irregularidade do diâmetro do poço, maior a dificuldade da 

ferramenta de encostar na parede do poço, maior a quantidade de hidrogênio em 

torno do detector e menor a resposta proveniente das camadas. 

 A presença de hidrocarbonetos leve ou gás significa uma menor densidade de 

hidrogênio, desta forma, o perfil neutrônico lerá baixas porosidades, enquanto o 

perfil de densidade lerá alta porosidade. 

 A argila dentro das camadas significa um alto teor de água absorvida, dando 

origem a uma maior porosidade nas rochas argilosas do que nas limpas, medida que 

precisaria de correção (GIRÃO,2004). 

 

3.4 Perfil Sônico (DT) 

A Perfilagem sônica conhecido também como perfis acústicos mede o tempo 

de trânsito de um pulso acústico entre dois pontos fixos de uma formação no poço 

(BUSTAMANTE, 2014). 

A velocidade do som varia segundo o meio em que suas ondas se propagam. 

Ela é mais rápida nos sólidos que nos líquidos e gases. A velocidade de propagação 

maior significa tempo menor. Assim, o tempo gasto pelo som para percorrer uma 

mesma distância fixa nos sólidos é bem menor que nos líquidos e gases. Em 
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contrapartida, as regiões fraturadas também podem ser identificadas devido a um 

maior tempo de trânsito do pulso para alcançar o receptor, ou receptores 

(SHLUMBERGER, 1998). 

Assim, pode-se considerar que quanto maior a porosidade, maior será o 

tempo de trânsito dessa onda, do que comparada a uma rocha com menor 

porosidade (GIRÃO, 2004). 

 

3.4.1 Características 

Em perfilagem sônica, normalmente, são detectados os pulsos das ondas 

primárias - P. As sondas, normalmente, são equipadas com dois receptores com o 

intuito de eliminar a influência da velocidade da onda no fluído como pode ser visto 

na figura 3.3 (OLIVEIRA, 2005).  

Na Tabela 3.1 são mostrados alguns dos valores das velocidades da onda 

primária e os tempos de trânsito, obtidos em laboratório, para materiais puros 

(matrizes de rocha). Esses valores servem de referência para identificar a litologia a 

partir do perfil sônico. 

 

 

Figura 3.3- Caminhos percorridos pelas ondas em perfilagem sônica. 
(OLIVEIRA, 2005) 
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Tabela 3.3 Velocidades Acústicas Compressionais (onda P) e tempos de trânsito, em 
algumas matrizes de rocha, utilizados como referência para ajuste dos perfis sônicos. 

( BASSIOUNI, 1994) 

 

As sondas sônicas normalmente fazem parte de um conjunto de outros tipos 

de sondas como pode ser visto na Figura 3.4, como as de raio gama e a ferramenta 

caliper (para detectar problemas de alargamento no diâmetro do poço). Atualmente, 

as sondas sônicas são equipadas com um ou mais transmissores de pulsos, de 10 

até 40 KHz, e dois ou mais detectores de curta distância (RIDER, 2002). 

 

Figura 3.4- Partes de uma onda de perfuração com ferramentas LWD.  
(SEMINAR, 2008) 
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3.4.2 Ferramentas 

A ferramenta do sônico usa um transmissor de freqüência constante, ultra-

sônica baixa, e dois receptores. Um impulso sonoro emitido pelo transmissor 

propaga-se nas camadas até ativar dois receptores posicionados em distâncias fixas 

e predeterminados. O equipamento mede a diferença do tempo gasto pelo som 

entre os dois receptores. 

Os transmissores e os receptores consistem de transdutores feitos de cristais, 

cerâmicas ou bobinas magnéticas. Eles têm a função de produzir uma deformação 

mecânica em resposta a um sinal elétrico (caso seja um transmissor), ou produzir 

um sinal elétrico (caso seja um receptor) (GIRÃO, 2004). 

 

3.4.3 Parâmetros medidos 

Um sinal acústico pode ser caracterizado por quatro parâmetros principais 

(GIRÃO, 2004): 

1. Tempo de chegada, pelo qual se pode determinar a velocidade de 

propagação do meio; 

2. Amplitude é a medida positiva ou negativa da magnitude da oscilação 

da onda; 

3. Atenuação, que é a medida do decréscimo da amplitude com a 

distância do transmissor, e, 

4. Freqüência, que fornece o número de oscilações por unidade de 

tempo. 

 

3.4.4 Uso 

As principais aplicações do perfil acústico tem sido na estimativa da 

porosidade intergranular usando a equação de Wyllie (Eq. 3.1) e na calibração da 

sísmica de superfície (BUSTAMANTE, 2014).  Esta equação somente pode ser 

utilizada se a formação estiver saturada com água, formações compactadas e sem 

argilosidade, registrando somente a porosidade intergranular. 

 

(Eq. 3.1) 

 
tmtf

tmt
S
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Onde: 

∆t = tempo de transito registrado pelo perfil (μs/ft), 

∆tm = tempo de transito da matriz rochosa (μs/ft), 

∆tf = tempo de transito do fluido (μs/ft). 

