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FORMULAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE DE BANCO DE DADOS DE INFOR-

MAÇÕES PETROFÍSICAS DE ROCHAS SEDIMENTARES

Resumo

No presente trabalho investigou-se a influência de parâmetros texturais, relacio-

nados à presença de microcracks, ao efeito do volume de argila e à influência da

textura deposicional e da geometria porosa, nas relações entre os atributos sísmi-

cos (velocidades VP e VS e módulos elásticos) e as propriedades petrofísicas (poro-

sidade) das rochas sedimentares. Todo o estudo foi realizado com a utilização do

Banco de Dados de Informações Petrofísicas de Rochas Sedimentares, um banco de

dados inicialmente desenvolvido e que contém propriedades de amostras obtidas a

partir de diferentes artigos e localidades. Utilizou-se ainda modelos de física de ro-

cha, como os modelos de inclusão Meio Efetivo Diferencial (DEM), Autoconsistente

(SC) e Keys e Xu (2002), para auxiliar na interpretação das relações entre as propri-

edades elásticas e petrofísicas. Em relação à presença de microcracks, os mesmos

demonstraram ser susceptíveis à pressão efetiva e não apresentaram influência sobre

as velocidades ultrassônicas VP e VS para pressões efetivas maiores que 20 MPa. Em

arenitos, o volume de argila demonstrou ser responsável pela redução significativa

das velocidades e os módulos elásticos das amostras para uma determinada porosi-

dade. Já para as amostras carbonáticas, verificou-se que a variação das velocidades

para uma determinada porosidade não pode ser explicada pela textura deposicional,

enquanto que a classificação pelo tipo de poro permitiu identificar tendências distin-

tas. Por fim, para discriminar a geometria porosa a partir das propriedades elásticas,

modelou-se a Razão de Aspecto do Poro Equivalente (EPAR) e foi possível identificar

três grupos de carbonatos: amostras com microporosidade intercristalina (EPAR−VP
< 0.22 e EPAR− VS < 0.14), amostras com macroporosidade intergranular e móldica

(EPAR−VP entre 0.16 e 0.36 e EPAR−VS entre 0.1 e 0.24) e amostras com macro-

porosidade vugular (EPAR− VP > 0.37 e EPAR− VS > 0.25).

Palavras chave: Propriedades elásticas, Textura, Banco de dados, Modelos

de inclusão, EPAR.
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FORMULATION, MODELING AND ANALYSIS OF SEDIMENTARY ROCKS PE-

TROPHYSICAL INFORMATION DATABASE

Abstract

The present study investigated the influence of textural parameters related to the

presence of microcracks, the effect of clay volume and the influence of depositional

texture and porous geometry in relations between the seismic attributes (velocities VP
and VS and elastic moduli) and petrophysical properties (porosity) of the sedimentary

rocks. The entire study was conducted using the Sedimentary Rocks Petrophysical

Information Database, a database initially developed that contains properties of sam-

ples obtained from different papers and locations. Rock physical models such as the

inclusion models Differential Effective Medium (DEM), Self-consistent (SC) and Keys

and Xu (2002) were used to assist in the interpretation of the relationship between

the elastic and petrophysical properties. Regarding the presence of microcracks, they

have proven to be susceptible to effective pressure and had no influence on the ultra-

sonic velocities VP and VS for effective pressures greater than 20 MPa. In sandstones,

the clay volume shown to be responsible for the significant reduction of velocities and

elastic moduli of the samples for a given porosity. As for the carbonate samples, it was

found that the variation of velocities for a given porosity can not be explained by depo-

sitional texture, while the classification by pore type allowed to identify distinct trends.

Finally, the Equivalent Pore Aspect Ratio (EPAR) was modeled to discriminate the po-

rous geometry from the elastic properties and it was possible to identify three groups

of carbonates: samples with intercrystalline microporosity (EPAR − VP < 0.22 and

EPAR−VS < 0.14), samples with intergranular and moldic macroporosity (EPAR−VP
between 0.16 and 0.36 and EPAR−VS between 0.1 and 0.24) and samples with vuggy

macroporosity (EPAR− VP > 0.37 and EPAR− VS > 0.25).

Keywords: Elastic properties, Texture, Database, Inclusion models, EPAR.
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1 Introdução

No presente trabalho realizou-se um estudo do comportamento das propriedades

elásticas em função das propriedades petrofísicas das rochas sedimentares levando

em consideração parâmetros texturais, como a presença de microcraks, a argilosi-

dade, a textura deposicional e o tipo de poro. Para isso, desenvolveu-se um banco de

dados contendo tais propriedades, obtidas a partir de amostras de rochas sedimenta-

res, e empregou-se modelos de física de rocha, a fim de melhor interpretar a relação

entre os atributos sísmicos e petrofísicos quando a textura é levada em consideração.

1.1 Escopo do Problema

Rochas sedimentares podem constituir importantes reservatórios de hidrocarbo-

netos e por décadas têm se tornado objeto de estudo de cientistas e pesquisadores

ligados à indústria de exploração e produção de petróleo. Seu estudo está relacio-

nado com todo o setor petrolífero, no que diz respeito à necessidade da descoberta

de novos campos em ambientes cada vez mais complexos, na busca por reservatórios

com maior volume de óleo recuperável, no fornecimento de informações relacionadas

à vida produtiva do reservatório e no emprego de técnicas de recuperação avançada.

Sabe-se que as propriedades elásticas (velocidades compressional e cisalhante

e módulos elásticos) das rochas sedimentares estão diretamente relacionadas com

as propriedades petrofísicas (porosidade, composição mineralógica e tipo de fluido)

e por isso são muito importantes na determinação da capacidade dos reservatórios

em armazenar e transmitir hidrocarbonetos (CHI; HAN, 2009; ASSEFA et al., 2003). Além

disso, elas podem ser facilmente obtidas a partir da inversão sísmica e da perfilagem.

No entanto, variações na textura das rochas podem tornar as suas relações com as

propriedades petrofísicas dispersivas.

O termo textura está diretamente relacionado com a composição, a forma, o ta-

manho e o arranjo dos elementos que compõem a rocha. Tais parâmetros abrangem
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tanto rochas siliciclásticas quanto carbonáticas e são resultantes principalmente das

características do ambiente deposicional e de vários processos diagenéticos, entre

eles, a compactação, a cimentação, a precipitação e a dissolução (ASSEFA et al., 2003).

Tais processos são capazes de modificar a mineralogia e a arquitetura da rocha, o que

pode criar ou destruir a porosidade. Essas modificações, por sua vez, são capazes de

alterar as propriedades elásticas das rochas e fazem com que para um determinado

valor de porosidade seja possível encontrar um grande range de velocidades.

Nesse contexto, a física de rocha surge como uma ferramenta essencial, que

busca estabelecer relações entre as propriedades petrofísicas e elásticas através de

diversos modelos capazes de interpretar, extrapolar ou estimar as propriedades sísmi-

cas a partir das propriedades do reservatório ou vice-versa (AVSETH et al., 2009). Tais

modelos podem variar desde simples relações de velocidade e porosidade, como as

de Wyllie et al. (1956) e Raymer et al. (1980), até a formulação de modelos complexos

envolvendo fatores diagenéticos, como os desenvolvidos por Xu e White (1995) e Xu

e Payne (2009), que modelam a influência do tipo de poro nas velocidades de rochas

siliciclásticas e carbonáticas, respectivamente.

Além disso, muitos outros autores têm buscado relacionar essas propriedades em

seus trabalhos levando em consideração a influência de parâmetros texturais. Han

et al. (1986), por exemplo, investigaram a influência do volume de argila e da poro-

sidade sobre as propriedades elásticas de arenitos criando relações empíricas que

são amplamente utilizadas até hoje, já Avseth et al. (2009) estudaram a influência da

cimentação em arenitos do Mar do Norte.

Em relação aos carbonatos, Fournier e Borgomano (2009) investigaram o efeito

da composição mineralógica sobre as propriedades elásticas, enquanto que Weger

et al. (2009), Fournier et al. (2011) e Hairabian et al. (2014) estudaram a influência

da porosidade e da geometria porosa sobre as velocidades ultrassônicas utilizando

modelos de inclusão, já Rogen et al. (2005) e Fournier et al. (2014) analisaram a

influência da textura deposicional sobre as propriedades elásticas.

Muitos desses autores utilizaram dados de poços e de amostras para analisar as

relações entre as propriedades petrofísicas e elásticas, assim como para validar a

usabilidade de certos modelos de física de rocha. No entanto, os conjuntos de dados

utilizados geralmente apresentam um número limitado de amostras e muitas vezes

pertencem a uma única localização.

Tais fatores podem interferir nas análises das relações e na validação dos mode-

los pelo fato de que rochas de diferentes localidades podem apresentar composição
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mineralógica, textura e demais propriedades petrofísicas diferentes de acordo com os

processos deposicionais e diagenéticos do local.

Nesse contexto, o emprego de banco de dados contendo informações de rochas

sedimentares pode possibilitar uma melhor análise das relações entre as proprieda-

des elásticas e petrofísicas. Isso porque os bancos de dados são capazes de agrupar

dados de diferentes fontes e localidades fornecendo, portanto, um maior quantitativo

de informações e uma maior representatividade dos tipos de rocha (PARSONS; MC-

GAUGHEY, 2007).

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é analisar a influência da variação dos parâme-

tros petrofísicos em atributos sísmicos levando em consideração a textura, utilizando

para isso, modelos de física de rocha e dados de diferentes artigos e localidades ar-

mazenados em um banco de dados inicialmente desenvolvido.

1.3 Organização do Documento

No Capítulo 2, “Revisão Bibliográfica”, apresenta-se uma revisão dos principais

conceitos e modelos de física de rocha que estão diretamente relacionados ao pre-

sente trabalho, que envolvem limites elásticos, modelos de inclusão e modelos de

substituição de fluidos. É realizada também uma descrição das principais classifica-

ções de carbonatos relacionada à textura deposicional e à geometria porosa.

No Capítulo 3, “Desenvolvimento do Banco de Dados”, apresenta-se a metodolo-

gia adotada para o desenvolvimento do Banco de Dados de Informações Petrofísicas

de Rochas Sedimentares. Nele serão descritas as principais ferramentas utilizadas, as

etapas iniciais de aquisição e processamento dos dados, a estrutura, o gerenciamento

e os procedimentos de filtragem do banco de dados.

No Capítulo 4, “Análise Textural de Rochas Sedimentares”, apresenta-se um es-

tudo da influência dos parâmetros texturais sobre as propriedades petrofísicas e elás-

ticas de rochas sedimentares. Tal estudo visa aplicar e comprovar a usabilidade do

banco de dados em análises petrofísicas. Para isso, serão estudadas a influência da

pressão efetiva nas velocidades ultrassônicas de rochas sedimentares, a influência

do volume de argila nas propriedades elásticas de arenitos e a influência da textura
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deposicional e do tipo de poro nas propriedades elásticas de carbonatos.

No Capítulo 5, “Conclusões”, apresenta-se as conclusões e sugestões para traba-

lhos futuros.

Apresenta-se também as “Referências Bibliográficas” e os “Apêndices”.

No Apêndice A, “Documentação do Banco de Dados de Informações Petrofísicas

de Rochas Sedimentares”, apresenta-se a documentação do Banco de Dados de In-

formações Petrofísicas de Rochas Sedimentares, em sua primeira versão, gerada em

Maio de 2016, contendo a descrição, a parametrização e a exemplificação das funções

que compõem o pacote.
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2 Revisão Bibliográfica

Apresenta-se neste capítulo uma revisão dos principais conceitos e modelos de fí-

sica de rocha que estão diretamente relacionados ao presente trabalho, que envolvem

limites elásticos, modelos de inclusão e modelos de substituição de fluidos. É reali-

zada também uma descrição das principais classificações de carbonatos relacionada

à textura deposicional e à geometria porosa.

2.1 Conceitos e Modelos de Física de Rocha

Segundo Mavko et al. (2009) a física de rocha é a ciência que busca estabelecer

relações entre as propriedades geofísicas e físicas das rochas, como composição,

porosidade e conteúdo de fluido.

