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RESUMO 

 

 

A ferramenta de indução triaxial fornece uma melhor avaliação das propriedades 

petrofísicas das formações quando é utilizada em poços direcionais ou quando as camadas 

rochosas apresentam certo grau de inclinação. Além disso, é sabido que a maioria das 

formações apresentam características anisotrópicas, as quais teriam que ser consideradas no 

momento da interpretação das respostas da ferramenta. A ferramenta de indução convencional 

não considera tais características em seus resultados, tornando a avaliação dos reservatórios 

de hidrocarbonetos não confiável em alguns casos, dependendo do cenário ao qual a 

ferramenta está submetida. O presente trabalho visa mostrar os principais aspectos teóricos da 

perfilagem de indução eletromagnética, as principais dificuldades encontradas por esse 

método de perfilagem e apresentar a nova técnica, chamada de perfilagem de indução triaxial, 

que foi desenvolvida para superar essas limitações e permitir uma melhor avaliação dos 

reservatórios de hidrocarbonetos, os quais, antes, podiam ser subestimados ou ignorados. Para 

melhor expressar os conceitos teóricos apresentados e as vantagens da ferramenta de indução 

triaxial, são utilizados diversos estudos de casos, mostrando os resultados das operações de 

perfilagem em diversos cenários (formações inclinadas, camadas finas, formações 

anisotrópicas etc). 

  Palavras-chave: Perfilagem. Indução. Anisotropia. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The triaxial induction tool provides a better evaluation of petrophysical properties of 

the formation when used in directional wells or when rock layers show a certain degree of 

inclination. Furthermore, it is known that most formations have anisotropic characteristics 

which would have to be considered when interpreting the responses of the tool. The 

conventional induction tool  does not consider such features in their results, making 

evaluation of hydrocarbon reservoirs unreliable in some cases, depending on the scenario to 

which the tool is subjected. This work aims to show the main theoretical aspects of 

electromagnetic induction well logging, the main difficulties encountered by this logging 

method and to present the new technique, called triaxial induction logging, which was 

developed to overcome these limitations and allow a better evaluation of hydrocarbon 

reservoirs, which previously could be underestimated or ignored. To better express the 

theoretical concepts presented and the advantages of triaxial induction  tool, several case 

studies are used, showing the results of operations of well logging in various scenarios 

(dipping beds, thin layers, anisotropic formations etc). 

Keywords: Well logging. Induction. Anisotropy. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Atualmente, a indústria do petróleo é um dos principais setores que movem a 

economia global. As recentes descobertas de grandes reservas estão estimulando os 

investimentos e a competitividade na exploração e produção de petróleo. Novas tecnologias 

estão sendo criadas e pessoas estão sendo capacitadas, a fim de avaliar a possível formação de 

hidrocarbonetos em regiões que atualmente são consideradas promissoras. 

Muitos estudos são realizados desde a descoberta do reservatório até a produção. Para 

isso, profissionais de diversas áreas são envolvidos em projetos para avaliar a viabilidade 

econômica e tecnológica da atividade. Sendo assim, para alcançar os objetivos é necessária a 

interação entre engenheiros, geólogos, geofísicos, paleontólogos, entre outros. 

Através da sísmica é possível identificar estruturas geológicas com capacidade para 

armazenar hidrocarbonetos, porém somente após a perfuração de um poço que se pode 

constatar ou não a existência de um reservatório de petróleo. Entretanto, a confirmação do 

volume de hidrocarbonetos não é suficiente para determinar a economicidade da produção, 

faz-se necessário a identificação das propriedades das rochas e dos fluidos e da produtividade 

da formação. 

Uma das principais técnicas para se obter tais características é a perfilagem, que pode 

ser realizada durante ou após a perfuração. Ela tem como objetivo gerar uma imagem, 

chamadas de perfis, das propriedades das rochas perfuradas de acordo com a profundidade. 

Os perfis são obtidos a partir da leitura de dados feitos pelas ferramentas que são 

descidas nos poços, sendo assim é possível definir as verdadeiras propriedades da formação.  

Após a análise do que foi registrado, é possível identificar os diversos tipos litológicos que 

foram perfurados e enfim confirmar a existência de hidrocarbonetos. Em muitos casos, 

mesmo após a localização dos reservatórios, a análise dos dados revela que a produção 

poderia não gerar retorno comercial suficiente para dar início às operações. Os grandes 

investimentos feitos nas operações de perfilagem são justificados pelos resultados positivos 



14 

 

 

 

da utilização dos perfis. Com isso, novas ferramentas surgem constantemente no dia a dia do 

mercado, e apresentam uma precisão na caracterização dos reservatórios cada vez melhor. 

 

1.2 HISTÓRICO DA PERFILAGEM 

 

 Os primeiros registros de propriedades físicas das rochas em poços de petróleo foram 

realizados em 1927 pelos irmãos Schlumberger e Henri Doll, em um campo no nordeste da 

França.  De acordo com as medições de resistividade elétrica registradas, aproximadamente 

de metro em metro, foi traçado, à mão, o primeiro perfil elétrico da história (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 - Primeiro registro elétrico. 

Fonte: Anderson (2001). 

 

 A indústria do petróleo rapidamente reconheceu o poder que a ferramenta elétrica 

tinha em identificar zonas contendo hidrocarbonetos. Em 1929, o método de perfil elétrico 

começou a ser comercializado nos Estados Unidos, Venezuela e Rússia. 

Em 1931, os dados obtidos da medição do potencial espontâneo (SP), que registra as 

diferenças de potencial (milivolt) desenvolvidas nos contatos entre o filtrado de lama, os 

folhelhos ou argilas e as águas da formação, foram incluídos junto à curva de resistividade a 

fim de detectar camadas permoporosas, quantificar a argilosidade e medir a resistividade da 
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água da formação. No mesmo ano, os irmãos Schlumberger também aperfeiçoaram o método 

de registro continuo, substituindo o sistema de registro ponto a ponto. O registrador 

fotográfico automático foi introduzido em 1936, eliminando os perfis traçados à mão. 

Naquele tempo, o conjunto de registros consistia na curva de potencial espontâneo (SP), as 

elétricas laterais normais, longas e curtas. Essa combinação definiu a perfilagem até a década 

de 50, quando as ferramentas de eletrodo focalizado e de indução passaram a ser usadas. 

 O principal uso da perfilagem elétrica é definir a natureza dos fluidos das rochas 

sedimentares através da medição da resistividade. Com o tempo, outros tipos de instrumentos 

foram introduzidos para determinar propriedades físicas adicionais, assim como a densidade, 

porosidade, radioatividade e velocidade sônica das ondas. 

 As medições nucleares surgiram após a 2ª Guerra Mundial com o desenvolvimento das 

ferramentas de raios gama e neutrônicas. O perfil de raios gama (GR), que mede a 

radiotividade natural da formação a fim de identificar a presença de argilas, começou a ser 

utilizado em 1950. O perfil neutrônico foi o primeiro método de perfilagem utilizado para 

estimar a porosidade da rocha. Essa estimativa ocorre através do bombardeamento de 

nêutrons na formação, seguida pela medição da perda energética dessas partículas, resultante 

dos choques com os núcleos de hidrogênio. Diferentemente dos instrumentos elétricos, essas 

ferramentas são capazes de traçar os perfis mesmo na presença de um revestimento metálico, 

assim como em poços com presença de gás ou lamas à base de óleo. Esses dois perfis 

combinados concedem uma correlação estratigráfica entre os poços e uma interpretação 

litológica.   

 Desde 1930, geofones são descidos em poços através de cabos de perfilagem para 

medir o tempo gasto pelas ondas sonoras no intervalo entre as fontes e o interior do poço. 

Porém, apenas em 1950 o perfil sônico passou a ser reconhecido como medidor da 

porosidade, tendo em vista a independência com relação a saturação do fluido.  

 A partir dos anos 50 até os anos 80, a perfilagem podia ser definida como métodos de 

resistividade focalizada (laterolog) e indução, SP, nêutron/densidade e perfil sônico. O avanço 

do processamento e da transmissão do sinal digital na década de 80 levou a modernização das 

ferramentas existentes. Além disso, a introdução de tecnologias de ressonância magnética 

nuclear, espectrometria nuclear e imagem acústica, também marcaram a década. 

 Na década de 90, também foi visto o surgimento da perfilagem enquanto se perfura 

(Loggin While Drilling - LWD). Esse método é utilizado junto com as informações dos poços 
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explorados para que a perfuração ocorra na correta direção dos reservatórios de 

hidrocarbonetos. (ANDERSON, 2001; SCHLUMBERGER, 1989) 

 

1.3 OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho é apresentar a teoria de indução eletromagnética, as 

principais dificuldades encontradas por esse método e mostrar uma nova técnica de 

perfilagem, chamada de indução triaxial, que foi desenvolvida para superar essas limitações e 

permitir uma melhor avaliação dos reservatórios de hidrocarbonetos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Durante o processo de perfilgem de indução, diversos fatores podem interferir nas 

repostas esperadas dos perfis, resultando em uma interpretação não precisa dos dados obtidos 

pela ferramenta. Essas limitações são percebidas em diversos cenários, como formações 

inclinadas, poços direcionais, camadas finas, formações anisotrópicas, entre outros. A correta 

interpretação das repostas de perfilagem pode diminuir o erro na avaliação das zonas 

produtoras e fornecer um maior conhecimento do reservatório, que antes podiam ser 

subestimados ou ignorados. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. O capítulo 1, introdutório, apresenta 

algumas considerações iniciais, mostranto a importância da Perfilagem dentro da indústria do 

petróleo. Além disso, apresenta um breve histórico do desenvolvimento das técnicas de 

Perfilagem. 

No capítulo 2 são apresentadas as propriedades dos fluidos e das rochas e, também, os 

conceitos básicos para entendimento da perfilagem de indução. O capítulo 3 expõe os fatores 

que podem causar uma má interpretação dos perfis de indução. No capítulo 4 são mostrados 

os fundamentos da perfilagem de indução triaxial e é feita uma análise das repostas do perfil 

de indução triaxial, através de estudos de casos em diversos cenários geológicos. Por fim, o 

capítulo 5 apresenta as conclusões e as considerações finais.  
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 CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS DE PERFILAGEM DE POÇOS POR INDUÇÃO 

 

 

2.1 PROPRIEDADES DOS FLUIDOS E DAS ROCHAS 

 

 O sucesso dos perfis de resistividade como identificadores de hidrocarboneto e 

avaliador da formação vem do fato de que a resistividade elétrica é fortemente dependente da 

concentração de hidrocarbonetos e água. Isso ocorre porque a água é um bom condutor de 

eletricidade, enquanto os hidrocarbonetos não. Com respeito ao material litológico, os 

folhelhos também têm características de baixa resistividade elétrica. 

A matriz da rocha geralmente consiste em grãos de areia, calcário ou dolomita. O 

espaço poroso entre os grãos pode ser preenchido por água, óleo, ou gás conforme ilustrado 

na Figura 2.1.  A água sempre estará presente nas formações de subsuperfície, sendo 

geralmente encontrada como uma película em torno dos grãos de rocha. Em muitos casos, ela 

também ocupa fendas de pouca espessura, formando um caminho contínuo e tortuoso através 

da matriz da rocha. Com a ajuda da Figura 2.1, também podemos observar que, no lado 

esquerdo, os grãos estão molhados com água e no lado direito, o petróleo ocupa espaços 

porosos grandes, porém o gás, quando presente, irá ocupar os maiores poros. (DEWAN, 1983 

apud ANDERSON, 2001) 

 

 

Figura 2.1 - Ilustração da presença dos fluidos nos poros das rochas. 

Fonte: Adaptado de Dewa (1983) apud Anderson (2001). 
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 Tanto a porosidade (Ø) quanto a saturação de água (Sw) são utilizadas para determinar 

a quantidade de hidrocarbonetos. A porosidade é medida pelas ferramentas acústicas e 

nucleares, enquanto ferramentas de resistividade medem as propriedades elétricas dos fluidos 

e da formação.  

