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RESUMO 

A caracterização do reservatório é de extrema importância para prever o tipo 

de formação existente e com isso o acúmulo de hidrocarbonetos. Desta maneira a 

perfilagem se torna essencial para a viabilidade econômica do poço. A resposta 

fornece dados que são interpretados através de perfis que indicam a presença de 

hidrocarbonetos, tipo de formação e viabilidade econômica do poço. Através deste 

trabalho foi possível demonstrar a utilização da lógica fuzzy, disponível no software 

Interactive Petrophysics (IP), através de dados obtidos de um reservatório 

cabornático no Brasil.  A lógica fuzzy consegue avaliar conceitos não-quantificáveis 

e subjetivos que utilizamos no cotidiano para considerar e classificar certas 

situações como: siga em frente “alguns metros” ou o dia está “parcialmente” 

nublado. O conceito "fuzzy" pode ser entendido como uma situação onde não 

podemos responder simplesmente "Sim" ou "Não". Mesmo conhecendo as 

informações necessárias sobre a situação, dizer algo entre "sim" e "não" como por 

exemplo "talvez", "quase", se torna mais apropriado. Como metodologia de estudo 

foram utilizados dados reais obtidos de perfis geofísicos e análise de plugues de 

testemunho fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O Interactive 

Petrophysics fabricado pela Senergy é capaz de dar uma previsão estatística através 

da ferramenta lógica fuzzy para estimar as curvas de log ausentes e prever a 

permeabilidade e litofácies a partir dos dados reais de testemunho.  

Palavras chave: Lógica fuzzy, Perfilagem, Propriedades Petrofísicas.  



 

 

 

ABSTRACT 

The characterization of the reservoir is of extreme importance to predict the 

type of formation existing and with this the accumulation of hydrocarbons. In this way 

the well logging becomes essential for the economic viability of the well. The answer 

provides data that are interpreted through logs that indicate the presence of 

hydrocarbons, type of formation and economic viability of the well. Through this work 

it was possible to demonstrate the use of fuzzy logic, available in the software 

Interactive Petrophysics (IP), through data obtained from a carbonate reservoir in 

Brazil. fuzzy logic can evaluate non-quantifiable and subjective concepts that we use 

in everyday life to consider and classify certain situations as: go ahead "a few 

meters" or the day is "partially" cloudy. The “fuzzy” concept can be understood as a 

situation where we can not simply answer "Yes" or "No". Even knowing the 

necessary information about the situation, saying something between "yes" and "no" 

such as "maybe", "almost", becomes more appropriate. As the methodology of the 

study, real data obtained from geophysical profiles and analysis of the core provided 

by the National Petroleum Agency (ANP) were used. Interactive Petrophysics 

manufactured by Senergy is able to provide statistical prediction through the fuzzy 

logic tool to estimate missing log curves and predict permeability and lithofacies from 

core data. 

Key-Words: Fuzzy Logic, Well Logging, Petrophysics Properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após o hidrocarboneto ser gerado e ter migrado, é eventualmente acumulado 

em uma rocha que é chamada de rocha reservatório. A porosidade e a 

permeabilidade são as propriedades mais importantes na caracterização da rocha 

reservatório (MOREIRA, 2010). 

 

O que diferencia um reservatório de petróleo dos demais tipos de reservatórios é 

o tipo de fluido contido nele. Estes reservatórios são compostos por rocha porosa e 

permeável e podem ser encontrados desde algumas centenas até alguns milhares 

de metros abaixo da superfície da Terra. A analogia mais próxima de um 

reservatório de petróleo seria a de uma esponja cheia de um líquido. Porém, 

enquanto que para retirar um fluido do interior de uma esponja basta espremê-la, a 

retirada de petróleo de um reservatório é feita por intermédio de poços e apresenta 

uma complexidade muito maior (KRONBAUER, 2014). 

 

A permeabilidade da rocha é um parâmetro extremamente importante na 

caracterização do reservatório sendo também importante determiná-la corretamente, 

pois influencia diretamente na taxa de produção de hidrocarbonetos, afetando a 

economia de todo o empreendimento de desenvolvimento e operação de um campo. 

 

Os dados mais confiáveis de permeabilidade são tomados a partir de análises 

laboratoriais de testemunho. Porém, o processo de amostragem de testemunho é 

oneroso pois um único testemunho, não possui tamanho suficiente para uma 

completa caracterização do reservatório, tornando necessário obter vários 

testemunhos de um mesmo poço (MOREIRA, 2010). Em geral, os dados retirados 

da análise de testemunho estão disponíveis apenas em alguns poços no campo, e 

para alguns intervalos da fase de perfuração, produzindo uma estimativa para todo o 

intervalo de interesse. Isso frequentemente resulta em uma precária base de dados 

na hora de fazer estudos mais abrangentes (LACENTRE & CARRICA, 2003). 
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Objetivo 

 

A indústria do petróleo tem usado, rotineiramente, novas técnicas de 

interpretação baseadas na lógica fuzzy (difusa) para prever vários parâmetros 

petrofísicos, dentre eles a permeabilidade. Em poços onde a obtenção do 

testemunho possa fornecer dados pontuais, através da lógica fuzzy é possível 

completar essa informação para o intervalo perfilado. Com isso, o objetivo deste 

trabalho é determinar a permeabilidade das rochas carbonáticas por meio da lógica 

difusa. 

 

Justificativa 

 

As técnicas baseadas na lógica difusa quantificam o nível de incerteza dos 

dados e os utilizam, juntamente com a medição, para melhorar a previsão dos 

resultados. Esta nova abordagem tem sido utilizada em vários campos para obter 

melhores estimativas de permeabilidade para complementar o utilizado com as 

técnicas convencionais. Além disso, o método pode usar  conjuntos básicos de 

dados de perfis geofísicos de poço, como os elétricos, sônicos e radioativos como 

ponto de partida para a  aplicação do método. Profissionais da área, trabalham com 

erros, incertezas e correlações baseando-se em um conjunto de dados. Essas 

condições são inerentes às geociências, devido ao desafio para medir parâmetros 

petrofísicos em formações complexas e em ambientes hostis. Mesmo no laboratório, 

é difícil relacionar a análise de um perfil com um parâmetro físico. Vários efeitos 

perturbadores, como mineralogia, os fluidos presentes na formação e a invasão de 

fluidos de perfuração na formação podem influenciar uma medida simples, como a 

porosidade, por exemplo. As técnicas convencionais tentam minimizar ou simplificar 

essas aproximações. Já a lógica difusa afirma que existem informações úteis nessas 

aproximações e que tais informações podem ser usadas para fornecer uma 

poderosa ferramenta de previsão, complementando assim as técnicas 

convencionais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O propósito deste capítulo é fornecer uma base teórica para facilitar a 

compreensão dos temas que serão tratados neste trabalho. Neste cenário, serão 

reunidos em tópicos as técnicas que serão utilizadas, como propriedades físicas das 

rochas, perfilagem de poços e a lógica fuzzy. Essas técnicas compreendem as 

principais ferramentas de análise geofísica empregadas na exploração de petróleo. 

 

2.1 Propriedades físicas das rochas 

 

As propriedades físicas mais importantes das rochas, para a técnica de 

perfilagem, são as elétricas, as radioativas e as acústicas, sendo esta última também 

importante no estudo de propagação de ondas sísmicas.   

 

2.1.1 Propriedades elétricas 

 

Podemos definir a resistência elétrica como sendo a medida da capacidade 

de um material se contrapor a passagem da corrente elétrica. A resistência (r) é 

diretamente proporcional ao comprimento (L), a ser percorrido pela corrente elétrica, 

e inversamente proporcional à seção transversal (S) atravessada, sendo dada por 

 

 
    

 

 
  

(2.1) 

 

A constante (R), introduzida nesta proporcionalidade, é denominada de 

resistividade. Sendo a resistência (r) medida em Ohm (Ω) no Sistema Internacional 

(SI), portanto a resistividade (R) será Ohm.m (Ω m) . A condutividade é o inverso da 

resistividade sendo medida em miliSiemens/m (mS/m) no SI. 

 

 

 
  

    

 
 

(2.2) 
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Grande parte da matriz da rocha é formada por minerais altamente resistivos. 

Deste modo a corrente elétrica é impedida de se propagar pelos grãos, mas sim 

através dos íons presentes nos fluidos contidos nos espaços vazios conectados da 

rocha, que são muito mais condutivos. A rocha será mais ou menos condutora de 

corrente elétrica, dependendo do grau de interconexão entre seus poros 

(porosidade) e da maior ou menor concentração iônica de sua solução. A escassez 

de fluidos condutores ou então a presença de fluidos isolantes, como o petróleo, 

torna a rocha menos condutiva (LIMA, 2006). 