 

A perfilagem sônica pode ser usada por vários motivos, dentre eles estão 

(RAYMER, 1980): 

• Detecção ocasional de zonas fraturadas e com perda de circulação; 

• Auxiliar a Sísmica de Superfície; 

• Auxiliar a Perfuração/ Geotecnia, através avaliação das constantes 

elásticas usando as velocidades de onda primária, secundária e do 

perfil densidade. 

 

Nos últimos anos, sua função de auxílio à sísmica tornou-se mais importante 

(GIRÃO, 2004). Assim, as velocidades calculadas com o perfil sônico (ver Tabela 

3.1) servem para a calibração e a estimativa da impedância acústica dos dados dos 

levantamentos sísmicos na vizinhança (BUSTAMANTE, 2014). 

 

3.4.5 Problemas 

As medições, para este tipo de perfil, apresentam erros que podem afetar a 

interpretação do perfil sônico. Os erros são produzidos por fatores como: 

desmoronamentos, rugosidade das paredes do poço, a falta de compactação de 

algumas rochas (em que os tempos de trânsito devem ser corrigidos), tipo de 

porosidade secundária (intragranular), aparecimento de saltos de ciclo (em que um 

dos detectores não é ativado) produzidos por zonas de gás e fraturas, entre outros 

(GIRÃO, 2004). Alguns outros problemas em que usamos a perfilagem sônica são 

(RAYMER, 1980): presença de Hidrocarbonetos e de argilosidade nas formações.  
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4 RELAÇÃO ENTRE A PERMEABILIDADE E OS DADOS SÔNICOS 

 

Um dos parâmetros mais importantes da rocha para avaliação de 

reservatórios de hidrocarbonetos é a permeabilidade.  Ela é obtida através de 

análise de núcleo, teste de poço ou correlações com outras propriedades de rocha 

mais facilmente medidas, como por exemplo, a porosidade. A importância da onda 

de Stoneley é que ele mede a permeabilidade de uma maneira que é única, ou seja, 

considerando a movimentação do fluido através da rocha (ELLIS, 2007). 

À medida que a onda de Stoneley passa por uma formação permeável, há 

uma movimentação de fluido entre o poço e a formação que pode ser verificada na 

Figura 4.1 onde a onda é atenuada e refletida no limite da fratura, e desacelerada 

pela formação permeável (ELLIS, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Ilustração esquemática da onda de Stoneley guiada em um poço intersecado por uma 
fratura aberta.  (ELLIS, 2007)  

 

O resultado desse movimento é que a onda é atenuada e sua velocidade 

muda. A magnitude desses efeitos depende da freqüência (SWANSON, 1985). 

Modelos baseados na teoria poroelástica de Biot foram desenvolvidos para elucidar 

a dependência da freqüência da atenuação e da lentidão da velocidade das ondas e 

a relação entre esses dois atributos e a mobilidade dos fluidos (SCHLUMBERGER, 

1989). As experiências em rochas de laboratório confirmaram a dependência da 
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freqüência de velocidade e atenuação, especialmente em baixas freqüências 

(RAMAKRISHNAN, 1999). 

O efeito das ondas Stoneley na permeabilidade foi observado pela primeira 

vez quando a atenuação da onda Stoneley foi correlacionada com a permeabilidade 

de uma amostra. A sensibilidade do tempo de trânsito desta onda à permeabilidade 

é pequena, mas pode ser medida com precisão. O efeito da atenuação é maior, mas 

a medida é menos precisa. Usando ambas as medidas, é possível a utilização dos 

modelos de Biot para derivar a mobilidade de fluidos (RAMAKRISHNAN, 1999). Os 

modelos exigem conhecimento das propriedades elásticas das formações 

atravessadas pelo poço, e da formação preenchida de fluidos. Embora todos esses 

parâmetros possam ser estimados a partir de registros acústicos e de densidade, o 

erro cumulativo pode ser grande. Na prática, portanto, o método é restrito a 

mobilidades bem acima de 10 mD/cP. Um resultado típico é mostrado na Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Exemplo do registro de mobilidades derivadas de Stoneley.  
(ELLIS, 2007) 
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O reboco (mudcake) é outro ponto a ser considerado. O reboco é formado 

nas paredes das camadas permeáveis e evita a movimentação do fluido do poço 

para a formação. O reboco por ser flexível, dobra-se nos espaços dos poros, 

permitindo que a pressão, mas não o fluido, seja transmitida. No entanto, não existe 

um método de medir de forma independente a rigidez do reboco. Na prática, é 

considerado um valor constante. Sendo assim, a adição de informações extras de 

outras fontes pode resolver o problema e separar a interferência do sinal das ondas 

Stoneley do reboco. (ELLIS, 2007). 

 

4.1 Modelos inicias na correlação de dados sônicos e permeabilidade  

Williams et al. (1984) e Zemanek et. al. (1985) evidenciaram a existência de 

correlações de suma importância entre a permeabilidade registrada e velocidade da 

onda acústica que atinge o poço na forma de onda completa. Para esclarecer o 

comportamento da onda observado no poço e para tentar calcular a permeabilidade 

in situ a partir dessas medições, vários autores usaram o modelo de Biot (1956a, 

1956b) de propagação de ondas em um meio poroso e permeável. 