A resistividade da água (Rw) encontrada nos poros das rochas também é uma 

importante propriedade na interpretação dos perfis de resistividade. Enquanto a água doce é 

bastante resistiva, a água salgada, que é encontrada com mais frequência nos reservatórios de 

hidrocarbonetos, geralmente é condutiva. O valor da resistividade da água é obtido, 

geralmente, dos aquíferos presentes. (ANDERSON, 2001) 

 A Figura 2.2 mostra a dependência da resistividade da formação (Rt) com a saturação e 

a resistividade da água e, também, a influência da porosidade nos dados obtidos. 

 

 

Figura 2.2 - Dependência da resistividade da formação (Rt) com a saturação de água (Sw) e a 

resistividade da água (Rw) para uma porosidade de 10% (a) e para porosidade igual a 30% (b). 

Fonte: Anderson (2001). 

 

2.1.1 POROSIDADE 

 

 Porosidade é a fração do volume total da rocha que não é ocupado por componentes 

sólidos. Essa propriedade da rocha pode ser classificada em diversos tipos.  

  O primeiro tipo que deve ser citado é a porosidade total (Øt), que relaciona o volume 

total dos espaços vazios com o  volume total da rocha. 
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(2.1) 

 

 

Onde:  

Vp = Volume total dos espaços vazios; 

Vs = Volume dos materiais sólidos; 

Vt = Volume total da rocha. 

 

 Através da definição acima, é possível perceber que a Øt não distingui o que realmente 

é volume dos poros da rocha e o que foi resultante de forças mecânicas. Sendo assim, a 

porosidade total também é definida como sendo a soma das porosidades primária (Ø1) e 

secundária (Ø2):  

 

(2.2) 

 

A porosidade primária está relacionada com os espaços vazios que se formam durante 

os processos de acumulação e sedimentação. Um exemplo é a porosidade intergranular dos 

arenitos, que irá depender da forma, tamanho e arrumação dos grãos. Já a porosidade 

secundária é formada após o processo de consolidação da rocha resultante de alguma 

atividade ou processo geológico, como, por exemplo, a ocorrência de fraturas. 

Outra definição importante é a porosidade efetiva (Øe), pois é a partir dela que é 

avaliada a possibilidade de recuperação de hidrocarbonetos. Está relacionada com o volume 

dos espaços porosos que estão conectados, ou seja, por onde os fluidos são capazes de escoar. 

(SERRA, 1984)  

 

2.1.2 PERMEABILIDADE 

 

 A permeabilidade é uma característica da rocha que representa sua capacidade em 

permitir que os fluidos escoem. Para que uma formação seja permeável, é necessário que os 

espaços vazios no interior da rocha sejam interconectados. Essa propriedade, geralmente, é 

expressa em milidarcy (md) e representada pela letra k.  
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Em muitos casos, quanto maior a porosidade maior é a permeabilidade. Entretanto, 

não existe uma regra que afirme que isso sempre será verdade. Por exemplo, quando os 

arenitos são mal selecionados, os grãos menores, por serem muito pequenos, ficam alojados 

no espaço poroso, dificultando a passagem dos fluidos, o que gera uma baixa permeabilidade. 

Nos calcários, a porosidade é baixa, porém, na presença de uma fratura, a permeabilidade se 

torna muito alta. (SCHLUMBERGER, 1989) 

 

2.1.3 SATURAÇÃO 

 

 Esta propriedade tem por objetivo expressar, em porcentagem, quanto um determinado 

fluido ocupa do volume poroso. Sendo assim, a saturação de água (Sw) é a fração do volume 

de poros que contêm água e a saturação de hidrocarbonetos (Sh) é a fração do volume de poros 

que contêm hidrocarbonetos. Os poros sempre vão estar saturados com algum fluido, 

geralmente água, óleo e gás. Com isso, podemos afirmar que a saturação de hidrocarbonetos é 

igual a 1 menos a saturação de água. (SCHLUMBERGER, 1989) 

 

(2.3) 

  

2.1.4 RESISTIVIDADE E CONDUTIVIDADE 

 

 A resistividade (R) é a propriedade capaz de mensurar a capacidade de uma substância 

em impedir a passagem de corrente elétrica. Ela é expressa em unidade de ohm.m²/m ou 

ohm.m. Ao contrário da resistividade, a condutividade elétrica (σ) mede a capacidade de um 

material em conduzir a eletricidade. Ela é inversamente proporcional à resistividade e, 

geralmente, é expressa em unidades de mmho/m.  

 A resistividade de uma rocha que não contenha fluidos tende ao infinito, 

consequentemente, sua condutividade tende a zero. Com isso, uma corrente elétrica só irá 

percorrer uma formação que possua água presente em seus poros. Sendo assim, é possível 

afirmar que a resistividade da formação irá depender de alguns parâmetros, tais como a 

resistividade da água presente nos poros (dependente da concentração e do tipo dos sais 

dissolvidos) e a quantidade de água (dependente da porosidade e saturação). Além desses 

parâmetros, a presença de argila ou minerais condutivos também irá afetar a condutividade 

das rochas, tornando-as menos resistivas. (SERRA, 1984) 

wh SS 1
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2.1.4.1 RELAÇÃO ENTRE RESISTIVIDADE E SALINIDADE 

 

 A salinidade é geralmente expressa em partes por milhão (ppm) e tem como objetivo 

medir a concentração salina das substâncias. Como já foi mencionado anteriormente, a 

resistividade é diretamente afetada pela salinidade. A Figura 2.3 mostra que quanto maior a 

salinidade, maior a condutividade e, consequentemente, menor a resistividade. Porém, se a 

concentração salina for muito alta, a solução se torna supersaturada e os sais não são mais 

dissolvidos, impedindo a passagem de corrente. 

 

 

Figura 2.3 – Influência da concentração salina na resistividade. 

Fonte: Adaptado de Serra (1984). 

 

2.1.4.2 RELAÇÃO ENTRE RESISTIVIDADE E TEMPERATURA 

 

 A temperatura também é um fator importante na determinação da resistividade. 

Quanto maior for a profundidade da região a ser analisada, maior será a temperatura e, 

consequentemente, menor será a resistividade. Essa relação pode ser expressa através da 

fórmula de Arps: 



22 

 

 

 

(2.4) 

 

Sendo a temperatura expressa em °F. 

 

2.1.5 FATOR DE FORMAÇÃO  

 

 Foi estabelecido, experimentalmente, que a resistividade de uma formação limpa (ou 

seja, que não contenha argila) é proporcional à resistividade da água salgada que preenche 

todos os seus poros. A constante de proporcionalidade é chamada de “fator de formação”, F. 

Então, se Ro é a resistividade de uma formação limpa, 100% saturada com água salgada de 

resistividade Rw, o fator de formação de resistividade é dado por: 

 

(2.5) 

 

 Um grande número de medições em amostras de rocha mostrou que a fator de 

formação para uma rocha limpa possui uma relação com a porosidade: 

 

(2.6) 

 

em que a é o coeficiente litológico que varia entre 0,6 e 2,0 e m o fator de tortuosidade, que 

varia entre 1 e 3 de acordo com o tipo de sedimento, o formato do poro, o tipo de porosidade e 

da compactação. (SCHLUMBERGER, 1989; SERRA, 1984) 

 Igualando as equações 2.5 e 2.6 e posteriormente isolando o termo Ro, obtem-se a 

seguinte relação: 

 

(2.7) 

 

2.1.6 LEI DE ARCHIE 

 

 No caso em que a rocha contenha gás, óleo e/ou água em seus poros, a resistividade 

dessa rocha aumentará devido à capacidade isolante da fração hidrocarboneto. Então, para 
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uma mesma porosidade, uma formação terá resistividade maior se contiver hidrocarbonetos 

do que se contiver água. 

 Através de muitos experimentos, Archie (1942) mostrou que a Sw está relacionada com 

a resistividade pela equação abaixo, onde Rt é a resistividade verdadeira e n é o coeficiente de 

saturação (SERRA, 1984). 

 

(2.8) 

 

 Combinando as equações 2.7 e 2.8, obtém-se a Lei de Archie (1942): 

 

(2.9) 

 

2.2 AMBIENTE DE POÇO 

 

 

Figura 2.4 – Ambiente de poço. 

Fonte: Anderson (2001). 
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O parâmetro de maior interesse para a avaliação de reservatórios de hidrocarbonetos é 

a resistividade verdadeira (Rt), pertencente às camadas que não foram contaminadas pelos 

fluidos do poço. No entanto, as ferramentas de perfilagem recebem o sinal de todo o meio que 

está a seu redor, ou seja, elas medem a resistividade aparente (Ra). Então, para determinar a Rt 

de forma precisa, as perturbações causadas pelas regiões adjacentes devem ser consideradas.  

Essas regiões são mostradas na Figura 2.4, que incluem: 

 O poço de diâmetro dh, preenchido com lama de perfuração de resistividade Rm, 

 A zona invadida pela lama de resistividade Rxo e diâmetro de invasão di, 

 As camadas adjacentes de resistividade Rs e espessura h. (ANDERSON, 2001) 

 

2.3 PERFILAGEM DE INDUÇÃO 

 

Os perfis elétricos foram os primeiros métodos a serem usados dentro de poços na 

indústria do petróleo. De todas as propriedades da rocha medidas pelos diversos perfis, a 

resistividade elétrica é uma das mais importantes, por ser capaz de determinar a quantidade 

relativa de hidrocarbonetos na formação. De modo geral, alta resistividade indica a possível 

presença de óleo ou gás na formação, pois hidrocarbonetos não são bons condutores de 

eletricidade. Por outro lado, baixa resistividade indica presença de água, que provavelmente 

também estará presente entre os poros da rocha.   

As ferramentas elétricas focalizadas, conhecidas como Laterolog, são utilizadas em 

poços com lamas condutivas, pois é necessário que o meio condutivo proporcione um contato 

ôhmico entre os eletrodos e as rochas. Uma corrente de intensidade constante é emitida para 

fluir na formação ao redor do poço e, então, as diferenças de potencial são registradas 

continuamente na superfície, gerando o perfil de resistividade. No entanto, existem casos em 

que esse contato não ocorre, por exemplo, em poços perfurados com ferramentas a cabo, que 

são geralmente secos, ou em poços que utilizam lamas não condutivas à base de óleo. Com 

isso, os eletrodos são forçados contra a parede do poço para fazer o contato direto com a 

formação. Entretanto, em formações duras, as medições não são confiáveis, devido ao contato 

não suficiente entre o eletrodo e a rocha (DOLL, 1949).  

Em contraste, o sistema de perfilagem de indução não requer qualquer contato com a 

lama ou com a formação, tornando essas ferramentas mais adequadas para condições de lamas 

à base de óleo.  Apesar do fato de que a indução é reconhecida como um medidor de 
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resistividade, a tensão induzida numa bobina receptora é, na verdade, proporcional à 

condutividade da formação. Em formações isotrópicas, correntes de indução são circulares e 

coaxiais com a sonda. Isso resulta em linhas de correntes paralelas que se mantêm dentro de 

um meio de condutividade uniforme (pelo menos para poços verticais e camadas horizontais). 

Além disso, enquanto a frequência e condutividade não são muito altas, circuitos de corrente 

tem interação desprezível e o efeito de cada região pode ser considerada separadamente. 

(ALLAUD & MARTIN, 1977 apud ANDERSON, 2001). 

 

2.3.1 FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA DE INDUÇÃO 

 

Atualmente, as ferramentas de indução possuem diversas bobinas transmissoras e 

receptoras. Porém, para tornar mais simples a explicação do princípio de funcionamento dos 

instrumentos de indução, será considerado apenas um par de bobinas composto por uma 

transmissora e uma receptora, ambas coaxiais ao eixo do poço. 

