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(i) RESUMO

Os perfis de poços têm grande aplicação na localização e avaliação de hidrocarbonetos. Neste
trabalho são calculadas porosidades do Campo Escola de Namorado na Bacia de Campos, com
o auxílio da regra Fuzzy. Isto é feito segmentando, conjuntamente, os perfis de porosidade
neutrônica (PHIN) e de densidade (PHID) em grupos com a melhor relação de linearidade
interna. O agrupamento se processa a partir de um número ótimo de grupos (fácies),
eficientemente selecionado por um critério de mínimo valor da medida de “Validade Fuzzy”.
Como primeiro passo, selecionamos os perfis PHIN e PHID apenas nas profundidades
testemunhadas, filtrando-os previamente, visando selecionar deste conjunto apenas os valores
de PHIN e seus correspondentes valores de PHID e de porosidade de testemunhos (PHIC) que
diferem de no máximo 5 Pu (unidades de Porosidade). Um valor convencional médio de
porosidade (PHIM), combinando PHIN e PHID, é calculado de acordo com as características
litológicas e de fluidos previamente conhecidos para cada profundidade. Finalmente, um
algoritmo de inversão é proposto para indicar a melhor curva que ajuste linearmente PHIC e
PHIN, PHIC e PHID, PHIC e PHIM, e que ao mesmo tempo determine os valores das
constantes a serem extrapoladas para o cálculo de porosidade de todo o campo (porosidades
ajustadas). No caso da permeabilidade, são utilizados os valores de testemunhos e “core
gamma” para gerar juntamente com PHIC conjuntos com maior grau de linearidade via regra
Fuzzy, para elaboração das funções correspondentes as quais vai gerar constantes para ser
extrapoladas em cada poço com as porosidades ajustadas também via regra Fuzzy. Este
processo é repetido para cada poço. Os resultados do cálculo feito com a regra Fuzzy mostra
boas características tanto para a porosidade quanto para permeabilidade. Estes resultados
foram comparados com outras metodologias de cálculo, evidenciando as boas qualidades da
regra Fuzzy na determinação dos parâmetros petrofísicos das rochas reservatório.

xiv

(ii) ABSTRACT

The well logs have a great applicability in the search and evaluation of hydrocarbon. In this work
we calculate porosities of the Namorado field with help of the “Fuzzy Rule”. This is done
segmenting neutron ( N) and density ( d) porosities logs jointly in groups with better relation of
internal linearity. The grouping is processed keeping the best number of groups, which is
efficiently chosen by a criterion related to the minimum value of “Fuzzy Validity” measurement.
As a first step, we choose the

N

and

d

values only at that depths where cores exist. To prevent

picking measurements errors a previous data filtering is performed by selecting only the
their correspondent

d

N

and

values that exhibit a maximum discrepancy with core porosity ( C) around

5pu (porosity unit). A conventional average porosity

MED,

mixing

N

and

d,

is calculated at each

point, concerning its own lithological and fluids characteristics. Finally, an inversion algorithm is
applied to indicate the best curve that fit linearly

C

vs.

MED,

C

vs.

D

and

C

vs.

N,

and at the

same time determines the values of the constants to be extrapolated in order to calculate the
porosity of the whole field (adjusted porosity). To calculate permeability we use the values of the
cores an core gamma, to generate jointly with

C,

groups with greater linearity degree by fuzzy

rules, this is to elaborate corresponding functions that will generate constants to be extrapolated
in each well, with adjusted porosities through fuzzy rules. This process is repetitive to each well.
This methodology is checked against other methodology which has evidenced the best qualities
of the fuzzy rules upon determination of important petrophysical parameters concerned with
reservoir rocks.
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