 Existem dois métodos de obtenção de estimativas da permeabilidade a 

partir das medidas de ondas Stoneley (ondas de tubo). Um método é fundamentado 

na teoria de Biot e o outro método de estimativa é um modelo empírico. Neste 

método, a velocidade medida da fase da onda do tubo é correguida para variações 

de parâmetros elásticos. A diferença entre a onda de tubo medida é devido a efeitos 

de permeabilidade. As previsões do modelo de Biot- Rosenbaum são comparadas 

com os dados de campo, onde a estimativa da permeabilidade pode ser formulada 

(BURNS,1998). 

4.2 Modelos de Biot - Rosenbaum  

Biot desenvolveu um modelo teórico que pode ser usado para descrever a 

propagação das ondas sônicas em uma formação porosa e permeável. O modelo 

trata o meio como uma matriz sólida elástica contendo um fluido viscoso 

compressível (BIOT,1956a,1959b). Biot definiu tensões médias na fase sólida e 

fluida do meio. As equações de movimento derivam das equações de Lagrange, que 

produzem duas equações diferenciais acopladas em termos de deslocamentos nas 

fases sólidas e fluidas. A dissipação é controlada pela facilidade com que o fluido 

dos poros se move através do esqueleto sólido do meio. Em baixas freqüências, o 
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fluxo de fluido hipoteticamente é laminar e segue a Lei de Darcy. Para ampliar sua 

formulação a altas freqüências (fluxo não laminar), Biot introduziu um fator de 

correção complexo para a função de dissipação, derivando as forças de fricção de 

um fluido viscoso (BIOT,1956b). 

As equações acopladas resultam em duas ondas compressionais e uma onda 

rotacional que se propagam no meio poroso. A onda compressional do primeiro tipo 

é a onda P normal e está relacionada ao movimento das fases sólida e líquida. A 

onda compressional do segundo tipo, ou onda P lenta, é uma fase de ondas de tipo 

difussivo (BIOT, 1956a). As ondas no corpo geológico são dispersivas e dissipativas 

devido ao movimento viscoso dos fluídos dos poros.  

Rosenbaum aplicou o modelo Biot à geometria do poço e produziu registros 

acústicos sintéticos de forma completa (ROSENBAUM,1974). Schmitt gerou dados 

de perfis sintéticos em formações porosas em poços abertos (SCHMITT,1985). Para 

tal geometria, existem quatro condições de contorno que devem ser satisfeitas na 

parede do poço: 

1. Continuidade do deslocamento radial.  

2. Continuidade do estresse radical.  

3. Desaparecimento do estresse axial. 

4. Continuidade da pressão do fluido. 

 

Se a parede do poço for completamente vedada, a condição de continuidade 

da pressão do fluido não é mais aplicável, e a nova condição de contorno seria os 

deslocamentos do esqueleto matricial e do fluido nos poros iguais da parede do 

poço. A equação é derivada ao satisfazer as quatro condições de contorno na 

parede do poço (ROSENBAUM,1974). 

A formulação de Rosenbaum é usada para modelar o comportamento das 

ondas do poço em uma geometria simples e uma formação permeável e porosa 

(BURNS,1988). Os outros parâmetros necessários para modelar a formação porosa 

usando este modelo são: 

1. Velocidade e densidade do líquido de furos. 

2. Velocidade, densidade e viscosidade do fluido de poro. 

3. Velocidades P e S da formação. 

4. Densidade do material de grãos e módulo a granel. 

5. Porosidade e permeabilidade da formação. 
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O efeito real do reboco na parede do poço é desconhecido; no entanto, parece 

provável que tal camada ainda permita comunicação de pressão entre os dois 

sistemas de fluidos. 

 

4.3 Modelo Simplificado de Biot – Rosenbaum  

O fluxo de fluido dinâmico em uma formação permeável porosa é governado 

pelas seguintes equações: 

∇²𝑝 +
𝑖𝑤

𝐷
𝑝 = 0    (eq. 4.1) 

 v = −
k(w)

μ
P    (eq. 4.2) 

 

A primeira equação governa a pressão dinâmica do fluido dos poros, na qual 

𝐷 = 𝑘(𝑤)𝐾𝑓(1 + )/()  é a difusividade no fluido, onde   é uma correção para a 

elasticidade sólida (CHANG,1988),(NORRIS,1989). A segunda equação é a lei 

modificada de Darcy, na qual a permeabilidade dinâmica k(w) é usada para 

caracterizar a condução dinâmica da taxa de fluxo v. 

Para uma onda Stoneley que se propaga em uma camada permeável, o 

deslocamento na parede do poço inclui duas contribuições: o primeiro é o 

deslocamento elástico da parede, e o segundo é o fluxo de fluido em poros abertos à 

parede (TANG, 1990).  

 

Como resultado, foi formulada uma equação explícita para calcular o número 

da onda Stoneley em função da permeabilidade (TANG, 1990). 