Em 1949, Henri Doll apresentou a indústria do petróleo o método de perfilgem de 

indução, capaz de medir a resistividade da formação em meios não condutivos. Uma fonte de 

corrente alternada (It) de frequência apropriada alimenta a bobina transmissora, a qual é 

suportada por um mandril isolante, gerando um campo eletromagnético primário (Ht). O 

campo magnético criado induz um fluxo circular de corrente (correntes de Foucault), coaxial 

ao eixo da sonda e do poço, na formação sedimentar ao redor do poço, de intensidade 

crescente com a condutividade (σ) do meio. Essas rochas sedimentares são geralmente permo-

porosas e, por isso, podem conter soluções eletrolíticas e constituir, assim, bons condutores de 

corrente elétrica. O fluxo circular de corrente induzido, por sua vez, cria um campo magnético 

secundário (H2) que induz uma voltagem (∆VR) na bobina receptora, montada sobre o mesmo 

mandril não condutivo, fornecendo as informações das características condutivas da rocha 

(Figura 2.5). 

Assim, com base nas leis do eletromagnetismo (equações de Maxwell), as correntes 

induzidas dentro da formação (correntes de Foucault) estão defasadas de 90º em relação à 

corrente que circula na bobina transmissora (Figura 2.6) e sua magnitude depende da 

condutividade das formações circunvizinhas ao poço (CARVALHO, 1993). 

Como mencionado anteriormente, esses fluxos circulares de correntes criam um 

campo magnético secundário que induzirá na bobina receptora uma voltagem alternada. O 

sinal captado (ΔVR) será dado por: 
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(2.10) 

 

Onde: 

K – é uma constante ferramental (depende das características das bobinas); 

g – fator geométrico (depende da posição dos fluxos circulares de corrente com relação ao par 

de bobinas); 

  – condutividade do meio.  

 

 

Figura 2.5 – O princípio de ferramentas de indução. 

Fonte: Adaptado de Ellis & Singer (2007). 

Kg RV
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Figura 2.6 – Diferença de fase entre as correntes. 

Fonte: Modificado de Serra (1984). 

 

 

Figura 2.7 – Sonda básica de indução de duas bobinas. 

Fonte: Adaptado de Doll (1949). 
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Conforme mostrado na Figura 2.7, o oscilador, responsável por fornecer corrente 

alternada à bobina transmissora (T), e o amplificador, que conecta a bobina receptora (R) ao 

registrador presente na superfície, estão contidos na sonda. Na ausência de qualquer meio 

condutor em torno do aparelho, como, por exemplo, quando ele é suspenso no ar a partir de 

uma armação de madeira suficientemente alta acima do solo, o acoplamento entre o 

transmissor e receptor de bobinas está totalmente equilibrado, de modo que o aparelho de 

medição lê zero. Por outro lado, como já dito anteriormente, em poços de perfuração, o campo 

magnético criado pela bobina transmissora produz correntes de Foucault ao redor do poço, 

que são proporcionais à condutividade da formação. Sendo assim, o sinal captado pela bobina 

receptora é proporcional à condutividade da formação (DOLL, 1949). 

 Entretanto, a bobina receptora não capta somente o sinal proveniente das formações de 

interesse. Ela também registra sinais de acoplamento direto entre a bobina transmissora e 

receptora, sinais gerados nas diversas zonas circunvizinhas (lama, zona lavada, zona de 

transição, zona virgem e camadas adjacentes), entre outros sinais que afetam a resposta 

procurada. Para camadas muito condutivas, ocorre uma série de interferências entre os 

campos criados pelos diferentes fluxos circulares de corrente, inclusive autoindução. Estas 

interferências provocam diminuições no sinal de resposta (ΔVR) (CARVALHO, 1993). 

 

2.3.2 FATOR GEOMÉTRICO 

 

Quando a formação ao redor do poço é homogênea, ou tem camadas de grande 

espessura e não existe invasão de filtrado de lama, a condutividade aparente medida pelo 

instrumento é similar à condutividade verdadeira da formação. Entretanto, quando essa 

formação é heterogênea, como no caso de uma formação com camadas finas de diferentes 

condutividades, a condutividade aparente medida pelo instrumento representa uma 

combinação das condutividades dos diferentes meios presentes ao redor do poço. 

Na perfilagem de indução, considerando que o poço é vertical, os fluxos de corrente 

são circunferências horizontais com seus centros no eixo do poço. Cada linha de corrente 

pertence ao mesmo meio por todo seu percurso, e nunca atravessa uma fronteira entre meios 

de condutividades diferentes. Sendo assim, a influência de cada região do meio pode ser 

considerada separadamente e o sinal medido é considerado o somatório de cada sinal 

individual oriundo das diferentes regiões. (DOLL, 1949) 
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Para melhor explicar a contribuição das diferentes regiões da formação para a resposta 

da ferramenta de indução, Doll (1949) utilizou o conceito de bobina unitária para quantificar o 

sinal oriundo de cada região. Por definição, a expressão “bobina unitária” corresponde a uma 

bobina circular teórica localizada num meio homogêneo e coaxial ao eixo da ferramenta, 

tendo uma área seccional unitária transversal (Figura 2.8). 

 

 

Figura 2.8 – Bobina unitária teórica. 

Fonte: Carrasco (2004). 

 

O sinal proveniente de uma única bobina unitária, de raio r e situado a uma distância z 

do centro O do sistema de bobinas, é dado por: 

 

(2.11) 

 

Onde: 

AT – área da bobina transmissora (área de uma volta multiplicada pelo número de voltas). 

AR – área da bobina receptora.  

I – intensidade da corrente na bobina transmissora. 

L – espaçamento entre as duas bobinas. 

  – frequência angular. 

µ – viscosidade do meio. 
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Analisando termo a termo a equação (2.11) e comparando-a com a equação (2.10), é 

possível observar que o primeiro termo da equação desenvolvida por Doll representa a 

constante ferramental K. O segundo colchete contém as informações relativas à posição da 

bobina unitária g(r,z) . O terceiro e último termo da equação é a influência da condutividade 

do meio onde a bobina teórica está inserido. 

Para um número infinito de bobinas e considerando que cada bobina unitária contribua 

independentemente para a força eletromotriz que se desenvolve na bobina receptora, a 

resposta da ferramenta será: 

 

(2.12) 

 

Sabemos que as formações circunvizinhas ao eixo do poço não são homogêneas, 

subdividindo-se em zonas cilíndricas coaxiais de diferentes condutividades (lama, zona 

lavada, zona de transição e zona virgem). Assim, a função resposta pode ser expressa como a 

equação a seguir, em que a,b, ... são as diferentes zonas cilíndricas coaxiais. 

 

(2.13) 

 

Para melhor representação da equação obtida por Doll, substitui-se as integrais duplas 

pela letra G: 

 

(2.14) 

 

em que Ga, Gb, ... são, respectivamente, os fatores geométricos das zonas a, b etc. 

 O perfil de indução é uma medida da condutividade aparente (σap), expressa como: 

 

(2.15) 

 

onde Ga, Gb, ... representam a fração de contribuição de cada zona coaxial para o sinal total. 

Sendo assim, 

 

(2.16) 
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2.3.2.1 FATOR GEOMÉTRICO RADIAL 

 

 O fator geométrico radial G(r) é obtido integrando a função G(r,z) entre os limites 

       ; 

 

(2.17) 

 

 Pode-se verificar que a função G(r) terá o seu valor máximo a uma distância 

aproximadamente igual a L/2,  a partir do eixo da sonda (Figura 2.9). A partir da distância 

     as contribuições do meio são praticamente desprezíveis. 

 

 

Figura 2.9 – Fator geométrico radial, G(r). 

Fonte: Adaptado de Duesterhoeft (1961). 

 

2.3.2.2 FATOR GEOMÉTRICO VERTICAL 

 

 O fator geométrico vertical G(z) é obtido integrando a função G(r,z) entre os limites 

      ; 

 

(2.18) 
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 Neste caso, o valor máximo da função G(z) provém das bobinas unitárias localizadas 

entre as bobinas transmissora e receptora, se tornando praticamente desprezível a partir da 

distância correspondente a 2L (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10 – Fator geométrico vertical, G(z). 

Fonte: Adaptado de Duesterhoeft (1961). 
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CAPÍTULO 3 

FATORES QUE AFETAM A RESPOSTA DO PERFIL DE INDUÇÃO 

 

 

Para que seja possível obter uma resposta mais aproximada da realidade através da 

utilização do método de indução é necessário avaliar quais são os principais fatores que 

podem afetar sua resposta e conhecer quais são os métodos utilizados para diminuir sua 

influência.  

 

3.1 ACOPLAMENTO DIRETO 

 

Conforme já foi citado anteriormente, a bobina receptora irá captar não só o sinal 

proveniente das formações, mas também outros sinais que não são de interesse e atrapalham a 

interpretação do perfil. Alguns desses sinais são provenientes do campo magnético primário, 

oriundos diretamente da bobina transmissora para a receptora sem que haja a contribuição da 

formação, o chamado acoplamento direto. Esses sinais podem ser separados dos gerados pelo 

campo secundário através da amplitude e ângulo de defasagem. Os sinais de acoplamento 

direto possuem amplitude maior, tendo em vista a pouca atenuação devido à menor trajetória 

percorrida. Além disso, o ângulo de defasagem desses sinais é de 90º, enquanto que os sinais 

de origem secundária são defasados em 180º. (ELLIS & SINGER, 2007) 

 

 

Figura 3.1 – Arranjo balanceado. 

Fonte: Adaptado de Serra (2008). 
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O sinal induzido diretamente no receptor pelo transmissor pode ser 50.000 vezes 

maior que o sinal induzido pelas bobinas unitárias da formação e pode cobrir a resposta 

procurada. Para eliminar esse sinal é utilizado um arranjo balanceado que consiste em 

adicionar à bobina receptora uma bobina direcionada em sentido oposto, conforme observado 

na Figura 3.1 (SERRA, 2008). 

 

3.2 EFEITO DE PROPAGAÇÃO E INDUTÂNCIA MÚTUA 

 

O efeito de propagação, também conhecido como skin effect, refere-se à perda de 

sinal, que é detectado pela bobina receptora devido à interferência, à atenuação e à mudança 

de fase que uma onda eletromagnética sofre até que a ferramenta de indução consiga fazer a 

leitura da mesma. Isso acontece, pois a velocidade de penetração na formação de uma onda 

eletromagnética é reduzida devido à absorção de energia feita pelos elementos das rochas 

(Figura 3.2). Essa absorção influencia diretamente na performance das ferramentas de 

indução, tendo em vista que a amplitude de uma onda diminui a medida que se distancia da 

fonte geradora. Além disso, erros de leitura ocorrerão por causa das mudanças de fase sofridas 

pelas ondas eletromagnéticas, já que essas ferramentas foram desenvolvidas para detectar 

sinais com 180º de defasagem daquele emitido pelo transmissor. (NERY,1990) 

 

 

Figura 3.2 – Efeito de Propagação. 

Fonte: Serra (2008). 
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Esse efeito foi descoberto em 1962 por Moran & Kunz (1942), que, ao analisarem o 

comportamento do campo eletromagnético nas sondas de indução, observaram que a teoria do 

Fator Geométrico proposta por Doll (1949) não fazia uma leitura correta das características da 

formação, tendo em vista que a voltagem calculada por eles era consideravelmente menor. Foi 

constatado que quanto mais condutivo for o meio, maior é o efeito de propagação, ou seja, 

para um meio de baixa condutividade, esse efeito tende a zero. Sendo assim, a teoria do Fator 

Geométrico estaria correta para meios pouco condutivos.  

A Figura 3.3 mostra uma comparação entre a resposta real obtida numa perfilagem de 

indução e aquela desejada. Além disso, ilustra a relação entre o efeito skin e a condutividade.  