Atualmente existem diversos modelos de física de rocha que podem ser utilizados

para estimar e/ou interpretar as propriedades sísmicas a partir das propriedades do

reservatório. De acordo com Avseth et al. (2005) esses modelos podem ser agrupados

em três classes: empíricos, heurísticos e teóricos.

Os modelos empíricos são obtidos estatisticamente a partir de um conjunto de

amostras e geralmente assumem um tipo de função que tem seus coeficientes deter-

minados a partir da calibração dos dados utilizando regressão. Alguns dos modelos

mais conhecidos são as equações de Han (1986) que relacionam velocidade, porosi-

dade e conteúdo de argila em arenitos, as relações entre as velocidades compressio-

nal VP e cisalhante VS de Greenberg e Castagna (1992) e as relações entre velocidade

e densidade de Gardner et al. (1974).

Os modelos eurísticos usam a intuição e, de uma maneira não muito rigorosa,

buscam explicar como vários parâmetros se relacionam. Muitas vezes são chamados

de modelos pseudo-teóricos sendo que o mais conhecido é o de Wyllie et al. (1956),

que relaciona a velocidade com a porosidade.
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Já os modelos teóricos são aproximações mecânicas das propriedades elásticas,

viscoelásticas ou poroelásticas das rochas que levam em consideração os grãos mi-

nerais, os poros e o tipo de fluido. Segundo Avseth et al. (2005), os modelos teóricos

podem ser subdivididos em: limites elásticos, modelos de inclusão, modelos de subs-

tituição de fluidos, modelos de contato e modelos computacionais.

As próximas seções irão descrever o que são e quais os principais tipos de limi-

tes elásticos, de modelos de inclusão e de modelos de substituição de fluidos. Tais

modelos fornecem equações para o cálculo dos módulos de incompressibilidade K

e cisalhamento µ, de modo que as velocidades VP e VS podem ser calculadas pelas

seguintes equações:

VP =

√
K + 4

3
µ

ρ
(2.1)

VS =

√
µ

ρ
(2.2)

Onde ρ representa a massa específica da rocha dada por:

ρ = ρ0(1− φ) + ρflφ (2.3)

Em que ρ0 e ρfl representam as massas específicas da matriz sólida da rocha e

do fluido de saturação, respectivamente, e φ a porosidade da rocha.

Uma revisão dos modelos teóricos de contato e computacionais, bem como dos

modelos empíricos e eurísticos, não será realizada devido à sua grande abrangência e

pelo fato de não fazerem parte do desenvolvimento do trabalho, no entanto uma abor-

dagem detalhada sobre eles pode ser encontrada nos livros de Avseth et al. (2005),

Mavko et al. (2009) e Schön (2011).

2.2 Limites Elásticos

Os limites elásticos são extremamente robustos e livres de idealizações, exceto a

de que consideram a rocha como um compósito elástico. Eles especificam a fração

volumétrica e os módulos elásticos dos vários constituintes do compósito, mas não

levam em consideração como esses constituintes estão arranjados geometricamente

entre si.
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Devido a ausência da configuração geométrica somente é possível estimar os li-

mites inferior e superior dos módulos elásticos e das velocidades de um determinado

compósito. A Figura 1 ilustra esse conceito considerando uma mistura de dois com-

ponentes com módulos elásticos m1 e m2. Para uma determinada fração volumétrica

f de um dos constituintes, o módulo elástico efetivo m da mistura estará situado entre

os dois limites, pois o valor preciso depende dos detalhes geométricos (AVSETH et al.,

2005).

Figura 1: Limites superior e inferior de um determinado módulo efetivo m em função
da fração volumétrica f2 de um determinado constituinte, para uma mistura de dois
materiais com módulos elásticos m1 e m2 [Adaptado de Avseth et al. (2005)].

O valor exato do módulo elástico depende da rigidez dos componentes e dos de-

talhes geométricos dos poros. Logo, a presença de componentes e formatos de poros

mais rígidos tende a deslocar o valor do módulo em direção ao limite superior en-

quanto que a presença de componentes e formatos de poros menos rígidos aproxima

o valor do módulo em direção ao limite inferior (MAVKO et al., 2009).

Os principais limites elásticos são os de Voigt e Reuss (1910, 1929) e os de

Hashin-Shtrikman (1963). Tais limites são amplamente utilizados pela física de ro-

cha para estimar os limites superior e inferior de um determinado módulo elástico ao

se considerar uma mistura de minerais ou de minerais e fluidos.
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2.2.1 Limites de Voigt e Reuss

Os limites de Voigt (1910) e Reuss (1929) são os mais simples e consideram cada

constituinte do compósito como isotrópico, linear e elástico.

O limite superior de Voigt de um determinado módulo elástico mV , para uma mis-

tura de n componentes, é dado por:

mV =
n∑
i=1

fimi (2.4)

Onde fi e mi são a fração de volumétrica e o módulo de elástico do componente

i, respectivamente.

Segundo Mavko et al. (2009), não é possível encontrar na natureza uma mistura de

constituintes que é elasticamente mais rígida do que a média aritmética dos módulos

dos constituintes.

Já o limite inferior de Reuss de um determinado módulo elástico mR, para uma

mistura de n componentes, é dado por:

1

mR

=
n∑
i=1

fi
mi

(2.5)

Onde fi e mi são a fração de volumétrica e o módulo de elástico do componente

i, respectivamente.

Segundo Mavko et al. (2009), não é possível encontrar na natureza uma mistura

de constituintes que é elasticamente menos rígida do que a média harmônica dos

módulos dos constituintes.

Os limites de Voigt e Reuss são dependentes da relação entre a tensão e a de-

formação média dos componentes (Figura 2). O primeiro considera que todos os

componentes assumem a mesma deformação, enquanto que o segundo considera a

mesma tensão (SCHöN, 2011).

A média de Reuss é capaz de estimar exatamente o módulo elástico de uma mis-

tura quando ela é composta somente por gases ou líquidos ou quando a mistura é

composta por uma suspensão de grãos sólidos em um determinado fluido.

Matematicamente, o módulo elástico m das equações de Voigt e Reuss representa

os módulos de incompressibilidade K, de cisalhamento µ, de Young E, etc. A partir
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Figura 2: Modelo de Voigt e Reuss para o caso geral de um compósito de n compo-
nentes [Adaptado de Schön (2011)].

do cálculo de dois desses módulos pode-se estimar os demais por meio das regras de

elasticidade linear isotrópica (MAVKO et al., 2009).

2.2.1.1 Média de Voigt-Reuss-Hill

Hill (1952) demonstrou em seu trabalho que as médias de Voigt e Reuss podem

ser usadas como limites superior e inferior dos módulos elásticos efetivos das rochas.

Então, o mesmo propôs uma média para estimar o valor específico do módulo,

conhecida como média de Voigt-Reuss-Hill mV RH , que é simplesmente a média arit-

mética dos limites de Voigt e Reuss, sendo expressa por:

mV RH =
mV +mR

2
(2.6)

Onde mV e mR são os módulos elásticos estimados por Voigt e Reuss, respectiva-

mente.

Essa média é amplamente utilizada quando uma estimativa de um determinado

módulo elástico da rocha é necessária ao se levar em consideração os constituintes

da rocha e o espaço poroso (Figura 3).
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Figura 3: Limites de Voigt e Reuss e a média de Voigt-Reuss-Hill de um determinado
módulo elástico efetivo m em função da porosidade [Adaptado de Avseth et al. (2005)].

2.3 Modelos de Inclusão

Os modelos de inclusão consideram a rocha como um sólido elástico com inclu-

sões que simulam o espaço poroso e que provocam uma redução da rigidez elástica

da rocha, tanto para o caso isotrópico quanto o anisotrópico (AVSETH et al., 2005).

Eles calculam os módulos elásticos (módulos de incompressibilidade K e cisalha-

mento µ) ao considerar os poros como inclusões elipsoidais em um material sólido

hospedeiro e permitem variar a forma e as propriedades da inclusão (SCHöN, 2011).

O aumento da porosidade é dado pela adição contínua das inclusões, que geral-

mente são esferas ou elipsoides com diferentes formas caracterizadas pela razão de

aspecto α, definida como a razão entre o menor e o maior semieixo de uma elipsoide

(Figura 4).

Figura 4: Ilustração do conceito da razão de aspecto (α = b/a), considerando uma
elipsoide de semieixos a e b.

Os modelos de inclusão consideram que não existe fluxo de fluidos entre os poros
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e que as inclusões estão suficientemente distantes umas das outras de modo que elas

não interagem elasticamente entre si. Devido a isso, eles são capazes de modelar

rochas com baixa porosidade.

Esses modelos têm sido amplamente utilizados no estudo do comportamento das

propriedades elásticas em função da arquitetura de rochas heterogêneas. No entanto,

a idealização dos poros elipsoidais não permite uma correta correlação com a geo-

metria dos poros reais, que podem assumir formas e tamanhos irregulares de acordo

com os processos deposicionais e diagenéticos das rochas (AVSETH et al., 2005).

A seguir serão revisados os modelos de inclusão: Kuster e Toksöz (1974), Auto-

consistente (SC) e Meio Efetivo Diferencial (DEM), que são amplamente utilizados pela

física de rocha para estudar o comportamento das propriedades elásticas de rochas

sedimentares.

2.3.1 Modelo de Kuster e Toksöz

Kuster e Toksöz (1974) desenvolveram equações para o cálculo dos módulos elás-

ticos de rochas com baixa porosidade utilizando a teoria da dispersão de ondas com

comprimento longo.

Suas equações consideram o efeito de inclusões esféricas e elipsoidais isoladas

e randomicamente orientadas (modelo isotrópico), que permitem estimar os módulos

elásticos K∗
KT e µ∗

KT ao considerar que não há fluxo no meio poroso (KUSTER; TOKSöZ,

1974; BERRYMAN, 1980). Tais equações podem ser escritas como:

(K∗
KT −Km)

Km + 4
3
µm

K∗
KT + 4

3
µm

=
N∑
i=1

xi(Ki −Km)P
mi (2.7)

(µ∗
KT − µm)

µm + ζm
µ∗
KT + ζm

=
N∑
i=1

xi(µi − µm)Q
mi (2.8)

Onde:

ζm =
µm(9Km + 8µm)

6(Km + 2µm)
(2.9)

O somatório está relacionado com número N de diferentes tipos de inclusão com

fração volumétrica xi. Os módulos Km e µm representam os módulos de incompres-

sibilidade e cisalhamento do material hospedeiro (background), e Ki e µi os módulos
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do material da inclusão.

Os termos Pmi eQmi são fatores geométricos dependentes da forma das inclusões

e estão relacionados com as propriedades elásticas do background e da inclusão.

Para inclusões elipsoidais com razões de aspecto arbitrárias, os coeficientes P e

Q são dados por (BERRYMAN, 1980):

P =
1

3
Tiijj (2.10)

Q =
1

5

(
Tijij −

1

3
Tiijj

)
(2.11)

Onde o tensor Tijkl representa o campo de tensão que atua sobre a inclusão.