𝑘𝑧 = √𝑘𝑧𝑒
2 +

2𝑖0𝜔𝑘(𝜔)

𝑅
√−

𝑖𝜔

𝐷
+ 𝑘𝑧𝑒

2
𝑘1(𝑅√−

𝑖𝜔

𝐷
+𝑘𝑧𝑒

2 )

𝑘0(𝑅√−
𝑖𝜔

𝐷
+𝑘𝑧𝑒

2 )

     (eq. 4.3) 

Onde 𝐾𝑛 (n = 0,1) é a função Bessel modificada e 𝑘𝑧𝑒 é o número da onda 

Stoneley correspondente à formação elástica equivalente composta, kz é o número 

de onda Stoneley da formação, R é a distancia radial, e K(ω) é a permeabilidade. 

Esta formula (eq 4.3) corresponde ao modelo que correlaciona a 

permeabilidade dinâmica e do número de onda de Stoneley correspondente a uma 

formação elástica equivalente (TANG, 1990). 
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4.4 Novos desenvolvimentos 

Vários desenvolvimentos levaram a aplicação prática de estimativa da 

permeabilidade a partir dos dados de onda Stoneley. O primeiro é a teoria 

simplificada de Biot-Rosembaum (TANG,1991). Além disso, a propagação da onda 

Stoneley foi dividida teoricamente em “elástica” (não permeável) e outra parte não 

elástica (fluxo dinâmico com contribuição da permeabilidade), como demonstrado na 

Figura 4.3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Divisão da onda de Stoneley em efeitos elásticos (sem fluxo de fluido) e não-
elásticos (fluído-fluxo dinâmico) (TANG, 1997) 

 

Ao passar dos anos, o modelo Tang foi desenvolvido ainda mais para explicar 

o efeito da formação inconsolidada (TANG, 1997), fornecendo uma maneira para 

modelagem rápida, direta e precisa. A separação dos efeitos permeáveis e não 

permeáveis nos dados de onda Stoneley continuam sendo um desafio. Enfrentar 

esse desafio é o componente critico na atual abordagem de estimação de 

permeabilidade, e isso implica em seguir novos desenvolvimentos. 

O processo de estimativa continua seguindo o conceito ilustrado na Figura 

4.3. A chave desse processo consiste em separar efeitos da permeabilidade de 

efeitos da não permeabilidade (TANG, 1997). 

Entre os novos desenvolvimentos é possível enumerar os seguintes:  

 Processamento de dados – Durante a transmissão e recepção da onda 

Stoneley em uma ferramenta acústica, a onda pode estar espalhada ou 

refletida em refletores do poço (exemplo: fraturas, “washouts”, etc.). Os dados 

de onda podem também conter ruído de percurso devido ao movimento do 

equipamento no registro. Esses efeitos podem ser suprimidos efetivamente 
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usando uma técnica de separação do campo de onda (TANG, 1996). Esse 

processo não apenas separa a amplitude da onda Stoneley transmitida da 

interferência das reflexões, mas também suprime outros efeitos do ruído nas 

transmissões dos dados da onda (TANG, 1997). 

 Modelagem da onda – Esse procedimento corrige a rugosidade do poço e as 

formações heterogêneas. Desde que a onda Stoneley é uma onda guiada no 

poço, qualquer mudança no diâmetro ou na propriedade de formação dele irá 

afetar sua excitação e propagação. Com base na aproximação da 

propagação unidimensional, Tezuka introduziu um método de cálculo efetivo 

 do efeito de mudança do raio do poço na propagação da onda Stoneley 

(TANG,1993b), (TEZUKA, 1994). Com isso, o efeito de espalhamento das 

irregularidades do poço pode ser explicado com precisão. No recente 

desenvolvimento de Gelinsky e Tang, não apenas as irregularidades do poço, 

mas também as formações heterogêneas ao longo do poço são 

realisticamente modeladas mostrado na Figura 4.4 (GELINSKY, 1997). Essa 

correção é essencial para remover os efeitos de propagação das ondas que 

não estão relacionadas à permeabilidade da formação (TANG, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Modelo de poço irregular e formação heterogênea utilizado na simulação de onda 
Stoneley. (TANG, 1997) 
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Já que a permeabilidade causará atenuação e atraso no tempo de percurso 

na onda Stoneley (TANG, 1991), o uso da amplitude da onda e informação da fase 

para estimar a permeabilidade é natural, como isso irá fornecer melhor controle de 

qualidade do que usar a amplitude ou a fase separada.  

 Calibração do fluído de formação – Na estimativa da permeabilidade, o 

desconhecido parâmetro do fluido do poro pode ser estimado ou ajustado pela 

calibração das permeabilidades derivadas dos dados de onda Stoneley com aqueles 

de outras medições. 

4.5 Estimação da permeabilidade a partir dos dados sônicos e gradientes de 

porosidade  

 Como já foi indicado nos capítulos anteriores, a permeabilidade é a 

propriedade física mais crítica para determinar a produtividade do poço. Testes de 

fluxo ou análises de núcleo são normalmente utilizados por engenheiros para 

determinar a permeabilidade e a capacidade de fluxo em massa de produzir nos 

intervalos do arenito, porém, ambas as técnicas são caras e demoradas. Qualquer 

tipo de técnica de estimativa de permeabilidade, que usa apenas registros “logs” de 

poços abertos, é muito atraente do ponto de vista econômico e prático (JAVALAGI, 

1996). 