 

2.1.2 Propriedades Radioativas  

 

Por definição, uma rocha é uma concentração de minerais sólidos que 

ocorrem naturalmente na natureza, seja ela ígnea, metamórfica ou sedimentar e que 

irão se diferenciar pela composição de determinados tipos de minerais.  

 

Os elementos radioativos naturais encontrados em rochas ígneas, 

metamórficas e sedimentares e a determinação de seus teores podem fornecer 

dados sobre as radioatividades dessas rochas. Em particular o Potássio (40K), Tório ( 

232Th) e Urânio ( 238U), são exemplos de elementos instáveis ou radioativos e 

desempenham um papel predominante no estudo das rochas dentro do poço, devido 

à abundância inicial desses elementos e ao valor de suas respectivas meias-vidas, 

sendo possível detectá-los através da perfilagem geofísica de poços. 

 

A radioatividade de alguns elementos encontrados na natureza são 

fisicamente instáveis, cujos átomos, ao mudar na sua estrutura atômica, emitem uma 

energia sob forma de radiação. Eles estão em constante e lenta modificação 

espontânea de um núcleo instável com a emissão de partículas Alfa (α), Beta (β) e 

energia radioativa Gama ((NERY,2004). 
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2.1.3 Propriedades acústicas 

 

A velocidade do som varia segundo o meio no qual ele se propaga, ou seja, a 

velocidade do som é mais rápida nos sólidos em relação à velocidade nos líquidos e 

nos gases. Isto significa que uma velocidade de propagação maior, 

conseqüentemente, terá um tempo de trânsito menor. Com isso, o tempo gasto para 

uma onda atingir a mesma distância em um sólido será muito menor com relação às 

mesmas distâncias percorridas por essa onda nos líquidos e nos gases. 

 

 Com relação às rochas sedimentares, a rocha que tiver uma maior porosidade 

irá apresentar um tempo de trânsito muito maior em relação a uma rocha com 

porosidade inferior. Esta relação será apresentada diretamente no perfil. Dois tipos 

de ondas são de extrema importância para a perfilagem sônica: são as ondas 

compressionais e as ondas cisalhantes. 

 

 Uma onda Compressional ou Longitudinal (P), possui uma oscilação de suas 

partículas na direção de propagação, já uma onda Cisalhante ou Transversal (S), 

possui uma oscilação de suas partículas em forma perpendicular a direção de 

propagação, como pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Ondas Compressional (P) e Cisalhante (S) 

 

 Fonte: Repositório Digital da Khadley1 

                                            
1
 Disponível em: http://www.khadley.com/courses/Astronomy/ph_205/topics/earth/earth-structure.html, 

Acessado em 20 de setembro de 2017. 



6 

 

 

 As ondas Cisalhantes (S) são características de corpos sólidos por resistirem 

a determinados tipos de tensões, o que não ocorre nos líquidos e até mesmos nos 

gases. Existem fatores que alteram a velocidade acústica das rochas, entre eles 

estão o tipo de litologia, a porosidades, a argilosidade, e o tipo de fluido. A 

anisotropia  

 

2.2 Perfilagem de poços 

 

Dentre as diversas etapas na exploração de um reservatório de petróleo 

economicamente viável, a perfilagem é a etapa subsequente da perfuração. 

Modernos métodos geofísicos desenvolvidos atualmente podem obter dados 

petrofísicos durante a perfuração, com a técnica chamada de LWD (logging while 

drilling) a qual é exclusivamente para a perfuração de poços direcionais ou 

horizontais. 

 

Enquanto perfurado o poço, é importante identificar as diferentes camadas 

rochosas que estão sendo atravessadas que possam conter hidrocarbonetos assim 

como sua viabilidade econômica. Durante a perfuração, além do acompanhamento 

geológico feito através da análise das amostras de calha, faz-se necessária a 

utilização de perfis geofísicos, obtidos através da operação de perfilagem geofísica.  

 

A perfilagem geofísica é definida como um conjunto de medições, no interior 

de um furo de sondagem, para prospecção de hidrocarbonetos (óleo e gás). Os 

perfis são usados para identificar zonas produtivas, para determinar a profundidade 

e espessura das zonas, distinguir entre petróleo, gás ou água em um reservatório e 

estimar reservas de hidrocarbonetos (ASQUITH & GIBSON, 1982). 

 

Para fazer uma perfilagem em um poço, são usadas diversas ferramentas 

(sensores) acopladas a sofisticados aparelhos eletrônicos. Estes sensores são 

introduzidos poço adentro, registrando, a cada profundidade, as diversas 

informações relativas às características petrofísicas das rochas e dos fluidos em 

seus interstícios (poros), como apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Representação esquemática de uma perfilagem geofísica de poços 

através de uma sonda de perfilagem 

 

Fonte: ELLIS & SINGER, 2008 

 

A Figura 3 mostra o primeiro perfil elétrico registrado em 1927 e aplicado 
pelos irmãos Schlumberger. 

 

Figura 3 - Representação do primeiro perfil (log) criado em 1927 

 

Fonte: RIDER, 1996 

 

Além de seu uso tradicional na exploração para correlacionar zonas e auxiliar 

na estrutura e no dimensionamento da espessura real de uma camada, os perfis 
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ajudam a definir as características petrofísicas da rocha, como a litologia, a 

porosidade, a geometria dos poros e a permeabilidade (ASQUITH & GIBSON, 1982). 

 

As aplicações dos perfis podem ser divididas em: 

 

Qualitativos:  

 Definição Estratigráfica; 

 Identificação de Litologia; 

 Correlação – Geológica; 

 Identificação de Fluido; 

 Identificação de Fraturas; 

 

 

Quantitativos:  

 Resistividade; 

 Porosidade; 

 Radioatividade; 

 Permeabilidade; 

 Saturação de hidrocarbonetos; 

 

2.2.1 Perfil de raios gama (RG) 

 

Este tipo de perfil contém medições da radiação natural gama, emitidas pelas 

rochas ou sedimentos num poço. O método de medição de radiação raio gama é 

usado para avaliação da argilosidade das formações. Diferentes tipos de rocha 

emitem diferentes quantidades e espectros de radiação gama natural. Em particular, 

folhelhos emitem raios gama mais do que outras rochas sedimentares. Isso porque o 

potássio radioativo é um componente comum no teor de argila do folhelho, e porque 

a capacidade de mudança catiônica da argila faz com que ela adsorva urânio e tório. 

Essa diferença de radioatividade permite que a ferramenta de raio gama diferencie 

entre folhelho e não folhelho. 

Esta radioatividade é geralmente registrada em unidades API, definida como 

uma unidade que representa a fração de 1/200 da diferença entre a máxima e 
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mínima radiação, estabelecidas tomando como base um poço de referência como 

padrão (ELLIS & SINGER, 2008).   

 

 A Figura 4 mostra um perfil RG onde foi definido uma linha de base defronte 

aos folhelhos (LBF), no intervalo a analisar. Esta linha deve representar a média dos 

valores máximos dos folhelhos, vez que a radioatividade é um evento estatístico. Na 

Figura 4, a LBF é da ordem de 90 GAPI. Este valor lido é denominado de RGMáximo 

e é o valor representativo dos folhelhos puros no intervalo analisado (NERY, 2004). 

 

Figura 4 - Perfil de raio gama 

 

 Fonte: NERY, 2004 

 

Sabendo-se que o perfil de Raios Gama reflete a proporção de folhelho ou 

argila de uma formação, pode-se utilizá-lo como um indicador do teor de folhelho ou 

argilosidade das rochas (ASQUITH & GIBSON, 1982). 
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(2.3) 

 

 

em que: 

IRG = Índice de raios gama, 

RGlido = Valor do raio gama lido no perfil, 

RGmin = Valor mínimo de raio gama (não folhelho), 

RGmax = Valor máximo de raio gama (folhelho). 

 

Para calcular o valor da argilosidade (VSH), Asquith e Gibson (1982) 

apresentam duas correlações entre o índice de argilosidade e o volume de 

argilosidade, um para as rochas mais antigas, consolidadas, e outro para as rochas 

mais novas, inconsolidadas. 

 

Para uma rocha mais velha usa – se a fórmula: 

                       (2.4) 

 

Para uma rocha mais nova: 

                         (2.5) 

 

em que: 

VSH = Volume de argila, 

IRG = Índice de raios gama 

 

O perfil de raio gama também é utilizado na correlação de perfis de poços 

vizinhos, isto permite uma correlação de perfis feitos em diferentes sequências 

estratigráficas. 