Berryman (1980) descreveu em seu trabalho os escalares necessários para com-

putar os termos P e Q levando em consideração a razão de aspecto α e os módulos

elásticos K e µ do background e do material da inclusão:

Tiijj =
3F1

F2

(2.12)

Tijij −
1

3
Tiijj =

2

F3

+
1

F4

+
F4F5 + F6F7 − F8F9

F2F4

(2.13)

Onde:

F1 = 1 + A

[
3

2
(f + θ)−R

(
3

2
f +

5

2
θ − 4

3

)]
(2.14)

F2 = 1 + A

[
1 +

3

2
(f + θ)− 1

2
R (3f + 5θ)

]
+B(3− 4R)

+
1

2
A(A+ 3B)(3− 4R)[f + θ −R(f − θ + 2θ2)]

(2.15)

F3 = 1 + A

[
1−

(
f +

3

2
θ

)
+R (f + θ)

]
(2.16)

F4 = 1 +
1

4
A [f + 3θ −R (f − θ)] (2.17)
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F5 = A

[
−f +R

(
f + θ − 4

3

)]
+Bθ(3− 4R) (2.18)

F6 = 1 + A [1 + f −R (f + θ)] +B(1− θ)(3− 4R) (2.19)

F7 = 2 +
1

4
A [3f + 9θ −R (3f + 5θ)] +Bθ(3− 4R) (2.20)

F8 = A

[
1− 2R +

1

2
f(R− 1) +

1

2
θ(5R− 3)

]
+B(1− θ)(3− 4R) (2.21)

F9 = A [(R− 1)f −Rθ] +Bθ(3− 4R) (2.22)

Onde A, B e R são dados por:

A =
µi
µm

− 1 (2.23)

B =
1

3

(
Ki

Km

− µi
µm

)
(2.24)

R =
(1− 2νm)

2(1− νm)
(2.25)

E as funções θ e f :

θ =


α

(α2−1)3/2

[
α (α2 − 1)

1/2 − cosh−1 α
]

, α > 1

α

(1−α2)3/2

[
cos−1 α− α (1− α2)

1/2
]

, α < 1

(2.26)

f =
α2

1− α2
(3θ − 2) (2.27)

Os subíndices i e m novamente referem-se aos materiais da inclusão e do meio

hospedeiro e ν a razão de Poisson.

Os termos P e Q também foram tabelados por Berryman (1995) e Mavko et al.

(2009) para algumas formas específicas de inclusões e se encontram descritos na

Tabela 1.
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Tabela 1: Coeficientes Pmi e Qmi para alguns formatos específicos de inclusões. Os
índices m e i referem-se ao background e ao material da inclusão, respectivamente
[Adaptado de Mavko et al. (2009)].

Forma da inclusão Pmi Qmi

Esferas Km+ 4
3
µm

Ki+
4
3
µm

µm+ζm
µi+ζm

Agulhas Km+µm+ 1
3
µi

Ki+µm+ 1
3
µi

1
5

(
4µm
µm+µi

+ 2µm+γm
µi+γm

+
Ki+

4
3
µm

Ki+µm+ 1
3
µi

)
Discos Km+ 4

3
µi

Ki+
4
3
µi

µm+ζi
µi+ζi

Microfissuras Km+ 4
3
µi

Ki+
4
3
µi+παβm

1
5

(
1 + 8µm

4µi+πα(µm+2βm)
+ 2

Ki+
2
3
(µi+µm)

Ki+
4
3
µi+παβm

)

β = µ (3K+µ)
(3K+4µ)

, γ = µ (3K+µ)
(3K+7µ)

, ζ = µ
6
(9K+8µ)
(K+2µ)

,

α = razão de aspecto das microfissuras ( α ≈ 0)

Para o modelo de Kuster e Toksöz, as inclusões sem fluidos (dry ) podem ser mo-

deladas atribuindo aos módulos da inclusão o valor zero, enquanto que as inclusões

saturadas com fluidos podem ser modeladas atribuindo somente ao módulo de cisa-

lhamento o valor zero.

Uma das maiores restrições do modelo é a consideração de que a concentração

porosa deve ser baixa, respeitando a seguinte condição:

φ

α
� 1 (2.28)

Em outras palavras, a teoria é somente válida para rochas que possuam a porosi-

dade φ muito menor do que a razão de aspecto α de seus poros. Essa limitação surge

a partir da desconsideração das interações entre os poros, que é dada pela presença

de inclusões isoladas e ausência de fluxo.

De acordo com Mavko et al. (2009), o modelo de Kuster e Toksöz simula o com-

portamento de rochas saturadas sob altas frequências, sendo adequado às condições

ultrassônicas de laboratório. Para condições de baixa frequência, Mavko et al. (2009)

sugerem calcular os módulos elásticos da rocha considerando inclusões secas e pos-

teriormente saturá-las usando as relações de Gassmann (1951), descritas na seção

2.4.1.
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2.3.2 Modelo Autoconsistente (SC)

Conforme descrito na Seção 2.3, os modelos de inclusão são geralmente limita-

dos à baixas concentrações de porosidade, o que dificulta a modelagem das intera-

ções elásticas das inclusões quando elas estão próximas umas às outras (MAVKO et al.,

2009).

Nesse contexto, o modelo SC busca contornar essas restrições, de modo com

que se possa trabalhar com concentrações de inclusões ligeiramente mais altas. Sua

formulação permanece utilizando a solução matemática para a deformação de inclu-

sões isoladas, mas a interação das inclusões é dada pela substituição do material

hospedeiro (background) inicial pelo ainda desconhecido meio efetivo.

O SC foi desenvolvido inicialmente por Kerner (1956), no entanto diversos autores

contribuíram com novas formulações buscando melhorar as relações entre a matriz

sólida e as inclusões (BUDIANSKY, 1965; HILL, 1965; WU, 1966; O’CONNELL; BUDIANSKY,

1974).

Wu (1966) desenvolveu equações para o cálculo dos módulos de incompressibili-

dade K∗
SC e cisalhamento µ∗

SC para compósitos de duas fases, que podem ser expres-

sas pelas seguintes equações:

K∗
SC = Km + xi(Ki −Km)P

∗i (2.29)

µ∗
SC = µm + xi(µi − µm)Q

∗i (2.30)

Onde os índices m e i representam as propriedades do material hospedeiro e da

inclusão, respectivamente.

Uma formulação mais geral, que pode ser estendida para um compósito de N

fases, é a desenvolvida por Berryman (1980, 1995), dada por:

N∑
i=1

xi(Ki −K∗
SC)P

∗i = 0 (2.31)

N∑
i=1

xi(µi − µ∗
SC)Q

∗i = 0 (2.32)

Onde o somatório está relacionado com número N de diferentes tipos de inclusão
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com concentração volumétrica xi. Os módulos Ki e µi representam os módulos de

incompressibilidade e cisalhamento do material da inclusão.

Em ambas formulações os fatores geométricos P ∗i e Q∗i podem ser calculados

utilizando as equações 2.10 a 2.27, considerando razões de aspecto α arbitrárias,

ou a Tabela 1, descrita na Seção 2.3.1, para formatos específicos de inclusões. Os

super-índices ∗i indicam que os fatores geométricos P ∗i e Q∗i são para a inclusão do

material i em um meio hospedeiro de módulos efetivos autoconsistentes K∗
SC e µ∗

SC .

Nas equações de Berryman (1980, 1995) o somatório abrange todas as fases,

incluindo minerais e poros, além disso, as equações estão acopladas e devem ser

resolvidas por iteração simultânea. Como condição inicial, sugere-se utilizar a média

de Voigt (1910) para estimar os módulos elásticos do meio hospedeiro inicial.

As inclusões secas (dry ) podem ser modeladas atribuindo aos módulos elásticos

da inclusão o valor zero e as inclusões saturadas com fluidos podem ser modeladas

atribuindo ao módulo de cisalhamento o valor zero.

Segundo Xu e White (1995), o modelo SC pode, em determinados casos, supe-

restimar o efeito das interações entre as inclusões e com isso pode até dobrar o valor

calculado em relação ao valor real do módulo elástico da rocha.

O modelo SC simula o comportamento de rochas saturadas sob altas frequências

assim como o modelo de Kuster e Toksöz. Para os casos de baixa frequência, Mavko

et al. (2009) sugerem calcular os módulos elásticos da rocha considerando inclusões

secas e posteriormente saturá-las usando as relações de Gassmann (1951) descritas,

na seção 2.4.1.

2.3.3 Modelo Meio Efetivo Diferencial (DEM)

O modelo Meio Efetivo Diferencial (DEM) considera que um compósito pode ser

construído a partir de mudanças infinitesimais em sua estrutura. Sua teoria é voltada

para compósitos de duas fases, onde a sua estrutura é modificada pela adição de

inclusões esparsas (fase 2) em uma fase matriz (fase 1) que permanece contínua

para qualquer porosidade (CLEARY et al., 1980; NORRIS, 1985; ZIMMERMAN, 1990).

Inicialmente, a matriz é composta somente pela fase mineral 1, quando a porosi-

dade é zero, e posteriormente sua composição passa a mudar a cada iteração com

a incrementação do material da fase 2. Tal processo é contínuo e termina quando a

porosidade total desejada é alcançada.



17

A formulação do DEM é dada por um sistema de equações diferenciais ordinárias

(EDO) acopladas, que podem ser derivadas a partir do modelo de Kuster e Toksöz

(1974) descrito na Seção 2.3.1, e calculam os módulos de incompressibilidade K∗ e

cisalhamento µ∗, dadas por (BERRYMAN, 1992):

(1− φ)
d

dφ
[K∗(φ)] = (K2 −K∗)P ∗2(φ) (2.33)

(1− φ)
d

dφ
[µ∗(φ)] = (µ2 − µ∗)Q∗2(φ) (2.34)

Com as seguintes condições iniciais: K∗(0) = K1 e µ∗(0) = µ1.

Onde K1 e µ1 são os módulos de incompressibilidade e cisalhamento do material

hospedeiro inicial (fase 1), K2 e µ2 os módulos de incompressibilidade e cisalhamento

do material da inclusão (fase 2), φ a porosidade relacionada com a concentração da

fase 2 e dφ o incremento infinitesimal de porosidade a cada iteração.

Os fatores geométricos P ∗2 e Q∗2 podem ser calculados utilizando as equações

2.10 a 2.27, considerando razões de aspecto α arbitrárias, ou a Tabela 1, descrita na

Seção 2.3.1, para formatos específicos de inclusões. O super-índice ∗2 indica que

os fatores P ∗2 e Q∗2 são para a inclusão do material 2 em um meio hospedeiro de

módulos efetivos K∗ e µ∗.

Assim como os modelos de Kuster e Toksöz e SC, as inclusões secas (dry ) podem

ser modeladas atribuindo aos módulos elásticos do material da inclusão o valor zero

e as inclusões saturadas com fluidos podem ser modeladas atribuindo ao módulo de

cisalhamento da inclusão o valor zero.

Além disso, o DEM simula o comportamento de rochas saturadas sob altas frequên-

cias, e para o caso de baixa frequência, Mavko et al. (2009) sugerem calcular os mó-

dulos elásticos da rocha considerando inclusões secas e posteriormente saturá-las

usando as relações de Gassmann (1951) descritas na seção 2.4.1.

O modelo DEM é capaz de fornecer melhores resultados do que as teorias des-

critas anteriormente e permite modelar casos de porosidades mais altas, no entanto,

o seu processo de solução numérica iterativa é computacionalmente intenso, o que

torna o método pouco eficiente.

Para solucionar esse problema, Keys e Xu (2002) propuseram uma aproximação

para o cálculo dos módulos K∗ e µ∗ considerando inclusões sem fluidos (dry ), dadas
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por:

K∗(φ) = K0(1− φ)P (2.35)

µ∗(φ) = µ0(1− φ)Q (2.36)

Onde φ representa a porosidade e K0 e µ0 os módulos de incompressibilidade e

cisalhamento da fase mineral inicial, respectivamente.

Os fatores geométricos P e Q podem ser calculados utilizando as equações 2.10 a

2.27, considerando razões de aspecto α arbitrárias, ou a Tabela 1, descrita na Seção

2.3.1, para razões de aspecto específicas.

Em sua aproximação, Keys e Xu (2002) consideram que a razão de Poisson ν do

meio efetivo não varia com a porosidade, logo os fatores geométricos P e Q tornam-se

constantes. Assim, manipulando as equações originais do DEM (2.33 e 2.34) pode-se

chegar nas equações 2.35 e 2.36 descritas acima para o caso de uma única forma de

inclusão.

Segundo Keys e Xu (2002), a diferença entre o modelo aproximado e o DEM é

muito pequena, porém a precisão do método diminui com o aumento da razão de

Poisson ν do meio efetivo. Todavia, sua vantagem é dada pela solução direta do

sistema de equações, exigindo baixo custo computacional, ao contrário do DEM.