A capacidade de fluxo é aqui definida como o valor médio kh (k = 

permeabilidade, h = espessura). As permeabilidades do núcleo podem ser usadas 

para encontrar k em cada nível de profundidade, então um somatório de kh através 

da zona de interesse produz uma média de kh. A permeabilidade média da zona 

produtiva é então definida como este total de kh dividido pela espessura h. Este 

estudo enfoca uma nova técnica para estimar a permeabilidade média da areia. As 

permeabilidades do núcleo são usadas para a calibração, mas a resolução desta 

técnica não permite a inversão direta de volta à permeabilidade em cada nível de 

profundidade (incrementos de um pé). Apenas a média permeabilidade é estimada 

por esta técnica de gradiente de porosidade sônica (IVERSON, 1990). 

Estudos mostraram que existem boas relações entre a permeabilidade 

medida no núcleo e a velocidade de chegada da onda completa no poço.  Poucos 

poços possuem dados de registros acústicos completos e existem alguns onde a 

condição dos poços e à falta de calibração (BURNS,1988; DOMINEQUEZ, 1985; 

ZEMANEK 1985).  
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 Podem ser feitas previsões significativas de permeabilidade usando as 

transformações de porosidade de velocidade com relações de velocidade versus 

permeabilidade que variam com diferentes grupos petrofísicos (JAVALAGI, 1996). 

 As técnicas médias de permeabilidade são bastante numerosas na literatura 

de registro de poços. Infelizmente, cada um é baseado em observações empíricas e 

tem limitações peculiares de aplicações. Uma técnica comumente utilizada é a do 

gradiente de resistividade de registro elétrico (TIMUR, 1968) através da zona de 

transição (óleo para água). Devemos ter certeza de ter dados que penetrem no nível 

adequado do contato óleo-água para aplicar esta técnica. Grandes gradientes de 

resistividade (ohm-m por pé) estão associados a reservatórios de alta 

permeabilidade. Outra técnica comum de estimação da permissão de registro 

elétrico é buscar saturação de água irredutível (TIXIER, 1949) acima da estrutura 

geológica. As baixas saturações de água irredutíveis geralmente se correlacionam 

com rochas de alta permeabilidade. Depois, há algumas técnicas que permitem o 

conhecimento da permeabilidade a partir dos dados de porosidade.  Na Figura 4.5 é 

mostrada uma correlação gráfica entre esses dois parâmetros (IVERSON, 1990). 

 

 
Figura 4.5 - Exemplo de Permeabilidade X Porosidade. 

(FONTE: IVERSON, 1990) 
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4.5.1  Permeabilidade obtida através dos dados de Porosidade sônica: 

Em geral, as altas permeabilidades são encontradas em formações com alta 

porosidade. Na Figura 4.5 é possível observar uma dispersão dos dados para uma 

litologia de arenitos. Neste exemplo, para uma porosidade de 15%, existem 

variações de permeabilidade de 0,2 md a 300 md. A única coisa que podemos dizer 

com certeza a partir desses dados é que a permeabilidade é consistente a partir de 

100md quando a porosidade excede 21%. Mas mesmo para esta alta 

permeabilidade, os valores de k varia de 220 a 2000 md.  Portanto qualquer dado 

adicional na estimativa da permeabilidade vai ser benéfico. (IVERSON, 1990). 

 

4.5.2 Tempo de Trânsito do sônico e porosidade relativa 

Foi desenvolvido uma equação empírica por Wyllie bastante conhecida, a 

equação 4.4. 

𝑡 =  𝑡𝑓 + (1 − )𝑡𝑚𝑎     (eq. 4.4) 

Onde 

𝑡= tempo de trânsito do sônico da formação, msec/ft 

𝑡𝑓= tempo de trânsito do sônico do fluido, msec/ft 

𝑡𝑚𝑎= tempo de trânsito do matriz, msec/ft 

 = porosidade 

 

 A linha média linear de tempo de Wyllie (WYLLIE, 1956) é uma linha de 

melhor ajuste de um conjunto de dados amplos, o problema com este tipo de 

abordagem é que ele não discrimina dados individuais definidos por declive variável. 

Por isso Raymer (RAYMER, 1980) observou que o tempo de trânsito do sônico 

versus os dados de porosidade emprestam a curva para maiores porosidades, e 

propôs uma equação para melhor ajustar seus dados, a equação 4.5. 