 

2.2.2 Perfil de Resistividade 

 

A medida da resistividade de uma solução corresponde à participação de sais 

e todos os seus íons dissolvidos em água.  Assim sendo, quanto maior a salinidade 

da água, mais condutivo e menos resistivo será o fluido. 
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Com base nessas definições, um perfil de resistividade resulta da medida de 

quantidade de sais dissolvidos na água contida nos poros da rocha, que 

corresponde à salinidade. Portanto, a resistividade da rocha é diretamente 

proporcional à resistividade da água de seus poros e inversamente proporcional à 

porosidade, ou quantidade de poros (PAPA, 2014). A diferença de potencial aplicada 

entre os eletrodos de corrente reflete a resistividade da corrente, em ohm-metro 

(Ωm), naquela formação. 

 

2.2.3 Perfis de Porosidade 

 

 Os perfis que medem a porosidade e que serão descritos a continuação são 

os seguintes: 

- Perfis sônicos ou acústicos (DT) 

- Perfis de Densidade (RHOB) 

- Perfis Neutrônico (NPHI) 

 

 Quando utilizados individualmente, fornecem uma resposta aproximada dos 

parâmetros medidos, mas quando usado em conjunto (dois ou três de cada vez), a 

litologia pode ser estimada e uma porosidade mais precisa determinada.  

2.2.3.1 Perfil sônico (DT) 

 

O equipamento consiste de transmissores (superior ou inferior) e receptores. O 

intervalo de tempo entre a passagem da onda sonora pelos receptores depende da 

densidade do meio pelo qual o som viaja e do tipo de fluido contido no meio poroso. 

A Figura 5 mostra uma sonda de perfilagem sônica com dois transmissores e quatro 

receptores. 
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Figura 5 - Sonda de perfilagem sônica 

 

Fonte: ELLIS & SINGER, 2008. 

 

O tempo de trânsito total é dado por: 

                  (2.6) 

    

sendo assim, a porosidade será: 

 

 
   

       

       
 

(2.7) 

 

onde: 

 

∆tm = tempo de trânsito na matriz (sólidos) 

∆tf = tempo de trânsito na mistura de fluidos 

∆t = tempo de trânsito em 1 pé de rocha (sólidos+líquidos) 

Φ = porosidade total da rocha 

          =  porosidade sônica  

 

A Tabela 1 mostra velocidades sônicas e intervalos de tempo de trânsito para 

diferentes tipos de matriz de formação. Essas constantes são usadas nas fórmulas 

de porosidade sônica representada pela equação 2.7. 
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Tabela 1 - Constantes utilizadas na equação de porosidade sônica 

Litologia/Fluido 
Velocidade da 
rocha matriz 

pé/seg 

∆tmatriz ou ∆tfluido (Wyllie) 

µseg/pé [µseg/m] 

∆tmatriz (RHG) 

µseg/pé 
[µseg/m] 

Arenito 18,000 a 19,500 55,5 a 51,0 [182 a 168] 56 [184] 

Calcário 21,000 a 23,000 47,6 [156] 49 [161] 

Dolomita 23,000 a 26,000 43,5 [143] 44 [144] 

Anidrita 20,000 50,0 [164]  

Sal 15,000 66,7 [219]  

Revestimento (ferro) 17,500 57,0 [187]  

Filtrado (água da formação) 5,280 189 [620]  

Filtrado de lama (água salgada) 5,980 185 [607]  

Fonte: ASQUITH & KRYGOWSKI, 2004 

 

 A Figura 6 mostra um perfil sônico em um intervalo de profundidade entre 

5100 e 5400 pés. 

 

Figura 6 - Perfil sônico 

 

 Fonte: Repositório Digital da Kansas Geological Survey2 

                                            
2
 Disponível em: http://www.kgs.ku.edu/PRS/publication/2006/2006-14/p3-03.html, Acessado em 20 

de setembro de 2017. 
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2.2.3.2 Perfil Densidade (RHOB) 

 

Utiliza fontes radioativas para gerar raios gama (137Ce e 60Co), que colidem com 

os elétrons da formação rochosa, perdendo energia. Detectores medem a 

intensidade dos raios gama espalhados, a qual está relacionada à densidade de 

elétrons na formação rochosa. A densidade de elétrons é uma medida da densidade 

da rocha e é calculada em gramas por centímetro cúbico, g/cm3 ou (kg/m3 no SI) e é 

indicada pela letra grega ρ (rho) (NERY, 2004). 

 

A densidade total é dada por: 

                  (2.8) 
 

Assim a porosidade será: 

   
      

      
 (2.9) 

 

 

onde: 

ρt = densidade total 

ρma = densidade da matriz 

ρf = densidade média dos fluidos 

Φ = porosidade 

 

A Figura 7 traz um esquema da ferramenta compensada, com uma fonte e dois 

detectores, pressionada contra as paredes dos poços. O fóton atinge os elétrons do 

meio,deflete-se gradualmente e perde energia até ser detectado. O reboco entre a 

fonte e os detectores influencia na leitura, daí a necessidade de 2 detectores 

afastados, para possibilitar correções (NERY, 2004). 
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Figura 7 - Princípio da ferramenta compensada 

 

 Fonte: Repositório Digital da Crain’s Petrophysical Handbook3 

2.2.3.3 Perfil Neutrônico (NPHI) 

 

A ferramenta realiza a emissão de nêutrons de alta energia em direção à 

formação (fonte constituída por Amerício e Berilo). Os nêutrons colidem com os 

núcleos dos átomos da formação, perdendo grande energia a cada colisão quando 

interage com os núcleos de hidrogênio, ocasionando uma desaceleração suficiente 

para serem capturados pelos elementos da formação. Ao serem capturados sofrem 

excitação e emitem raios gama. O perfil quantifica a presença de fluidos ocupando 

os poros da rocha. A Figura 8 mostra trajetórias aleatórias de um nêutron rápido 

desde a saída da fonte F até a sua captura. 

 

Figura 8 – Trajetória de um nêutron através da formação 

 

Fonte: NERY, 2004 

 

                                            
3
 Disponível em: https://www.spec2000.net/07-densitylog.htm, Acessado em 07 de abril de 2018. 
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A presença de gás ou hidrocarboneto leve significa uma menor densidade de 

hidrogênio por unidade de volume de rocha. Consequentemente, a ferramenta 

neutrônico lerá baixa porosidade nestas zonas, enquanto que o densidade lerá alta 

porosidade (ФN < ФD).  

A argilosidade também afetam as respostas, pois a argila dentro das camadas 

significa um alto teor de água adsorvida, dando origem a uma maior porosidade nas 

rochas argilosas do que nas limpas. No confronto Densidade x Neutrônico, uma 

zona argilosa terá ФN > ФD, efeito diametralmente oposto ao do gás (NERY, 2004). 

 

2.3 Rochas-reservatórios 

 

Para a geologia de petróleo, um reservatório de petróleo é uma formação 

rochosa permeável, porosa ou fraturada, que se encontra abaixo da superfície e que 

contenha hidrocarbonetos. As rochas-reservatórios podem ser divididas em dois 

grandes grupos: carbonáticas e areníticas (siliciclásticas). Os reservatórios devem 

sua porosidade e permeabilidade aos processos de deposição, diagênese ou 

fraturamento, podendo ocorrer individualmente ou em combinação (AHR, 2008).  

Neste trabalho são estudados os reservatórios carbonáticos. 

 

2.3.1 Rochas carbonáticas 

 

Os reservatórios carbonáticos são formados predominantemente por carbonatos 

originados de processos biológicos e bioquímicos, tendo a calcita e a dolomita como 

componentes mineralógicos essenciais. São famosos pela grande heterogeneidade 

com que foram estabelecidos.  São particularmente difíceis de caracterizar, pois 

abrangem um grande intervalo de tamanho e formas diferenciadas de poros, 

resultando em uma distribuição espacial complexa. Mesmo somando cerca de 20% 

das rochas sedimentares registradas até hoje, os reservatórios com este tipo de 

rocha correspondem a mais de 50% dos recursos de hidrocarbonetos comprovados 

no mundo, possuindo grande relevância em estudos após descobertas na costa 

brasileira como o pré-sal (KRONBAUER, 2014). 
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2.4 Elementos fundamentais das rochas 

 

Uma rocha sedimentar, para efeito petrofísico descritivo, está constituída 

mineralogicamente por três elementos: Arcabouço (grãos), Matriz e Cimento.  