2.4 Modelos de Substituição de Fluidos

Alguns dos problemas encontrados pela física de rocha na análise de amostras,

perfis e dados sísmicos são o entendimento e a predição de como as velocidades e a

impedância dependem do fluido poroso (AVSETH et al., 2005).

Nesse contexto, os modelos de substituição de fluidos utilizam as velocidades de

uma rocha seca ou saturada com um fluido 1 para predizer as suas velocidades caso

estivesse saturada com um fluido 2, ou vice-versa. (MAVKO et al., 2009).

Existem diversas teorias que modelam a influência da mudança do fluido poroso,

como as de Biot (1956) e Mavko e Jizba (1991), no entanto, um dos modelos mais

utilizados e recomendados por diversos autores são as relações de Gassmann (1951),

que serão descritas a seguir.
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2.4.1 Modelo de Gassmann

As equações de Gassmann (1951) assumem que a rocha é macroscopicamente

homogênea e isotrópica, e são válidas para os casos de baixa frequência devido a

consideração de que os poros estão interconectados de modo que a pressão de poro

induzida pela onda é equilibrada ao longo do meio poroso. Em outras palavras, existe

tempo suficiente para que o fluido poroso flua e reduza o efeito da pressão de poro

induzida pela passagem da onda (SCHöN, 2011; MAVKO et al., 2009).

Considerando os efeitos da deformação da rocha, a equação para cálculo do mó-

dulo de incompressibilidade da rocha saturada Ksat pode ser escrita como:

Ksat = Kdry +

(
1− Kdry

K0

)2
φ
Kfl

+ 1−φ
K0

− Kdry

K2
0

(2.37)

E para o caso das rochas secas (dry ):

Kdry =
Ksat

(
φK0

Kfl
+ 1− φ

)
−K0

φK0

Kfl
+ Ksat

K0
− 1− φ

(2.38)

Onde Ksat, Kdry, K0 e Kfl são os módulos de incompressibilidade da rocha satu-

rada, da rocha seca, da fase sólida rocha e do fluido, respectivamente, e φ a porosi-

dade.

As equações descritas acima permitem realizar a substituição de fluidos a partir

do cálculo do módulo de incompressibilidade da rocha. Devido ao fato do módulo

de cisalhamento µ ser independente do fluido poroso, ele será o mesmo tanto para

rochas saturadas ou secas:

µsat = µdry (2.39)

O cálculo da densidade pode ser realizado utilizando a equação 2.3, o que permite,

juntamente com os módulos elásticos K e µ, calcular as velocidades VP e VS dadas

pelas equações 2.1 e 2.2, respectivamente.

Conforme descrito anteriormente, o modelo de Gassmann é limitado à baixas

frequências, isso explica o porquê de seu emprego em dados sísmicos (< 100Hz)

e de sua performance reduzida para casos de perfilagem geofísica (≈ 104Hz) e medi-

das ultrassônicas de laboratório (≈ 106Hz).
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2.5 Classificação de Dunham (1962)

A classificação proposta por Dunham (1962), ilustrada na Figura 5, é baseada es-

sencialmente na textura deposicional das rochas carbonáticas e leva em consideração

três características úteis para classificar carbonatos que preservam a sua textura de-

posicional: a presença ou ausência de lama carbonática (matriz), a abundância de

grãos e a evidência de trapeamento de sedimentos durante a deposição.

Figura 5: Classificação das rochas carbonáticas de acordo com Dunham (1962) [Adap-
tado de Terra et al. (2010)].

O termo lama carbonática refere-se às partículas carbonáticas com mesmo tama-

nho de silte e argila (< 0,062 mm), e é geralmente formada por cristais de calcita ou

aragonita. Já as partículas definidas como grãos são geralmente oólitos, peloides,

intraclastos, bioclastos e esferulitos.

Conforme pode ser analisado na Figura 5, as rochas carbonáticas podem ser divi-

didas em:

Mudstone: Rocha carbonática suportada pela matriz com menos de 10 % dos

grãos com tamanho areia ou maior (> 0,062 mm).

Wackestone: Rocha carbonática suportada pela matriz com mais de 10 % dos
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grãos com tamanho areia ou maior (> 0,062 mm).

Packstone: Rocha carbonática suportada pelos grãos com a presença de matriz.

Grainstone: Rocha carbonática suportada pelos grãos com a ausência de matriz

(máximo de 5%).

Boundstone: Rocha carbonática formada in situ, cujos componentes da fábrica

original foram ligados durante a deposição.

Crystalline: Rocha carbonática totalmente recristalizada, de modo que não é pos-

sível identificar a sua textura deposicional original.

A classificação de Dunham (1962) é muito prática e fornece informações sobre a

energia do ambiente deposicional, no entanto apresenta limitações quanto às rochas

recifais (TERRA et al., 2010).

2.6 Classificação de Choquette e Pray (1970)

Atualmente existem diversas classificações de porosidade, no entanto a mais utili-

zada é a criada por Choquette e Pray (1970).

Em sua classificação, quinze morfologias básicas de poros presentes em rochas

carbonáticas são reconhecidas e estão divididas em três grupos, de acordo com a

fábrica (Figura 6):

• Fábrica seletiva;

• Fábrica não seletiva;

• Fábrica seletiva ou não.

Entende-se o termo fábrica como a forma, o tamanho e o arranjo dos elementos

que compõem a rocha.

Os tipos de poro presentes no grupo fábrica seletiva possuem relação com os

elementos que constituem a rocha (grãos ou cristais), já os presentes no grupo fábrica

não seletiva não possuem essa relação, como no caso de carbonatos fraturados.

A fábrica seletiva pode ainda estar relacionada com os elementos deposicionais,

como no caso da porosidade interpartícula, ou com os processos diagenéticos, como

no caso da porosidade intercristalina.
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Figura 6: Classificação da geometria porosa das rochas carbonáticas segundo Cho-
quette e Pray (1970) [Adaptado de Altenhofen (2013)].

Abaixo seguem as definições dos tipos de poro mais encontrados nas análises

petrográficas.

Interpartícula (intergranular): Espaços vazios que ocorrem entre os grãos durante

a deposição (porosidade primária), no entanto podem ter origem secundária, como

nos casos em que ocorra a dissolução da matriz ou do cimento.

Intrapartícula (intragranular): Espaços vazios que ocorrem dentro dos grãos, prin-

cipalmente os esqueletais.

Intercristalina: Espaços vazios que ocorrem entre os cristais, geralmente associa-

dos com a microporosidade secundária.

Móldica: Espaços vazios associados com a dissolução dos grãos, principalmente
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de fragmentos esqueletais. Muitas vezes esses poros estão isolados por cimento e

preservam as formas originais dos grãos.

Vugular : Espaços vazios maiores do que a média dos grãos que constituem a

rocha. Possuem diâmetros maiores do que 0.062 mm e podem ser vistos a olho nu.

Geralmente estão relacionados com o enlarguecimento dos poros intergranulares e

intercristalinos provocados pela dissolução.

Fratura: Espaços vazios provocados pelo fraturamento da rocha devido a defor-

mações tectônicas. É um tipo de porosidade muito comum e provoca o aumento da

permeabilidade efetiva das rochas.

Segundo Choquette e Pray (1970), as relações entre os tipos de poro e os fatores

deposicionais e diagenéticos são importantes na interpretação da formação e evolu-

ção da porosidade e influenciam na variação das demais propriedades do reservatório

(permeabilidade) e nas propriedades elásticas.
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3 Desenvolvimento do Banco de
Dados

Neste capítulo apresenta-se a metodologia adotada para o desenvolvimento do

Banco de Dados de Informações Petrofísicas de Rochas Sedimentares. Nele serão

descritas as principais ferramentas utilizadas, as etapas iniciais de aquisição e pro-

cessamento dos dados, a estrutura, o gerenciamento e os procedimentos de filtragem

do banco de dados.

3.1 Ferramentas Utilizadas

As principais ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do banco de dados

foram:

• Python 2.7.6: Linguagem de programação que oferece suporte para os pacotes

utilizados. Caracterizada por ser de alto nível, interpretada e orientada a objetos,

é ideal para o desenvolvimento de aplicações em diversas áreas e na maioria das

plataformas;

• Pytables 3.2.2: Pacote para gerenciamento de dados, com capacidade de ma-

nipular dados em larga escala de maneira fácil e eficiente. É o principal pacote

utilizado para a criação do banco de dados.

• Numpy 1.8.2: Pacote de computação científica da linguagem Python que permite

trabalhar com arranjos, vetores e matrizes de N dimensões. Permite manipular

os dados dentro do banco de dados durante os processos de armazenamento e

filtragem;

• Xlrd 0.9.2: Pacote responsável pela leitura de dados e informações de arquivos

.xls. Fundamental para a migração dos dados do template para o banco de

dados;
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• ViTables 2.1: Software utilizado para a visualização gráfica dos bancos de dados

criados usando o pacote Pytables.

3.2 Aquisição e Processamento dos Dados

Um dos pontos mais importantes durante a modelagem de bancos de dados é o

conhecimento de qual tipo de dado que será armazenado. Uma análise preliminar de

como esses dados se relacionam, tanto entre si e com seus metadados (descrição ou

conjunto de características de um dado), contribui para o seu correto armazenamento

e posterior gerenciamento dentro do banco de dados.

Nesse contexto, o processo desde a obtenção dos dados até o seu armazena-

mento no banco dados foi dividido em cinco etapas descritas na Figura 7.

Figura 7: Fluxograma dos procedimentos de aquisição e processamento dos dados
até o seu armazenamento no banco de dados.

Conforme pode ser visto na Figura 7, buscou-se inicialmente fazer uma pesquisa

bibliográfica em livros e artigos que possuem tabelas com propriedades de amostras

de rochas sedimentares com o intuito de selecionar as referências para a posterior

coleta dos dados.

A leitura dos artigos e livros permitiu identificar as principais propriedades medidas

em laboratório e as suas condições de medição (metadados), envolvendo principal-

mente pressão, temperatura e tipo de fluido. Tais metadados influenciam diretamente

no valor da propriedade, principalmente nos valores das velocidades sísmicas VP e

VS e da massa específica ρ e por isso são considerados parâmetros necessários na

construção do banco de dados.

Para um melhor gerenciamento do banco de dados, determinadas propriedades

relacionadas à identificação das amostras foram definidas como obrigatórias. Tais
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propriedades são:

• Código da amostra: sequência alfanumérica para identificação da amostra;

• Localidade: localização geográfica da amostra;

• Formação: formação rochosa a qual a amostra pertence;

• Idade: idade cronoestratigráfica da amostra;

• Poço: poço de onde a amostra foi obtida;

• Litologia: litologia da amostra;

• Textura: textura da amostra;

• Fácies: fácies da amostra;

• Tipo de Poro: tipo de poro da amostra.

As demais propriedades coletadas são atributos sísmicos, petrofísicos e mineraló-

gicos, no entanto variaram de acordo com a referência. Entre as demais propriedades

armazenadas estão:

• Profudidade (m);

• Porosidade;

• Permeabilidade (mD);

• Massa Específica (g/cm3);

• Velocidade Compressional (m/s);

• Velocidade Cisalhante (m/s);

• Módulo de Incompressibilidade (GPa);

• Módulo de Cisalhamento (GPa);

• Razão de Aspecto;

• Composição Mineralógica;

• Entre outros.
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Devido ao fato dos dados possuírem diversas origens e autores, eles passaram por

um processo de padronização e conversão para evitar problemas de uma propriedade

possuir mais de um tipo de nome e/ou unidade. Nesse sentido todas as unidades

foram convertidas para o Sistema Internacional de Unidades (SI).

Para que os processos de padronização e conversão fossem realizados, os dados

foram inicialmente pré-armazenados em um template de formato .xls (Figura 8).

O template criado permite ao usuário manipular os dados, no entanto, sua principal

função é servir como repositório inicial de modo que o banco de dados faça a sua

leitura durante o processo de armazenamento dos dados. Desse modo, o padrão do

template deve ser mantido para que não ocorram erros durante a leitura dos dados.

