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RESUMO 

A perfilagem de poços é um método essencial para o estudo da viabilidade 

econômica de um poço, capaz de gerar perfis verticais integrados a métodos 

geofísicos. Através da análise dos dados fornecidos pelos perfis utilizados para 

estudo, é possível identificar a presença de hidrocarbonetos assim como a 

localização destes na extensão dos poços. O presente trabalho utiliza o software 

Interactive Petrophysics (IP) para observar a aplicação de inteligência artificial, 

através de redes neurais e lógica difusa, e de dados de perfilagem obtidos em 

um reservatório carbonático do pré-sal brasileiro, a fim de, estimar a 

permeabilidade do reservatório. A permeabilidade é uma propriedade 

fundamental no estudo de determinada formação, visto que, caracteriza a 

capacidade de um fluido escoar em um meio poroso. O IP nos fornece análises 

estatísticas utilizando os dados de entrada escolhidos e através da lógica difusa 

e redes neurais prevê uma estimativa de permeabilidade. Ao fim deste trabalho, 

além da apresentação dos resultados, é realizada uma análise comparativa para 

as técnicas aplicadas. 

Palavras-chave: Inteligência artificial, lógica difusa, perfilagem, permeabilidade, 

rochas carbonáticas, redes neurais. 

 

 



ABSTRACT 

The well logging is an essential method for the study of the economic viability of 

a well, capable of generating vertical profiles integrated with geophysical 

methods. Through the analysis of the data provided by the profiles used for the 

study, it is possible to identify the presence of hydrocarbons as well as the 

location of these in the extension of the wells. The present work uses the 

Interactive Petrophysics (IP) software to observe the application of artificial 

intelligence, through neural networks and fuzzy logic, and profiling data obtained 

in a carbonate reservoir in the Brazilian pre-salt, in order to estimate the 

permeability of the reservoir. Permeability is a fundamental property in the study 

of a specific formation, since it characterizes the ability of a fluid to flow in a 

porous medium. The IP provides us with statistical analysis using the chosen 

input data and through fuzzy logic and neural networks it provides an estimate of 

permeability. At the end of this work, in addition to presenting the results, a 

comparative analysis is performed for the applied techniques. 

 

Keywords: Artificial Intelligence, carbonate rocks, fuzzy logic, logging, neural 
networks, permeability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O conhecimento das propriedades petrofísicas e características de um 

reservatório de óleo e gás são de extrema importância para os cálculos de 

previsão do comportamento do mesmo, portanto a precisão na obtenção de tais 

propriedades impacta diretamente na avaliação do potencial econômico de um 

reservatório (NASHAWI E MALALLAH, 2010). 

 As técnicas de perfilagem de poços, desde sua primeira aplicação em 

1927, têm ajudado no reconhecimento das propriedades petrofísicas e na 

identificação da litologia das rochas e fluidos presentes, durante a fase de 

exploração do campo (NERY, 2004). 

 Com o avanço tecnológico o uso dos perfis passou a fornecer informações 

mais exatas e com maior rapidez a respeito de algumas propriedades e 

características da rocha, como: porosidade, saturação, zona invadida pelo fluido 

de perfuração, argilosidade, identificação de fraturas, litologia, densidade, entre 

outras (NERY, 2004). Porém a permeabilidade, é uma das propriedades mais 

importantes e que em conjunto com a porosidade influencia diretamente na 

viabilidade econômica do reservatório, no entanto somente é possível se obter 

valores estimados por correlações (CAMPINHO et al., 2000), e, portanto, não tão 

precisas. 

 O estudo da permeabilidade em rochas carbonáticas é uma tarefa 

complexa. Mesmo após anos da descoberta dos primeiros reservatórios, o pré-

sal brasileiro ainda é a maior reserva nacional em aspectos econômicos, o que 

o torna um assunto atual e relevante. Assim o estudo do pré-sal tem ficado cada 

vez mais desafiador, pois o tipo da rocha onde estão armazenados os 

hidrocarbonetos (rochas carbonáticas), é considerado de alta complexidade 

enquanto suas características petrofísicas, logo, além dos desafios já 

conhecidos como, ambientes altamente corrosivos e profundidades cada vez 

maiores, o conhecimento sobre tais rochas se torna desafiador (FURTADO, 

2013). 

 Tendo em vista a importância do pré-sal para o país e da complexidade 

se obter informações sobre as propriedades de um reservatório, principalmente 

a permeabilidade, e que tais informações influenciam diretamente na viabilidade 
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do projeto exploratório, é, portanto, de extrema necessidade o conhecimento 

preciso delas. 

 Assim sendo o presente trabalho visa fazer estimativas da permeabilidade 

de formações carbonáticas usando inteligência artificial, comparando as técnicas 

de redes neurais e lógica difusa, usando dados de perfilagem de poços 

(convencionais e de ressonância magnética nuclear – RMN), e amostras de 

rocha, para determinar a melhor configuração no uso desta técnica de 

inteligência artificial e assim poder avaliar o melhor resultado.   

 Inteligência artificial (IA) é uma disciplina científica que utiliza técnicas 

computacionais com o objetivo de usar algoritmos computacionais que tenham 

capacidade de analisar dados e aprender com eles, a fim de permitir que 

consigam tomar decisões ou prever valores baseado no que foi aprendido 

(PEREIRA, 2003). IA possui inúmeras aplicações, como classificação de grupos, 

previsões e até mesmo geração de dados (VANDERPLAS, 2016). 

 O cérebro humano poderia ser comparado com um computador, porém 

com características diferentes, pois no computador as informações entram e são 

processadas de acordo com um algoritmo e uma resposta é emitida. Já o cérebro 

humano possui algo que computadores não têm, os neurônios. Com isso 

consegue realizar processamentos abstratos que um computador normal não 

consegue (ex: reconhecimento de padrões, percepção e controle motor). Uma 

rede neural artificial visa modelar a maneira como o cérebro humano funciona 

na hora de processar informações e realizar tarefas. (HAYKIN, 2007). 

 Por outro lado, a lógica booleana trata as variáveis de forma que somente 

existem dois valores ou estados extremos, sim ou não, verdadeiro ou falso, 

sendo assim, não existem possibilidades intermediárias como um talvez ou uma 

meia verdade. Na lógica difusa ou lógica fuzzy, as variáveis são tratadas de 

forma que podem assumir valores intermediários, cada um com um grau de 

associação (WEBER E KLEIN, 2003). A lógica difusa permite modelar a 

habilidade humana de tomar decisões em condições de incerteza e imprecisão 

(RIBEIRO E MELO, 2013). 
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1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO   

 O presente capítulo 1 faz uma breve introdução do trabalho, seu objetivo, 

motivação e seguindo a presente estrutura, se apresenta da seguinte forma: 

O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica para embasar os assuntos 

que serão abordados em todo o desenvolvimento. Sendo estas, as definições e 

características das propriedades petrofísicas das rochas carbonáticas. Os 

principais métodos de perfilagem, suas ferramentas e princípios de 

funcionamento, suas aplicações e a importância das análises destes perfis para 

determinação das características petrofísicas das rochas.  

No capítulo 3, são apresentadas as técnicas utilizadas no projeto, o 

histórico destas técnicas, como elas funcionam para a análise de dados, e um 

resumo sobre inteligência artificial e suas aplicações na indústria. Lembrando 

que este trabalho utilizará técnicas de IA (sistema de redes neurais e lógica 

difusa) para desenvolver e chegar à conclusão do assunto abordado.  

O capítulo 4 apresenta os dados de perfilagem obtidos nas rochas 

carbonáticas estudadas e o desenvolvimento do projeto, ou seja, da aplicação 

das técnicas de redes neurais e lógica difusa nos perfis geofísicos para a 

estimativa da permeabilidade neste tipo de formação. 

No capítulo 5 são apresentados e analisados os resultados obtidos em 

ambos os modelos propostos. 

O capítulo 6 conclui este projeto, trazendo as lições e discussões sobre o 

estudo desenvolvido com o embasamento e as técnicas demonstradas nos 

capítulos anteriores. Comparando os resultados obtidos em formações 

complexas, como carbonatos, usando as técnicas de IA, especificamente, da 

técnica de redes neurais e lógica difusa. 

Finalmente são apresentados os artigos científicos de grandes 

pesquisadores que foram utilizados para o embasamento e desenvolvimento do 

estudo apresentado, através das referências bibliográficas. 



20 
 

2 CARACTERÍSTICAS PETROFÍSICAS E PERFILAGEM 

  Neste capítulo serão abordados os conceitos teóricos referentes às 

propriedades petrofísicas dos carbonatos e das principais técnicas de perfilagem 

usadas para sua interpretação. 

2.1 CARACTERÍSTICAS PETROFÍSICAS DOS CARBONATOS 

 Rochas são agregados de minerais sólidos, embora algumas 

componham-se em forma predominante de um único mineral, geologicamente 

podem ser classificadas em três grupos: sedimentares, geralmente compostas 

por detritos de outras rochas; ígneas, produto do resfriamento de intrusões ou 

extrusões de magma que inicialmente estavam a altas temperaturas e 

metamórficas, que podem ser originadas por rochas sedimentares ou ígneas e 

posteriormente alteradas por calor e/ou pressão (KINGSLEY, 1998). 

As características de uma rocha variam de acordo com os minerais que a 

constituem, portanto, identificar tais características permite conhecer o ambiente 

geológico, e ter uma ideia das suas propriedades petrofísicas (GROTZINGER E 

JORDAN, 2013).  

O conhecimento da rocha reservatório é um estudo complexo, mas de alta 

relevância para a indústria de petróleo. Baseado nos resultados encontrados 

destas propriedades existentes no meio poroso define-se a quantidade de fluido 

a ser extraído, como extraí-lo através da descoberta de sua distribuição no 

reservatório e a capacidade que o fluido presente possui de se mover (THOMAS, 

2004). 

A rocha carbonática é uma rocha sedimentar de origem química e que foi 

formando-se ao longo do tempo geológico devido ao processo de diagênese. Os 

poros foram mudando com o passar dos anos, e com isso, alterou o tamanho e 

geometria dos espaços vazios (SCHLUMBERGER, 2019). Portanto, este 

capítulo tratará de importantes propriedades que analisadas em conjunto 

proporcionam a obtenção dos diversos parâmetros petrofísicos. 