 

O arcabouço é a fração da rocha que normalmente lhe dá sustentação. É a fração 

de constituintes de diâmetro entre 0,062 a 2,0 milímetros. 

 

A matriz é a fração fina (menor que 0,039 milímetros) que é transportada em 

suspensão. A depender das condições ambientais, ela preenche os espaços vazios 

entre grãos. Geralmente, é constituída por um ou vários minerais de argila, 

misturados a outros constituintes de tamanho menor que 0,039 milímetros. A matriz, 

quando presente, dá consistência à rocha (NERY, 2004). 

 

O cimento é o constituinte precipitado quimicamente nos poros das rochas. 

Geralmente, é constituído por sílica, carbonatos, sulfatos e óxidos de ferro. Quando 

presente, é o responsável pela rigidez das rochas sedimentares e tende a obliterar 

os espaços vazios existentes. A Figura 9 mostra a representação esquemática de 

uma rocha sedimentar composta pelos quatro componentes principais. 

 

Na perfilagem geofísica, as ferramentas não conseguem distinguir os parâmetros 

antes mencionados das rochas sedimentares, assim um modelo foi adotado para os 

estudos dos perfis (NERY, 2004). Sendo que, uma rocha sedimentar pode ser 

dividida em somente duas partes: matriz e poros.  Matriz é termo que engloba os 

grãos, o cimento e a matriz propriamente dita. Isto é, todo o material sólido dentro de 

uma rocha e, poros, termo que representa todo espaço 'vazio' de uma rocha ou 

espaço preenchido por fluidos (água ou misturas de água e hidrocarbonetos).  

Sendo um volume unitário rochoso igual a unidade (1 ou 100%), então a matriz 

representará um volume igual a (1 – Φ) da rocha. 
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Figura 9 - Rocha sedimentar, composta por grãos, cimento  matriz e poros

 

Fonte: Repositório Digital da virtual-geology4 

2.5 Porosidade  

 

A porosidade é a propriedade petrofísica associada ao espaço disponível em um 

meio poroso para o armazenamento de fluidos. É expressa em função da fração de 

volume total (  ) de um material poroso que pode ser ocupado por fluidos 

(KRONBAUER, 2014), na forma da equação:  

 

 
  

  

  
 

(2.10) 

 

sendo    o volume poroso.  

 

Assim, o volume total da amostra é dado pela soma do volume poroso    e 

do volume da parte sólida   : 

           (2.11) 

 

A porosidade pode ser classificada em diferentes tipos, sendo os mais importantes 

os seguintes: 

-  Porosidade Absoluta, é a razão entre o volume total de vazios interconectados ou 

não e o volume total da rocha. 

                                            
4
 Disponível em: http://www.virtual-geology.info/sediments-and-strata/sst-comp.html, Acessado em: 20 

de setembro de 2017. 
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-  Porosidade Efetiva, é a razão entre o volume dos espaços interconectados e o 

volume total da rocha. Para a indústria do petróleo, a porosidade efetiva é de 

extrema importância, pois seus poros estão conectados o que facilitará o 

deslocamento dos fluidos para a sua explotação. 

 

Classifica-se geologicamente a porosidade em dois tipos: 

 Porosidade primária ou deposicional é aquela adquirida pela rocha 

durante a sua deposição ou bioconstrução. Exemplo de porosidade 

primária - porosidade intergranular dos arenitos ou a porosidade 

interparticular dos carbonatos. 

 Porosidade secundária ou pós-deposicional, resulta de processos 

geológicos subseqüentes à conversão dos sedimentos em rochas, como o 

desenvolvimento de fraturas e cavidades devido à dissolução nos 

carbonatos (NERY, 2004). 

 

Alguns fatores são de extrema importância para uma boa porosidade: 

  

 Grau de seleção dos grãos - grãos bem selecionados (tamanhos uniformes e 

pouco irregulares), favorecem a porosidade. 

 Compactação – camadas muito compactadas tendem a diminuir a 

porosidade. 

 Conteúdo de argila – alta concentração de argila poderá ocupar os espaços 

menores dos poros (NERY, 2004). 

 

2.6 Permeabilidade 

 

A permeabilidade é definida como a capacidade de um meio permitir o 

escoamento de fluidos através da sua rede de poros. No caso de rochas 

reservatório, mesmo que ela apresente uma grande quantidade de poros e dentro 

desses existam hidrocarbonetos, não há a garantia de que eles possam ser 

extraídos. Para que isso ocorra, é necessário que este espaço poroso esteja 

interconectado de forma a permitir o fluxo de fluidos através dele. Quanto mais cheio 

de estrangulamentos, mais estreitos e mais tortuosos forem os caminhos dentro da 
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estrutura, maior será o grau de dificuldade para os fluidos se moverem no seu 

interior, o que corresponde a uma permeabilidade baixa; por outro lado, poros 

maiores (em grãos bem selecionados) e conectados oferecem menor resistência ao 

fluxo de fluidos e uma maior permeabilidade (KRONBAUER, 2014). Este sistema 

deve conduzir os fluidos em direção ao poço perfurado sendo muito importante para 

prever a taxa de produção do reservatório.  

 

Vários fatores devem ser bem conhecidos quando se deseja determinar a 

permeabilidade de uma rocha como, por exemplo, a área de deslocamento do fluido, 

a porosidade, as propriedades do fluido como, viscosidade, temperatura e a vazão 

do fluido. 

 

A permeabilidade pode ser dividida em absoluta, efetiva e relativa. Se apenas 

um único meio (óleo, água ou gás) flua através da rocha, o termo permeabilidade 

absoluta é usado. A permeabilidade efetiva (ko, kw, kg) refere-se à capacidade da 

rocha de transmitir um fluido na presença de outro fluido. A permeabilidade relativa 

(kro, krw, krg) é o quociente entre a permeabilidade efetiva de um fluido em saturação 

parcial e a permeabilidade absoluta (ASQUITH & KRYGOWSKY, 2004). 

 

 
   

   

    
 

(2.12) 

 

onde: 

kr  = permeabilidade relativa 

kef  = permeabilidade efetiva 

kabs  = permeabilidade absoluta. 
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3 LÓGICA FUZZY 

 

A lógica fuzzy ou difusa é uma extensão da lógica booleana convencional que 

trabalha com o sistema binário (zero e um) e foi desenvolvida para lidar com o 

conceito de verdade parcial, ou seja, onde considera-se valores compreendidos 

entre "completamente verdadeiro" e "completamente falso".  

 

A lógica convencional se tornou uma extensão do nosso desejo subjetivo de 

categorizar as coisas. Esta interpretação, como verdadeira ou falsa, foi reforçada 

com a introdução de computadores que usam apenas os bits 1 ou 0. Quando os 

primeiros computadores apareceram orientados pelo sistema binário, a lógica 

booleana foi adotada como mecanismo de raciocínio natural para eles. 

 

O fato de trabalhar apenas com o verdadeiro e falso, zero ou 1, ou mesmo preto 

e branco por exemplo, nos obriga a aproximar para algum dos extremos, porém, 

muitas vezes com uma aproximação grosseira, influenciando nas interpretações e 

nas tomadas de decisão. Ao aceitar apenas duas possibilidades, perdemos uma 

infinidade de possibilidades no "meio". Devido a incerteza em nossas medidas e 

interpretações, uma escala de cinza pode ser uma explicação mais útil do que os 

extremos, preto ou branco. Por exemplo, ao olhar para um mapa da terra, vemos 

montanhas e vales, mas é difícil definir onde as montanhas começam e os vales 

terminam. 

 

Esta é a matemática da lógica difusa. Uma vez que aceitamos a realidade da 

escala de cinzas, é preciso de um sistema para lidar com a multiplicidade de 

possibilidades. Mesmo não sendo capaz de entender a razão por trás de eventos 

aleatórios, a lógica difusa pode ajudar a dar significado em uma escala maior.  

 

Ao tomar por exemplo uma amostra de rocha. Rochas areníticas geralmente tem 

boa porosidade, já os folhelhos possuem baixa porosidade. Se encontramos um 

pedaço de rocha que possui uma porosidade de 2 pu (2%). É arenito ou folhelho? É 

possível dizer que é definitivamente folhelho e continuar com assuntos mais 

importantes. Mas digamos que seja provavelmente folhelho, mas existe uma 

pequena probabilidade de que possa ser arenítica. O mesmo pedaço de rocha 
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contém 30% de minerais de argila. É arenítica ou folhelho? Poderíamos dizer que é 

igualmente provável que seja arenítica ou folhelho com base nessa medida. 