 

 

Figura 3.3 – Comparação entre a resposta real e a desejada de uma ferramenta de indução. 

Fonte: Adaptado de Schlumberger (1989). 

 

Outro fator que muitas vezes é considerado dentro do efeito skin é o correspondente à 

indutância mútua.  Quando as formações são muito condutivas, as correntes induzidas na 

formação são grandes e seus campos magnéticos significativos.  Assim, cada corrente de 

Foucault não vai ser independente das outras.  Portanto, os campos magnéticos dessas bobinas 

induzem forças eletromagnéticas adicionais nas outras bobinas, alterando a amplitude e a fase 
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do sinal no receptor (Figura 3.4). Essas interações fazem o sinal de condutividade ser baixo 

(SERRA, 2008).  

 

Figura 3.4 – Indutância mútua. 

Fonte: Adaptado de Serra (2008). 

 

3.3 EFEITO DE POÇO 

 

Durante a maioria dos processos de perfuração de poços, uma lama é bombeada 

através de uma longa coluna de perfuração, a qual possui uma broca acoplada ao seu extremo. 

A lama é liberada através dos orifícios da broca com o intuito de lubrificá-la e resfriá-la, além 

disso, durante o seu retorno, que ocorre pelo espaço anular entre a coluna e a parede do poço, 

a lama arrasta os cascalhos até a superfície. Outra importante função da lama é exercer uma 

pressão hidrostática sobre as formações, de modo a evitar o influxo de fluidos indesejáveis 

(kick) e estabilizar as paredes do poço (THOMAS, 2001). 

As operações de perfilagem a cabo são realizadas de modo que as ferramentas fiquem 

mergulhadas na lama presente no poço, ou seja, todo o entorno dessas ferramentas será 
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composto pela lama de perfuração. Sendo assim, fatores como o diâmetro do poço e as 

propriedades da lama podem afetar a resposta dos perfis de indução, resultando em uma 

interpretação errada da Rt.  

 

3.3.1 DIÂMETRO DO POÇO 

 

 O diâmetro do poço determina o volume de lama que envolve a ferramenta, o que quer 

dizer que quanto maior o tamanho do poço, maior é o volume de lama ao redor da ferramenta 

e, consequentemente, maior é o efeito sobre o perfil. Com isso, as empresas de serviços que 

realizam operações de perfilagem criaram especificações, de acordo com cada ferramenta, 

contendo o tamanho máximo do poço para que possa ser obtido um perfil de qualidade, tendo 

em vista que,  dependendo de quão grande for o diâmetro do poço, o sinal vindo da formação 

pode ser muito fraco ou até mesmo nulo (SERRA, 1984). 

  

3.3.2 PROPRIEDADES DA LAMA 

 

 Grande parte das lamas de perfuração são classificadas, em sua composição,  como à 

base de água ou à base de óleo. Esses fluidos são misturas complexas de sólidos, líquidos e 

produtos químicos, que têm como principais objetivos ajustar a densidade, manter o nível de 

acidez (pH) desejado e ajustar as propriedades de escoamento.  

 Como foi visto no segundo capítulo deste trabalho, as ferramentas de indução são 

utilizadas em ambientes com baixa condutividade, ou seja, lamas à base de óleo. Essas lamas 

consistem em uma mistura complexa de óleo, água, sal e surfactantes necessários para manter 

a mistura óleo-água em emulsão. Apesar do óleo estar na fase contínua, algumas lamas à base 

de óleo podem conter até 40% de água. A resistividade de uma lama à base de óleo é cerca de 

1.000 ohm-m ou maior (ANDERSON, 2001). 

 Já a resistividade das lamas à base de água depende, principalmente, da sua salinidade. 

Quando essas lamas são feitas de água do mar, elas se tornam muito condutivas, variando de 

0,005 a 0,1 ohm-m, enquanto que lamas à base de água doce são menos condutivas, variando 

de 0,01 a 5 ohm-m (ANDERSON, 2001). A baixa resistividade apresentada por esse tipo de 

lama irá acarretar numa grande interferência na resposta da ferramenta de indução, onde o 

perfil obtido não mostrará uma análise real da formação, tendo em vista que grande parte do 

sinal virá do poço. 
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3.4 EFEITO DE INVASÃO 

 

Conforme citado anteriormente, para evitar o fluxo indesejado de fluidos, a lama é 

condicionada de modo que a pressão hidrostática exercida pela coluna de lama seja maior que 

a pressão dos poros da formação. O diferencial de pressão que foi estabelecido irá forçar a 

lama a penetrar nas camadas permeáveis, resultando no fenômeno conhecido como invasão. 

As partículas sólidas da lama, que normalmente são maiores que os poros, são então 

depositadas na parede do poço, formando o reboco (Figura 3.5). Com isso, o reboco dá 

origem a uma camada praticamente impermeável que reduz drasticamente a taxa de 

penetração de fluidos na formação. (SCHLUMBERGER, 1972)  

 

 

Figura 3.5 – Formação do reboco na parede do poço. 

Fonte: Adaptado de Serra (1984). 

 

Durante o processo de infiltração do filtrado de lama, os fluidos que originalmente 

estavam presentes nos poros da rocha-reservatório são deslocados parcial ou totalmente, 

dependendo das propriedades da rocha e dos fluidos. A região mais próxima ao poço, 

conhecida como zona lavada, tem seus fluidos completamente deslocados pelo filtrado de 

lama. Quanto mais distante do poço, menor será a saturação de filtrado de lama, ou seja, uma 

região de transição é estabelecida onde há uma mistura do fluido original e do filtrado. Essa 

região é conhecida como zona invadida ou zona de transição (Figura 3.6). A profundidade da 

invasão depende da porosidade e permeabilidade da rocha, das características da lama, da 
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diferença de pressão entre o poço e a formação e da efetividade da formação do reboco. A 

região cujos fluidos originais não foram perturbados é conhecida como zona virgem. 

(SCHLUMBERGER, 1989) 

 

 

Figura 3.6 – Seção horizontal do poço e formação.  

Fonte: Schlumberger (1989). 

 

 

Figura 3.7 – Variações na resistividade da formação para um aquífero (A) e na saturação dos fluidos 

para um reservatório de óleo (B). 

Fonte: Adaptado de Schlumberger (1989). 

 

Após o processo de invasão, os fluidos que estão presentes nos poros da formação 

próxima ao poço possuem natureza e proporções diferentes do conteúdo original, ou seja, 

antes da perfuração. Tendo em vista que parte do sinal capitado pelas ferramentas de indução 

virá da zona invadida, essas mudanças devem ser levadas em consideração para que a 

saturação do fluido da zona virgem possa ser estimada. A Figura 3.7 ilustra as mudanças tanto 

na saturação dos fluidos quanto na resistividade da formação: (A) para um aquífero e (B) um 

reservatório de óleo.  
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3.5 EFEITO DAS CAMANDAS ADJACENTES 

 

A maioria das formações rochosas em que se encontram reservatórios de petróleo é 

composta por uma sequência de camadas sedimentares de diferentes espessuras e 

propriedades. Tais características são dependentes das condições geológicas durante o 

processo de deposição. Para o perfil de indução, a resistividade é a propriedade medida que 

torna possível a identificação das diferentes camadas. 

Conforme já foi falado no segundo capítulo desse trabalho, a resistividade de uma 

formação depende, principalmente, da quantidade de água presente em seus poros, uma vez 

que o fluxo de corrente elétrica só é possível ocorrer através de um meio condutivo, nesse 

caso a água. Sendo assim, quanto maior a porosidade, maior é a quantidade de água presente 

e, consequentemente, menor é a resistividade. Outro fator que também influencia a 

resistividade é a salinidade da água, que em elevadas concentrações reduz ainda mais a 

resistividade do meio.  

Segundo Anderson (2001), a porosidade e a resistividade das camadas podem variar 

muito, dependendo da sua caracteristica geológica. Evaporitos possuem porosidade 

desprezível e resistividade acima de 100 ohm-m. Folhelhos e argilas, apesar de grande 

quantidade de seus poros conter água (cerca de 40%), são impermeáveis ao fluxo de fluidos e 

apresentam resistividade entre 0,5 e 5 ohm-m. Arenitos bem consolidados possuem 

porosidades entre 10 e 15%, enquanto que mal consolidados podem ter 30% ou mais de 

porosidade. A resistividade dessas rochas pode variar de 0,2 ohm-m, na presença de água 

salgada, a mais de 1.000 ohm-m, na presença de óleo.  

A resposta da ferramenta para uma camada de interesse pode ser fortemente afetada 

pelas camadas adjacentes. Entretanto, esse efeito não aparece muito em camadas espessas, já 

que quantidade de dados obtidos de cada camada é maior. Por outro lado, na presença de 

camadas finas, a identificação das fronteiras entre as camadas é um grande problema para a 

perfilagem de indução.  

 

3.5.1 RESPOSTA EM CAMADAS FINAS  

 

Na geologia, camadas finas ou delgadas são definidas como aquelas cujas espessuras 

que variam de 5 a 60 cm. Entretanto, para perfilagem de poços, o conceito de camadas finas 
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são aquelas cujas espessuras estão abaixo da resolução vertical das ferramentas, sendo 

geralmente inferiores a 30 cm (CARVALHO, 1993).  

A resolução vertical das ferramentas de medição pode ser definida como a camada de 

menor espessura, na qual uma medida verdadeira pode ser obtida. Sua determinação se dá 

através da geometria da sonda. No caso das ferramentas de indução, a resolução será 

determinada pelo espaçamento entre as bobinas transmissora e receptora. A resolução vertical 

será maior, quanto menor for a distância entre as bobinas. No entanto, ao reduzir o 

espaçamento para obter uma melhor resolução, a profundidade de investigação é 

comprometida, tendo em vista que essas grandezas são inversamente proporcionais 

(AIZMAN, 1990). A Figura 3.8 ilustra uma sequência estratigráfica com a relação entre 

espessura de camadas e resolução vertical das ferramentas de perfilagem mais comuns.  

 

 

Figura 3.8 – Relação entre espessura de camadas e resolução vertical. 

Fonte: Adaptado de Serra & Andreani (1991) apud Carvalho (1993). 
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A grande questão que envolve o perfil de indução e camadas finas vem do fato de que 

o sinal medido pelas ferramentas consiste em uma média de contribuições de todas as 

camadas no interior do volume de investigação. Conforme mostrado pela Figura 3.8, as 

ferramentas de indução não possuem uma boa resolução vertical. Com isso, camadas 

adjacentes a camadas delgadas irão interferir na resposta e, consequentemente, a resistividade 

obtida não será verdadeira. 

 

3.6 MERGULHO DAS CAMADAS 

 

Para a perfilagem, camadas inclinadas são definidas como quaisquer camadas que não 

são perpendiculares ao eixo da ferramenta de medição. Sendo assim, esse mergulho pode ser 

causado pela inclinação da formação geológica, pelo desvio do poço com relação ao eixo 

vertical, ou então por uma combinação entre esses dois fatores. (ANDERSON, 2001) 

O efeito causado pelo mergulho das camadas na resposta das ferramentas só passou a 

ser levado em consideração quando a perfuração horizontal se tornou uma prática comum, em 

meados dos anos 80. Antes disso, as camadas encontradas geralmente possuíam inclinações 

menores que 30º,  o que causava pouca interferência na resposta de indução. Entretanto, com 

o uso da perfuração horizontal, os mergulhos encontrados passaram a serem maiores que 60º, 

tornando os perfis resistivos não interpretáveis. (ANDERSON et al, 1988) 

 

 

Figura 3.9 – Resposta de ferramentas de indução em poços verticais (A) e muito inclinados (B). 

Fonte: Anderson (2001).  
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Esse problema ocorre devido ao volume de investigação das ferramentas. Em poços 

verticais, o volume de investigação de uma ferramenta está, normalmente, dentro da camada 

em que ela está localizada. No entanto, em poços horizontais a investigação pode se estender 

por diversas camadas, o que resulta na influência das camadas adjacentes na resposta do 

perfil, conforme mostrado na Figura 3.9. 