 

𝑡 = 0.63
𝑡𝑚𝑎  

(0.63−)
     (eq. 4.5) 

 

Onde 

𝑡= tempo de trânsito do sônico da formação 

𝑡𝑚𝑎= tempo de trânsito da matriz (54 msec/ft para arenito, 49 msec/ft para calcário,  

         44 msec/ft para dolomita) 
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 = porosidade 

 

 Esta equação é uma nova modificação da linha de Wyllie, onde variável 

porosidade-tempo de trânsito  foi levada em consideração.  As aplicações da técnica 

de tempo de transição do sônico versus porosidade para estimação de 

permeabilidade são mais apropriadas para comparar poços vizinhos.  
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5 USO DO MÉTODO DE REGRESSÃO LINEAR MULTIPLA PARA 

CORRELAÇÃO DA PERMEABILIDADE A DADOS SÔNICOS 

 

Neste capítulo, vamos aplicar os conhecimentos obtidos no capítulo anterior, 

utilizando dados reais de poço para uma formação composta por carbonatos. Os 

dados utilizados foram dados do perfil Gamma Ray (GR), perfil densidade (RHOB), 

perfil porosidade neutrônica (NPHI) e perfil sônico (DT) para interpretação preliminar. 

Na figura 5.1 é possível observar os perfis de um poço em um reservatório de 

rochas carbonáticas. 

 

 

Figura 5.1 - Perfis de um reservatório de rochas carbonáticas. 

 

Na interpretação preliminar foi calculado o nível de argilosidade usando as 

respostas do perfil gama Ray, que pode ser observado na última coluna na cor 

verde,com as respostas obtidas do conjunto nêutron – densidade, que pode ser 

observado também na última coluna porém na cor vermelha.  Baseado nisto foi 

dividida a coluna em 4 seções.  A coluna marcada com o número 6 mostra os dados 

reais de permeabilidade a partir de amostras. Os dados dos registros sônicos são 

mostrados na coluna 5: dados do tempo de transito da onda compressional (DTCO), 

tempo de transito da onda cisalhantes (DTSM) e os dados da onda Stoneley (DTST).  
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5.1 Estimação da permeabilidade utilizando o método da Regressão Linear 

Múltipla 

Antes da aplicação do método da regressão linear múltipla, vão ser estudados 

os relação entre os diferentes parâmetros sônicos obtidos da perfilagem com os 

dados de permeabilidades obtida através das amostras de testemunhos. 

 

5.1.1 Método da Regressão Linear  

Regressão Linear é um modelo técnico de estatísticas para construir modelos 

que descrevem uma relação entre várias variáveis explicativas. Em uma análise de 

regressão, deseja-se saber se um conjunto de equações ajustadas deve ser 

idêntico, ou seja, se a relação de variáveis em estudo pode ser representada por 

uma única equação (MATOS, 1995). 

 A análise de regressão linear é geralmente feita sob um referencial teórico 

que justifique a adoção de alguma matemática de causalidade, no caso 

consideramos X como variável independente e Y como variável dependente. A 

regressão linear tem como objetivo predizer valores de uma variável dependente (Y) 

em função de uma variável independente(X), e também quantas variações de X 

podem afetar Y (VAYEGO, 2017). 

 O comportamento de Y em relação a X pode se apresentar de diversas 

maneiras: linear, quadrático, cúbico, exponencial, logaritmo, etc (VAYEGO, 2017). 

Para o modelo escolhido ser adequado ele deve levar em conta algumas 

considerações (PETERNELLO, 2017): 

• O modelo selecionado deve ser condizente tanto no grau como no 

aspecto da curva, para representar em termos práticos, o fenômeno 

em estudo; 

• O modelo deve conter apenas variáveis que são relevantes para 

explicar o fenômeno; 

 

5.1.1.1 Método da Regressão Linear Simples 

O modelo estatístico para esta situação seria (PETERNELLO, 2017): 

 

𝑌𝑖 = 
0

+ 
1

𝑋𝑖 + 𝑒𝑖       (eq. 5.1) 
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Onde: 

𝑌𝑖= valor observado para a variável dependente Y no i-ésimo nível da variável 

independente X. 


0
= constante de regressão. Representa o intercepto da reta com o eixo dos Y. 


1
= coeficiente de regressão. Representa a variação de Y em função da variação de 

uma unidade da variável X. 

𝑋𝑖= i-ésimo nível da variável independente X (i=1,2,..,n) 

𝑒𝑖= é o erro que está associados à distância entre o valor observado 𝑌𝑖 e o 

correspondente ponto na curva, do modelo proposto, para o mesmo nível i de X. 

 

5.1.1.2 Método da Regressão Linear Múltipla 

  

 Essa regressão envolve três ou mais variáveis, ou seja, uma variável 

dependente(Y) e as outras independentes (𝑋𝑖 , i=1, 2, 3, ...). O objetivo das variáveis 

independentes adicionais é melhorar os resultados. O cálculo é complexo e é 

facilitado com a ajuda da álgebra de matrizes (PETERNELLI, 2017). 

 O método de regressão Linear Múltipla tem como modelo a equação 5.2 

(PETERNELLI, 2017). 

  

   𝑌 = 
0

+ 
1

𝑥1 + 
2

𝑥2 +  … + 
𝑘

𝑥𝑘 +                     (eq. 5.2) 

 

onde,  

k= variáveis regressoras 


𝑖
= coeficientes de regressão parciais  

 = erro 

  

 O modelo estático para a equação acima seria a vista na equação 5.3. 