 

É assim que funciona a lógica fuzzy. Não aceita que seja isso ou aquilo. Atribui 

uma  escala de variação ou uma probabilidade à qualidade da previsão em cada 

parâmetro da rocha, seja porosidade, tonalidade ou cor. 

 

A lógica fuzzy combina essas probabilidades e prevê que, com base na 

porosidade e em outras características, a rocha tem maior probabilidade de ser 

arenítica. Mesmo assim, atribui uma probabilidade à confiança de previsão. 

 

Uma vantagem da lógica fuzzy é que não precisamos tomar uma decisão 

concreta. Além disso, a lógica fuzzy pode ser descrita por algoritmos estatísticos 

estabelecidos (CUDDY,1997). 

 

3.1 Quando utilizar a lógica fuzzy 

 

Aqui está uma lista de observações gerais sobre a lógica fuzzy: 

•  É conceitualmente fácil de entender: Os conceitos matemáticos por trás do 

raciocínio difuso são muito simples.  O que torna o método interessante é a 

"naturalidade" de sua abordagem e não o seu longo alcance de complexidade. 

• É flexível: Com qualquer sistema dados, é fácil incluir mais funcionalidades sem 

começar de novo a partir do zero. 

• É tolerante a dados imprecisos: Tudo é impreciso se você olhar de perto o 

suficiente, mas mais do que isso, maior parte dos cálculos são imprecisos mesmo 

com uma inspeção cuidadosa. O raciocínio difuso constrói esse entendimento no 

processo, em vez de colocá-lo no final. 

• Pode ser construída sobre a experiência de especialistas. 

Em contraste direto com as redes neurais, que recebem dados de treinamento e 

geram modelos impenetráveis, a lógica difusa permite que você se posicione na 

experiência de pessoas que já entendem seu sistema. 

• Pode ser combinada com técnicas de controle convencionais. 

Os sistemas difusos não substituem necessariamente os métodos de controle 
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convencionais. Em muitos casos, os sistemas difusos aumentam e simplificam sua 

implementação. 

• Baseia-se na linguagem natural.  A lógica difusa é a base da comunicação humana 

(JANG & GULLEY, 1997). 

 

A última afirmação é talvez a mais importante e merece mais discussão. A 

linguagem natural, que é usada diariamente pelas pessoas comuns, foi moldada por 

milhares de anos da história humana para ser conveniente e eficiente. Frases 

escritas em linguagem comum representam um triunfo da comunicação eficiente. 

Nós geralmente não estamos cientes disso porque a linguagem comum é, 

naturalmente, algo que usamos todos os dias. Mas como a lógica difusa é a melhor 

das estruturas da linguagem cotidiana, ela não apenas torna fácil usá-la (já que a 

lógica difusa mais “fala nossa linguagem”), mas também tira proveito da longa 

história da linguagem natural. 

 

 Considerando todos os pontos positivos desta lógica, isso não significa que 

ela será a melhor opção. A lógica fuzzy é a codificação do senso comum, utilizar o 

bom senso ao implementá-lo é a chave para se obter um bom resultado. Muitos 

controladores, por exemplo, fazem um bom trabalho sem serem alterados pela 

lógica difusa (JANG & GULLEY, 1997). 

 

3.2 Variáveis Linguísticas  

 

Uma variável linguística é uma variável cujos valores são nomes de conjuntos 

fuzzy. Por exemplo, a temperatura de um determinado processo poderia ser uma 

variável linguística assumindo valores como “baixa”, “média”, “alta”. Estes valores 

são descritos por intermédio de conjuntos fuzzy.  Os valores de uma variável 

linguística podem ser sentenças em uma linguagem especificada, construídas a 

partir de termos primários (alto, baixo, pequeno, médio, grande, e zero, por 

exemplo), de conectivos lógicos (NÃO, E e OU), conectivos mascarados (mas, 

porém), de modificadores (muito, pouco, levemente, extremamente) e de 

delimitadores (parênteses). 
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Os termos primários estão associados diretamente a conjuntos fuzzy, que são 

usualmente definidos através de: Funções de Pertinência Analíticas, Funções de 

Pertinência Lineares por Parte (resultando em formas triangulares ou trapezoidais) e 

Funções de Pertinência Discretizadas. 

 

A negação NÃO e os conectivos E e OU podem ser definidos em termos das 

operações de complementação, intersecção e união, respectivamente; os conectivos 

mascarados correspondem funcionalmente a E e OU. 

 

Um modificador linguístico h :[0,1]  [0,1] serve para modificar o Conjunto 

fuzzy associado a um termo linguístico, através de uma composição de funções. Se, 

por exemplo, h1 : U  [0,1] corresponder ao conjunto fuzzy associado ao termo 

linguístico composto “muito baixo” será h(h1(x)). 

 

Delimitadores são utilizados para evitar ambiguidades, isto é, para determinar 

com precisão a ordem em que os operadores lógicos devem ser considerados. 

 

Formalmente, uma variável linguística é caracterizada por X, T(X), U, G, H, 

onde: X= nome da variável, T(X)= conjunto de nomes dos valores de X, U= universo 

de discurso,  G= regra sintática para gerar os valores de X como uma composição 

de termos de T(X), conectivos lógicos, modificadores e delimitadores, H= regra 

semântica para associar a cada valor gerado por G um conjunto fuzzy em U (LEITE, 

2007). 

 

3.3 Funções de pertinência  

 

As funções de pertinência podem ter diferentes formas, dependendo do conceito 

que se deseja representar e do contexto em que serão utilizadas. Para exemplificar 

o quanto o contexto é relevante na definição de funções de pertinência e de sua 

distribuição ao longo de um dado universo, considere-se a variável linguística 

estatura (de pessoas), constituída dos seguintes termos: T(estatura) = {baixa, média, 

alta}. A esses faz-se corresponder conjuntos fuzzy A, B e C, respectivamente, 
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definidos por suas funções de pertinência. Uma escolha possível de funções de 

pertinência está sendo mostrada na Figura 10. 

 

Figura 10 - Funções de pertinência para a variável estatura 

 

Fonte: LEITE, 2007 

    

Na definição acima, estaturas de até 1,5 metros apresentam grau de 

pertinência igual a 1 no conjunto A; o grau de pertinência neste conjunto decresce à 

medida que a estatura aumenta. Considera-se que uma estatura de 1,75 metros é 

"totalmente compatível" com o conjunto B, ao passo que estaturas acima de 1,8 

metros (aproximadamente) apresentam grau de pertinência diferente de zero em C. 

Pessoas com estatura acima de 2 metros são "definitivamente" altas. Observe-se 

que, nesta definição das funções de pertinência, estaturas em um entorno de 1,75 

metros têm grau de pertinência diferente de zero somente no conjunto B, o que 

poderia parecer inadequado para alguns observadores. Estes prefeririam que as 

funções de pertinência de A e B se interceptassem em 1,75 metros (com graus de 

pertinência nulos, a exemplo daquelas da Figura 10), por exemplo. 

 

Além disso, diferentes pessoas, ou grupos de pessoas, podem ter noções 

distintas a respeito das estaturas de seus semelhantes. Um escandinavo 

provavelmente utilizaria funções de pertinência diferentes daquelas escolhidas por 

um representante de uma tribo de pigmeus, ou as distribuiria de outra forma ao 

longo do universo. Ou seja, o contexto é particularmente relevante quando da 

definição de funções de pertinência. 
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Funções de pertinência podem ser definidas a partir da experiência e da 

perspectiva do usuário mas é comum fazer-se uso de funções de pertinência padrão, 

como, por exemplo, as de forma triangular, trapezoidal e Gaussiana. Em aplicações 

práticas as formas escolhidas inicialmente podem sofrer ajustes em função dos 

resultados observados (LEITE, 2007). 

 

3.4 Inferência fuzzy (difusa): Estilo Mandami 

 

O estilo de inferência Mandami foi criado pelo professor Ebrahim Mandami da 

Universidade de Londres (Reino Unido) em 1975 no contexto do desenvolvimento de 

sistemas fuzzy baseando-se em regras de conjuntos fuzzy no intuito de representar 

experiências da vida real. Para a construção desse sistema, foi definido um processo 

de raciocínio dividido em quatro passos: (1) Fuzzificação, (2) avaliação das regras 

fuzzy, (3) agregação das regras fuzzy e (4) defuzzificação, cada uma deles 

explicadas sucintamente nas subseções a seguir.  

 

Para ilustrar cada uma das etapas, considere a análise de riscos num projeto. 