2.2 FORMAÇÃO E MINEROLOGIA DOS CARBONATOS 

 Minerais são os constituintes básicos das rochas, na maioria dos casos, 

com técnicas apropriadas, pode-se separar cada um dos minerais que a 
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constituem. A definição de mineral dada pelos geólogos é uma substância de 

ocorrência natural, sólida, cristalina, geralmente inorgânica, com uma 

composição química específica, e deve possuir estrutura tridimensional 

ordenada e repetitiva. Quando esta propriedade não for obedecida não será 

considerado como mineral, em sua maioria os minerais são inorgânicos, porém 

alguns minerais são secretados por organismos vivos, como a calcita, a 

composição química de um mineral o torna único e possibilita a diferenciação 

dos demais (GROTZINGER e JORDAN, 2013). 

 Os minerais podem ser estudados como grãos ou cristais que o olho 

humano consegue enxergar ou como agrupamentos organizados com um 

arranjo tridimensional ordenado em escala atômica. O processo de cristalização 

por meio do qual são formados os minerais, é o processo de transformação de 

um sólido a partir de um fluido onde os átomos que compõem tais fluidos se 

agrupam de forma tridimensional, como requerido para que um sólido seja 

classificado como um mineral (AHR, 2008). 

 Os carbonatos são minerais constituídos de carbono e oxigênio, na forma 

de ânion carbonato (CO3
-2) combinado com cátions metálicos, como cálcio, 

magnésio, ferro, manganês, zinco, bromo, estrôncio e cobre. Na presença de 

íons hidrogênio ocorre a formação de dióxido de carbono e água (AHR, 2008). 

A calcita (CaCO3) e a dolomita (CaMg(CaCO3)2) são os minerais 

carbonáticos mais comumente encontrados na natureza. Os carbonatos podem 

ser classificados em famílias baseadas na estrutura dos cristais formadores dos 

grãos, podendo ser hexagonal, ortorrômbico e monoclínico, a calcita e a dolomita 

possuem estrutura hexagonal (AHR et al., 2005). 

As rochas carbonáticas são rochas sedimentares, químicas ou bioquímicas 

compostas em sua maioria por calcita e dolomita e alguns evaporitos como 

anidrita (CaSO4) e gesso (CaSO4
.2H2O) (AHR et al., 2005). A maioria das rochas 

carbonáticas se desenvolve a partir de sedimentos biogênicos formados por 

atividades biológicas, como a construção de um recife e acumulação de 

organismos no fundo do mar e outra parte se formam com a evaporação da água 

ou como precipitados da água do mar (AKBAR et al., 2001). 
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 A diagênese nos carbonatos tem grande influência sobre a porosidade e 

permeabilidade deles, pois os grãos são facilmente dissolvidos e formam novos 

espaços porosos. A diagênese pode também modificar a mineralogia, 

substituindo os íons cálcio na calcita por íons magnésio proveniente da 

evaporação da água do mar, processo chamado de dolomitização (AKBAR et 

al., 2001).  

2.3 POROSIDADE 

 O fluido é armazenado no que se conhece como rochas reservatórios, 

sendo esta, a rocha que apresenta espaços entre os grãos, e estes espaços 

devem estar preenchidos por algum fluido e podem ser interconectados ou não. 

Os carbonatos podem ser encontrados naturalmente fraturados (THOMAS, 

2004). 

 A definição de porosidade(∅) consiste na fração total do volume de uma 

rocha que não é ocupada pela rocha constituinte, (SERRA, 1984). 

Matematicamente, pode-se dizer que é a razão entre o volume de espaços 

porosos da rocha, denominado volume poroso (𝑉𝑝) e o volume total da mesma 

(𝑉𝑡), como mostra a Equação 2.1. 

∅ =  
𝑉𝑝

𝑉𝑡
                                            Eq. 2.1 

 Lembrando que a porosidade é uma grandeza adimensional que 

quantifica a capacidade de armazenamento de fluidos de cada rocha, e fatores 

sedimentológicos e geológicos afetam nesta propriedade. Entretanto, devem ser 

discutidos os vários tipos de porosidade, sendo eles: a porosidade absoluta, 

efetiva, primária e secundária (ROSA et al., 2006). A seguir os diferentes tipos 

de porosidade. 

2.3.1 Porosidade Absoluta 

 É a razão entre o volume total de espaços porosos de uma rocha e o 

volume total da mesma (ROSA et al., 2006). Nas rochas reservatórios são 

encontrados poros interconectados e poros isolados. A soma do volume desses 

poros representa o volume total de poros tratado neste tipo de porosidade. A 

Figura 2.1 apresenta a estrutura granular de uma rocha. Pode também, ser 

considerada a soma da porosidade primária e secundária. 
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Figura 2.1 - Seção transversal de uma amostra de rocha 

 

Fonte: Rosa et al., 2006. 

2.3.2 Porosidade Efetiva 

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

volume total da mesma, (ROSA et al., 2006). Na indústria de petróleo, este é o 

valor de interesse, pois representa o espaço efetivamente ocupado por fluidos 

que podem ser deslocados naturalmente no meio poroso, ou seja, o valor 

considerável para efeito de escoamento do fluido armazenado.  

2.3.3 Porosidade Primária 

 É a porosidade que surge devido à deposição de material sedimentar, 

(ROSA et al., 2006). Pode ser considerada como porosidade intergranular ou 

intercristalina. Dependendo da diagênese, tamanho e disposição dos grãos 

depositados (SERRA, 1984). 

2.3.4 Porosidade Secundária 

 É a porosidade presente devido à alteração da rocha depois da primeira 

deposição, geralmente modificada por processos geológicos como 

dolomitização, dissolução e fratura. A porosidade dominante em rochas 

carbonatos é quase sempre secundária (ROSA et al., 2006) 

2.4 POROSIDADE NOS CARBONATOS 

 Após a formação da porosidade primária, a rocha sofre esforços 

mecânicos, resultando no aparecimento de fraturas, o que torna a rocha mais 

porosa. Em rochas carbonáticas clásticas geralmente ocorre dissolução de parte 
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dos grãos sólidos que formam a mesma, devido ao contato com a água de 

formação da rocha reservatório, o que resulta em porosidade secundária e causa 

também, o aumento da mesma (THOMAS, 2004). 

 A quantificação do volume poroso é muito importante, principalmente na 

caracterização de reservatórios carbonáticos, haja vista, que é comumente 

encontrado diferentes tipos de porosidade em um mesmo campo (COSENTINO, 

2001), tais porosidades, serão tratadas neste capítulo. 

 Segundo Carlos et al. (2014), a porosidade de rochas carbonáticas pode 

ser dividida em três tipos: 

I. Porosidade interpartícula, existente entre os grãos do carbonato 

(HUILLCA et al, 2014) 

II. Porosidade vugular, espaço constituídos por cavidades originadas pela 

dissolução de calcita (SCHLUMBERGER, 2019) 

III. Porosidade de fratura, produzida pela movimentação tectônica das 

camadas. Fraturas ao unir-se a poros preexistentes, aumentam 

significativamente a permeabilidade (SCHLUMBERGER, 2019) 

Conforme classificação de Choquette e Pray (1970), esses três tipos de 

porosidade são subdivididas em três grupos: fábrica seletivo, fábrica não seletivo 

e fábrica seletivo ou não. Este trabalho tratará apenas dos principais tipos de 

cada grupo. A Figura 2.2 mostra os diferentes tipos de porosidade segundo esta 

classificação. 

I. Fábrica seletivo 

• Interpartícula: o espaço poroso é formado pelas partículas 

sedimentares 

• Intrapartícula: o espaço poroso é formado no interior das partículas 

ou dos grãos da rocha 

• Intercristalina: o espaço poroso é formado pelos cristais da rocha 

• Móldica: o espaço poroso é formado pela dissolução do material 

sedimentar 
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• Fenestral (Janelas): o espaço poroso é formado pelas aberturas 

maiores e mais longas que os intervalos formados pelos próprios 

grãos 

• Estrutura de crescimento (Growth Framework): o espaço poroso é 

formado a partir do crescimento da estrutura da rocha, considerado 

um tipo de porosidade primária. 

II. Fábrica não seletivo 

• Fraturas: o espaço poroso é originado pelo fraturamento natural da 

rocha (muito características devido à fragilidade desta rocha) 

devido aos esforços tectônicos. 

• Vugular (Vesículas): o espaço poroso é formado pela dissolução 

dos grãos e do cimento, não apresentando relação com a textura 

do sólido. 

• Canais: o espaço poroso é formado por poros alongados com 

comprimento maior que a sua seção transversal. 

A Figura 2.2 mostra os diferentes tipos de porosidade segundo esta 

classificação.  

2.5 SATURAÇÃO 

 Apenas quantificar o volume poroso de uma rocha reservatório não é 

suficiente para estimar a quantidade de óleo e gás contida nas formações, visto 

que, temos que considerar o volume de fluidos presentes no meio poroso 

(THOMAS, 2004).  

A proporção de cada um dos fluidos impacta diretamente no valor econômico 

estimado do reservatório. Inicialmente durante a deposição do material 

sedimentar, todo o meio poroso era saturado por água, com os processos 

geológicos e a posterior geração de hidrocarbonetos, parte desse fluido toma o 

espaço da água e a água remanescente é chamada de saturação de água 

conata (𝑆𝑤𝑐), consequentemente, teremos a saturação inicial do óleo (𝑆𝑜𝑖), caso 

os reservatórios sejam encontrados acima da pressão de saturação, logo não há 

saturação de gás (MACHADO, 2017). 

Figura 2.2 - Classificação adaptada da porosidade de Choquette e Pray (1970) 
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Fonte: Choquette e Pray, modificado, 1970. 