Conforme pode ser visto na Figura 8, o template é composto por uma tabela con-

tendo as propriedades obrigatórias das amostras, como código, localização, formação,

etc, e por colunas sem identificação onde devem ser inseridas as demais propriedades

sísmicas, petrofísicas e mineralógicas.

No template ainda estão presentes os campos para inclusão dos metadados das

propriedades, como a pressão, a temperatura, o tipo de fluido, a unidade e o tipo de

dado (float ou string). O preenchimento dessas células irá depender da propriedade

da amostra, sendo que para as propriedades obrigatórias somente o tipo de dado é

necessário.

A descrição detalhada de como os dados ficam armazenados no banco de dados

é dada na próxima seção.



28

Fi
gu

ra
8:

Te
m

pl
at

e
ut

ili
za

do
pa

ra
o

pr
é-

ar
m

az
en

am
en

to
do

s
da

do
s.

N
ot

e
a

pr
es

en
ça

da
s

pr
op

rie
da

de
s

ob
rig

at
ór

ia
s,

co
m

o
o

có
di

go
da

am
os

tra
,l

oc
al

id
ad

e,
fo

rm
aç

ão
,e

tc
.

A
s

co
lu

na
s

se
m

id
en

tifi
ca

çã
o

nã
o

po
ss

ue
m

nú
m

er
o

de
fin

id
o

e
ar

m
az

en
am

as
de

m
ai

s
pr

op
rie

da
de

s
sí

sm
ic

as
,p

et
ro

fís
ic

as
e

m
in

er
al

óg
ic

as
da

s
am

os
tra

s,
va

ria
nd

o
de

ac
or

do
co

m
a

re
fe

rê
nc

ia
do

s
da

do
s.



29

3.3 Estrutura, Gerenciamento e Filtragem do Banco de
Dados

O Banco de Dados de Informações Petrofísicas de Rochas Sedimentares é com-

posto por dois módulos desenvolvidos a partir das ferramentas descritas na Seção

3.1:

• Módulo DBmanager : responsável pela criação da estrutura do banco de dados

e pelo gerenciamento das informações, permitindo a inclusão, a edição e a ex-

clusão dos dados;

• Módulo DBresearcher : responsável pela pesquisa e filtragem dos dados no

banco de dados.

3.3.1 Módulo DBmanager

De uma maneira geral, o módulo DBmanager é responsável pela criação da es-

trutura do banco de dados, pelo armazenamento e pelo gerenciamento dos dados e

utiliza basicamente os pacotes Pytables e Xlrd.

A estrutura do banco de dados leva em consideração dois principais fatores: o

suporte oferecido pelo pacote Pytables, que é capaz de criar tabelas e arrays seguindo

uma estrutura hierárquica dentro de um arquivo de banco de dados, e o fato de que os

dados presentes em artigos e livros encontram-se agrupados, na maioria das vezes,

em forma de tabelas.

Dessa forma, todos os dados coletados foram armazenados em tabelas únicas

para cada referência, que por sua vez, foram localizadas na raiz (root) do arquivo do

banco de dados, conforme pode ser visto na Figura 9.

Cada tabela possui como atributo as informações referentes aos metadados das

propriedades, pois os mesmos são extremamente necessários durante as etapas de

pesquisa e filtragem dos dados.

O armazenamento dos dados no banco de dados pode ser realizado de duas

formas: pela inclusão dos dados a partir do template .xls descrito na Seção 3.2 ou

a partir da inclusão manual pelo usuário. O pacote Xlrd é o responsável por fazer a

transposição dos dados presentes no template para o banco de dados.

Além de ser responsável pela estrutura e pela inclusão dos dados, o módulo DB-
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Figura 9: Estrutura do banco de dados. Os dados são agrupados em tabelas armaze-
nadas na raiz do banco de dados.

manager também é responsável pelo gerenciamento do banco de dados. Dessa forma

ele permite incluir novas propriedades e amostras em tabelas já existentes, bem como

excluí-las quando necessário. Outra funcionalidade muito útil é a edição dos valores

das propriedades das amostras.

A Figura 10 apresenta um diagrama que resume tais atribuições do módulo DB-

manager sobre o banco de dados.

Figura 10: Atribuições do módulo DBmanager sobre o banco de dados.

A documentação das funções que permitem a criação do banco de dados, o ar-
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mazenamento dos dados e a edição posterior das tabelas envolvendo a inclusão e a

exclusão de propriedades e amostras, encontra-se no Apêndice A.

3.3.2 Módulo DBresearcher

O módulo DBresearcher é composto por um conjunto de funções voltadas para a

pesquisa e filtragem das propriedades armazenadas no banco de dados. Ele possui

funcionalidades de pesquisa condicional simples e múltipla que permitem uma melhor

filtragem dos dados, facilitando sua aplicação durante a modelagem petrofísica.

O fluxograma da Figura 11 descreve de maneira sequencial as etapas de filtragem

e de obtenção dos dados.

Conforme observado, o processo de obtenção das propriedades presentes no

banco de dados é dado inicialmente pela filtragem das amostras de acordo com as

informações de localização, formação, idade, poço, litologia, textura, fácies e tipo de

poro. Essa primeira etapa de filtragem permite agrupar as amostras que possuem tais

propriedades em comum, de acordo com a necessidade do usuário ou dos modelos

petrofísicos.

Com a realização da filtragem um conjunto de amostras é criado. Esse conjunto

pode então ser novamente filtrado utilizando condições simples ou múltiplas sobre

os valores e metadados das propriedades. Por exemplo, é possível que o usuário

requeira um novo conjunto de amostras que possuam porosidade menor do que 30%

e VP maior que 3500 m/s com ausência de fluido durante a medição.

As condições impostas pelo usuário podem ser aplicadas sobre todas as proprie-

dades e cada novo conjunto de amostras pode ser novamente filtrado caso o usuário

julgue necessário. Por fim, após todas as filtragens serem realizadas, o usuário pode

extrair das amostras as propriedades necessárias para o seu estudo ou modelo petro-

físico.

A documentação das funções responsáveis pela filtragem das amostras e pela

obtenção das propriedades desejadas encontra-se no Apêndice A.
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Figura 11: Fluxograma do módulo DBresearcher, responsável pela filtragem e
obtenção dos dados no banco de dados.
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4 Análise Textural de Rochas
Sedimentares

Neste capítulo apresenta-se um estudo da influência dos parâmetros texturais so-

bre as propriedades petrofísicas e elásticas de rochas sedimentares. Tal estudo visa

aplicar e comprovar a usabilidade do banco de dados em análises petrofísicas. Para

isso, serão estudadas a influência da pressão efetiva nas velocidades ultrassônicas

de rochas sedimentares, a influência do volume de argila nas propriedades elásticas

de arenitos e a influência da textura deposicional e do tipo de poro nas propriedades

elásticas de carbonatos.

Os dados incluídos no banco de dados, para que o presente estudo fosse reali-

zado, foram obtidos a partir dos trabalhos dos seguintes autores:

• Han et al. (1986) - Arenitos;

• Assefa et al. (2003) - Carbonatos;

• Rogen et al. (2005) - Carbonatos;

• Weger et al. (2009) - Carbonatos;

• Fournier e Borgomano (2009) - Arenitos e Carbonatos;

• Misaghi et al. (2010) - Arenitos e Carbonatos;

• Fournier et al. (2011) - Carbonatos;

• Fournier et al. (2014) - Carbonatos;

• Hairabian et al. (2014) - Carbonatos.

Embora todas as amostras de rochas presentes nos artigos descritos acima este-

jam incluídas no banco de dados, somente uma parte delas serão selecionadas para

cada tipo de análise, pois o critério de seleção irá depender da litologia e das proprie-

dades necessárias para cada estudo.
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4.1 Influência da Pressão Efetiva nas Velocidades Ul-
trassônicas de Rochas Sedimentares

Para investigar a dependência das velocidades ultrassônicas VP e VS com a pres-

são efetiva Pef (diferença entre a pressão de confinamento e a pressão de poro das

amostras), foram filtradas no banco de dados 273 amostras de carbonatos que pos-

suem dados de VP e VS medidos em pressões efetivas de 2.5, 5, 10, 20 e 40 MPa e 13

amostras de arenitos que possuem dados de VP e VS medidos em pressões efetivas

de 5, 10, 20 e 40 MPa. As amostras de carbonatos e arenitos selecionadas possuem

porosidade φ variando entre 0 e 24 % e apresentam as velocidades medidas com a

rocha drenada (ausência de fluido nos poros).

Conforme pode ser visto na Figura 12, para pressões efetivas mais baixas (2.5-20

MPa), a maioria das amostras apresenta um rápido aumento não-linear das velocida-

des VP e VS, tanto para carbonatos quanto para arenitos, que pode ser atribuído ao

melhor contato dos grãos e o fechamento de microporos mais susceptíveis à pressão

(microcracks), geralmente caracterizados por contatos entre os grãos ou cristais mais

achatados (flat) (FOURNIER; BORGOMANO, 2009; FOURNIER et al., 2011).

Já para pressões efetivas maiores do que 20 MPa, a maioria das amostras apre-

senta uma menor variação das velocidades independentemente da litologia e da poro-

sidade, o que sugere que em torno de 20 MPa a maioria desses microporos encontra-

se fechada (FOURNIER et al., 2014; HAIRABIAN et al., 2014).

Analisando as Figuras 12a e 12b é possível observar o decrescimento das veloci-

dades VP e VS com o aumento da pressão efetiva para algumas amostras de rochas

carbonáticas. Isso sugere que elas foram fissuradas/fraturadas durante o experimento.

Tal comportamento não foi verificado nas amostras de arenitos (Figuras 12c e 12d).

A Figura 13 exibe a variação relativa das velocidades VP e VS entre as pressões

efetivas de 2.5 e 40 MPa para as amostras carbonáticas e entre pressões efetivas de

5 e 40 MPa para as amostras areníticas.

Conforme pode ser observado, a taxa de aumento da velocidade com o aumento

da pressão efetiva não está correlacionada com a porosidade, tanto para carbona-

tos quanto para arenitos, isso implica em que a presença de microcracks não está

relacionada com o valor da porosidade ou com a litologia.

Isso pode ser inferido considerando que para uma determinada porosidade é pos-

sível encontrar diferentes valores da taxa de variação relativa das velocidades. Essa
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Figura 12: Efeito da pressão efetiva Pef sobre a a) velocidade compressional VP e b)
velocidade cisalhante Vs de carbonatos, e sobre a c) velocidade compressional VP e d)
velocidade cisalhante Vs de arenitos. A dependência das velocidades com a pressão
efetiva é menor acima de 20 MPa, principalmente para os carbonatos.

característica não está muito evidente nos arenitos devido ao número limitado de

amostras com medições de VP e VS em diferentes pressões efetivas.

Segundo Vernik (1997) a presença e a abundância de microporos mais alongados

não está diretamente relacionada com os processos deposicionais e diagenéticos,

mas sim com o alívio da pressão e ao resfriamento relacionado com a elevação natural

e com a erosão das rochas.

De acordo com as análises realizadas acima pode-se inferir que para pressões

efetivas mais elevadas (acima de 20 MPa) o efeito dos microcracks sobre as velocida-

des ultrassônicas de rochas sedimentares pode ser desconsiderado, pois entende-se

que os mesmos encontram-se fechados.
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Figura 13: Variação relativa da a) velocidade compressional VP e da b) velocidade
cisalhante VS, entre as pressões efetivas Pef de 2.5 e 40 MPa para carbonatos e da c)
velocidade compressional VP e da d) velocidade cisalhante VS, entre as pressões efeti-
vas Pef de 5 e 40 MPa para arenitos, em função da porosidade φ. Os valores negativos
da variação relativa representam amostras de carbonatos que sofreram fraturamento
durante o aumento da pressão de confinamento.

4.2 Influência do Volume de Argila nas Propriedades
Elásticas de Arenitos

Para estudar o efeito do conteúdo de argila sobre as propriedades elásticas de

arenitos foram selecionadas no banco de dados 75 amostras de arenitos que possuem

a propriedade volume de argila Vsh.