Nesse domínio, identificam-se três variáveis linguísticas (as duas primeiras de 

entrada e a última de saída), apresentadas nas Tabelas 2, 3 e 4, bem como seus 

respectivos valores. Desta feita, quer-se estabelecer, sendo conhecidos um valor x 

de recurso monetário para o projeto e um número y de funcionários para trabalhar no 

mesmo, qual o risco z desse projeto? (MARRO et al., 2016). 

 

Tabela 2 - Fundos do projeto (x)  

Fundos do projeto (x) 

Valor linguístico  Notação  

Inadequado  
Razoável  
Adequado  

A1  
A2  
A3  

Fonte: MARRO et al., 2016 
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Tabela 3 - Fundos do projeto (y) 

Fundos do projeto (y) 

Valor linguístico  Notação  

Pequeno 
Grande 

B1 
B2 

Fonte: MARRO et al., 2016 

 

Tabela 4 - Fundos do projeto (z) 

Risco do projeto (z) 

Valor linguístico  Notação  

Baixo 
Normal 
Alto 

C1 
C2 
C3 

Fonte: MARRO et al., 2016 

 

3.4.1 Fuzzificação 

 

Essa etapa obtém o grau de pertinência com que cada entrada pertence a cada 

conjunto fuzzy. Cada uma dessas entradas foi previamente limitada no universo de 

discurso em questão e associada a um grau de pertinência em cada conjunto fuzzy 

através do conhecimento do especialista. Então para obter o grau de pertinência de 

uma determinada entrada, basta buscar esse valor na base de conhecimento do 

sistema fuzzy. 

Para o exemplo em questão, tem-se os conjuntos fuzzy e graus de pertinência 

para cada uma das variáveis de entrada, conforme mostrado na Figura 11: 
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Figura 11 - Fuzzificação das variáveis linguísticas de entrada x e y, resultando nos 

seus respectivos conjuntos fuzzy e graus de pertinência 

 

Fonte: MARRO et al., 2016 

 

3.4.2 Avaliações das Regras fuzzy 

 

Depois de obter as entradas fuzzificadas é só aplicá-las nos antecedentes 

obtendo assim o valor do consequente para cada regra. Para um antecedente 

composto, os operadores 'e' e 'ou' são utilizados para obter um único resultado; no 

caso do operador 'ou' é utilizada a operação de união (pega o maior grau de 

pertinência), e, no caso do operador 'e', é utilizada a de interseção (pega o menor 

grau de pertinência). Depois de obter um único valor para o antecedente é 

necessário obter o valor do consequente através de um método de correlação dos 

mesmos. O método mais comum é conhecido como 'clipped', onde o consequente é 

“cortado” para o nível de valor verdade do antecedente da regra avaliada, ou seja, o 

valor obtido é simplesmente passado para o consequente dessa regra. 

 

Por exemplo, com base nos graus de pertinência e nas correlações entre as 

variáveis linguísticas, têm-se as regras 

 

1: IF (x is A3 (0) or y is B1 (0.1)) THEN (z is C1 (0.1))  
2: IF (x is A2 (0.2) and y is B2 (0.7)) THEN (z is C2 (0.2))  
3: IF (x is A1 (0.5)) THEN (z is C3 (0.5))  

 

É importante notar que, na regra 1, com a operação 'ou' (or), tem-se que o grau de 

pertinência de z é 0.1, o maior entre os graus de x e de y; de forma similar, com a 

operação 'e' (and) na regra 2, o grau de pertinência de z é 0.2, o menor dentre os 
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graus de x e y. Na regra 3 foi aplicado o clipped: como tem-se apenas um valor na 

variável linguística de entrada que consta no antecedente (no caso, x), então o 

mesmo é passado para a variável linguística de saída que consta no consequente 

(no caso, z) (MARRO et al., 2016). 

 

3.4.3 Agregação das Regras fuzzy 

 

Como o nome sugere, nessa etapa são agregadas todas as funções membro dos 

consequentes de cada regra em um único conjunto fuzzy. Para o exemplo em 

questão, considerando os conjuntos fuzzy para a variável z e respectivos graus de 

pertinência, produzidos pela aplicação das regras fuzzy 1, 2 e 3 (Figura 12) a 

agregação desses conjuntos resulta no conjunto fuzzy da Figura 13. 

 

Figura 12 - Conjuntos fuzzy e graus de pertinência da variável linguística de saída z 

e respectivos graus de pertinência, produzidos pela aplicação das regras fuzzy 1, 2 e 

3 

 

Fonte: MARRO et al., 2016 

 

Figura 13 - Conjunto fuzzy resultante do processo de agregação das regras fuzzy 1, 

2 e 3 

 

 

Fonte: MARRO et al., 2016 
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3.4.4 Defuzzificação 

 

 Para se obter uma saída numérica é necessário defuzzificar a saída obtida na 

etapa anterior. O método de defuzzificação mais comum é a técnica do centróide, 

que obtém o ponto onde uma linha vertical divide ao meio um conjunto agregado. A 

fórmula matemática que obtém esse ponto é expressa conforme a equação 2.13. A 

precisão do método depende do intervalo escolhido, quanto maior mais impreciso, 

porém mais rápido de calcular.  

 

 
     

        
   

      
   

 
(2.13) 

 

 

Considerando o conjunto fuzzy da Figura 4, o resultado numérico obtido com 

a aplicação da técnica do centróide (COG) é dado por (considerando intervalos 

percentuais de 10%, variando de 0% a 100%): 

 

 

 
     

                                                  

                                   
 (2.14) 

 

 

Assim, tem-se que o risco do projeto em questão é de 67.4%. 

 

3.5 Aplicações 

 

Durante a avaliação inicial do reservatório, podem existir apenas alguns poços 

perfurados e poucas informações podem ser usadas para descrever a distribuição 

espacial da porosidade e permeabilidade. Entretanto, o tipo de reservatório pode ser 

classificado, o reservatório e a rocha testemunhada podem ser comparados, essas 

informações podem ser usadas para realizar a análise geoestatística e quantitativa 

do reservatório com base na simulação estocástica e nos métodos difusos 

(ZHANGGUI & DI, 1998). 
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3.5.1 Integração do Método fuzzy na distribuição das propriedades petrofísicas 

do reservatório. 

 

Os métodos fuzzy podem ser usados para quantificar a anisotropia de uma 

formação produtiva, elaborar correlação espacial de propriedades petrofísicas da 

formação em um reservatório para vários poços vizinhos. Assim, os métodos fuzzy 

podem ser integrados utilizando os dados de registro e outras informações dos 

poços perfurados para prever as mudanças das propriedades petrofísicas 

lateralmente. Quando os dados laterais das propriedades petrofísicas são 

insuficientes, o índice de correlação entre os dados de registro são utilizados para 

prever as propriedades laterais entre os poços. Deve-se notar que, quando os 

métodos de interpolação são usados, a correlação dos dados entre os poços deve 

ser analisada (ZHANGGUI & DI, 1998). 

 

3.5.2 Predição de valores de litofácies e permeabilidade usando perfis elétricos 

 

Uma aplicação clara é a determinação de litofácies. A modelagem de litofácies é 

usada na correlação de poços e é importante para a construção de um modelo 

tridimensional de um campo de petróleo ou gás. A técnica não faz suposições e 

mantém a possibilidade de que um tipo específico de litofácies possa fornecer 

qualquer leitura de registro do poço, embora algumas sejam mais prováveis do que 

outras. Este erro ou imprecisão pode ser medido e utilizado para melhorar a previsão 

das litofácies em vários campos, como realizado no campo do Mar do Norte, onde 

foram utilizados plugs de testemunho em 10 poços para prever descrições litológicas 

em outros 30 poços sem testemunho. Esta técnica deu uma diferenciação quase 

perfeita entre tipos de rochas eólicas, fluviais e evaporíticas. O uso da técnica de 

lógica difusa fornece previsões muito melhores do que métodos mais complexos, 

como redes neurais ou análise de cluster (CUDDY, 2000). 

 

Uma outra aplicação é o cálculo da permeabilidade. O conhecimento da 

permeabilidade é importante para determinar a estratégia de completação do poço e 

a produtividade resultante. O problema com a previsão de permeabilidade é 

derivado do fato de que a permeabilidade está mais relacionada com a abertura das 
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gargantas porosas do que com o tamanho dos poros, cujas ferramentas de 

perfilagem são difíceis de medir. A determinação da permeabilidade a partir dos 

dados de ‘logs’ é ainda mais complicada pelo problema de escala, tendo uma 

resolução vertical de, tipicamente, 2 pés em comparação com os de 2 polegadas dos 

plugs de testemunho. As novas técnicas quantificam esses erros e os utilizam, 

juntamente com a medição, para melhorar a previsão. Esta nova abordagem tem 

sido usada em vários campos para obter melhores estimativas de permeabilidade 

em comparação com técnicas convencionais (CUDDY, 2000). 