 É intuitivo ver que a soma das saturações dos fluidos é igual a 100%, ou 

seja, 𝑆𝑤 + 𝑆𝑜 + 𝑆𝑔 = 1. A saturação de óleo, água e gás é o percentual do volume 

poroso (𝑉𝑝) ocupado por cada uma destas fases (THOMAS, 2004), ou seja: 

𝑆𝑓 =
𝑉𝑓

𝑉𝑝
                                                       Eq. 2.2 

 Durante a produção, à medida que a saturação de óleo decresce, sua 

permeabilidade efetiva e relativa também decresce, haja vista, que o óleo 

ocupará inicialmente os maiores espaços na rocha. O hidrocarboneto continuará 

ocupando espaços até que a saturação do óleo diminua a um valor mínimo, 

chamado de saturação de óleo residual (𝑆𝑜𝑟). 

 No caso em que o reservatório contenha gás, óleo em seu espaço poroso, 

a resistividade da rocha aumentará consideravelmente, pois está relacionada à 

capacidade dielétrica do fluido (THOMAS, 2004). O estudo desta resistividade 

do aquífero começa considerando a saturação de água inicial como 100% e esta 

informação é de suma importância para detecção de hidrocarbonetos utilizando 

registo de perfis elétricos, que serão abordados mais à frente neste trabalho 

(ARCHIE, 1942). 

 Archie (1942) encontrou uma equação empírica que relaciona alguns 

parâmetros petrofísicos da formação com a saturação de água: a resistividade 

da água da formação (𝑅𝑤), a porosidade da formação (∅), a resistividade 

verdadeira da formação (𝑅𝑡) e a saturação da água (𝑆𝑤). As constantes ‘a’ e ‘m’ 
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são constantes litológicas chamadas por ‘coeficiente litológico e fator de 

cimentação', respectivamente, como mostrado na equação 2.3.                       

t

w

mw
R

Ra
S


=2

                                                   Eq. 2.3 

2.6 PERMEABILIDADE 

Segundo Thomas (2004), a permeabilidade é a capacidade de uma rocha 

permitir o fluxo de fluidos em um meio poroso ou como definido por Rosa et al. 

(2006), como a medida da condutividade de fluidos através de um material 

poroso. 

Considerando que a rocha seja saturada por um único fluido, a 

permeabilidade é definida como absoluta (THOMAS, 2004). Portanto, analisando 

a diferença de propriedades entre os fluidos que comumente são encontrados 

(água, óleo e gás) no objeto de estudo, é evidente que os fluidos escoem de 

formas distintas e por isso, foram definidos novos conceitos de permeabilidade, 

além da absoluta, sendo a permeabilidade efetiva e relativa. 

2.6.1 Permeabilidade efetiva 

 Como já mencionado, a rocha reservatório pode conter dois ou mais 

fluidos. Quando mais de um fluido satura o meio poroso, a capacidade com que 

cada fluido se move é influenciada. A capacidade de um fluido fluir na presença 

de outros fluidos é definida como permeabilidade efetiva do fluido. (ROSA et al, 

2006). 

2.6.2 Permeabilidade relativa 

 A permeabilidade relativa é a razão entre a permeabilidade efetiva de uma 

rocha, parcialmente saturada por um fluido e a permeabilidade absoluta. Desta 

forma temos um conceito adimensional desta propriedade (ROSA et al, 2006). 

2.7 PERMEABILIDADE NOS CARBONATOS 

 Os carbonatos são rochas que podem ser naturalmente fraturadas e estas 

fraturas variam de dezenas a centenas de metros de largura e altura e podem 

chegar a quilômetros em extensão (SCHLUMBERGER, 2019).  Como explicitado 

anteriormente, as múltiplas porosidades encontradas neste tipo de rocha 

reservatório são naturalmente influentes nos índices de permeabilidade. Com 
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isso, torna-se complexo o estabelecimento de suas relações petrofísicas (BUST 

et al, 2009) 

2.8 PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS 

 A perfilagem de poços é o processo em que são feitas medidas das 

propriedades físicas de uma formação rochosa com ferramentas elétricas, 

sônicas ou radioativas, conectadas através de cabos elétricos com a superfície, 

ao longo do poço (SCHLUMBERGER, 2019). 

 Devido à estrutura do sistema são frequentemente chamados na literatura 

de wireline logging (perfilagem a cabo). Para cada área de estudo a perfilagem 

possui diferentes significados e importâncias, como por exemplo, para um 

geólogo é uma ajuda no mapeamento da superfície explorada, para um 

petrofísico, permite avaliar o potencial do reservatório, para um geofísico é 

apenas um complemento para a análise sísmica e para um engenheiro de 

reservatório, representa apenas valores para utilizar em um simulador (ELLIS E 

SINGER, 2008). 

 Os valores obtidos durante este processo são principalmente, porosidade 

e saturação de hidrocarbonetos. As técnicas de medições usadas são baseadas 

em três princípios físicos: elétrico, nuclear e acústico (ELLIS E SINGER, 2008). 

Podendo ser feita após ou durante a perfuração, quando feita durante a 

perfuração (logging while drilling, LWD), os sinais são transmitidos por pulsos 

que percorrem a lama de perfuração, uma técnica chamada de mud pulse 

telemetry (SCHÖN, 2015). 

  A existência de diferentes tipos de perfis faz com que a perfilagem possua 

diversas aplicações com extrema importância na avaliação de um poço, na 

sísmica de superfície e o teste de produção. Tendo como objetivo a constante 

melhora das avaliações de formações geológicas a fim de determinar a 

ocorrência de uma jazida de hidrocarbonetos, que seja economicamente 

lucrativa (THOMAS, 2004). A continuação mencionará as principais ferramentas 

de perfilagem. 
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2.8.1 Perfil de raios gama (Gamma Ray – GR)    

 A radioatividade é, por definição, a modificação espontânea da estrutura 

atômica de determinados elementos com emissão de partículas ou radiação 

eletromagnética (COUTINHO E VIANA, 2019), portanto materiais radioativos são 

materiais compostos por estes elementos. As partículas radioativas em questão 

são classificadas em três tipos, α (alpha), β (beta) e γ (gamma), sendo a radiação 

α a mais rápida, a β a mais energética e a γ derivada da radiação 

eletromagnética, também denominada como fótons (ELLIS E SINGER, 2008). 

 O perfil de raios gama mede a quantidade de raios gama emitidos por uma 

formação (ELLIS E SINGER, 2008). Equivale a energia cinética adquirida por um 

elétron que é acelerado e se desloca em direção a um ânodo com uma diferença 

de potencial igual um volt (eV), mil volts (keV) ou um milhão de volts (MeV) 

(NERY, 2004; ELLIS E SINGER, 2008). 

Potássio (40K), Urânio (238U) e Tório (232Th) são os elementos químicos 

que emitem raios gama mais abundantes na Terra, logo os responsáveis pela 

maior parte da radiação gama (CAMPINHO et al., 2000; NERY, 2004). Devido à 

grande presença de Potássio, quando comparado com outros elementos 

radioativos também presentes, e a habilidade de reter íons metálicos como 

Urânio e Tório, as argilas são elementos naturalmente radioativos (NERY, 2004). 

O perfil de raios gama é considerado por Campinho et al. (2000) como um 

dos perfis básicos e indispensáveis de todo poço. Tal perfil mostra a proporção 

de folhelho e/ou argila de uma formação, ou seja, é utilizado como um indicador 

do teor de folhelho ou argilosidade da mesma.  Visto que tais elementos 

radioativos estão presentes nas argilas logo, em formações argilosas o perfil 

raios gama apresentará uma leitura elevada, e consequentemente em formação 

sem a presença de argila apresentará uma baixa resposta (CAMPINHO et al., 

2000).  

Na Figura 2.3 vemos que a leitura de raios gama se fará alta nos folhelhos, 

visto que, este tipo de rocha possui altos valores de radioatividade. Já os arenitos 

possuirão menor valor do API na leitura, visto que, possuem menores valores de 

radioatividade. Mesmo tendo chance de se contaminar com argila, este tipo de 

rocha, assim como os calcários e dolomitos, tem como dependência a sua 
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origem deposicional para a presença de elementos radioativos (CARRASCO, 

2019). 

Figura 2.3 - Leitura perfil RG (API) x Profundidade (m) 

 

Fonte: Serra, 1984. 

2.8.1.1 Princípio de funcionamento  

Existem diversas interações entre a radiação gama e a matéria: efeito 

fotoelétrico, efeito Compton e efeito de produção de pares. A chance de 

ocorrência de cada efeito depende do número atômico da formação e da energia 

do raio gama (ELLIS E SINGER, 2008). 
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Figura 2.4 – Efeito fotoelétrico, compton e produção de pares 

 

Fonte: Serra, 1984. 

O efeito fotoelétrico consiste na interação de fótons com energia menor 

que 10 keV com o átomo de um material. Os fótons se chocam com elétrons e 

transferem toda a sua energia para os mesmos e assim desaparecem do meio 

ou são absorvidos, caso a energia transferida seja suficiente o elétron é expelido 

se transformando em um fótoelétron livre e começa a reagir com os materiais do 

entorno (NERY, 2004; ELLIS E SINGER, 2008). 

 O mais importante dos três efeitos, o efeito Compton é de certa forma 

parecido com o fotoelétrico, porém desta vez fótons de média energia (10 keV 

até 1,02 MeV) se chocam com os elétrons e os expulsam de sua órbita, contudo 

os fótons transferem apenas parte de sua energia e desviam sua trajetória, ou 

seja, não desaparecem do meio apenas seguem com energia menor que a 

possuída anteriormente ao choque (NERY, 2004). 
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 No efeito de produção de pares, fótons altamente energizados (maior que 

1,02 MeV), colidem com o núcleo, desaparecem, e geram um par de elétrons de 

carga opostas, o positivo denominado pósitron e o negativo négatron. Quando o 

par de elétrons desaparece é liberado 511 keV de energia, (NERY, 2004; ELLIS 

E SINGER, 2008).    

 O equipamento usado na geração do perfil de raios gama consiste em um 

detector de radiação que são equipamentos afetados pela radiação, atualmente 

são utilizados cintilômetros, os quais contam com um cristal capaz de emitir um 

fóton quando exposto ao raio gama. O fóton emitido pelo cintilômetro é detectado 

por um fotomultiplicador, produzindo um impulso elétrico que é transformado em 

um registro. Portanto é possível detectar qual elemento deu origem à radiação, 

pois 40K (1,46 MeV), 238U (1,76 MeV) e 232Th (2,62 MeV). (CAMPINHO et al., 

2000; NERY 2004). 