No perfil, além da interpretação errada da resistividade da formação, esse efeito 

afetará a leitura da espessura das camadas, as quais parecerão mais grossas do que realmente 

são. Esse efeito será maior ainda em camadas finas, tendo em vista que a interferência 

causada pelas camadas adjacentes é maior. Camadas resistivas também são mais afetadas do 

que as condutivas. (HARDMAN & SHEN, 1986) 
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CAPÍTULO 4 

INDUÇÃO TRIAXIAL 

 

 

Como já mencionado no capítulo 1, a resistividade foi a primeira propriedade a ser 

medida por ferramentas de perfilagem a cabo. Com o passar do tempo, diversas técnicas 

foram desenvolvidas e aprimoradas a fim de melhor avaliar as características elétricas da 

formação, até que a perfilagem de indução se tornou a técnica mais utilizada para medir a 

resistividade.  Entretanto, diversos fatores afetam a resposta da ferramenta de indução. Com 

isso, uma nova técnica, chamada de perfilagem de indução triaxial, foi desenvolvida para 

superar essas limitações e permitir uma melhor avaliação dos reservatórios de 

hidrocarbonetos, os quais, antes, podiam ser subestimados ou ignorados.  

 

4.1 HISTÓRICO E IMPULSO PARA MEDIÇÕES TRIAXIAIS 

 

A perfilagem por indução triaxial apareceu pela primeira vez na literatura em 1957, 

quando a Shell patenteou os conceitos dessa nova técnica, sem desenvolver as ferramentas 

capazes de fazer essa medição. O motivo de não construir esse instrumento naquela época 

deu-se, principalmente, pela falta de tecnologia para o desenvolvimento de tal ferramenta e 

pela falta de capacidade para processar os dados obtidos por essa técnica. Em 1993, a Shell e 

a Baker Atlas começaram a desenvolver a primeira ferramenta de indução triaxial, nomeada 

de 3DEX. O protótipo final dessa ferramenta foi apresentado em 2004, após muitos estudos 

que levaram ao aperfeiçoamento do projeto inicial. Tendo em vista as grandes vantagens 

proporcionadas por essa nova técnica, a Schlumberger também começou, no início do século, 

o desenvolvimento da sua própria ferramenta de indução triaxial. Chamada de Rt Scanner, a 

nova ferramenta da Schlumberger teve seu lançamento comercial em 2007 (ZHANG et al, 

2007). 

O interesse em desenvolver esses equipamentos tomou força, principalmente, por 

causa das limitações da medição uniaxial em reservatórios anisotrópicos e em camadas não 

perpendiculares ao eixo da ferramenta, que são cada vez mais frequentes na indústria do 

petróleo. Apesar dessas limitações terem sido identificadas na década de 50, não havia 

nenhum método capaz de medir a anisotropia com a ferramenta de indução, nem solução 

trivial para os efeitos negativos das camadas inclinadas causados na resistividade de indução.  
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O avanço tecnológico proporcionou um melhor entendimento dos conceitos envolvidos nesse 

novo método e um maior poder de processamento de dados, resultando no desenvolvimento 

das ferramentas de indução triaxial. 

Os benefícios proporcionados por essas novas ferramentas de medição é resultado da 

instalação de transmissores e receptores ortogonais, que tornam possível a captação dos 

diferentes componentes dos campos magnéticos induzidos, diferentemente das ferramentas de 

indução convencionais que só podem medir o componente magnético ao longo do eixo do 

poço. Apesar de possuir características menos vantajosas, as ferramentas convencionais 

fornecem dados que proporcionam boas interpretações dos parâmetros da formação. 

Entretanto, elas não oferecem uma interpretação tão completa quanto a das ferramentas 

triaxiais. Em particular, a ferramenta triaxial fornece dados para melhor  interpretação de: 

 Anisotropia da formação: uma ferramenta de indução convencional, descida em um 

poço vertical, é sensível apenas à resistividade horizontal da formação. A ferramenta 

triaxial é sensível à anisotropia a qualquer inclinação. 

 Inclinação da formação e camadas transversais: enquanto não é capaz de fornecer 

resultados tão acurados quanto um dipmeter convencional, a ferramenta de indução 

triaxial pode fornecer uma boa indicação da inclinação da formação e do ângulo 

azimute. 

 Identificação de fraturas: uma ferramenta triaxial pode identificar a presença e a 

orientação de fraturas, proporcionando informação importante sobre as direções das 

tensões da formação. Essa sensibilidade é mais forte para fraturas que contenham com 

hidrocarbonetos. 

 Identificação da geometria da formação: essas ferramentas podem ajudar a detectar a 

presença e direção de camadas próximas ao poço. Além disso, elas podem fornecer 

uma indicação de acunhamento litológico ou invasão direcional. (ROSTHAL et al, 

2003) 

Para desenvolver esses equipamentos foi necessário entender os efeitos do poço na 

medição, tendo em vista que eles podem ser de magnitude duas vezes maior em ferramentas 

triaxiais em comparação com as uniaxiais. Essa situação foi contornada através do uso de 

modelagem computacional, que permitiu testar diversos projetos de ferramentas triaxiais sem 

que houvesse a necessidade de construí-las e testá-las fisicamente. As novas ferramentas 

incluem vários eletrodos conectados a um mandril condutor. Essa configuração permite que as 
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correntes do poço retornem pela ferramenta, reduzindo os efeitos do poço a um nível 

equivalente à ferramenta uniaxial (ANDERSON et al, 2008).  

Outro efeito bastante estudado foi aquele causado pelas camadas inclinadas, que não 

são perpendiculares ao eixo da ferramenta de perfilagem, ou seja, resultante da inclinação de 

formações geológicas ou do desvio da trajetória do poço com relação ao eixo vertical. Durante 

a década de 80, códigos analíticos foram desenvolvidos para estimar a resistividade de 

camadas inclinadas usando dados das ferramentas uniaxiais, mas o processamento baseia-se 

em dados provenientes de outras fontes. Com isso, para essa situação, a medição uniaxial 

pode não ser confiável, podendo, até mesmo, fornecer uma solução que não seja única, no 

caso de fontes de dados externos terem sido utilizados (ANDERSON et al, 2008).  

Todas estas questões colocavam problemas para ferramentas uniaxiais de indução. Na 

maioria dos casos, não havia informação suficiente para corrigir os dados completamente. No 

entanto, as ferramentas de indução triaxiais fazem as medições necessárias para resolver as 

ambiguidades e medir adequadamente a resistividade dos reservatórios anisotrópicos. 

 

4.2 ANISOTROPIA ELÉTRICA 

 

 Uma formação é denominada anisotrópica quando suas propriedades físicas 

apresentam valores distintos ao serem  mensuradas em diferentes direções. Isso significa que 

a anisotropia elétrica é resultante da diferença de valores entre a resistividade horizontal (Rh), 

paralela às camadas, e a resistividade vertical (Rv), perpendicular às camadas. Um exemplo 

comum é uma formação composta por uma série de camadas finas de folhelhos e arenitos. 

Nessa situação, se os arenitos estão preenchidos com hidrocarbonetos, então suas 

resistividades serão muito maiores do que as dos folhelhos, resultando em valores diferentes 

para Rh e Rv.   

As medições da resistividade horizontal são análogas a um circuito de resistores em 

paralelo. Então, o valor da resistividade é fortemente influenciado pela camada que apresenta 

a menor resistividade. Para um circuito de resistores em paralelo, o fluxo de corrente através 

das menores resistências é maior, e cada resistor divide a corrente de acordo com o recíproco 

da sua resistência. No caso de uma formação composta por camadas de folhelhos e arenitos 

preenchidos com hidrocarbonetos, os folhelhos teriam maior influência sobre a resposta da 

ferramenta de indução convencional, resultando na subestimação da zona de interesse. A 

resistividade vertical é análoga a um circuito de resistores em série, no qual o valor da 
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resistência é somado como um todo. Nessa situação, a maior resistividade é dominante, que é 

o caso de camadas que contêm hidrocarbonetos. Essas analogias podem ser melhor 

compreendidas com o auxílio da  Figura 4.1.   

 

 

Figura 4.1 – Analogia a circuitos elétricos. 

Fonte: Anderson et al (2008). 

 

Para uma medição de indução uniaxial, as correntes da formação fluem em circuitos 

horizontais, onde a sensibilidade resultante é a resistividade horizontal. Para a maioria dos 

reservatórios laminados, Rh ≠ Rv. Baseado na analogia do circuito em paralelo, o valor da 

resistividade aparente, Ra, será similar à camada de menor resistividade, normalmente o 

folhelho. Com isso, a natureza dominante das camadas menos resistivas escondem as camadas 

mais resistivas que podem conter hidrocarbonetos, dificultando a avaliação da formação. 

(ANDERSON et al, 2008) 

 

4.3 EFEITO DE POÇO PARA MEDIÇÕES TRIAXIAIS 

 

O efeito de poço sempre foi um problema para as medições de indução, porém, como 

já mencionado anteriormente, a magnitude e o carácter desse efeito para a ferramenta triaxial 

são muito piores do que para a ferramenta convencional. Esse efeito é aumentado,  

particularmente,  quando a ferramenta está descentralizada em um poço condutivo.  
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Para eliminar os efeitos do poço, foi importante entender a física do fenômeno 

envolvido. Para uma ferramenta que possui um transmissor e um receptor com seus eixos 

localizados na direção x (perpendicular ao eixo poço), centralizada em um poço de uma 

formação homogênea, a corrente irá fluir pela formação através de fluxos circulares. Essas 

correntes são distorcidas nas proximidades do poço, causando uma mudança de voltagem do 

receptor. O efeito de poço, nesse caso, não é muito diferente do que aquele que ocorre com 

ferramentas de indução convencionais. Por outro lado, quando a ferramenta está 

descentralizada na direção y (paralela ao eixo do poço), a situação é dramaticamente 

diferente. Nesse caso, grandes fluxos de correntes são induzidos dentro poço.  

Outra característica importante é que, além das características da lama, do poço e da 

formação mais próxima, o efeito de poço depende das formações distantes da ferramenta. Isso 

acontece, pois o tamanho das correntes dentro do poço depende das características dos 

elementos de todo seu percurso, ou seja, da formação e do poço. Por exemplo, para uma 

ferramenta que está localizada em uma zona de hidrocarboneto fina e resistiva com folhelho 

condutivo acima e contato água e óleo abaixo, a corrente induzida dentro do poço pode 

deslocar-se para o folhelho ou para a zona de água. Nesse caso, a corrente é muito maior do 

que para um meio homogêneo. 

Para minimizar os efeitos de poço, são utilizadas ferramentas de corpos metálicos, 

onde apenas as áreas das bobinas são isoladas, eliminando quase que totalmente as correntes 

que fluem dentro do poço. Devido ao corpo condutivo, as correntes que iriam fluir pelo poço 

são controladas e passam a fluir pelo corpo da ferramenta. A Figura 4.2 mostra uma 

comparação de como seria o fluxo de corrente no interior do poço para uma ferramenta de 

corpo isolante e para outra de corpo condutivo. Utilizando esse método, o efeito de poço 

restante é comparável em tamanho e comportamento com o da ferramenta convencional.  

As variações do efeito de poço, causadas pela descentralização da ferramenta com 

relação ao eixo y, são mostradas na Figura 4.3, tanto para uma ferramenta de corpo metálico 

quanto para uma de corpo isolante, ambas localizadas em um poço com lama condutiva. É 

apresentada uma comparação entre os dois tipos de mandril, através da qual é possível notar 

que o corpo condutivo reduz consideravelmente o efeito de poço causado pela 

descentralização da ferramenta.  