3.5.3 Simulação de parâmetros obtidos do perfil de ressonância magnética 

usando perfis convencionais. 

 

A técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é usada atualmente na 

avaliação de poços para fornecer informações importantes para que o intérprete 

possa analisar as propriedades petrofísicas dos reservatórios de óleo. Esta 

ferramenta fornece informações, de maneira mais efetiva que os dados de perfis 

convencionais sobre fluidos livres e irredutíveis, porosidade total e efetiva, e 

permeabilidade, o que permite uma melhor interpretação do reservatório e uma 

consequente avaliação de hidrocarbonetos. Uma das maneiras de se fazer isso é 

usar abordagens de inteligência artificial como Algoritmo Genético, Lógica fuzzy, 

Rede Neural, etc., para sintetizar parâmetros de porosidade e permeabilidade 

derivados de dados de registros de RMN, usando como entrada somente dados de 

perfis convencionais da indústria petrolífera, como raio gama natural, potencial 

espontâneo, cáliper e resistividade. Este processo justifica-se porque o dados de log 

de RMN é atualmente caro e, por esse motivo, não é feito em todos os poços e não 

pode ser obtido em poços revestidos, mas fornece características físicas dos 

reservatórios que dificilmente são obtidos por outros meios, seja por meio de 

registros geofísicos convencionais ou técnicas de avaliação de formação. Com esse 

propósito, os pesquisadores usaram três classes linguísticas foram selecionadas. 

Finalmente, outros algoritmos de agrupamento de dados foram utilizados e obteve-

se um melhor ajuste com as curvas de porosidade e permeabilidade reais, 

promovendo uma divisão mais cuidadosa dos clusters. Nesta forma, foi demonstrada 

a viabilidade da simulação de parâmetros de registro de RMN por meio da Lógica 

fuzzy (MAXIMIANO et al., 2011). 
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3.5.4 Predição de dados de permeabilidade usando lógica fuzzy e análise de 

discriminantes. 

 

O método usando descriminantes tem muitas vantagens: é rentável em 

comparação com a permeabilidade obtida a partir da análise de testemunho e, mais 

importante, fornece um perfil de permeabilidade contínuo ao longo de um 

determinado horizonte de formação em oposição à permeabilidade obtida da análise 

do poço, que fornece um valor médio para toda a área de drenagem do poço. 

 

O método delineia uma metodologia geral para previsão de permeabilidade a 

partir de dados de registros de poços. Primeiro, a análise de componentes principais, 

a análise de ‘cluster’ e a análise discriminante são consistentemente usadas para 

identificar e categorizar ‘clusters’ com base nas características exclusivas de 

medições de poços refletindo a mineralogia do reservatório, o conteúdo de fluidos e 

as propriedades hidráulicas dentro do intervalo registrado; então, o modelo de lógica 

difusa é aplicado a cada cluster para determinar a permeabilidade da formação 

dentro do intervalo especificado. Dados de campo reais obtidos de um reservatório 

de arenito heterogêneo altamente complexo foram usados para demonstrar a 

aplicabilidade e competência da técnica usada (NASHAWI & MALALLAH, 2010). 
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4 APLICAÇÃO DA LOGICA FUZZY 

 

A permeabilidade é uma das propriedades mais difíceis de prever, especialmente 

em reservatórios carbonáticos. Os dados mais confiáveis de permeabilidade, obtidos 

a partir de medições laboratoriais retirados de plugues de testemunho, não fornecem 

dados contínuos ao longo da profundidade da formação.  

 

Este trabalho apresenta o uso da modelagem da lógica fuzzy através do software 

Interactive Petrophysics para estimar a permeabilidade a partir de dados de perfis de 

poços em um reservatório carbonático no Brasil. Através de dados de perfis sônicos, 

raios gama, elétricos, densidades e porosidades neutrônico de um campo 

carbonático brasileiro.  Estes dados foram fornecidos pela Agência Nacional do 

Petróleo (ANP)  através de um grupo de arquivos de perfilagem em formato LAS 

para serem usados como dados de entrada para a utilização da lógica fuzzy.  Com 

este objetivo foi usado o software Interactive Petrophysics, para o processamento 

dos dados em conjunto com os dados reais de permeabilidade, descritos em arquivo 

wordpad, obtidos pela análise de testemunhos realizados em laboratório. 

 

 Depois de transferidos esses dados para o programa plotamos todos os 

dados inseridos gerando as curvas dos perfis além dos dados de permeabilidade 

para o poço que chamaremos 'teste2' conforme Figura 14. A profundidade analisada 

neste estudo foi determinada pelos dados capturados no intervalo entre 5250m a 

5750m. Na Figura 14, na pista 1 aparecem as profundidades, na pista 2 estão os 

dados de RG (verde) e o caliper (azul), mostrando a inexistência de 

desmoronamentos. Na pista 3 estão os dados de resistividade profunda AT90 e 

resistividade profunda AT30, dados da ferramenta de indução (Array Induction Tool), 

mostrando altos valores de resistividade na parte superior (presença de 

hidrocarbonetos). Na pista 4 é possível visualizar dados de medições do tempo de 

trânsito da onda primária (DTCO) e da onda secundaria (DTSM) em microsegundos 

por pé. Na pista 5 aparecem os dados de porosidade neutrão (NPHI) em 

porcentagem e os dados de densidade RHOZ em gr/cm3.  Finalmente na ultima pista 

se encontram os dados pontuais da permeabilidade efetuadas em testemunhos 

(plugs) e configurado em forma de perfil, com unidades de milidarcies (mD).  
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Figura 14 - Perfil Raio Gama “GR”, Resistividade “AT90”, Densidade-Neutrônico 
“RHOB”-“NPHI” e Permeabilidade “KC” 

 

Fonte: Autor, 2018 

 

Com os dados inseridos no programa iniciamos a aplicação da lógica fuzzy. 

Essa lógica encontra-se situada na aba 'advanced interpretation' que funciona 

conforme a Figura 15. Nessa fase, seleciona-se o poço a qual a lógica será aplicada 

e os perfis que servirão de base à curva a ser gerada.  O modelo de regra fuzzy 

utilizada pelo software é o Mamdani e como método de defuzzificação é a média 

ponderada.  Como pode ser observado nos dados de entrada, foram escolhidos os 

perfis resistividade “AT90” (indução profunda), raios gama “GR”, neutrão “NPHI”, 

densidade “RHOZ” e sônico “DTCO” além do perfil com dados da permeabilidade 

retirados de testemunhos em intervalos de profundidade do poço, como dados de 

entrada (KC).  Foram realizadas várias simulações selecionando os outros perfis 

disponíveis, como o sônico da onda secundária e o de resistividade rasa (AT30), no 

entanto estamos mostrando aqueles que geravam os resultados com menos 



36 

 

 

margem de erro. O software também permite usar dados de outros poços, caso 

exista essa informação disponível.  

 

Figura 15 - Aplicação da lógica fuzzy do software 

 

 Fonte: Autor, 2018 

 

Na segunda aba da Figura 15 há a opção 'discriminators' que pode ser 

utilizada para limitar os dados de entrada do modelo e também para limitar o 

intervalo na obtenção dos resultados.  Esta opção não foi utilizada, pois foram 

usados todos os dados disponíveis.  Para criar o modelo lógico de predição foi 

utilizada a terceira aba, como se observa na Figura 16 a continuação.  Nessa figura 

aparecem os números de agrupamentos ou 'bins' utilizados.  Nesta etapa pode ser 

utilizado 'bins' de tamanho variável, utilizado quando se tem dados discretos, e a 

outra opção utilizada neste trabalho que é o chamado 'bins' de amostragem (equal 
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sampled bins).  Nesta opção foram escolhidos 15 grupos, os quais separam os 

dados em concordância aos seus valores máximos e mínimos, para cada perfil 

utilizado como dado de entrada. Isso pode ser observado na tabela que faz parte da 

Figura 16.   