Figura 2.5 - Princípio de funcionamento GR 

 

Fonte: Serra, 1984. 

2.8.2 Perfil densidade 

 A densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo ou 

elemento (ROSA et al., 2006), ou seja, uma grandeza expressa em unidades de 

massa por volume. Além da densidade das camadas da rocha, possibilita que 

seja estimada a porosidade e quando analisado com o nêutron, auxilia na 

identificação de zonas de hidrocarbonetos leves (THOMAS, 2004). 

 O perfil densidade é usado para determinar a densidade aparente total da 

formação (𝜌𝑏) e assim como o perfil GR, baseia-se em princípios de 

radioatividade para registrar a densidade (BORAI, 1990). A Figura 2.6 mostra a 
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leitura do perfil densidade, que imprime o valor da densidade aparente (𝜌𝑏) e ao 

mesmo tempo, já ilustra a correção realizada para a densidade (∆𝜌𝑏). Deve-se 

atentar que a curva de compensação é necessária devido ao efeito que a 

espessura do reboco causa na leitura deste perfil, se dando positiva quando há 

um reboco mais leve e negativa, quando o reboco é mais pesado (NERY, 2004). 

2.8.2.1 Princípio de funcionamento  

 A ferramenta utilizada neste perfil possui uma fonte radioativa que emite 

frequentemente energia de raios gama, geralmente, Césio (Cs137) e dois 

detectores blindados afastados que registram os raios gama que retornam a 

partir da formação. Quando os raios gama saem da fonte e atravessam as 

formações, eles interagem com o meio, preferencialmente através do efeito 

Compton, considerado a interação principal entre os raios gama e as rochas e já 

explicado anteriormente. 

 O fóton que atinge os elétrons do meio poroso deflete-se gradualmente e 

até ser detectado vai perdendo energia.  À medida que os raios gama vão se 

desviando, ou sendo absorvidos, a intensidade diminui, e assim, é marcada no 

detector. Tais detecções representam a densidade de elétrons (ρe) e são 

chamadas de pulsos, a contagem destes pulsos é menor nas rochas mais 

densas em relação às rochas porosas, pode-se dizer que há uma relação inversa 

a 𝜌𝑏 e direta com a ∅ (NERY, 2004). A densidade da formação é calculada pela 

equação 2.4 (SCHÖN, 2015). 

  𝜌𝑏 = 2 ∗ (
𝑍

𝐴
) ∗ 𝜌𝑒                                                         Eq. 2.4 

 Onde Z é o número atômico, que é igual ao número de elétrons e A é a 

massa atômica. 
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Figura 2.6 - Leitura perfil densidade 

 

Fonte: Ellis & Singer, 2008. 

2.8.3 Perfil Nêutron   

 Como o próprio nome sugere, os nêutrons são partículas que não 

possuem carga elétrica. Sendo assim, podem penetrar profundamente na 

formação, interagindo com os núcleos dos componentes do meio rochoso 

(NERY, 2004).  Quando a formação é bombardeada por nêutrons de alta energia, 

várias interações ocorrem entre eles e núcleos atômicos, e então a taxa de 

decaimento desta interação é registrada (SERRA, 1984). 

 Perfis do tipo neutrônicos são utilizados para estimar a porosidade total, 

a litologia da rocha e detectar a presença de hidrocarbonetos leves ou gás 
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quanto utilizado com o perfil de densidades (THOMAS, 2004). Na Figura 2.7 

podemos observar que as leituras da porosidade podem já vir expressa 

diretamente em percentuais, para tal, os perfis neutrônicos já são calibrados em 

matriz e fluidos conhecidos (BROCK, 1986). 

Figura 2.7 - Leitura do perfil nêutron 

 

Fonte: adaptado do Brock, 1986. 

2.8.3.1 Princípio de funcionamento 

 Este perfil é baseado na taxa de emissão de raios gama relacionado à 

captura térmica de nêutrons, geralmente, medida usando detectores do tipo 

cintilômetro (SERRA, 1984). 

A radiação nêutron é emitida por uma fonte, que por sua vez penetra na 

formação e reage com os núcleos dos átomos da formação. Existem as 

interações de perda de energia, espalhamento inelástico e elástico, e a interação 

de captura (SCHÖN, 2015). 

 No espalhamento inelástico e elástico os nêutrons colidem com o núcleo 

e transferem uma parte de sua energia cinética, dessa forma causam uma 

excitação no núcleo, que induz a emissão de radiação gama (SCHÖN, 2015).  
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 Segundo Schön (2015), ao colidir com o núcleo, o nêutron pode ser 

capturado e formado um núcleo em estado excitado. Ao voltar ao seu estado 

normal radiação gama também é induzida. 

 A ferramenta Dual CNL (neutrônica dupla) é considerada a quarta geração 

de ferramentas neutrônicas e por isso, a mais utilizada atualmente. Tem como 

princípio o bombardeamento de rochas com nêutrons, radioatividade induzida 

artificialmente conforme Figura 2.8. Esta ferramenta possui uma fonte e quatro 

detectores, sendo estes, dois detectores de nêutrons termais e dois de nêutrons 

epitermais (NERY, 2004). 

Figura 2.8 - Princípio de funcionamento Nêutron 

 

Fonte: Schön, 2015. 

2.8.4 Perfil elétrico de resistividades 

 A resistividade de um material ou substância é a capacidade do mesmo 

de impedir a passagem de corrente elétrica. A unidade utilizada para medir a 

resistividade é ohm.m. (NERY, 2004). 

 A resistividade nas formações varia de acordo com algumas variáveis 

como salinidade, temperatura do fluido e a porosidade da rocha. Quanto maior 

a quantidade de íons Na+ e Cl-, presentes na água, mais salina a formação é e 
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consequentemente mais condutora, portanto, menos resistiva. A condutividade 

em formações com presença de água salina possui comportamento proporcional 

à temperatura, quanto maior a temperatura maior a condutividade. A 

resistividade da formação é inversamente proporcional à porosidade, isso ocorre 

devido à menor quantidade de material rochoso e maior presença de fluidos com 

o crescimento da porosidade (CAMPINHO et al., 2000). 

De acordo com Campinho et al. (2000) os perfis de resistividade têm papel 

fundamental na avaliação de formações, pois permitem determinar as 

propriedades: 

• Resistividade da formação (Rt); 

• Determinar o contato entre os fluidos; 

• Saturação de água. 

São quatro os tipos de perfis de resistividade: elétrico convencional (ES), 

indução, eletrodos focalizados (latero-perfil, LL) e microrresistividade, embora 

alguns já obsoletos (convencional) estes registros ainda são encontrados em 

poços antigos, portanto ainda importante mencionar (ELLIS E SINGER, 2008). 

2.8.4.1 Elétrico Convencional (ES) 

 Um dos perfis mais antigo e atualmente obsoleto (ELLIS E SINGER, 

2008), é um tipo de perfil de resistividade não focalizado que funciona somente 

em lamas a base água, onde seu princípio de funcionamento é dado medindo a 

resistividade da formação através da diferença de potencial entre dois eletrodos 

ao aplicar uma corrente elétrica na formação (CAMPINHO et al., 2000). 

2.8.4.2 Indução 

 A grande diferença e vantagem entre os perfis de indução e os elétricos é 

a possibilidade de usar tal perfil não só em lamas a base água com baixa 

salinidade, mas também em lamas não condutivas (base óleo, gás ou água doce) 

(NERY, 2004). 

2.8.4.2.1 Princípio de funcionamento 

 O objetivo desta ferramenta é, assim como nos perfis elétricos 

convencionais, gerar uma corrente na formação, porém essa corrente é gerada 
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numa bobina, para induzir um campo eletromagnético, por isso este nome 

(HOLSTEIN E LAKE, 2007). 

 O princípio físico por trás desta ideia de indução de corrente tem base nas 

leis de Maxwell, que relaciona o campo magnético gerado por uma corrente em 

uma bobina condutiva, que permite calcular a condutividade da formação 

(KNIGHT, 2009; NERY, 2004).   

Figura 2.9 - Indução do campo eletromagnético por bobinas 

 

Fonte: Schön, 2015. 

 A configuração mais básica consiste em um par de bobinas coaxiais ao 

eixo do poço, uma para transmissão e outra para recepção. Uma corrente 

alternada de alta frequência gera um campo magnético primário na bobina 

transmissora, que por sua vez induz correntes que atravessam a formação. 

Estas correntes induzidas geram campos magnéticos secundários que induzem 

sinais na bobina receptora conforme Figura 2.10. Os sinais induzidos são 

proporcionais à condutividade da formação (CAMPINHO et al., 2000; NERY, 

2004). 
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Figura 2.10 - Ferramenta de indução 

 

Fonte: Schön, 2015. 

 Procurando sempre melhorar a qualidade da informação e a área de 

investigação proporcionada pela mesma, foram criadas ferramentas com 

configurações variadas. Assim, o Indução – Elétrico (IES), atualmente já em 

ultrapassada, proporcionou uma junção entre o perfil elétrico convencional (ES) 

e o de indução. Posteriormente foi desenvolvida a Dupla Indução (DIL), mais 

moderna, apresenta uma curva de médio (ILM) e uma de longo (ILD). Hoje em 

dia é usada a ferramenta AIT (array induction tool) para 5 diferentes 

profundidades de investigação (ELLIS E SINGER, 2008). 

2.8.4.3 Latero-Perfil (LL) 

 Os equipamentos utilizados neste tipo de ferramenta funcionam com a 

emissão direta de corrente elétrica através da formação, logo necessitam de 

lama à base água para ser utilizada. A vantagem sobre os perfis de indução é 

que o LL foi desenvolvido para suportar condições em que os perfis de indução 

não possuem boa resposta, ou seja, em casos de lamas muito salinas (acima de 

100.000 ppm de NaCl) e formações altamente resistivas (CAMPINHO et al., 

2000). 
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2.8.4.3.1 Princípio de funcionamento 

 Neste tipo de perfil as correntes que varrem a formação são focalizadas 

para penetrarem perpendicularmente a mesma, portanto são conhecidos como 

sistemas focalizados.  