𝑌𝑖 = 
0

+ 
1

𝑋𝑖 + 
2

𝑋𝑖
2 + 𝑖     (eq. 5.3) 

onde, 

𝑌𝑖 = valor observado para a variável Y no i-ésimo nível da variável independente X 


𝑖
 = constantes de regressão 

𝑋𝑖 = i-ésimo nível da variável independente X (i=1,2,...,n) 
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𝑋𝑖
2 = i-ésimo nível da variável independente X, elevado ao quadrado 

𝑖 = erro associado à distancia dentre o valor observado 𝑌𝑖 e o correspondente ponto 

na curva para o mesmo nível i de X. 

 

5.1.2 Relação entre a Permeabilidade através da Regressão Linear, usando 

os diferentes dados sônicos e petrofísicos.   

 

Como passo inicial foram usados dados de amostras de rocha 

correspondentes a rochas carbonáticas.   Para a regressão foi usado como medida 

de comparação a correlação dos valores de permeabilidade obtida das amostras 

com os valores de porosidade obtido também de amostras. Segundo os dados, é 

mostrado na Figura 5.2 que existe uma correlação entre esses dois parâmetros 

petrofísicos.  Foi assumida uma correlação linear, sendo a equação que expressa a 

permeabilidade em função da porosidade o seguinte: 

Log K-c = -2.35071 + 21.4306 * PhiC        (eq. 5.4) 

 

Esta correlação tem um nível de ajuste R2 = 0,624822 o que indica um nível 

aceitável na correlação dos dois parâmetros.  

 

 

Figura 5.2 - Permeabilidade X Porosidade 
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Nesse conjunto de dados é possível observar que existe certa dispersão nos 

dados no ajuste, que pode ser explicado pelos diferentes tipos de porosidade 

existente em rochas carbonáticas, mesmo tratando-se de dados reais de amostras 

de rocha. 

Em seguida foram analisadas as correlações entre os diferentes perfis 

sônicos, incluindo ondas primárias, secundárias e stoneley, e dentre elas a 

correlação que mostrou melhor ajuste foi a onda primária (mostrado na Figura 5.3) 

correspondente à onda compressiva, a seguir. 

 

 

   Figura 5.3 Correlação entre os dados da onda compressiva e dados de permeabilidade 
(amostras) 

 

Em continuação ao trabalho realizado são mostrados os parâmetros da 

regressão, indicando uma baixa correlação entre esses parâmetros (R2= 

0.199915604), mesmo para um polinômio de quinta ordem, como expresso na 

equação 5.5 obtida como resultado da regressão linear.   

 

Poly Y=f(x): Log(k-C) =  - 852.923879 + 67.6083203 * DTCO - 2.14967467 * 

DTCO^2 + 0.0341049624 * DTCO ^3 - 0.000269193456 * DTCO ^4 + 8.44661125e-

07 * DTCO ^5       (eq. 5.5) 
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O número de pontos usados foi de 152 e os parâmetros estatísticos foram os 

seguintes: 

   Standard Deviation     DTCO = 7.17240    Log(k-C) = 1.66742 

   Mean                    DTCO = 64.93387    Log(k-C) = -0.06521 

   Maximum                DTCO = 81.07650    Log(k-C) = 2.99782 

   Minimum                 DTCO = 48.72840    Log(k-C) = -2.00000 

   R2= 0.199915604   SD X= 7.17      SD Y= 1.67 

 

Para melhorar a correlação entre os parâmetros acústicos, foi calculada a 

porosidade sônica usando a equação de Willie e foi feita a correlação com os dados 

de permeabilidade das amostras, como aparece na Figura 5.4. 

 

 

 Figura 5.4 Correlação entre os dados da porosidade sônico e dados de permeabilidade 
(amostras) 

A correlação entre os dados da porosidade sônica com os dados da 

permeabilidade é mostrado na Figura 5.4 e feito um ajuste entre os dados obtendo 

uma pequena melhora (R2= 0.22491053) se comparado com o tempo de transito da 

onda primaria, como pode ser observado, desta forma o polinômio obtido foi: 

 

Log(k-C) =  - 1.80606103 + 10.18683 * PHISS + 380.735221 * PHISS^2 -  

3666.09112 * PHISS^3 + 9389.13714 * PHISS^4      (eq. 5.6) 
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Neste caso os dados de ajuste foram os seguintes: 

 

Número de pontos:  152 

Standard Deviation     Log(k-C) = 1.66742    PHISS = 0.05026 

Mean                    Log(k-C) = -0.06521    PHISS = 0.09340 

Maximum                 Log(k-C) = 2.99782    PHISS = 0.22621 

Minimum                 Log(k-C) = -2.00000    PHISS = -0.00435 

R2= 0.22491053   SD X= 1.67      SD Y= 0.05 

 

 Essa pequena na melhora do ajuste pode ser explicada porque os dados de 

porosidade sônica leva implícito dados da matriz e do fluido. Portanto é justificado o 

uso de uma regressão múltipla incluindo os dados do perfil densidade, porosidade 

efetiva e volume de argilosidade, pois como foi colocado no embasamento teórico, a 

argilosidade influi nos valores da porosidade.  