 

Figura 16 - Quadro do modelo a ser utilizado em função do número de 'bins' 

 

 Fonte: Autor, 2018 

 

O agrupamento para os dados de entrada do perfil aparecem na Figura 17, 

onde são mostradas as variações estabelecidas para cada grupo de dados. 
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Figura 17 - Número de bins utilizados para cada grupo de dados de entrada nos 

perfis geofísicos 

 

Fonte: Autor, 2018 

   

4.1 Análise dos Resultados 

 

Obtivemos o resultado demonstrado na Figura 18. Os pontos 

correspondentes aos valores de permeabilidade obtidos por testemunhos aparecem 

como pontos na pista 7 e também na última coluna (comparison) e a curva em 

vermelho representa a curva de permeabilidade gerada pela lógica fuzzy.  
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Figura 18 - Curva de permeabilidade em vermelho gerada pela lógica fuzzy na 

coluna "Comparison" 

 

.Fonte: Autor, 2018 

 

Podemos notar visualmente que os resultados em geral foram satisfatórios, 

pois as curvas geradas seguiram a tendência esperada de acordo com as 

características da formação. Depois de diversas tentativas selecionando os tipos de 

perfis utilizados, chegou-se a conclusão de que houve pouca variação nos 

resultados obtidos, no entanto tem dados de perfis geofísicos que respondem 

melhor às características de permeabilidade. 
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Outro modo de visualizar os resultados obtidos é graficamente, como 

mostrado na Figura 19, onde se observa uma relação bastante uniforme entre os 

dados reais e os obtidos pela simulação. 

 

Figura 19 - .  Relação entre os dados dos testemunho e os dados obtidos pela logica 
fuzzy 

 

 Fonte: Autor, 2018 

 

A Tabela 5 mostra um comparativo entre os valores de permeabilidade 

retiradas da análise do testemunho e os valores de permeabilidade obtidos através 

da lógica fuzzy para diferentes profundidades.  Nota-se que embora os valores não 

sejam coincidentes, existe um tendência quanto ao crescimento e decrescimento 

desses valores.   

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Tabela 5 - Comparativo entre a permeabilidade real e a permeabilidade obtida 
através da curva 

DEPT
H 

core fuzzy  DEPT
H 

core fuzzy  DEPT
H 

core fuzzy 

M mD mD M mD mD M mD mD 
5260,5 161 248,6 5581,0 84,5 77,53 5602,1 0,17 0,2835 

5261,0 562 405,8 5581,3 5,62 21,57 5605,0 0,01 0,1731 
5262,1 19,6 19,11 5581,6 38,2 67,49 5610,0 0,17 0,2743 

5263,0 0,01 2,912 5582,3 354 410,6 5615,0 0,02 0,0502
5 5263,4 174 297 5582,9 342 409 5620,1 0,01 0,1709 

5264,0 130 131,4 5583,2 9,14 13,62 5624,9 0,01 0,1715 
5264,5 263 197,9 5583,5 18,9 24,03 5630,0 0,16 0,2816 

5267,6 119 193 5583,8 0,94 1,795 5635,0 0,71 0,7838 
5271,1 181 269 5584,1 0,57 0,7911 5640,0 2,18 4,536 

5273,0 185 271,8 5584,9 7,89 13,16 5645,0 3,57 4,31 
5279,0 39,3 89,49 5585,2 376 409,9 5649,9 6,19 52,78 

5281,0 58,3 84,47 5585,5 166 276,7 5655,0 67,7 111,5 
5282,9 174 272,3 5585,8 11,9 17,15 5660,0 2,46 9,519 

5295,0 228 254,1 5586,2 3,33 4,229 5665,0 0,06 0,0731
1 5297,0 630 409,9 5586,7 448 410,2 5670,0 0,01 0,1709 

5300,9 164 282,9 5587,0 97,9 200,2 5674,8 0,34 1,372 
5303,1 0,01 0,1646 5587,3 7,43 12,37 5690,0 0,02 0,0552

1 5305,0 99,7 192,7 5587,6 16,1 23,4 5695,0 0,11 0,2388 
5307,0 0,01 0,2091 5587,9 15,8 23,7 5704,9 0,01 0,1476 

5311,0 0,15 0,2905 5588,2 3,74 13,43 5710,0 0,06 0,0738 
5319,1 0,01 1,412 5588,7 13,3 23,58 5715,0 0,01 0,1685 

5321,0 0,01 0,1719 5588,8 1,2 5,96 5720,0 0,01 0,1462 
5323,0 0,06 0,0793

7 
5589,1 0,03 0,0547

2 
5729,5 0,05 0,0723

3 5325,0 28,4 79,44 5589,6 0,2 0,2972 5741,1 0,01 0,1547 
5325,3 263 284,9 5589,7 0,51 1,995 5746,5 0,01 0,1617 

5325,6 12,7 28,77 5590,0 0,08 0,199 5752,0 0,01 0,0719 
5325,9 0,01 1,812 5590,3 2,04 3,741 5757,1 0,01 0,0694

5 5326,2 98,3 202,5 5590,6 0,16 4,339 5601,5 0,28 0,6215 
5326,7 17,8 25,22 5590,9 0,01 1,007 5602,1 0,17 0,2835 

5327,3 0,01 0,8224 5591,3 0,01 1,318 5605,0 0,01 0,1731 
5327,6 0,16 0,2881 5591,6 0,01 0,9746 5610,0 0,17 0,2743 

5328,1 17,3 25,65 5592,2 0,01 1,855 5620,1 0,01 0,1709 
5328,2 1,67 6,714 5592,8 0,04 121,7 5624,9 0,01 0,1715 

5328,4 -999 92,99 5593,1 0,02 0,0953
5 

5630,0 0,16 0,2816 
5328,5 50,5 85,38 5593,4 0,02 0,0488 5635,0 0,71 0,7838 

5328,7 22,1 89,48 5593,7 0,01 0,1753 5640,0 2,18 4,536 
5329,7 6,46 15,08 5594,3 0,15 0,2843 5645,0 3,57 4,31 

5329,9 1,01 6,853 5594,6 0,04 0,0737
5 

5649,9 6,19 52,78 
5331,0 292 348,3 5594,9 0,01 0,171 5655,0 67,7 111,5 

5332,0 406 408,6 5595,1 0,05 0,0745
3 

5660,0 2,46 9,519 
5333,2 0,03 0,0600

8 
5595,2 0,01 0,1724 5665,0 0,06 0,0731

1 5348,9 16,2 23,4 5595,5 0,01 0,1729 5670,0 0,01 0,1709 
5355,0 154 151,9 5595,8 0,92 0,789 5674,8 0,34 1,372 

5357,0 22,3 81,47 5596,0 0,01 0,1724 5690,0 0,02 0,0552
1 5359,0 0,01 0,8334 5596,4 0,24 0,3378 5695,0 0,11 0,2388 

5369,1 22,1 26,16 5596,7 0,04 0,0758
9 

5704,9 0,01 0,1476 
5371,0 2,9 4,909 5597,3 0,01 0,1708 5710,0 0,06 0,0738 

5375,0 0,28 0,56 5597,7 0,03 0,0521
6 

5715,0 0,01 0,1685 
5400,0 0,01 1,754 5598,3 0,02 0,0511

9 
5720,0 0,01 0,1462 

5469,9 0,01 1,444 5598,6 0,01 0,17 5729,5 0,05 0,0723
3 5475,0 121 207,2 5598,9 0,19 0,2693 5741,1 0,01 0,1547 

5480,0 0,01 0,1681 5599,2 0,04 0,0774
6 

5746,5 0,01 0,1617 
5494,9 0,01 0,1433 5599,3 0,06 0,0765

3 
   

5515,1 77,1 52,21 5599,6 0,17 0,2704    
5519,9 0,01 0,1916 5599,9 0,01 0,1689    

 

Fonte: Autor, 2018 
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5 CONCLUSÕES 

 

Foram utilizados neste trabalho dados de perfis de poços retirados de um 

reservatório cabonático no Brasil utilizando o software Interactive Petrophysics. Os 

dados dos perfis selecionados que forneceram as melhores respostas foram os 

perfis gama ray (GR), indução profunda (AT90), sônico (DTCO), densidade (RHOZ), 

neutrônico (NPHI), e de amostras de testemunhos (core). Foram descartados os 

dados de indução rasa (AT30), pois estes dados frequentemente estão afetados 

pelo filtrado de lama, e o DTSM do sônico que registram as ondas secundarias. O 

estudo de caso apresentado neste trabalho demonstrou que os resultados são 

bastante satisfatórios considerando-se tratar de um reservatório carbonático.  

É possível observar também que a faixa de variação dos valores de 

permeabilidade vão de 0,01 mD até 1000 mD e que não existe uma correlação 

definida mesmo para uma determinada profundidade, fato característico em 

carbonatos, caracterizado pela sua heterogeneidade nas caracteristicas petrofísicas.     

Vale também lembrar que na análise do testemunho podem ocorrer possíveis erros 

de medição.  No entanto é possível notar que as respostas obtidas são coerentes 

com os dados reais. 
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