Outro método que também é capaz de minimizar o efeito de poço de uma ferramenta 

de indução triaxial é a focalização através da variação da frequência de operação. Esse 
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método utiliza a diferença entre as respostas da ferramenta em duas frequências, em vez de 

uma única frequência. Um dos problemas relacionados a esse método é a amplificação do 

ruído proveniente desse procedimento. Além disso, a focalização por frequência proporciona 

um comportamento muito complicado em formações mais complexas e conduz a um efeito de 

poço não localizado. Ou seja, o efeito de poço depende das características das formações 

distantes da ferramenta e não apenas da vizinhança próxima.  

 

 

Figura 4.2 – Correntes de poço para ferramentas descentralizadas em meios condutivos.  

Fonte: Rosthal et al (2003). 

 

Essa relação pode ser vista na Figura 4.4, onde uma ferramenta está localizada frente a 

uma camada fina de condutividade igual a 20 mS/m, a qual possui variações nas resistividades 

das fronteiras. O gráfico mostra a variação do efeito de poço para uma ferramenta 

descentralizada devido à influência das camadas adjacentes, e ainda, uma comparação entre 

ferramentas de corpo metálico, isolante e isolante com focalização. Embora não tão eficiente 

quanto à utilização de mandril metálico, a focalização através da variação frequência reduziu 

consideravelmente o efeito de poço em meios homogêneos, ou seja, quando as fronteiras 

possuem a mesma condutividade que a camada. Entretanto, quando as fronteiras possuem 

resistividades diferentes das camadas, a focalização por frequência não funciona tão bem. 

(ROSTHAL et al, 2003) 
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Figura 4.3 – Efeitos de poço para ferramentas descentralizadas de corpos isolante e condutivo. 

Rm = 1 ohm-m, Rt = 20 ohm-m, dh = 7 7/8” 

Fonte: Adaptado de Rosthal et al (2003). 

 

 

Figura 4.4 – Efeito de poço para ferramentas de corpos isolante, isolante com focalização e condutivo. 

σcamada = 20 mS/m, σm = 5000 mS/m, dh = 8” 

Fonte: Adaptado de Rosthal et al (2003). 
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 4.4 TEORIA DA PERFILAGEM DE INDUÇÃO TRIAXIAL 

 

As medições dos instrumentos tradicionais de indução são feitas por meio da 

passagem de corrente através das bobinas que são enroladas em torno do eixo da ferramenta, 

também chamado de eixo Z (azul), que induz um fluxo de corrente na formação, coaxial ao 

eixo do poço. As ferramentas de indução triaxial incluem, também, bobinas que são enroladas 

em torno do eixo X (vermelho) e do eixo Y (verde), que induzem correntes que fluem em 

planos ao longo dos eixos X e Y da ferramenta. Os componentes X, Y e Z do transmissor são 

combinados com os componentes X, Y e Z de um receptor, gerando uma matriz de nove 

termos (3x3) para cada par de bobinas (Figura 4.5).  Através de uma técnica avançada de 

inversão, é possível extrair a anisotropia elétrica, as posições das fronteiras entre as camadas e 

a inclinação relativa. (ANDERSON et al, 2008) 

 

 

Figura 4.5 – Princípio de funcionamento da ferramenta de indução triaxial. 

Fonte: Anderson et al (2008). 
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Para poços verticais localizados em camadas horizontais, apenas os pares XX, YY e 

ZZ respondem à condutividade (σ) da formação. Em poços direcionas ou com camadas 

inclinadas, todos os nove componentes da matriz são necessários para resolver totalmente a 

medição da resistividade.  

A resposta dos arranjos transversais é bem diferente da resposta oriunda dos 

tradicionais arranjos axiais. Para melhor entender a origem dos componentes que formam a 

resposta da ferramenta, um método chamado de aproximação de Born é utilizado de modo a 

proporcionar uma representação gráfica para a solução das equações que representam a região 

de investigação. Esse método é similar ao fator geométrico de Doll, com a diferença de que é 

válido para qualquer condutividade. A Figura 4.6 mostra as respostas de Born, de um arranjo 

de duas bobinas, para todos os termos da matriz, onde as áreas vermelhas correspondem a 

respostas negativas e as azuis a respostas positivas. (ANDERSON et al, 2008) 

 

 

Figura 4.6 – Aproximação de Born para as respostas da ferramenta de indução triaxial. 

Fonte: Anderson et al (2008). 

 

As seguintes características podem ser obtidas dessas respostas: 

 A resposta ZZ é simétrica azimutalmente e corresponde à mesma resposta medida pela 

ferramenta de indução uniaxial. 
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 Rápidas mudanças no formato das respostas XX e YY proporcionam boa sensibilidade 

aos limites das camadas. 

 As áreas negativas nas repostas XX e YY contribuem para os efeitos de poço e de 

descentralização da ferramenta. 

 Os pares transversais proporcionam uma sensibilidade de direção em formações 

heterogêneas.  

 ZX é o negativo de XZ, ZY é o negativo de YZ e XY é o mesmo que YX. 

 

4.5 COMPARAÇÃO ENTRE AS FERRAMENTAS 3DEX E RT SCANNER 

 

Apesar de possuírem o mesmo princípio de funcionamento, as ferramentas Rt Scanner 

e 3DEX são diferentes em seus desenhos e metodologia de processamento de dados. Essas 

duas ferramentas representam os recentes avanços da tecnologia que envolve a perfilagem de 

indução.  

Primeira ferramenta de indução triaxial a ser desenvolvida, a 3DEX,  possui 

transmissor e receptor de três componentes, que são, na verdade, bobinas separadas 

localizadas em locais diferentes (Figura 4.7). Por não possuir suas bobinas instaladas na 

mesma posição, os componentes transversais possuem diferentes espaçamentos entre a fonte e 

o receptor. Antes de chegar a sua versão comercial, a 3DEX media apenas cinco componentes 

da formação, os três principais, σxx, σyy e σzz, e ainda dois componentes transversais σxy e σxz. 

Em 2004, a Baker Atlas melhorou a ferramenta, a fim de que fosse possível extrair os 9 

componentes do campo magnético. A ferramenta opera em 10 frequências entre 20 e 220 

kHz, permitindo a focalização de múltipla frequência de modo a minimizar os efeitos de poço. 

A resolução vertical dessa ferramenta é cerca de 3 a 5 pés. A ferramenta de indução 

convencional muitas vezes precisa ser executada em conjunto, caso uma maior resolução 

vertical seja desejada (ZHANG et al, 2007). 

A ferramenta da Schlumberger é mostrada na Figura 4.8. A Rt Scanner consiste de um 

transmissor triaxial, três receptores axiais de curta profundidade de investigação, para corrigir 

os efeitos do poço, e seis receptores triaxiais. Além disso, um sensor que mede a resistividade 

da lama e alguns eletrodos também foram instalados para corrigir os efeitos do poço. Todos 

esses elementos são montados em um mandril de metal, que tem como objetivo proporcionar 

um meio condutivo para que as correntes geradas no poço possam retornar através dos 
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eletrodos da ferramenta. Os receptores estão localizados em diferentes espaçamentos, entre 

15” e 72”, para proporcionar diversas profundidades de investigação. A ferramenta opera em 

duas frequências, aproximadamente 13 e 26 kHz, e possui resolução vertical de 3 pés. 

(ZHANG et al, 2007; ANDERSON et al, 2008) 

 

 

Figura 4.7 – Ferramenta 3DEX. 

Fonte: Zhang et al (2007). 

 

 

Figura 4.8 – Ferramenta Rt Scanner. 

Fonte: Adaptado de Anderson et al (2008). 
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Uma importante característica apresentada pela Rt Scanner é a utilização de  

receptores e transmissores triaxiais, que são arranjos de bobinas instaladas no mesmo local. 

Além disso, essa ferramenta não fornece apenas a medição triaxial, mas também a medição de 

uma ferramenta convencional. Essa característica proporciona uma redução no tamanho e 

peso do string de ferramentas, além de reduzir o tempo de manobra de descida e subida das 

ferramentas, caso as duas medições sejam necessárias. Outra importante propriedade dessa 

ferramenta é o sistema de correção do efeito do poço, que permite o melhor funcionamento 

em ambientais como lama condutiva e poços muito inclinados, onde o efeito do poço é maior. 

(ZHANG et al, 2007) 

 

4.6 PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

Os processamentos de dados da Baker Atlas e da Schlumberger são diferentes, porém 

os resultados são semelhantes. As duas companhias fornecem as resistividades horizontal e 

vertical (Rh e Rv) no sistema de coordenadas da formação, assim como a razão de anisotropia 

Rv/Rh. Ambos também entregam a interpretação petrofísica da análise de uma formação de 

arenito e folhelho, conhecido como LSSA por Baker e LSA+ pela Schlumberger. A Baker 

tem também outro pacote de processamento chamado Glider, que se baseia num método de 

otimização de mínimos quadrados. 

 

4.6.1 FERRAMENTA 3DEX 

 

Para essa ferramenta, o processamento de dados ocorre em algumas etapas. O primeiro 

passo é ao executar o processo de focalização de múltipla frequência para remover os efeitos 

de propagação e do poço. O segundo passo é transformar os dados do processo de focalização 

para o eixo principal, onde apenas três principais componentes diagonais permanecem 

diferentes de zero. Isto é feito através de uma aproximação inversa de mínimos quadrados. Os 

ângulos de inclinação relativa e azimute também são obtidos nesta etapa, verificando cada par 

deles, e escolhendo o par que geram o mínimo de desajuste. Dados do perfil de indução 

convencional são usados para determinar os limites de camada, que serão utilizados na 

inversão para recuperar Rh e Rv. Uma vez que tenha sido feita a rotação dos dados para o eixo 

principal, eles podem ser tratados como dados de um poço vertical. Isso significa que o 

componente ZZ é desacoplada da Rv, e os componentes XX e YY são os mesmos. Apenas os 
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componentes ZZ e XX, portanto, são usados na inversão. O componente ZZ é invertido 

primeiro para recuperar Rh, e em seguida, o componente XX é usado para calcular Rv.  

 

4.6.2 FERRAMENTA RT SCANNER 

 

No processo de inversão 1D, os dados são primeiramente convertidos em 

condutividade aparente. Em seguida, eles são convertidos para o sistema de coordenadas do 

poço. Quando a inclinação relativa é zero, os componentes transversais também são zero. Os 

componentes principais são geralmente não nulos. O componente ZZ geralmente tem a maior 

amplitude e, XX e YY são menores em amplitude. As amplitudes dos componentes 

transversais são muito menores do que as dos componentes principais. Embora depois de 

serem convertidas em condutividade aparente, essas diferenças na amplitude tornaram-se 

menos óbvias. Durante a execução de inversão, os desvios padrão apropriados são atribuídos a 

cada um dos componentes, de modo a equilibrar as contribuições dos componentes principais 

e transversais. (ZHANG et al, 2007) 

 

4.7 INTERPRETAÇÃO DAS RESPOSTAS 

 

Apesar dos grandes avanços da tecnologia na aquisição e processamento de dados da 

ferramenta de indução, a interpretação petrofísica da anisotropia elétrica ainda é uma tarefa 

difícil. Durante a evolução da tecnologia, diversas técnicas de interpretação foram propostas. 

As técnicas de interpretação dos dados da perfilagem do poço mais aceitas podem ser 

classificadas em três categorias: 

 Determinação algébrica; 

 Inversões (otimização) por minimização de erros; 

 Simulação de Monte Carlo. 

 

4.7.1 DETERMINAÇÃO ALGÉBRICA 

 

 A solução algébrica, caracterizada pelo número de incógnitas igual ao número de 

equações para a interpretação petrofísica da anisotropia elétrica de reservatórios, pode ser 

subdividida em diversas técnicas que foram desenvolvidas baseadas em diferentes suposições, 
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a fim de resolver as equações que determinam a resistividade. Cada um desses métodos é 

caracterizado por pequenas variações no modelo da formação ou por diferentes meios de 

integrar informações de outros perfis, no intuito de reduzir o número de incógnitas 

relacionadas às equações para se obter a resistividade. 