Outros sistemas foram desenvolvidos baseados na mesma ideia, porém 

os mais utilizados ao longo da história foram o LL-3 e o LL-7 (CAMPINHO et al., 

2000).  O sistema LL-7 possui 7 eletrodos (A0, A1, A’1, M1, M’1, M2 e M’2), isso 

possibilita uma maior focalização da corrente central (NERY, 2004).  Os 

eletrodos chamados de ‘A’ são os eletrodos de correntes e os ‘M’ são os 

eletrodos de monitoramento. 

Atualmente o mais utilizado é o Latero-Perfil Duplo, chamado de High 

Resolution Azimuthal Laterolog Sonde (HRALS) (Campinho et al., 2000). Nesta 

ferramenta foram montados dois sistemas com frequências diferentes de 

trabalho: um fornece leituras de regiões curtas (HLLS) e o outro de regiões mais 

profundas (HLLD) (ELLIS E SINGER, 2008). 

2.8.4.4 Microrresistividades 

 Este perfil visa obter os valores de resistividade da zona invadida pelo 

fluido de perfuração (Rxo), também conhecida como zona lavada (HOLSTEIN E 

LAKE, 2007). 

 O conhecimento de Rxo é fundamental para reservatórios com grandes 

zonas invadidas, pois é possível correlacionar os valores de Rt com Rxo para 

estimar valores de saturação de hidrocarbonetos. A fim de reduzir os efeitos da 

lama, as ferramentas deste tipo de perfil são montadas com patim e pressionado 

contra a parede do poço (HOLSTEIN E LAKE, 2007). 

2.8.4.4.1 Princípio de funcionamento 

Como em todo perfil resistivo, aplica uma corrente elétrica na formação, 

porém a característica das ferramentas deste perfil é que os eletrodos são 

montados em patim de borracha flexível que são pressionados contra o reboco, 

a fim de reduzir a influência da lama sobre os resultados obtidos. Os mais 

modernos utilizam também um sistema de focalização esférico, com o objetivo 

de impedir que a corrente circule na lama e no reboco (CAMPINHO et al., 2000). 
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 De acordo com a ordem de aparição no mercado os perfis microrresistivos 

são: Microperfil Elétrico (MEL) utiliza três eletrodos separados por uma 

polegada, um emissor e dois receptores (A, M1 e M2); Microlateroperfil (MLL), 

utilizada a configuração do latero-perfil LL-7, porém reduzida; Proximidade (PL), 

para poços com reboco maior que 3/8 de polegada de espessura, onde outras 

ferramentas não obtêm boas respostas e Microperfil Esférico Focalizado (MSFL), 

também utilizada um sistema de focalização e fornece a melhor leitura de Rxo 

dentre todas as ferramentas atuais (NERY, 2004). 

2.8.5 Perfil sônico 

Outra forma de mensurar as características das formações é por meio de 

ondas sonoras (NERY, 2004).  As ondas sonoras são ondas mecânicas e, 

portanto, se propagam apenas em meio material elástico. A perturbação de uma 

onda é um movimento organizado das partículas do meio no qual ela se propaga. 

A propagação de uma onda somente transfere energia, nenhum material é 

transportado (KNIGHT, 2009). 

 A velocidade de uma onda sonora varia de acordo com o meio no qual ela 

se propaga, sendo mais rápida no material sólido das rochas do que em meios 

fluidos (NERY, 2004). Ondas são classificadas de acordo com a direção da 

propagação, podendo ser longitudinal, onde a vibração das partículas ocorre na 

mesma direção do movimento e podem viajar em meios sólidos ou líquidos 

(conhecida como ondas compressionais, P - primária) e as ondas transversais, 

na qual a vibração ocorre perpendicularmente à direção da onda e somente se 

propagam em meios sólidos (conhecida como ondas cisalhantes, S - secundária) 

(HOLSTEIN E LAKE, 2007). 

 Este perfil relaciona tempo de trânsito e porosidade da formação rochosa, 

como já dito, é obtido pelo tempo que um pulso sonoro leva para atravessar a 

formação geológica (RIBEIRO et al., 2016). Na figura 2.11 podemos observar a 

leitura do perfil sônico. Considera-se que a camada da formação será 

compactada se o tempo de trânsito dos folhelhos for menor ou igual a 100 µs/pé 

e, não compactada se o tempo de trânsito for maior que 100 µs/pé (NERY, 2004).  

Ou seja, o tempo de trânsito que é lida nos folhelhos que será crucial neste 

momento. 
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Figura 2.11 - Leitura do perfil densidade 

 

Fonte: Adaptado, Nery, 2004. 

Considerando as camadas A, B, C e D como arenitos na figura 2.11, 

notamos que os folhelhos próximos das camadas A, B e C tem valores maiores 

de 100 microseg/ft, portanto são considerados como camadas não 

compactadas.  Caso contrário acontece com a camada D. 

2.8.5.1 Princípio de funcionamento 

A principal aplicação do perfil sônico é determinar a porosidade da 

formação investigada. O perfil sônico mede o tempo que as ondas sonoras levam 

para percorrer a formação e retornar (CAMPINHO et al., 2000). Visto que ondas 

sonoras se propagam com maior velocidade em sólidos do que em fluidos o perfil 

exibirá valores mais elevados quanto maior a quantidade de fluidos, ou seja, 

quanto maior a porosidade, mais espaço poroso existe na rocha, portanto maior 
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a quantidade de fluido presente e consequentemente maior o tempo de trânsito 

(NERY, 2004). 

As ferramentas utilizadas nos perfis sônicos utilizam o método de 

transmissão. Este sistema é composto por transmissores de energia acústica e 

receptores posicionados à uma determinada distância conforme figura 2.12. Os 

transmissores transformam sinais elétricos em sonoros que percorrem a 

formação enquanto os receptores transformam os sinais acústicos recebidos em 

elétricos. Através da detecção nos receptores se obtém o tempo de trânsito da 

onda no meio percorrido (Δt) (ELLIS E SINGER, 2008). 

Figura 2.12 - Princípio de funcionamento ferramenta sônica 

 

Fonte: Schön, 2015. 

2.8.6 Perfil de ressonância magnética nuclear (RMN) 

 A RMN consiste na excitação dos spins nucleares para o estado mais 

energético. Um núcleo pode atingir momento magnético nulo ou não, sendo os 

núcleos diferentes de zero os que possuem comportamento de ímã. Esse 

comportamento faz a caracterização da RMN pois desta forma, há a interação 

com campos magnéticos externos (CARNEIRO, 2012). 
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 A técnica de ressonância magnética nuclear fornece informações que 

nenhuma outra ferramenta de perfilagem fornece sozinha (CARNEIRO, 2012). 

Porém, a primeira ferramenta lançada neste modelo não obteve muito sucesso. 

Após a identificação do fracasso de lançamento, a Schlumberger e a Numar 

(companhia de perfilagem), conceberam novas versões da ferramenta 

(CAMPINHO et al., 2000). 

 Com o aparecimento de novas ferramentas de perfilagem, esse tipo de 

estudo permitiu a possibilidade de além de medir porosidade com maior detalhe, 

tornar clara as características do fluido óleo/água e, permitir estimativas de 

permeabilidade através de correlações (ELLIS E SINGER, 2008). 

2.8.6.1 Princípio de funcionamento 

O perfil RMN é usado para determinar a porosidade da rocha através da 

leitura de magnetização da mesma (COATES et al., 1999). 

 A ferramenta mede a precessão (mudança no eixo de rotação) de prótons 

no campo magnético da terra. É constituída por duas bobinas que possuem duas 

funções: produção de um campo magnético polarizador da corrente alternada 

fornecida pelo cartucho e detecção do sinal de prótons (SERRA, 1984). 

 A ferramenta aplica um campo magnético estático seguido de um campo 

magnético oscilante e perpendicular ao primeiro aplicado. Estas aplicações 

provocam precessão dos momentos magnéticos dos núcleos atômicos 

presentes nos fluidos móveis encontrados na rocha (SERRA, 1984), o retorno 

ao alinhamento inicial gera um sinal que é detectado por uma antena 

(CAMPINHO et al., 2000). 

 O perfil registra o tempo de relaxação transversal T2, que é a constante 

de decaimento da energia detectada na antena. Sendo T2 função da distribuição 

de poros na formação é possível determinar alguns parâmetros do reservatório 

(CAMPINHO et al., 2000). 

 A porosidade RMN, é fornecida de forma direta na leitura do perfil, porém 

para obtenção da permeabilidade faz-se necessário o uso de correlação. 

Segundo WEI et al. (2015), existem dois modelos clássicos para isso; são 
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conhecidos como SDR (Schulumberger-Doll-Research) e Timur-Coates. Os 

modelos são expressos, respectivamente, da seguinte forma: 

K = 𝐶1Φ𝑚1𝑇2𝑙𝑚
𝑛1                                             Eq. 2.5 

K =  (
Φ

𝐶2
)

𝑚2

(
𝐹𝐹𝐼

𝐵𝑉𝐼
)

𝑛2

                                       Eq. 2.6 

onde K é a permeabilidade (em mD); Φ é a porosidade total (em %); T2lm é a 

média logarítmica de T2 (em ms); FFI é o fluido livre total (freefluid bulk, em %); 

BVI volume total irredutível (bulk volume irreducible, em %); m1, n1, C1, m2, n2 e 

C2, são parâmetros dos modelos. Caso se tenha amostras suficientes tais 

parâmetros podem ser ajustados para a formação em questão por meio de 

análise dos resultados do perfil RMN, do contrário valores empíricos são 

atribuídos, esses valores são: 4, 2, 10, 4, 2 e 10, respectivamente (WEI et al., 

2015).  Na Figura 2.13 é mostrado um perfil de RMN mostrando os parâmetros 

antes mencionados. 

Figura 2.13 - Perfil de Ressonância Magnética Nuclear 

 

Fonte: ELLIS E SINGER, 2008. 
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3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 A ideia de substituição dos humanos por máquinas já vem acontecendo 

em parte, máquinas já são capazes de realizar trabalhos mecânicos que antes 

somente humanos conseguiam realizar. Contudo, somente seguem comandos, 

não raciocinam, apenas fazem o que foram programadas para fazer. 