Portanto foi realizada a regressão multilinear considerando vários dados de 

perfilagem.  Deste modo, foram usados os dados do tempo do transito da onda 

primária, secundária e stoneley, por serem as ondas objeto de estudo para este 

trabalho.  Também foi incluído os dados de densidade, pois este parâmetro está 

relacionado com a velocidade das ondas para o meio que eles se transmitem e 

como mencionado, os dados de argilosidade. De este modo temos como resultado a 

Figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Regressão entre os dados do perfil com dados de permeabilidade 
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Através do uso da regressão linear múltipla foi possível chegar no seguinte 

polinômio: 

 

K = 10^(2.09912695 + 0.06519145 * DTCO + 0.05046936 * DTS - 0.06484778 

* DTST + 0.77638458 * RHOZ + 0.72013125 * VCL + 2.79432247 * PHIE)   (eq. 5.7) 

 

E os dados de ajuste foram usando um número de pontos de 152 temos: 

 

Input Variables       Coefficients          Norm Coefficients    

Constant                 2.09912695            0.07222915           

DTCO                  0.06519145                    0.14565845           

DTSM                 0.05046936              0.20370787           

DTST               -0.06484778                0.49787119      

RHOZ                   0.77638458                  0.06921656           

VCL                      0.72013125              0.00362124           

PHIE                    2.79432247              0.00769556        

 

R-squared value : 0.27976    

 

 Após realizar o teste da regressão linear múltipla chegamos a um valor de 

R2= 0.27976, que é considerado um valor relativamente baixo, no entanto melhor se 

comparado com somente um único parâmetro, como foi visto nos casos anteriores.  

Essa baixa correlação novamente pode ser explicada pela variedade de tipo de 

porosidade observada nos carbonatos.     

 A modo de comparação, foi feita uma nova Regressão Linear Múltipla, porém 

no caso vamos adicionar a porosidade (PHIC), só que tal dado é um dado pontual, e 

nesse caso o resultado obtido também foi pontual, fazendo dessa forma que em 

alguns intervalos não fosse possível descobrir a permeabilidade. Na figura 5.6 é 

possível observar o resultado de tal regressão. 
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Figura 5.6 Regressão entre os dados do perfil e dados de porosidade de amostras com dados de 
permeabilidade 

 

A equação obtida através da regressão para esse caso foi: 

 

K = 10^(0.45574068 + 0.00482674 * DTCO + 0.02511426 * DTSM - 

0.0294253 * DTST + 0.34521923 * RHOZ + 1.05292435 * VCL + 3.0176359 * PHIE 

+ 15.79314684 * PHIC)             (eq. 5.8) 

 

E os resultados obtidos com um número de pontos de 152 foram: 

 

Input Variables       Coefficients       Norm Coefficients    

Constant           0.45574068           0.03438315           

DTCO             0.00482674            0.02364577           

DTSM                   0.02511426            0.22225658           

DTST                  -0.0294253            0.4953325            

RHOZ                  0.34521923            0.06748111           

VCL                   1.05292435            0.01160905           

PHIE                  3.0176359             0.01822153           

PHIC                  15.79314684         0.12707035            

R-squared value : 0.60381 
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 No caso o valor de ajuste, R2= 0.60381 foi um valor melhor apresentado 

porém em alguns intervalos não possuirá dados de permeabilidade calculados, no 

entanto o ajuste pode ser considerado ótimo, se comparado com o ajuste inicial 

realizado entre os dados de porosidade - permeabilidade obtido usando as amostras 

da rocha.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Os Dados de um reservatório de carbonatos foram usados para aplicação da 

técnica de regressão linear múltipla para descobrir a permeabilidade. A análise foi 

feita através do software Interactive Petrophysics, mais conhecido como IP. Em 

seguida esses dados obtidos através da regressão linear foram comparados com os 

dados reais de permeabilidade. O objetivo do trabalho foi obtido com êxito, pois se 

conseguiu provar que é possível obter a permeabilidade através dos dados sônicos, 

e os valores foram próximos aos valores reais de permeabilidade. 

Durante o trabalho foi definida correlações que relacionam a porosidade e a 

permeabilidade, como exemplo a equação de Timur, e por isso a correlação inicial 

entre esses dados pode ser tomada como referencia para a regressão multilinear. 

Apesar de não conseguir chegar a valores altos de ajuste os valores 

encontrados são satisfatórios e comprovam que a metodologia utilizada foi eficaz e 

serve para descobrirmos a permeabilidade em poços onde não há informações da 

mesma, deixando claro também que quanto maior a quantidade de dados do poço 

disponíveis, melhor as chances de obter uma boa correlação. Como se trata de 

reservatórios de Carbonatos, que são rochas com um meio poroso complexo e de 

alta argilosidade, o que acaba dificultando a obtenção de uma boa correlação. 

Espero que mais trabalhos como esse possa ser desenvolvido, não só no 

caso de reservatório de rochas carbonáticas, mas que seja aplicado em outros 

reservatórios, comprovando a eficaz do método e o uso mais constante no dia a dia 

do engenheiro de petróleo. 
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