Essas amostras possuem ainda medições de VP , de VS e da massa específica ρ e

apresentam porosidade variando de 2 a 30 % e volume de argila entre 0 e 50 %. As

medições de VP e VS foram realizadas sob condições de pressão efetiva de 40 MPa e

com as amostras saturadas com água.

Conforme pode ser visto na Figura 14, existe uma clara tendência do decresci-

mento das velocidades VP e VS com o aumento da porosidade. Além disso, é possível
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perceber que as amostras com maiores volumes de argila tendem a ter porosidades

mais baixas (5 a 15 %).

Figura 14: Relação da a) velocidade compressional VP e da b) velocidade cisalhante
VS, medidos em laboratório sob pressão efetiva de 40 MPa, com a porosidade φ, para
um conjunto de 75 amostras de arenitos saturadas com água.

Analisando novamente a Figura 14 é possível perceber que a presença da argila

reduz significantemente as velocidades VP e VS quando observam-se amostras de

porosidades próximas mas que possuem volumes de argila diferentes.

Existe uma clara e distinta tendência entre arenitos limpos (Vsh = 0) e arenitos argi-

losos, o que implica que pequenas quantidades de argila tendem a tornar os contatos

entre os grãos menos rígidos. Segundo Han et al. (1986), tal perda de rigidez é mais

comumente relacionada com o alojamento das partículas de argila entre os limites dos

grãos e que apesar do pequeno tamanho das argilas, as mesmas possuem grandes

áreas de superfície, o que faz com que poucas frações sejam capazes de cobrir a

superfície do poro, incluindo também os contatos dos grãos.

Em termos das propriedades elásticas, a perda da rigidez pode ser explicada pela

diferença dos valores dos módulos de incompressibilidade K e de cisalhamento µ da

argila e do quartzo (principal mineral dos arenitos). Conforme pode ser visto na Tabela

2, os módulos elásticos da argila são muito inferiores ao do quartzo, o que implica em

uma grande redução dos módulos elásticos da rocha quando poucas frações de argila

estão presentes.

Os módulos de incompressibilidade K e cisalhamento µ das amostras podem ser

calculados através de VP , VS e da massa específica ρ, utilizando as seguintes equa-



38

Tabela 2: Módulos de incompressibilidade K e cisalhamento µ e a massa específica ρ
do quartzo e da argila [Adaptado de Mavko et al. (2009)].

Mineral K (GPA) µ (GPA) ρ (g/cm3)
Quartzo 37.0 44.7 2.65
Argila 23.0 8.0 2.58

ções:

K = ρ(V 2
P − 4V 2

S /3) (4.1)

µ = ρV 2
S (4.2)

Conforme pode ser observado na Figura 15, os módulos de incompressibilidade K

e cisalhamento µ comportam-se de maneira similar às velocidades no que diz respeito

às relações com a porosidade e com o conteúdo de argila.

Figura 15: Relação dos módulos de a) incompressibilidade K e b) cisalhamento µ com
a porosidade φ calculados a partir dos valores de VP e VS medidos sob pressão efetiva
de 40 MPa e com as amostras saturadas com água.

Na Figura 15b, é possível perceber que arenitos limpos possuem o módulo de ci-

salhamento muito maior do que arenitos argilosos para uma determinada porosidade,

sugerindo que as partículas de argila localizadas entre os contatos dos grãos reduzem

significantemente o módulo de cisalhamento. Todavia, essa influência é menor para o

módulo de incompressibilidade.

Consequentemente, o efeito do volume de argila sobre VP e VS está mais relacio-

nado com a redução do módulo de cisalhamento do que com o módulo de incompres-
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sibilidade em arenitos.

Para estudar a influência do volume de argila na relação entre VP e VS, foi realizada

uma regressão utilizando o Método dos Mínimos Quadrados para obter uma equação

capaz de relacionar VP (Km/s), VS (Km/s) e Vsh. A equação obtida é dada por:

VP = 1.32VS + 0.46Vsh + 0.85 (4.3)

O Coeficiente de Correlação R2 obtido entre valores de VP medidos em laboratório

e estimados pela Equação 4.3 foi de R2 = 0.98, o que demostra uma ótima correlação

entre VP e VS quando o volume de argila é considerado.

A Figura 16a exibe a relação entre a razão de VP estimado pela Equação 4.3 e

medido em laboratório com a porosidade φ. Conforme pode ser visto, os valores da

razão giram em torno de 1.0 (0.95 a 1.05), o que demostra que a Equação 4.3 oferece

uma boa estimativa de VP a partir de VS e Vsh para qualquer valor de porosidade.

Figura 16: Relação da a) razão de VP estimado pela Equação 4.3 por VP medido em
laboratório com a porosidade φ e de b) VP com VS medidos em laboratório sob pressão
efetiva de 40 MPa com as amostras saturadas com água. É possível perceber uma
relação linear entre VP e VS.

Já na Figura 16b é exibida a relação entre VP e VS, com ambos medidos em

laboratório. Além disso, foram plotadas três curvas geradas a partir da Equação 4.3

para valores constantes de Vsh de 0, 50 e 100%. Conforme pode ser visto, as amostras

de arenitos limpos encontram-se próximas a curva de 0% de argila, enquanto que os

arenitos mais argilosos aproximam-se da curva de 50% de argila, o que novamente

confirma a aplicabilidade da Equação 4.3.
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A razão VP/VS tem se tornado um parâmetro usual no estudo das propriedades

das rochas e conforme pode ser visto na Figura 17, ela apresenta uma dependência

tanto da porosidade quanto do volume de argila. Dessa forma, é possível perceber

que o aumento da porosidade e/ou do volume de argila aumenta a razão VP /VS.

Figura 17: Relação entre a razão VP /VS, para ambos medidos em laboratório sob
pressão efetiva de 40 MPa e com as amostras saturadas com água, com a porosidade
φ. É possível perceber uma dependência da razão com a porosidade e com o volume
de argila.

Por fim, torna-se evidente que a presença de argila altera as propriedades elás-

ticas dos arenitos, o que torna seu uso recomendável nas análises e modelagens

petrofísicas.

4.3 Influência da Textura Deposicional nas Proprieda-
des Elásticas de Carbonatos

Para estudar a influência da textura deposicional sobre as propriedades elásticas

de carbonatos, foram selecionadas no banco de dados amostras que possuem a pro-

priedade Textura e que foram classificadas de acordo com Dunham (1962) (descrito

na Seção 2.5).

Após a filtragem dos dados, foram selecionadas 162 amostras de grainstones, 97

amostras de packstones, 68 amostras de wackestones e 22 amostras de mudstones,

todas elas possuindo medições de VP e VS, sob condições de pressão efetiva de 40

MPa realizadas com a rocha seca, e com porosidade variando entre 0 e 32 %.

Evitou-se selecionar amostras com mais de um tipo de textura, como por exem-

plo: grainstone-packstone e wackestone-packstone, a fim de que a influência de cada
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textura pudessse ser analisada isoladamente.

Conforme pode ser analisado na Figura 18, o decrescimento linear das velocida-

des com o aumento da porosidade é acompanhado por um grande espalhamento,

onde não é possível encontrar tendências específicas para cada tipo de textura, o que

sugere que a variação das velocidades VP e VS, para uma dada porosidade, não pode

ser explicada pela textura deposicional.

Figura 18: Relação da a) velocidade compressional VP e da b) velocidade cisalhante
VS com a porosidade φ, para um conjunto de 349 amostras de carbonatos classificadas
de acordo com Dunham (1962). As medidas das velocidades foram realizadas em
laboratório sob pressão efetiva de 40 MPa e com as amostras secas.

Diversos autores como, Assefa et al. (2003), Weger et al. (2009), Fournier et

al. (2014) e Hairabian et al. (2014) confirmam essa análise em seus trabalhos e ao

mesmo tempo sugerem que tal espalhamento esteja relacionado com a estrutura po-

rosa, parâmetro que será analisado na Seção 4.4.

Para analisar a influência da textura deposicional na relação entre as velocidades,

foram plotados na Figura 19 a relação entre VP e VS, e conforme pode ser visto, os

grupos texturais apresentam praticamente a mesma tendência linear.

Para comprovar essa independência da textura deposicional foi realizada uma

regressão linear utilizando o Método dos Mínimos Quadrados, correlacionando VP

(Km/s) com VS (Km/s) sem levar em consideração a textura deposicional. O resul-

tado da regressão é dado pela Equação 4.4, representada na Figura 19 pela linha
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Figura 19: Relação entre VP e VS, ambos medidos em laboratório sob pressão efetiva
de 40 MPa e com as amostras secas, considerando diferentes texturas deposicionais
classificadas de acordo com Dunham (1962). É possível perceber uma relação linear
entre VP e VS que independe da textura.

tracejada.

VP = 2.34VS − 1.41 (4.4)

O Coeficiente de Correlação R2 calculado entre os dados de VP medidos em labo-

ratório e calculados pela Equação 4.4 foi de 0.98, o que demonstra um ótimo ajuste

da equação mesmo quando a textura deposicional não é levada em consideração.

A Figura 20 exibe a relação entre a razão VP/VS e a porosidade, e conforme pode

ser observado, existe um pequeno decrescimento da razão com o aumento do volume

poroso, com valores variando entre 1,54 e 1,68 para mudstones, entre 1,67 e 2,08

para packstones, entre 1,54 e 2,03 para wackestones e entre 1,66 e 2,00 para grains-

tones. Além disso, os valores da razão apresentam um certo espalhamento para uma

determinada porosidade independente da textura deposicional.

Com base em todas análises realizadas acima é possível inferir que a textura de-

posicional não pode ser facilmente determinada a partir das propriedades elásticas

obtidas de amostras, de dados de poço ou da sísmica, sendo necessário o emprego

de outras ferramentas e análises para a sua estimativa.
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Figura 20: Relação entre a razão VP /VS e a porosidade φ. É possível perceber um
certo decrescimento da razão com o aumento da porosidade. As medidas das ve-
locidades foram realizadas em laboratório sob pressão efetiva de 40 MPa e com as
amostras secas.

4.4 Influência do Tipo de Poro nas Propriedades Elás-
ticas de Carbonatos

Conforme descrito na Seção 4.3, as velocidades ultrassônicas VP e VS decrescem

linearmente com o aumento do espaço poroso e apresentam um forte espalhamento

para um determinado valor de porosidade. Tal espalhamento não pôde ser correla-

cionado com a textura deposicional, e segundo diversos autores, como Weger et al.

(2009) e Fournier et al. (2014), o tipo de poro pode ser uma chave para explicá-lo.

Segundo Hairabian et al. (2014), a geometria do espaço poroso de rochas carbo-

náticas é resultante principalmente dos processos deposicionais e diagenéticos. Tais

processos são responsáveis pela grande variação da porosidade, do tipo de poro e

das velocidades VP e VS, portanto, seu entendimento e quantificação podem contri-

buir para os estudos das propriedades dos reservatórios a partir da perfilagem e da

sísmica.

Nesse sentido, para estudar o efeito do tipo de poro sobre as propriedades elás-

ticas, foram selecionadas no banco de dados amostras de rochas carbonáticas que

apresentam um único tipo de geometria porosa, classificadas de acordo com Cho-

quette e Pray (1970) (descrito na Seção 2.6).

Além do critério do tipo de poro único, todas as amostras possuem medições de

VP e VS sob condições de pressão efetiva de 40 MPa realizadas com a rocha seca.
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Assim, ao final da filtragem foram selecionadas um total de 249 amostras com

microporosidade intercristalina, 17 amostras com macroporosidade intergranular, 13

amostras com macroporosidade móldica e 7 amostras com macroporosidade vugular.

Buscou-se primeiramente analisar a relação das velocidades VP e VS com a poro-

sidade φ (Figura 21), distinguindo as amostras de acordo com o tipo de poro.