Desenvolver máquinas pensantes tem sido um dos maiores desafios da ciência 

e, portanto, exigido grande esforço da comunidade científica (MAIA, 2012). 

A tentativa de simular a forma como o cérebro humano funciona não é tão 

recente quanto parecer ser. Na metade do século XX – quando surgiram os 

computadores digitais – apareceram os primeiros programas que tentavam 

simular este comportamento (TEIXEIRA, 2014). 

O termo inteligência artificial (IA) foi criado em 1955 por John McCarthy 

(LEMES, 2018). No campo da IA existem várias técnicas baseadas em diferentes 

conceitos matemáticos que são capazes de filtrar e selecionar informações, 

ainda não como o ser humano consegue fazer, mas com uma eficiência bastante 

aceitável. A IA é aplicada em várias áreas como classificação de dados, previsão 

de comportamentos, geração de dados entre outros. Para resolução destes 

problemas existem várias técnicas como árvore de decisões, regressão linear, 

sistema especialista, lógica difusa, redes neurais, entre outros (REZENDE, 

2005). 

3.1 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNA) 

 A forma como o cérebro humano funciona é fascinante e complexa, e o 

que faz dele tão difícil de entender são os denominados neurônios. Os neurônios 

são interligados paralelamente entre si e são capazes de processar os sinais de 

informação, constituindo uma rede extensa e extremamente complexa. Este 

comportamento é o que as pesquisas relacionadas à inteligência artificial tentam 

modelar (ABE, 2001). A Figura 3.1 representa esquematicamente como um 

sistema neural funciona. 

 



47 
 

Figura 3.1 - Funcionamento de um sistema neural 

 

Fonte: Abe e Filho, 2001. 

 Uma rede neural artificial se diferencia dos outros métodos utilizados na 

inteligência artificial, pois procura simular a rede de neurônios como é na 

realidade (ABE, 2001). Como mencionado anteriormente, as redes neurais 

artificiais buscam simular a rede neural humana, portanto uma estrutura de uma 

RNA tenta seguir o mesmo padrão (HAYKIN, 2001). 

 O modelo mais geral de uma rede neural foi proposto por McCulloch e 

Pitts e é representado na Figura 3.2. Este modelo consiste na soma ponderada 

dos dados de entrada, aplica uma função de ativação e emite um resultado 

(BARRETO, 2002). 

Figura 3.2 - Modelo geral de uma rede neural proposto por McCulloch e Pitts 

 

Fonte: Barreto, 2002. 

3.1.1 Estrutura das redes neurais 

Uma RNA recebe os dados de entrada, esses dados são tratados nos 

neurônios e uma resposta é emitida, porém as estruturas de uma RNA podem 

variar de acordo com a necessidade do problema em questão. A mais simples 

destas estruturas é conhecida como Perceptron, que consiste em apenas duas 
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camadas, sendo uma com um neurônio e uma com dados de entrada (KOVÁCS, 

2006). 

À medida que os problemas ficam mais complexos redes neurais mais 

robustas com mais neurônios são utilizadas, podendo ter várias camadas entre 

a resposta e os dados de entrada. Para RNAs com três ou mais camadas são 

chamadas de deep learning (HAYKIN, 2001). 

 Segundo Barreto (2002) uma RNA em forma de camadas é o tipo mais 

comum de rede e é conhecida como rede direta ou rede de camadas 

(feedforward) vide Figura 3.3. Neste tipo de rede os neurônios são distribuídos 

em camadas e tais camadas são definidas como um conjunto de neurônios, 

conectadas entre si e podem ser de três tipos: 

• Entrada: camada que recebe os dados; 

• Intermediárias: também conhecidas como ocultas são as camadas que 

tratam os dados de entrada; 

• Saída: emite as respostas. 

Figura 3.3 - Tipos de camadas de uma RNA 

 

Fonte: Ribeiro et. al., 2016. 

As funções de ativação são as funções que representam a relevância do 

dado para o neurônio, se o neurônio será ativado ou não, e é representada como 

φ(v), tendo suas variações conforme Figura 3.4. Existem várias funções de 

ativação, podendo ser binária ou assumir infinitos valores (BARRETO, 2002). As 

mais comuns são: 
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• Função de Limiar: função binária definida como um (1) para valores da 

variável independente (v), maiores ou iguais a zero (0) ou zero (0) para v 

< 0; 

• Função Linear Por Partes: definida como um (1), se v > ½; v, se ½ > v > - 

½; e 0 se v < - ½. 

• Função Sigmoide:  φ(v) =
1

1+ 𝑒−𝑣 

Figura 3.4 - Funções de ativação 

 

Fonte: Barreto, 2002. 

Existem três formas de aprendizagem ou treinamento: aprendizagem 

supervisionada, não supervisionada e semi-supervisionada. Na aprendizagem 

supervisionada a rede emite uma resposta e esta resposta é comparada com o 

valor esperado já conhecido e calculada a diferença entre esses valores, com 

essa diferença o modelo ajusta seus parâmetros a fim de diminuir tal diferença, 

esse método de treinamento é conhecido como backpropagation. Aprendizagem 

não supervisionada a rede se auto-organiza, o valor esperado não é conhecido, 

portanto os valores são classificados e agrupados através de padrões 

reconhecidos pela própria rede. A aprendizagem semi-supervisionada é um meio 

termo entre as duas formas anteriores, e muito utilizado quando estão sendo 

tratados dados incompletos (VANDERPLAS, 2016). 

3.1.2 Aplicações na indústria 

 As principais características de uma rede neural são: 1) aprendizado, 2) 

habilidade de associação, 3) resposta em tempo real, 4) auto-organização, 5) 

resistência a ruído, e 6) habilidade de generalização (ALI, 1994). 

 Na indústria petrolífera as redes neurais são usadas para reconhecimento 

de padrões, classificação de grupos, mapeamento, processamento de imagem, 

predições, entre outras (ALI, 1994).  
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 Existem vários trabalhos do uso de RNAs para previsão das propriedades 

petrofísicas das rochas.  Singh (2005) desenvolveu um método usando redes 

neurais para previsão da permeabilidade de poços perfurados na Bacia de Uinta, 

utilizando dados dos perfis radioativos. Hamada e Elshafei (2009), apresentam 

o uso das redes neurais para previsão de permeabilidade e porosidade em 

reservatórios heterogêneos de gás, utilizando dados de perfis RMN. 

Maslennikova (2013) apresenta a predição da permeabilidade de rochas com 

uso de RNAs híbridas. 

3.2 LÓGICA DIFUSA (FUZZY)    

 O termo “lógica” foi introduzido por Aristóteles, que desenvolveu um 

conjunto de leis que caracterizam a forma de desenvolver o pensamento (Weber 

e Klein, 2003). As leis de Aristóteles são baseadas em “X” ou “não-X”; ser ou não 

ser. Tal forma de raciocínio é amplamente usada em classificação ou julgamento 

de algo (CUDDY, 1997). 

 No século XIX o matemático inglês Boole, juntamente com outros 

cientistas, introduziu a lógica booleana, conhecida também como binária e hoje 

em dia considerada formal ou clássica. (WEBER E KLEIN, 2003).  Assim como 

na forma lógica de pensar apresentada por Aristóteles, a lógica formal permite 

apenas duas repostas, verdadeiro ou falso, alto ou baixo, grande ou pequeno, 0 

ou 1. Nada que é intermediário é permitido, como uma semi-verdade ou mediano 

(LESKI E CZOGALA, 2000). Esta forma de pensar possibilitou a resolução de 

vários problemas do dia a dia, porém é sabido que a vida não é sempre 0 ou 1, 

existem incertezas e quando essas incertezas aparecem, valores intermediários 

são necessários e a lógica booleana perde força. (WEBER E KLEIN, 2003).  

 Para determinar estes níveis de incerteza é usada a teoria da 

probabilidade. A lógica difusa funciona da seguinte forma, probabilidades são 

atribuídas na classificação das variáveis através da função de pertinência 

(CUDDY, 1997). 

Cada variável de um modelo é dividida em grupos (bins) possíveis de 

classificação, tais grupos são conjuntos fuzzy A em um universo X e tal conjunto 

é definido por uma função de pertinência P(x): X → [0,1]. Onde P(x) indica o 
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quanto x é compatível com o conjunto, tal processo é conhecido como 

fuzzificação (TANSCHEIT, 2004). 

Figura 3.5 - Gráfico função de pertinência de formato Gaussiano 

 

Fonte: Leite, 2007. 

 A resposta é obtida através de regras do modelo, conhecida como regras 

nebulosas (Ribeiro, et. al., 2016). Essas regras são do tipo: 

 Se <antecedente> ENTÃO <consequente> 

 Por exemplo: 

 Se temperatura baixa ENTÃO chance de chuva é alta 

 O resultado obtido com essas regras é um conjunto nebuloso e passa por 

um processo chamado defuzzificação, que retorna um valor numérico final como 

resposta (Ribeiro, et. al., 2016). 

3.2.1 Aplicação na indústria 

 O que faz a lógica difusa tão interessante para aplicações na indústria é 

sua habilidade de trabalhar com a probabilidade na classificação e no 

agrupamento das coisas, porém não tem capacidade de aprender (CUDDY, 

1997).  

 Seu maior uso é na predição das propriedades petrofísicas das rochas. 

Com aplicações na predição da permeabilidade e determinação dos tipos de 

rochas, em campos do Mar do Norte, campo de Andrew e Clair (CUDDY, 1997). 
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 Taghavi (2005) apresentou um trabalho sobre estimação através do uso 

da lógica difusa em reservatório carbonáticos, com uso de dados de perfilagem. 

Em 2010 Nashawi e Malallah, propuseram um método que faz uso da lógica 

difusa para realizar previsões sobre a permeabilidade utilizando dados de perfis 

de poços, apresentando várias vantagens em relação a obtenção da 

permeabilidade pela análise de testemunhos, e outros métodos. 