 

4.7.2 INVERSÃO POR MINIMIZAÇÃO DE ERROS 

 

 À medida que o número de diversas medições de perfilagem aumenta, fica mais difícil 

de conciliar todas as medições apenas resolvendo um sistema de equações. Quando o número 

de medições é maior que o número de incógnitas, então é possível utilizar os métodos de 

inversão e otimização. Os métodos baseados na inversão por meio de técnicas de minimização 

requerem o desenvolvimento de um conjunto de equações da resposta da ferramenta, 

relacionando as propriedades dos vários componentes de um modelo petrofísico com as 

propriedades físicas reais da rocha medidas pelas ferramentas de perfilagem. As equações da 

resposta da ferramenta e as medições reais são usadas na inversão. 

 A utilização de métodos de interpretação petrofísica baseados em inversão através de 

técnicas de minimização permitem a integração eficaz e a utilização de dados de vários perfis 

e dados de amostras de rochas, além de fornecer uma solução de acordo com os dados 

introduzidos. A capacidade de explicar todos os dados proporciona resultados mais 

confiáveis. 

 

4.7.3 SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

 

 Devido à necessidade de um método que fosse capaz de determinar a amplitude da 

incerteza dos resultados associada a incertezas nos dados de entrada e nos parâmetros de 

avaliação, foi desenvolvido um método para analisar o impacto da incerteza em cada medição 

de perfilagem. Com esse método, a faixa de incerteza na coluna de hidrocarboneto 

equivalente é avaliada através da adição de ruídos aleatórios para os parâmetros de entrada e 

para os perfis de entrada, de acordo com os desvios padrões e com as avaliações múltiplas 

fornecidas. Geralmente, cerca de 100 a 200 avaliações são adequadas para conseguir uma 

distribuição representativa dos valores da coluna de hidrocarboneto equivalente. O método 

também permite ao usuário identificar as principais fontes de incertezas e quantificar o seu 

impacto sobre a coluna de hidrocarbonetos. (RABINOVICH, 2007) 
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4.8 ESTUDOS DE CASOS 

 

 Essa seção tem como objetivo mostrar as diversas características da ferramenta de 

indução triaxial e suas aplicações mais comuns, que incluem identificação e avaliação de 

camadas de baixa resistividade e de camadas finas, determinação do mergulho da formação e 

do azimute, além de expor as vantagens desse novo método com relação à ferramenta 

convencional. Assim, foram utilizados estudos de casos encontrados na literatura, a fim de 

enriquecer o trabalho através das análises de dados de poços reais. Da seção 4.8.1 à 4.8.3 e da 

4.8.6 à 4.8.8, utilizam-se dados obtidos através da ferramenta de indução 3DEX, enquanto que 

nas seções 4.8.4 e 4.8.5, são feitas análises baseadas em dados fornecidos pela ferramenta da 

Schlumberger, a Rt Scanner.  

 

4.8.1 AVALIAÇÃO DE UM INTERVALO DE BAIXA RESISTIVIDADE (CASO 1) 

 

 O primerio caso a ser estudado trata-se de um exemplo cada vez mais encontrado na 

indústria do petróleo. A Figura 4.9 mostra os resultados da ferramenta de indução triaxial para 

um intervalo de baixa resistividade em sequências laminadas de arenitos e folhelhos em um 

poço da Costa do Golfo. Através do perfil, que foi obtido de um poço vertical, perfurado com 

lama à base de óleo, é possível notar a presença de uma fina seção laminada no intervalo de 

profundidade entre x210 e x255 pés,  facilmente identificada pelas altas razões de anisotropia 

(Rv/Rh). As inclinações, obtidas a partir dos dados da ferramenta, indicam pequenos ângulos 

de mergulho da formação, menores que 10°, principalmente nas direções leste e nordeste. Os 

resultados desse perfil também mostram que resistividade horizontal é dominada pela 

resistividade baixa das seções de folhelho, as quais, nesse intervalo, possuem Rh entre 0,5 e 

0,6 ohm.m.  No intervalo laminado, a resistividade horizontal mostra um aumento modesto 

para valores entre 1,0 e 1,3 ohm.m, enquanto a resistividade vertical é em torno de vinte vezes 

maior (mais que 20 ohm.m), indicando a presença de hidrocarbonetos nos arenitos.  

 Além de ilustrar os dados obtidos pela ferramental triaxial, a Figura 4.9 também 

apresenta a comparação de uma análise baseada nos dados do perfil de indução convencional, 

basicamente resistividade horizontal, com uma baseada nos dados do perfil de indução 

triaxial, a qual incorpora as resistividades vertical e horizontal. Na terceira pista do perfil, há 

uma comparação entre os volumes de folhelho calculados por ambas as ferramentas, onde a 

curva vermelha representa o instrumento convencional e o tracejado azul, a triaxial. É 
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perceptível que os resultados são bem semelhantes na seção superior, incluindo a zona 

laminada com alta razão de anisotropia, e na parte inferior de folhelho, confirmando 

deposição laminar de xisto. Entretanto, a discrepância em outras zonas indica a presença de 

xisto disperso.  

 

 

Figura 4.9 – Resultados da perfilagem de indução de um intervalo de baixa resistividade em 

sequências laminadas de arenitos e folhelhos (caso 1). 

Fonte: Rabinovich (2007). 
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As demais pistas apresentam comparações entre saturação de fluidos, porosidade, 

volumes de rocha e volume acumulado de hidrocarboneto, evidenciando as diferenças entre os 

resultados das ferramentas. Tal diferença é tanta que, caso o poço em questão tivesse sido 

perfilado apenas pela ferramenta de indução convencional, toda a pay zone seria perdida, 

mesmo se fosse utilizado uma saturação de água de corte superior a 70%. A adição da 

resistividade vertical, da ferramenta triaxial, na análise petrofísica, proporcionou a 

identificação de um adicional de 40 a 50 pés de coluna de hidrocarboneto na pay zone e a 

redução dos quase 100% de saturação de água para aproximadamente 25%. Além disso, a 

partir da última pista desse perfil (onde o que é apresentado na cor preta é o volume de 

hidrocarboneto adicionado pela ferramenta triaxial), é concluído que os dados da ferramenta 

de indução triaxial proporcionaram um aumento de, aproximadamente, 150% o valor desse 

intervalo. (RABINOVICH, 2007) 

 

4.8.2 AVALIAÇÃO DE UM INTERVALO DE BAIXA RESISTIVIDADE (CASO 2) 

 

No exemplo do Golfo do México (Figura 4.10), apresentado a seguir,  assim como no 

caso anterior, a primeira e a segunda pistas mostram os resultados da ferramenta de indução 

triaxial para uma sequência de arenitos e folhelhos que contém um fino intervalo laminado, 

facilmente identificado pelos altos valores de anisotropia (acima de 4). O poço é vertical e foi 

perfurado com lama à base de óleo. As inclinações, obtidas a partir dos dados da ferramenta, 

indicam pequenos ângulos de mergulho da formação, menores que 10°, em geral, na direção 

noroeste. A resistividade horizontal do intervalo laminado é dominada pela resistividade baixa 

do folhelho que ocupa de 40 a 60% do volume da rocha. A resistividade vertical determinada 

pela ferramenta de indução triaxial é aproximadamente de 3 a 4 vezes maior que a horizontal, 

indicando a presença de hidrocarboneto. 

Nas outras pistas do perfil, são comparados os resultados de uma análise de uma 

sequência de arenitos e folhelhos baseados em dados do perfil de indução convencional, com 

uma análise baseada nos dados triaxiais, que incorpora as resistividades vertical e horizontal. 

Na terceira pista, há uma comparação entre o volume de folhelho calculado pela ferramenta 

convencional (curva vermelha) com aquele  baseado nos dados da perfilagem de indução 

triaxial (tracejado azul). É observado que eles concordam bem em quase todos os lugares, 

com  exceção da zona de água em que, aparantemente, grande parte do xisto está disperso. 

Também é possível notar que os intervalos onde o volume de folhelho é maior que 40%, o 
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volume de hidrocarbonetos baseado nos dados da ferramenta triaxial se torna igual ou 

superior ao volume determinado pela ferramenta de indução covencional. Baseando-se no 

volume acumulado de hidrocarboneto apresentado na última pista, conclui-se que o uso da 

nova técnica aumentou em aproximandamente 55% a estimativa dessa reserva. 

(RABINOVICH, 2007) 

 

 

Figura 4.10 – Resultados da perfilagem de indução de um intervalo de baixa resistividade em 

sequências laminadas de arenitos e folhelhos (caso 2). 

Fonte: Rabinovich (2007). 
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4.8.3 AVALIAÇÃO DE UM INTERVALO DE BAIXA RESISTIVIDADE EM UMA  

         FORMAÇÃO DE BAIXA POROSIDADE 

 

 O exemplo apresentado na Figura 4.11 ilustra a avaliação de um intervalo de baixa 

resistividade em sequências laminadas de arenitos e folhelhos de baixa porosidade em um 

poço na Costa do Golfo. O poço é vertical e foi perfurado com lama à base de óleo.  A 

formação avaliada é composta por intervalos de arenitos e folhelhos com uma razão de 

anisotropia entre 2 e 4 (primeira pista).  Ao analisar as duas primeiras pistas do perfil, a 

primeira impressão é que o intervalo superior entre x30 e x130 pés seria um pay zone, devido  

à anisotropia da formação ser muito alta (acima de 14). Entretanto, porque a porosidade da 

formação é muito baixa, essa zona não é produtiva.  

As inclinações derivadas dos dados da ferramenta triaxial indicam pequenos ângulos 

de mergulho da formação, menores que 12°, principalmente na direção leste. Como nos casos 

anteriores, a resistividade horizontal é dominada pela resistividade baixa do folhelho, que em 

quase todo intervalo varia entre 0,7 e 1,0 ohm.m, dependendo do volume de folhelho. Em 

arenitos limpos, a resistividade horizontal aumenta para 3 ohm.m, enquanto a resistividade 

vertical varia entre 4 e 15 ohm.m, indicando a presença de arenitos resistivos de baixa 

porosidade.  

Na Figura 4.11, são comparados os resultados da análise de uma sequência de arenitos 

e folhelhos usando dados do perfil de indução convencional, com uma análise baseada nos 

dados do perfil de indução triaxial. Na terceira pista do perfil, há uma comparação entre os 

volumes de folhelho calculados por ambas as ferramentas, onde a curva vermelha representa o 

instrumento convencional e o tracejado azul, a triaxial. É possível obeservar que eles 

concordam bem em quase todo intervalo, confirmando a deposição laminar de folhelho e a 

validação dos cálculos tensoriais.  

Como nos casos anteriores, as demais pistas apresentam comparações entre saturação 

de fluidos, porosidade, volumes de rocha e volume acumulado de hidrocarboneto, que 

evidenciam as diferenças entre os resultados das ferramentas. Através da ferramenta de 

indução triaxial, foi possível reduzir a saturação de água de 80% para 40%, dobrando a 

estimativa de volume acumulado de hidrocarbonetos. Entretanto, mesmo com a melhora na 

avaliação da formação, o intervalo continuou com baixo valor comercial devido à baixa 

porosidade efetiva. (RABINOVICH, 2007) 
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Figura 4.11 – Resultados da perfilagem de indução de um intervalo de baixa resistividade em uma 

formação de baixa porosidade. 

Fonte: Rabinovich (2007). 

 

4.8.4 AVALIAÇÃO DE CAMADAS FINAS 

 

Os dados mostrados na Figura 4.12 foram obtidos em um poço vertical de águas 

profundas, perfurado com lama à base de óleo na bacia de Krishna Godavari, na costa leste da 

India, que é caracterizada por sequências de camadas finas de arenitos e folhelhos. Conforme 
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visto no capítulo 3, camadas finas são aquelas menores que a resolução vertical da ferramenta. 