Foram também plotadas na Figura 21 as curvas referentes aos modelos de inclu-

são: Meio Efetivo Diferencial (DEM), Autoconsistente (SC) e o modelo simplificado

desenvolvido por Keys e Xu (2002). Tais modelos são capazes de ajudar na inter-

pretação das relações entre as propriedades elásticas, a porosidade e a geometria

porosa.

A parametrização das curvas dos modelos de inclusão levou em consideração

inclusões elipsoidais secas com valores da razão de aspecto α de 0.05, 0.1, 0.15, 0.2,

0.3, 0.4 e 0.7, em um meio hospedeiro não poroso formado pelo mineral calcita. Os

valores dos módulos de incompressibilidade K e cisalhamento µ da calcita utilizados

foram 70.8 GPa e 30.3 GPa, respectivamente (MAVKO et al., 2009). Para o modelo SC,

os valores iniciais de K e µ do meio efetivo, requeridos como condição inicial, foram

calculados usando o limite elástico de Voigt descrito na Seção 2.2.1.

Conforme pode ser visto na Figura 21, para uma determinada porosidade, amos-

tras com macroporosidade vugular, móldica e intergranular apresentam velocidades

mais altas do que as amostras com microporosidade intercristalina. Além disso, é

possível perceber tendências distintas para cada tipo de poro.

Os baixos valores das velocidades dos carbonatos com microporosidade inter-

cristalina podem ser provocados pela alta compressibilidade dos microporos e/ou por

contatos menos rígidos entre os grãos micríticos, enquanto que amostras com macro-

porosidade móldica e vugular apresentam poros mais rígidos e capazes de apresentar

menor deformação durante a passagem da onda (FOURNIER; BORGOMANO, 2009).

Como uma forma de inferir a geometria porosa a partir das velocidades ultrassôni-

cas, foi utilizado o conceito da Razão de Aspecto do Poro Equivalente (EPAR), definida

por Fournier et al. (2011) como a razão de aspecto α dos poros presentes em um meio

elástico efetivo constituído por um meio hospedeiro calcítico com inclusões elipsoidais

que apresentam as mesmas velocidades VP e VS da rocha analisada.

A modelagem da EPAR foi realizada utilizando os modelos DEM, SC e o modelo

simplificado de Keys e Xu (2002). A parametrização utilizou as mesmas propriedades

elásticas do mineral calcita descritas anteriormente, considerando inclusões secas
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Figura 21: Relação das velocidades a) VP e b) VS com a porosidade, com o emprego
do modelo DEM, c) VP e d) VS com a porosidade, com o emprego do modelo SC, e)
VP e f) VS com a porosidade, com o emprego do modelo Keys e Xu. As velocidades
foram medidas sob condições de pressão efetiva de 40 MPa realizadas com a rocha
seca e encontram-se classificadas de acordo com o tipo de poro.
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com razões de aspecto α variando entre 0 e 1, com uma taxa de variação dα de

0.001.

O erro máximo permitido entre as velocidades VP e VS da rocha analisada e as

velocidades estimadas pelos modelos de inclusão, para que a EPAR fosse atribuída

a rocha, foi de 5 m/s. Portanto, as amostras que não satisfizeram tal condição foram

automaticamente excluídas da análise.

A Figura 22 apresenta os valores da EPAR, estimados a partir de VP e VS pelo

emprego dos diferentes modelos de inclusão, em função da porosidade. Conforme

pode ser observado, os valores da EPAR não apresentam dependência da porosi-

dade, independentemente do tipo de poro, tanto quando estimados a partir de VP ou

por VS. Isso sugere que esse parâmetro não é controlado pelo volume poroso, mas

provavelmente pela geometria do poro.

Além disso, a EPAR de uma amostra calculada a partir de VP é significantemente

maior do que a calculada por VS (Figura 22), e como consequência, uma distinção

entre elas é requerida. Logo, as mesmas foram denominadas como EPAR − VP e

EPAR− VS.

Os modelos de inclusão DEM, SC e Keys e Xu, utilizados na modelagem da EPAR,

apresentaram resultados similares, e conforme pode ser visto na Figura 22, os car-

bonatos com microporosidade intercristalina apresentam razões de aspecto menores

que 0.22 quando estimadas a partir de VP , independentemente do modelo de inclusão

utilizado.

A Figura 23 compara os valores da EPAR estimados a partir de VP e VS por meio

dos modelos DEM, SC e Keys e Xu e permite identificar três grupos de amostras,

descritas na Tabela 3.

Tabela 3: Valores médios da Razão de Aspecto do Poro Equivalente (EPAR) estimados
a partir de VP e VS por meio dos modelos de inclusão DEM, SC e Keys e Xu. É possível
observar que os valores da EPAR estimados a partir de VP são maiores do que os
estimados por VS para todos dos tipos de poros.

Tipo de Poro EPAR− VP EPAR− VS
Microporosidade Intercristalina < 0.22 < 0.14

Macroporosidade Intergranular e Móldica > 0.16 e < 0.36 > 0.1 e < 0.24
Macroporosidade Vugular > 0.37 > 0.25

O primeiro grupo é formado por carbonatos com microporosidade intercristalina,

que apresentam valores da EPAR− VP menores que 0.22 e da EPAR− VS menores

que 0.14. Essas amostras são caracterizadas por possuírem formatos de poros mais



47

Figura 22: Valores da Razão de Aspecto do Poro Equivalente (EPAR), estimados a
partir de a) VP e b) VS por meio do modelo DEM, c) VP e d) VS por meio do modelo
SC, e) VP e f) VS por meio do modelo de Keys e Xu, em função da porosidade φ e
classificados de acordo com o tipo de poro. É possível perceber que os valores da
EPAR estimados a partir de VP são maiores do que os estimados por VS, e que ambos
não apresentam dependência da porosidade.
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Figura 23: Relação entre a Razão de Aspecto do Poro Equivalente (EPAR) estimada
a partir de VP e de VS por meio dos modelos de inclusão a) DEM, b) SC e c) Keys e
Xu. As amostras encontram-se classificadas de acordo com o tipo de poro. É possível
perceber que os três modelos apresentaram resultados similares e que a maioria dos
valores da EPAR estimados a partir de VP são maiores do que os estimados por VS.
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susceptíveis à pressão, conferindo às amostras valores de velocidades mais baixos,

logo foram corretamente modeladas.

O segundo grupo é formado por carbonatos com macroporosidade intergranular

e móldica, caracterizados por apresentarem valores da EPAR − VP variando entre

0.16 e 0.36 e da EPAR − VS variando entre 0.1 e 0.24. Tais amostras possuem

velocidades mais altas do que as amostras do grupo anterior devido à presença de

poros e contatos entre grãos mais rígidos.

Já o terceiro grupo, formado por carbonatos com macroporosidade vugular, apre-

senta valores da EPAR − VP maiores que 0.37 e da EPAR − VS maiores que 0.25,

que representam poros mais esféricos e consequentemente mais rígidos, e que ape-

sar do número limitado de amostras, são as que apresentaram os maiores valores de

velocidade.

Em relação ao emprego dos modelos de inclusão, todos apresentaram resultados

significativos de acordo com a proposta da análise, no entanto o modelo Meio Efe-

tivo Diferencial (DEM) apresenta uma alta exigência computacional para o cálculo da

EPAR, o que pode tornar seu uso restrito dependendo da quantidade de amostras a

serem analisadas. O modelo de Keys e Xu (2002) demanda pouca exigência com-

putacional por apresentar solução direta das suas equações, no entanto apresenta

simplificações (descritas na Seção 2.3.3) que podem tornar seu uso restrito. Já o

modelo Autoconsistente (SC) apresenta uma custo computacional médio, no entanto

muitos autores tem reportado em seus trabalhos uma superestimação das proprieda-

des elásticas durante seu emprego na modelagem petrofísica.

Por fim, independentemente da aproximação numérica utilizada (DEM, SC ou Keys

e Xu), a Razão de Aspecto do Poro Equivalente (EPAR) se comporta como um eficaz

indicador petrofísico para discriminar a geometria porosa a partir das propriedades

elásticas e da porosidade, e por isso pode ser utilizada em estudos de subsuperfície

a partir de dados sísmicos, de poço ou de amostras.
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5 Conclusões

Apresenta-se neste capítulo as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

5.1 Conclusões

No presente trabalho foi realizado um estudo das relações entre as propriedades

elásticas e petrofísicas, considerando parâmetros deposicionais e diagenéticos, para

determinar a influência da textura sobre as propriedades de rochas sedimentares ar-

mazenadas inicialmente em um banco de dados.

A utilização do Banco de Dados de Informações Petrofísicas de Rochas Sedi-

mentares, que contém dados de diferentes artigos e localidades, forneceu um maior

quantitativo de informações e uma maior representatividade dos tipos de rocha. Logo,

o mesmo pode ser caracterizado como uma importante ferramenta para a modelagem

e estudos estatísticos.

Em relação a análise textural de rochas sedimentares, pôde-se inferir que as velo-

cidades ultrassônicas das rochas não sofrem influência de microcracks para pressões

efetivas maiores que 20 MPa, independentemente da porosidade e da litologia.

Já em relação ao efeito do conteúdo de argila, foi possível perceber que o mesmo

reduz significantemente as velocidades e os módulos elásticos de arenitos. Tal in-

fluência é justificada pelo fato de que a argila tende a tornar os contatos entre os

grãos menos rígidos, e por isso, torna-se essencial sua consideração nas análises e

modelagens petrofísicas.

No que diz respeito aos carbonatos, verificou-se que a variação das velocidades

para uma determinada porosidade não pode ser explicada pela textura deposicional,

enquanto que o tipo de poro permite identificar tendências distintas. Assim, para uma

determinada porosidade, amostras com macroporosidade vugular, móldica e intergra-

nular apresentaram maiores velocidades do que as amostras com microporosidade

intercristalina.
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A modelagem da Razão de Aspecto do Poro Equivalente (EPAR) permitiu identifi-

car três grupos de carbonatos: amostras com microporosidade intercristalina (EPAR−
VP < 0.22 e EPAR − VS < 0.14), amostras com macroporosidade intergranular e mól-

dica (EPAR − VP entre 0.16 e 0.36 e EPAR − VS entre 0.1 e 0.24) e amostras com

macroporosidade vugular (EPAR − VP > 0.37 e EPAR − VS > 0.25). Logo, a EPAR

pode ser caracterizada como um eficaz indicador petrofísico para discriminar a geo-

metria porosa a partir das propriedades elásticas.

Os modelos de inclusão (DEM, SC e Keys e Xu) utilizados na modelagem da

EPAR apresentaram resultados similares, no entanto, todos eles possuem as suas

restrições: o DEM apresenta uma alta exigência computacional, o que pode torná-lo

inviável dependendo do número de amostras, o modelo de Keys e Xu apresenta di-

versas simplificações (descritas na Seção 2.3.3) e o SC superestima as propriedades

elásticas segundo alguns autores.

5.2 Sugestões Para Trabalhos Futuros

Como sugestões para trabalhos futuros apresentam-se:

• Estudar a aplicabilidade da Razão de Aspecto do Poro Equivalente (EPAR) em

dados de poço, no qual tenha sido realizada a testemunhagem com posterior

análise petrográfica das amostras para a identificação do tipo de poro, para efei-

tos de comparação;

• Melhoria da performance computacional dos modelos de inclusão;

• Aplicação de outros modelos de meio elástico efetivo;

• Criação de mecanismos para armazenamento de imagens petrográficas das

amostras no Banco de Dados de Informações Petrofísicas de Rochas Sedimen-

tares;

• Desenvolvimento da interface gráfica do Banco de Dados de Informações Petro-

físicas de Rochas Sedimentares.
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APÊNDICE A -- Documentação do Banco de
Dados de Informações
Petrofísicas de Rochas
Sedimentares

Neste apêndice apresenta-se a documentação do Banco de Dados de Informa-

ções Petrofísicas de Rochas Sedimentares, em sua primeira versão, gerada em Maio

de 2016, que contém a descrição, a parametrização e a exemplificação das funções

que compõem o pacote.
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CAPÍTULO 1

Banco de Dados de Informações Petrofísicas de Rochas
Sedimentares

O Banco de Dados de Informações Petrofísicas de Rochas Sedimentares é uma ferramenta desen-
volvida por pesquisadores do GIR/LENEP/UENF que permite ao usuário gerenciar, pesquisar e
filtrar de maneira eficiente grandes quantidades de dados referentes às rochas sedimentares.