4 APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM DADOS DE PERFIS E 

AMOSTRAS LITOLÓGICAS 

O trabalho foi desenvolvido através do uso do software Interactive 

Petrophysics (IP), este fornece ferramentas não só para interpretação de dados 

de perfilagem como também algoritmos próprios de machine learning e 

ferramenta de visualização gráfica, possibilitando assim uma fácil aplicação 

desses métodos. 

 Dito isto será apresentada a forma como os dados foram utilizados e como 

os resultados foram obtidos e interpretados.  Os dados correspondem aos perfis 

convencionais e de ressonância magnética nuclear, junto com dados de 

porosidade e permeabilidade de amostras de rocha.  Estes dados pertencem a 

uma formação de carbonatos do Pré-Sal brasileiro. O nome do poço não foi 

divulgado por questões de confidencialidade. A figura 4.1 representa um 

esquema gráfico da metodologia utilizada. 
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Figura 4.1: Fluxograma da metodologia 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 Antes da aplicação da inteligência artificial nos dados mencionados, é 

realizada uma interpretação preliminar, com a finalidade de conhecer de modo 

geral as características dos dados a serem utilizados.  

 Os dados para este estudo são compostos por um conjunto de perfis de 

poços abertos para um intervalo de 5580 - 5820 (pista 1 da figura 4.2) e um 

conjunto de 81 dados de porosidade e permeabilidade, medidos diretamente 

com testemunhos. Ainda na pista 1, pode-se observar a variação quase nula do 

HCAL, este perfil nos ajuda a determinar o diâmetro do poço e nesta leitura, 

garante-se a ausência de desmoronamento para o intervalo de profundidade 

analisado.  Na pista 2, pode-se ler na curva de raios gama, baixos níveis de 

radioatividade, o que já era esperado, visto que, trata-se de dados de uma 

formação carbonática. Na pista 3, têm-se os dados de resistividade profunda 

(AT90), referente a um raio de investigação de 90 polegadas e resistividade rasa 

(AT10), referente a um raio de investigação mais raso de 10 polegadas. Destaca-
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se que a leitura de altas resistividades, afirma a presença de hidrocarbonetos 

para o intervalo de profundidade analisado.  Na pista 4, encontra-se os dados de 

permeabilidade onde KSDR e KTIM são dados contínuos, porém, são vistos 

entrecortados já que tais medições foram realizadas em outra escala e 

integrados a mesma pista para comparação com o registro KC que são dados 

pontuais da permeabilidade advindos de testemunhos em alguns intervalos de 

profundidade do poço analisado.  Na pista 5, pode-se observar os dados de 

porosidade obtidos do RMN. A curva não contínua (PHIC) são dados de 

porosidade advindos de amostras de testemunhos.  Na pista 6, têm-se os dados 

do perfil sônico tanto na leitura de ondas compressionais (DTCO) quanto na de 

ondas cisalhantes (DTSM). A principal aplicação do perfil sônico é determinar a 

porosidade da formação investigada. A leitura de ondas cisalhantes, que são as 

que se propagam somente em meio sólido, tem maior tempo de trânsito e 

comprovam a presença de fluido e maior espaço poroso. Finalmente, na pista 7, 

aparecem os dados de porosidade neutrão (NPHI) e os dados de densidade 

(RHOZ) em gr/cm3.  
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Figura 4.2 - Dados de perfis convencionais, RMN e amostras de poços 

 

Fonte: Autor, 2021. 

4.1 ANÁLISE PRELIMINAR POR ZONAS 

Nesta análise foi feita a separação por zonas para um mesmo grupo 

litológico, e esta tem por finalidade separar seções com base nas diferentes 

características petrofísicas, tomando como base o nível de radioatividade do 

perfil GR na pista 3 da figura 4.3 e da junção dos perfis densidade-nêutron (pista 

5).  De este modo foram calculados o nível de radioatividade obtido do perfil 

gama ray (VCLGR) e da junção dos perfis neutron - densidade (VCLND), 

realizando os ajustes necessários nas linhas de radioatividade para que os 

valores obtidos por estes sejam coerentes.  Além disso, foi incluído como 

parâmetro de comparação, os dados de permeabilidade das amostras e de RMN 

(pista 4). Sendo assim, foram encontradas sete zonas para os carbonatos, tal 

unidade litológica tem como característica a heterogeneidade.  
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Figura 4.3 - Análise preliminar, por zona, dos perfis utilizado 

 

Fonte: Autor, 2021. 

Deste modo encontramos que na zona 1 existe uma grande variação nas 

permeabilidades, nas zonas 3 e 6 caracterizadas por altos valores de 

permeabilidade, nas zonas 2, 4 e 7 por terem baixos valores de permeabilidade.  

 Depois desta análise preliminar, foram selecionados os dados do perfil 

mostrado na figura 4.4 para serem carregados no software. 



57 
 

Figura 4.4 - Janela de visualização de perfis 

 

Fonte: Autor, 2021. 

No software, a aba Advanced Interpretation, é possível escolher a técnica 

de aprendizado de máquina desejada, figura 4.5. No presente trabalho foram 

utilizadas Redes Neurais (Neural Network) e Lógica Difusa (Fuzzy Logic). 

 



58 
 

Figura 4.5 - Menu de seleção dos modelos 

 

Fonte: Autor, 2021. 

4.2 LÓGICA DIFUSA 

Para o ingresso dos dados no software, temos na Figura 4.6 a aba Input, 

onde aparecem os dados dos perfis usados na lógica difusa: dados de 

permeabilidade das amostras e RMN (KCKTIM), perfil de resistividade profunda 

(AT90), dados do perfil sônico da onda primária (DTCO), dados de radioatividade 

(GR), densidade (RHOZ), e de porosidade nêutron (NPHI).  Alguns dados não 

foram considerados como o AT10, pois o espaço poroso foi ocupado pelo filtrado 

de lama, dados de porosidade das amostras (PHIC), pois em carbonatos não 

existe uma correlação direta deste parâmetro com a permeabilidade, dando 

preferência para os dados de permeabilidade das amostras. Também não foi 

considerado os valores KSDR do perfil de ressonância magnética, pois foi dado 

preferência para os valores do Timur. Do mesmo modo foram excluídos os dados 

de porosidade obtidos do perfil de ressonância (TCMR), pois nas simulações a 

inclusão deste parâmetro acrescentou mais erro nos resultados.  O nome 

fantasia do poço é CL-TCC, como indicado na figura. 
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Figura 4.6 - Dados de entrada da lógica difusa 

 

Fonte: Autor, 2021. 

A Figura 4.7 apresenta as configurações na criação do modelo, que podem 

ser alteradas a fim de se obter o melhor resultado, e que dependem do número 

de bins a ser utilizado.  

Figura 4.7 - Aba de configuração modelo Fuzzy 

 

Fonte: Autor, 2021. 



60 
 

Na Figura 4.7 também mostra os valores estatísticos (média, desvio padrão, 

valores máximos e mínimos), o Numbers of Bins é o número de grupos de cada 

variável. O botão Show Stats Histo’s é possível visualizar a distribuição 

estatística do bin selecionado na tabela. No botão Show Curve Xplots é possível 

ver a distribuição de cada bin e o intervalo de valores que eles agrupam, Figura 

4.8. 

Figura 4.8 - Distribuição estatística e intervalo dos grupos 

 

Fonte: Autor, 2021. 

A função de pertinência, que realiza a fuzzificação, utilizada pelo 

programa é representada pela equação 4.1: 

𝑃(𝐶) =  √𝑛𝑏 X 𝑒

−(𝐶 − 𝜇𝑏)
2

2𝜎𝑏
2

      Eq. 4.1 

Onde 𝑛𝑏 é o número de amostras, 𝜇𝑏 é o valor médio e 𝜎𝑏 é o desvio padrão 

para cada grupo definido por um bin. No gráfico as linhas verdes verticais 

representam a desvio padrão para cada lado da média (traço em vermelho). 

 Após a escolha do número de bins mais adequado, dos dados, é possível 

obter os resultados e escolher as informações que serão emitidas e exibidas 

posteriormente a aplicação do modelo. Clicando em Run (Figura 4.8), o 

programa realiza todos os cálculos do modelo e armazena as informações 

geradas no arquivo do projeto.  Finalmente é possível ver os resultados como 

mostrado na Figura 4.10. 
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Figura 4.9 - Aba de seleção das respostas modelo Fuzzy 

 

Fonte: Autor, 2021. 

Figura 4.10 - Janela de visualização dos resultados modelo Fuzzy 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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4.3 REDE NEURAL 

 Na aplicação de redes neurais usamos como dados de entrada o mesmo 

grupo de perfis e dados de amostras de rocha utilizado na lógica difusa para fins 

de comparação.  Isto é realizado usando a aba de Input, como mostrado na 

Figura 4.11. 

Figura 4.11 - Ingresso de dados no uso de redes neurais 

 

Fonte: Autor, 2021. 

Na Figura 4.12 é possível ver as possíveis alterações que podem ser 

ajustadas para o modelo de rede neural. O algoritmo utilizado pelo software é o 

backpropagation e mostra os parâmetros de treinamento. 

Training passes é o número de iterações necessárias para o treinamento 

correr todos os dados. 

O número de epochs per pass representa a quantidade de vezes que os 

dados de treino serão corridos no modelo, quando igual a um os dados serão 

corridos apenas uma vez, o modelo terá somente uma chance de aprender. 

 ValidationCross significa a porcentagem dos dados de treino que serão 

utilizados para testar a qualidade do modelo durante o processo de treino. 
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 A escolha dos dados de entrada e de saída é feita da mesma forma que 

o modelo de lógica difusa, porém é preciso definir uma zona de treino. Os dados 

contidos nessa zona serão utilizados para treinar o modelo. 

Figura 4.12 - Aba de configuração modelo Redes Neurais 

 

Fonte: Autor, 2021. 