Para essa reigão, as espessuras de tais camadas são medidas em milímetros, bem abaixo da 

resolução mínima (1 pé ou 0,3 m) das ferramentas de indução.  

 

 

Figura 4.12 – Resultados da perfilagem em um poço de camadas finas. 

Fonte: Anderson et al (2008). 
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Os perfis adquiridos com as ferramentas convencionais de indução não forneceram 

informação suficiente para avaliar as zonas anisotrópicas. A partir dos dados uniaxiais, 

observa-se que o intervalo acima de xx65 m apresentou resistividade entre 1 e 2 ohm.m 

(segunda pista). Com essa baixa resistividade, a produção de hidrocarboneto não seria 

esperada para essa seção. Desta forma, a utilização da ferramenta de indução triaixial se 

tornou necessária para confirmar se a produção do poço não seria viável.  

Os dados obtidos por essa nova tecnologia indicaram alto grau de anisotropia 

(primeira pista) no reservatório e proporcionaram uma medição precisa da resistividade da 

formação. Muitas zonas com potencial de produção, que antes com a ferramenta convecional 

tinham sido ignoradas ou subestimadas, puderam ser determinadas através da razão de 

anisotropia (maior que 5). 

Através da Figura 4.12, é possível notar que os valores da Rh (azul), mostrados na 

terceira pista, são similares ao apresentado pela ferramenta convencional. Entretanto, a Rv 

possui valores bem mais elevados, comprovando as altas razões de anisotropia. A quarta pista 

do perfil, mostra uma comparação entre as saturações de água calculadas para cada 

ferramenta. Depois que os dados da perfilagem de indução triaxial foram incorporados na 

análise, a espessura da pay zone aumentou 35% e a estimativa de volume acumulado de 

hidrocarboneto 55,5%. (ANDERSON et al, 2008) 

 

4.8.5 DETERMINAÇÃO DA RESISTIVIDADE EM POÇOS DIRECIONAIS 

 

Uma ferramenta de indução convencional foi utilizada numa operação de perfilagem 

em um poço com 60° de inclinação, perfurado em uma sequência de arenitos e folhelhos. O 

intervalo a ser analisado possui duas camadas de arenitos de 30 pés (10 metros) de espessura 

com alta resistividade, que estão dentro da resolução vertical da ferramenta uniaxial. Apesar 

de, aparentemente, parecer que a ferramenta convencional pudesse fornecer uma leitura 

razoável da resistividade verdadeira da formação a partir de sua medição mais profunda 

(arranjo de 90”), os efeitos do desvio do poço na medição fazerm com que a resistividade 

obtida seja menor que a Rt verdadeira. 

Uma ferramenta de indução triaxial foi descida no mesmo poço para analisar o 

intervalo de interesse. Os dados apresentados mostraram que a resistividade obtida pelo 

método triaxial é cinco vezes maior que o valor da resistividade da ferramenta convencional. 

Embora as saturações de água calculadas a partir das diferentes resistividades obtidas 
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indiquem a presença de hidrocarbonetos, as estimativas de reserva são completamente 

diferentes.  

Com o auxilio da Figura 4.13, pode-se observar que a resistividade obtida do arranjo 

de 90’’ da ferramenta de indução convencional (segunda pista) mediu 100 ohm.m na camada 

de arenito superior (x940 a x990) e 20 ohm.m na camada inferior (y000 a y050). Os valores 

de resistividade da ferramenta de indução triaxial (terceira pista) são maiores, 

aproximadamente 500 ohm.m na seção superior e 100 ohm.m na inferior. No intervalo entre 

y100 e y200, Rh (curva azul) é significantemente menor que Rv (curva vermelha), indicando 

anisotropia. Essa anisotropia sugere que se trata de uma sequência de arenitos e folhelhos que 

podem conter uma reserva adicional de hidrocarboneto. (ANDERSON et al, 2008) 

 

 

Figura 4.13 – Comparação entre os perfis de indução convencional e triaxial. 

Fonte: Anderson et al (2008). 

 

4.8.6 DETERMINAÇÃO DA MUDANÇA DA INCLINAÇÃO 

 

A Figura 4.14 mostra os resultados do processamento dos dados obtidos pela 

ferramenta de indução triaixial para uma formação de sedimentos clásticos de um poço 

offshore perfurado com lama à base de óleo no Pacífico Asiático. A formação estudada é 
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composta por intervalos de arenitos e folhelhos. Os folhelhos são anisotrópicos, típicos da 

região, com razões de anisotropia entre 3 e 4. Os mergulhos das camadas são determinados 

pela ferramenta triaxial em todo intervalo de profundidade, com exceção do arenito limpo e 

isotrópico presente em torno de x155 metros de profundiade. A direção do merguho é 

sudoeste, aumentando gradualmente de 20° para 50°.  

 

 

Figura 4.14 – Resultados da perfilagem de indução triaxial para uma formação inclinada. 

Fonte: Rabinovich (2007). 
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A segunda pista do perfil mostra as resistividades horizontal (curva vermelha) e 

vertical (tracejado azul) obtidas pela ferramenta triaxial, e, também, a resistividade medida 

pela ferramenta convencional (tracejado preto). Analisando tais medições, é possível perceber 

que o perfil de indução convencional possui alguma sensibilidade à resistividade vertical nas 

maiores inclinações, indicando um valor entre as resistividades vertical e horizontal em 

intervalos onde a anisotropia é elevada. As duas últimas pistas comparam as inclinações da 

formação obtidas a partir da ferramenta de indução triaxial (azul escuro) com as medidas 

através de uma ferramenta dipmeter (azul claro). Os resultados são praticamente idênticos, e 

demonstram que as diferenças entre as duas ferramentas são geralmente menores que alguns 

graus e que nenhuma das medições conseguiu fornecer dados confiáveis para o arenito 

isotrópico. (RABINOVICH, 2007) 

 

4.8.7 DETERMINAÇÃO DO MERGULHO DA FORMAÇÃO EM UM DIFÍCIL  

         AMBIENTE DE POÇO 

 

 Neste caso, a Figura 4.15 transmite o difícil ambiente de um poço offshore muito 

profundo, perfurado com lama à base de óleo, através de uma visualização 3D. Essas 

condições tornam difícil, ou até mesmo impossível, a obtenção de dados confiáveis da 

inclinação da formação a partir das ferramentas de dipmeter convencionais. A segunda pista 

mostra o perfil de raios gamma na cor verde, a rotação da ferramenta em azul claro, as 

inclinações da formação em preto e a orientação do poço em azul escuro. O perfil do poço 

indica que trata-se de um poço em espiral, alargado e rugoso. Devido a todas dificuldades 

envolvidas em tal ambiente, o perfil de dipmeter não forneceu resultados significativos para 

esse poço.  

O ambiente de lama à base de óleo é ideial para medição triaxial e uma boa 

profundidade de investigação acoplada com o esquema de processamento elimina os efeitos 

do poço e das camadas adjacentes. Além da informação confiável do mergulho da formação, 

as resistividades horizontal e vertical também foram obtidas para o intervalo estudado e são 

apresentadas na terceira pista. Analisando os dados obtidos, pode-se observar ângulos de  

inclinação elevados (acima de 80°) em seções mais profundas. A quarta e última pista mostra 

que os valores das principais medições (componente ZZ em vermelho sólido e XX em rosa 

sólido) conferem com os numericamente simulados (linhas pontilhadas). Os valores de 

anisotropia consistentes (entre 2 e 3) e a excelente concordância dos principais componentes 
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medidos confirmam a qualidade dos mergulhos da formação e das resistividades obtidas pela 

ferramenta triaxial. (RABINOVICH, 2007) 

 

 

Figura 4.15 – Resultados da ferramenta de indução triaxial para um ambiente de poço difícil. 

Fonte: Rabinovich (2007). 

 

4.8.8 DETERMINAÇÃO DE PEQUENAS INCLINAÇÕES 

 

A Figura 4.16 ilustra a habilidade da ferramenta de indução triaixial em determinar 

confiavelmente os mergulhos da formação mesmo em formações quase horizontais. Esse 

exemplo é da Costa do Golfo, onde a formação avaliada é composta por intervalos de arenitos 

e folhelhos com uma razão de anisotropia entre 2 e 4 (primeira pista). Apenas no intervalo 

entre x030 e x130 pés a anistropia da formação atinge valores elevados, acima de 14, devido à 
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presença de arenitos de baixa porosidade. A segunda e terceira pista do perfil representam as 

inclinações da formação obtidas através da ferramenta triaxial e do dipmeter convencional. 

Ambos os perfis concordam bem tanto na magnitude quanto na direção das inclinações, 

mesmo nos intervalos onde a inclinação relativa é pequena (menor que 5°). As duas últimas 

pistas representam em cor o mergulho da formação e o desajuste do azimute para os dados da 

ferramenta triaxial. (RABINOVICH, 2007) 

 

 

Figura 4.16 – Resultados da ferramenta de indução triaxial para uma formação quase horizontal. 

Fonte: Rabinovich (2007).  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

 

O perfil de indução é hoje um dos métodos mais utilizados para a determinação da 

presença de hidrocarbonetos. Esse sucesso se deve ao fato de que a resistividade elétrica, 

propriedade da formação medida por essa técnica de perfilagem, é fortemente dependente da 

concentração dos fluidos presentes nas rochas. Dependendo do tipo de formação, alta 

resistividade indica a possível presença de óleo ou gás, enquanto baixa resistividade indica 

presença de água.   

Entretanto, as ferramentas de indução não captam somente o sinal proveniente das 

formações de interesse. Diversos fatores (camadas adjacentes, efeito de poço, camadas finas, 

poços direcionais) afetam a resposta desses instrumentos de medição, resultando na avaliação 

errada do reservatório, que muitas vezes levam as empresas operadoras a não iniciarem a 

produção de um campo.  

 Tendo em vista, que a indústria do petróleo é, atualmente, um dos principais setores 

que move a economia global, as companhias de exploração e produção de petróleo não podem 

se dar ao luxo de subestimar reservas ou perder oportunidades. Com isso, a competividade 

entre as empresas tem se tornado cada vez maior, resultando no desenvolvimento de novas 

técnicas para melhor avaliar as características da formação e, consequentemente, aumentar o 

retorno financeiro das operações de produção de poços. 

 Através dos avanços tecnológicos e do aumento da necessidade de se encontrar 

reservas de petróleo, foi possível desenvolver uma nova técnica, chamada de perfilagem de 

indução triaxial, para superar essas limitações e permitir uma melhor avaliação dos 

reservatórios de hidrocarbonetos. Dentre os benefícios dessa ferramenta, destacam-se a 

melhor interpretação da anisotropia da formação, a determinação da inclinação do poço e das 

camadas e as correções para os efeitos de poço e invasão.  

 Além disso, percebe-se que as ferramentas convencionais fornecem dados que 

proporcionam interpretações não tão precisas quanto as apresentadas pelo instrumento 

triaxial, devido, principalmente, à anisotropia da formação. Em alguns casos, essa nova 

técnica se mostrou similar ou superior, também, às ferramentas dipmeter, que fornecem dados 
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da inclinação das camadas e do ângulo azimute. As diversas vantagens da ferramenta de 

indução triaxial sobre a indução convencional são: 

 Determinação da anisotropia da formação; 

 Determinação da inclinação da formação e do ângulo azimute; 

 Identificação da presença e orientação de fraturas; 

 Determinação da posição das fronteiras entre as camadas; 

 Melhor avaliação de camadas de baixa resistividade; 

 Melhor avaliação de camadas finas; 

 Melhor avaliação em poços direcionais. 

Os diversos estudos de casos apresentados demostraram as vantagens dessa nova 

tecnologia na avaliação da formação para diversos cenários, justificando o alto investimento 

feito pelas empresas para desenvolver a ferramenta. 
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