Na aba Input clicando em Show Plot, primeira opção, será exibida uma 

janela, Figura 4.13. Nesta janela é possível alterar a zona de treinamento e 

realizar o treino clicando em Train Neural Network. Na zona de treinamento 

(retângulo verde da coluna 2) pode ser localizada em qualquer posição em 

profundidade e de preferência na mesma profundidade de maior densidade de 

dados de permeabilidade (dados do KCKTIM), com a finalidade de algoritmo 

reconhecer um padrão de aprendizado.  Esta zona de treinamento pode ser 

aumentada ou diminuída para aumentar ou diminuir a base de treinamento, 
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dependendo dos resultados obtidos.  Isto é feito de maneira iterativa até um 

melhor ajuste com os dados da última coluna.  

Figura 4.13 - Janela de visualização do treinamento nas Redes Neurais 

 

Fonte: Autor, 2021. 

4.4 INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

Para avaliar os resultados obtidos, foi utilizada a ferramenta de visualização 

gráfica a fim de se obter uma equação de correlação final para predição da 

permeabilidade. Clicando no ícone plot, é possível escolher os dados a serem 

plotados, como mostrado na Figura 4.14. 

Figura 4.14 - Ícone de criação de gráficos 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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Após graficar os dados de permeabilidade (𝐾𝑜) originais e os valores obtidos 

através dos modelos (𝐾𝑀), é possível realizar um ajuste e finalmente obter uma 

equação final de 𝐾𝑂(𝐾𝑀), de acordo com as Figuras 4.15, 4.16 e 4.17. 

Figura 4.15 - Janela de seleção dos dados dos gráficos 

 

Fonte: Autor, 2021. 

Figura 4.16 - Menu para realização da regressão 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 Como mostrado na Figura 4.17, podem ser utilizados vários tipos de 

correlação: linear, exponencial, polinomial até quarta ordem, usando lei de 
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potência e dar como resposta o ajuste entre os dados reais e os dados simulados 

através do parâmetro estatístico R². 

Figura 4.17 - Janela de seleção do tipo de regressão e suas configurações 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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5 RESULTADOS 

O presente capítulo mostrará as os resultados obtidos depois da aplicação 

da lógica difusa e redes neurais. 

5.1 MODELO DE LÓGICA DIFUSA 

O modelo foi construído utilizando quatro grupos para cara variável e um 

tamanho de amostra igual para cada um deles.  A distribuição dos grupos de 

cada uma das variáveis de entrada do modelo, e suas respectivas distribuições 

estatísticas podem ser observadas na Figura 5.1. 

Figura 5.1 – Intervalo dos grupos e suas distribuições estatísticas 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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A Figura 5.2 apresenta o resultado obtido com o modelo de lógica difusa, 

e os dados utilizados. 

Figura 5.2 - Gráfico dos perfis utilizados e resultado obtido 

 

Fonte: Autor, 2021. 

Graficando os dados obtidos (KCav) com os dados de comparação (KC) é 

possível verificar o poder de predição direta do modelo e obter uma equação (KC 

(KCav)) que torne viável, estimar a permeabilidade da formação através de um 

valor obtido com o modelo, Figura 5.3. 
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Figura 5.3 – Gráfico 𝐾𝐶_𝑎𝑣
 𝑋  𝐾𝐶 

 

Fonte: Autor, 2021. 

O modelo apresentou um resultado satisfatório para valores de KC abaixo 

de 20 mD, como podemos observar na Figura 5.3, ponto onde os dados deixam 

de se comportar de forma linear. A regressão permite determinar KC de forma 

satisfatória para qualquer valor de KC_av obtido.  

Como mostrado na Figura 5.3, os dados começam a se comportar de 

forma não linear para valores de KC acima de 20 mD, a regressão que obteve o 

maior valor de R², coeficiente de correlação da regressão, foi uma regressão 

polinomial de grau 2. A equação 5.1 representa a equação obtida com a 

regressão apresentada na Figura 5.3. 

𝐿𝑜𝑔(𝐾𝐶𝑎𝑣) = 0.257242 + 0.787801 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐾𝐶) − 0.119317 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐾𝐶)2  Eq. 5.1 

R² = 0.965111 

5.2 REDE NEURAL ARTIFICIAL 

A tabela 5.1 apresenta as configurações utilizadas na construção do 

modelo de rede neural artificial. 
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Tabela 5.1 - Configurações do modelo de rede neural 

Training passes 3 

Epochs per pass 100 

Cross-Validation 5% 

Fonte: Autor, 2021. 

As zonas de treinamento, os perfis utilizados e os resultados obtidos com 

o modelo de rede neural artificial são apresentados na Figura 5.4. 

Figura 5.4 - Perfis utilizados, zonas de treinamento e resultado obtido 

 

Fonte: Autor, 2021. 

Como pode ser observado foi incluída duas zonas de treinamento, uma 

superior em magenta com valores de permeabilidades muito variadas, e uma 
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zona de treinamento em verde com a parte superior contendo baixos valores de 

permeabilidade e na parte inferior com altas permeabilidades. 

Assim como feito para a lógica difusa, os valores de permeabilidade 

estimados com o modelo (KC_nn) e os valores originais de permeabilidade (KC), 

foram graficados e uma equação de (KC (KC_nn)) obtida pela regressão, Figura 

5.5. 

Figura 5.5 - Gráfico 𝐾𝐶  𝑋 𝐾𝐶_𝑛𝑛 

 

Fonte: Autor, 2021. 

Como pode-se perceber na figura 5.5, os valores estimados e originais de 

permeabilidade possuem uma tendência linear para todos os valores, portanto 

escolhendo esta opção para realizar a regressão, obteve-se o melhor resultado 

para R². A equação 5.2 representa a equação obtida na regressão. 

𝐿𝑜𝑔(𝐾𝐶) = 0.000789763 + 0.947336 ∗ 𝐿𝑜𝑔(𝐾𝑐𝑛𝑛)      Eq. 5.2 

R² = 0.757953 

Comparando estes dois parâmetros estatísticos (R²), podemos notar que 

a lógica difusa mostrou uma melhor correlação entre os dados das amostras e 

RMN com os obtidos pelas respostas da lógica difusa. Tomando como base a 

divisão por zonas realizado no estudo preliminar, foram tomados os valores 
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médios das permeabilidades para cada zona definida, para poder ter outra base 

de comparação na utilização destes dois métodos de inteligência artificial, como 

é mostrado na Figura 5.6 e Tabela 5.2. 

Figura 5.6 - Comparação dos resultados 

 

Fonte: Autor, 2021 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autor, 2021. 

Tabela 5.2 - Parâmetros dos resultados das médias das permeabilidades por zonas 

Zona Prof.(m) K - Fuzzy 
(mD) 

K - Redes N. 
(mD) 

1 5580- 5600 4.55 14.42 

2 5600 - 5626 0.86 1.51 

3 5626 - 5675 4.89 9.91 

4 5675 - 5723 0.97 0.37 

5 5723 - 5760 0.38 0.22 

6 5760 - 5775 6.81 14.77 

7 5775 - 5825 0.69 1.38 
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Como é apresentado nos resultados, os dados de permeabilidade obtidos 

pela lógica difusa mostram uma melhor correlação, no entanto a média dos 

valores obtidos por zonas é menor, se comparado com as redes neurais.   

Mesmo que de forma geral os resultados obtidos com cada modelo 

tenham sido diferentes, é possível observar na Figura 5.6 e na tabela 5.2, que 

em todas as zonas ambos os modelos apresentaram comportamentos iguais. Os 

dois modelos mostram alta permeabilidade nas zonas 1, 3, e 6 e baixa 

permeabilidade nas zonas 2, 4, 5 e 7. Valores mínimos e máximos também 

aparecem nas mesmas regiões, zonas 5 e 6, respectivamente. 

O modelo de lógica difusa obteve vantagem sobre o modelo RNA, devido 

a necessidade de a RNA realizar um treinamento para ajustar seus parâmetros 

e aprender. A rede obteve um rendimento abaixo do esperado pela baixa 

quantidade de dados de permeabilidade disponíveis, o que limitou as zonas de 

treinamento. 

Como apresentado na análise preliminar deste trabalho, a área estudada 

possui 7 seções com características petrofísicas diferentes, portanto o cenário 

ideal para uma melhor comparação dos modelos seria uma distribuição dos 

dados de permeabilidade entre as seções, dessa forma os modelos poderiam 

identificar padrões nas diferentes zonas. 

Ressalta-se que a característica da rocha carbonática de possuir diversos 

tipos de porosidades, como explicitado no capítulo 2, é um fator de extrema 

influência no resultado de ambos os modelos, porém, para o modelo de lógica 

difusa consegue-se obter um melhor ajuste. 
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6 CONCLUSÃO 

O presente trabalho apresentou o uso de duas técnicas de aprendizado 

de máquina na predição da permeabilidade em formações carbonáticas 

utilizando dados de perfilagem de poços, propriedade que atualmente é 

altamente custosa de se obter de forma precisa, devido a necessidade de se 

coletar testemunhos. 

 Como apresentado nos resultados a técnica de lógica difusa apresentou 

resultados altamente satisfatórios bem próximos dos valores obtidos com os 

testemunhos, se provando uma ótima opção na obtenção da permeabilidade. 

 O treinamento do modelo de redes neurais artificiais tem grande impacto 

sobre seus resultados, através dele é que o modelo aprende. Contudo, um 

treinamento eficaz exige uma alta quantidade de dados, sendo assim, é possível 

afirmar que a técnica de redes neurais foi impactada negativamente pela 

limitação das zonas de treinamento causada pela falta de dados de 

permeabilidade em determinadas profundidades da formação. Uma possível 

solução para este problema seria utilizar a técnica de geração de dados 

sintéticos, onde são gerados novos dados aleatórios através de uma distribuição 

estatística pré-definida, baseada na média e desvio padrão das variáveis do 

modelo. 

 Apesar de diferentes, ambos os modelos exibiram comportamentos 

iguais, tal fato confirma a eficiência dos dois modelos na predição da 

permeabilidade. 

 Conclui-se, portanto, que o uso de aprendizado de máquina para estimar 

a permeabilidade em formações carbonáticas se mostrou altamente eficaz, 

sendo uma opção de fácil implementação e de baixo custo. 

 Como proposta para trabalhos futuros sugere-se o uso de outras técnicas 

de rede neural na estimativa da permeabilidade, como árvore de decisão, 

algoritmos genéticos ou K-nearest neighbor (KNN). 
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