Este pacote é composto por dois módulos: DBmanager, que é responsável pelo gerenciamento dos
dados, permitindo a inclusão, a edição e a exclusão das informações e pelo DBresearcher, que é
responsável pela pesquisa e filtragem das propriedades.

A estrutura do banco de dados é dada por um conjunto de tabelas armazenadas na raiz (root) do ar-
quivo, onde as colunas representam as propriedades e as linhas as amostras. Diversas informações
referentes às rochas sedimentares podem ser armazenadas, tais como, porosidade, permeabilidade,
massa específica, Vp, Vs, tipo de poro, litologia e textura.

Essas propriedades podem ser filtradas posteriormente utilizando o módulo DBresearcher a partir
da criação de condições sobre o tipo/valor da propriedade, de modo a facilitar a obtenção do dado
para a sua aplicação em modelagens petrofísicas.

Desse forma, é permitido ao usuário gerenciar um maior quantitativo de informações, melhorando
a representatividade e validade de seus resultados durante as pesquisas.

Os requisitos necessários para o uso do pacote são:

• Python 2.7.6

• Pytables 3.2.2

• Numpy 1.8.2

• Xlrd 0.9.2

Sugere-se que seja utilizado o software Python(x,y), pois o mesmo conta com todas as bibliotecas
necessárias, exceto o pacote Xlrd, que pode ser encontrado no seguinte endereço para download:
https://pypi.python.org/pypi/xlrd.
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Apêndice A - Documentação do Banco de Dados de Informações Petrofísicas de
Rochas Sedimentares, Versão 1.0

Nos próximos capítulos serão apresentadas as descrições das funções dos módulos DBmanager e
DBresearcher.

2Capítulo 1. Banco de Dados de Informações Petrofísicas de Rochas Sedimentares



CAPÍTULO 2

Módulo DBmanager

O módulo DBmanager é responsável pelo gerenciamento do banco de dados de propriedades pe-
trofísicas de rochas sedimentares.

Ele é composto por um conjunto de funções voltadas para o carregamento dos dados no banco de
dados e para a manipulação de células, linhas e colunas das tabelas que já contém informações.

Dessa forma, o DBmanager permite a criação, a edição e a exclusão de tabelas que são armazenadas
na raiz do banco de dados, e fornece ao usuário uma interface simples, estável e eficiente para
armazenar e gerenciar a informação.

A seguir são descritas as suas funções.

DBmanager.create_database(filename, title)
Cria um arquivo de banco de dados vazio.

Parâmetros filename : str

Nome do arquivo. É sugerido que o nome do arquivo tenha a exten-
são .h5.

title : str

Título do banco de dados.

Retorna dfile : objeto Arquivo

Arquivo do banco de dados, inicialmente vazio.

Exemplos

>>> dfile = create_database('database.h5', 'Database')

DBmanager.read_database(filename)
Abre um arquivo de banco de dados no modo leitura.

Parâmetros filename : str
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Nome do arquivo de banco de dados.

Retorna dfile : objeto Arquivo

Arquivo do banco de dados.

Exemplos

>>> dfile = read_database('database.h5')

DBmanager.edit_database(filename)
Abre um arquivo de banco de dados no modo edição.

Parâmetros filename : str

Nome do arquivo de banco de dados.

Retorna dfile : objeto Arquivo

Arquivo do banco de dados.

Exemplos

>>> dfile = edit_database('database.h5')

DBmanager.close_database(database)
Fecha um arquivo de banco de dados bloqueando seu acesso.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Arquivo do banco de dados.

Exemplos

>>> close_database(dfile)

DBmanager.create_table_from_file(database, filename, name, title)
Cria uma tabela no banco de dados com informações das amostras de rochas a partir de um
template de extensão .xls.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Arquivo do banco de dados.

filename : str

Nome do arquivo template .xls.

name : str

4 Capítulo 2. Módulo DBmanager
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Nome da tabela.

title : str

Título da tabela.

Retorna table : objeto Tabela

Tabela armazenada no banco de dados com informações das amos-
tras de rochas.

Veja também:

create_empty_table : Cria uma tabela vazia no banco de dados.

Exemplos

>>> table = create_table_from_file(dfile, 'Fournier_2014.xls',
'Fournier_2014', 'Fournier (2014)')

DBmanager.create_empty_table(database, properties, name, title, descr=None)
Cria uma tabela no banco de dados vazia com propriedades (colunas) e seus metadados
inicialmente definidas pelo usuário.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Arquivo do banco de dados.

properties : lista

Lista de tuplas, onde cada tupla é formada por uma propriedade e
seus metadados.

name : str

Nome da tabela.

title : str

Título da tabela.

descr : str, opcional

Informações relevantes sobre a tabela.

Retorna table : objeto Tabela

Tabela vazia armazenada no banco de dados.

Veja também:

create_table_from_file : Cria uma tabela com dados no banco de dados utilizando
um template .xls.
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Notas

Os metadados possíveis são: pressão, temperatura, tipo de fluido, unidade e tipo de dado e
seguem esta ordem, respectivamente.

A pressão, a temperatura e a unidade seguem o Sistema Internacional de Unidades (SI). O
tipo de fluido pode ser água (‘Water’), óleo (‘Oil’) ou sem fluido (‘Dry’) e o tipo de dado
pode ser flutuante (‘float’) ou string (‘str’).

É possível criar mais de uma coluna com a mesma propriedade, desde que elas possuam me-
tadados diferentes. Nesse caso, sugere-se que o nome da propriedade seja uma combinação
da propriedade + pressão + tipo de fluido, conforme pode ser visto nos exemplos a seguir.

Nem todos os metadados são requeridos, porém é necessário deixar seu espaço em branco
inserindo ‘’.

Exemplos

Padrão generalizado:

>>> properties = [('prop1', 'pressão', 'temperatura',
'tipo de fluido, 'unidade', 'tipo de dado'), ('prop2', 'pressão',
'temperatura', 'tipo de fluido', 'unidade', 'tipo de dado'), ...]

Padrão exemplificado:

>>> properties = [('Vp_50MPa_Oil', '50MPa', '300K', 'Oil',
'm/s', 'float'), ('Porosity', '', '', '', '', 'float'), ...]

Padrão para propriedades iguais com metadados diferentes:

>>> properties = [('Vp_50MPa_Oil', '50MPa', '300K', 'Oil',
'm/s', 'float'), ('Vp_70MPa_Water', '70MPa', '320K', 'Water',
'm/s', 'float'), ...]

Então o chamado da função fica:

>>> table = create_empty_table(dfile, properties, 'table', 'Table')

DBmanager.table_list(database)
Cria um array que contém os nomes das tabelas existentes no banco de dados.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Arquivo do banco de dados.

Retorna ndarray

Array que contém os nomes das tabelas existentes no banco de da-
dos.
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Exemplos

>>> list = table_list(dfile)

DBmanager.get_table(database, name)
Recebe um objeto tabela presente no banco de dados.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Arquivo do banco de dados.

name : str

Nome da tabela presente no banco de dados.

Retorna tb : objeto Tabela

Um objeto tabela presente no banco de dados.

Levanta NameError

Caso o banco de dados não possua a tabela especificada.

Exemplos

>>> table = get_table(dfile, 'table_name')

DBmanager.table_properties(table)
Cria um dicionário que contém as propriedades da tabela e seus metadados.

Parâmetros table : objeto Tabela

Tabela presente no banco de dados.

Retorna properties : dict

Dicionário que contém as propriedades da tabela e seus metadados.

Exemplos

>>> prop_dict = table_properties(table)

DBmanager.delete_table(table)
Remove uma tabela do banco de dados.

Parâmetros table : objeto Tabela

Tabela presente no banco de dados que será removida.
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Exemplos

>>> delete_table(table)

DBmanager.add_sample(database, table, properties)
Adiciona uma linha no final da tabela que contém os dados da amostra.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que possui a tabela a ser modificada.

table : objeto Tabela

Tabela que será modificada pela adição de uma linha que contém as
propriedades de uma amostra.

properties : array_like

Array que contém as propriedades da amostra. Seu tamanho deve
ser igual ao número de colunas da tabela, respeitando a ordem das
propriedades na tabela, bem como seus metadados.

Levanta ValueError

Caso o tamanho do array seja diferente do número de colunas da
tabela.

Veja também:

table_properties : Retorna as propriedades da tabela e seus metadados.

Exemplos

>>> row = ['LC10', 'Campos Basin' , 'Catanduva', 'Albian', 'NA02',
'Limestone','Grainstone', 'Oolitic', 3500, 0.05, 2500, 2700]

>>> add_sample(dfile, table, row)

DBmanager.delete_samples(table, start, stop, step)
Remove um conjunto de linhas da tabela.

Parâmetros table : objeto Tabela

Tabela que será modificada pela exclusão das linhas que contém as
propriedades das amostras.

start : int

Índice da linha que define o início do conjunto que será excluído.

stop : int
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Índice da linha que define o fim do conjunto que será excluído.

step : int

Define passo em que as linhas serão excluídas.

Veja também:

delete_sample : Exclui apenas uma linha.

Exemplos

>>> delete_samples(table, 0,5,1)

No caso acima serão deletadas seis linhas (desde a linha 0 até a linha 5), pois o passo foi
definido como 1.

DBmanager.delete_sample(table, n)
Remove uma linha da tabela.

Parâmetros table : objeto Tabela

Tabela que será modificada pela exclusão da linha que contém as
propriedades de uma amostra.

n : int

Índice da linha que será excluída (as linhas da tabela começam com
índice 0).

Veja também:

delete_samples : Exclui um conjunto de linhas.

Exemplos

>>> delete_sample(table, 5)

No caso acima será deletada a sexta linha da tabela, pois as linhas da tabela começam com
índice 0.

DBmanager.add_property(database, table, sample_property)
Adiciona uma nova propriedade (coluna) à tabela que possui as células vazias.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que possui a tabela a ser modificada.

table : objeto Tabela
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Tabela que será modificada pela adição de uma nova propriedade das
amostras.

sample_property : array_like

Contém o nome da propriedade e seus metadados, veja o exemplo a
seguir.

Retorna table : objeto Tabela

Tabela com a nova propriedade incluída.

Levanta TypeError : Caso o tipo do dado da propriedade não seja válido.

SyntaxError : Caso não tenha sido possível adicionar a propriedade.

Notas

Os metadados possíveis são: pressão, temperatura, tipo de fluido, unidade e tipo de dado e
seguem esta ordem, respectivamente.

A pressão, temperatura e unidade seguem o Sistema Internacional de Unidades (SI). O tipo
de fluido pode ser água (‘Water’), óleo (‘Oil’) ou sem fluido (‘Dry’) e o tipo de dado pode
ser flutuante (‘float’) ou string (‘str’).

É possível criar mais de uma coluna com a mesma propriedade, desde que elas possuam me-
tadados diferentes. Nesse caso, sugere-se que o nome da propriedade seja uma combinação
da propriedade + pressão + tipo de fluido, conforme pode ser visto nos exemplos a seguir.

Nem todos os metadados são requeridos, porém é necessário deixar seu espaço em branco
inserindo ‘’.

Exemplos

Padrão generalizado:

>>> sample_property = ['propriedade', 'pressão', 'temperatura',
'tipo de fluido', 'unidade', 'tipo de dado']

Padrão exemplificado:

>>> sample_property = [('Vp_50MPa_Oil', '50MPa', '300K', 'Oil',
'm/s', 'float')

Então o chamado da função fica:

>>> table = add_property(dfile, table, sample_property)

DBmanager.delete_property(database, table, sample_property)
Deleta uma propriedade (coluna) da tabela.
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Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que possui a tabela a ser modificada.

table : objeto Tabela

Tabela que será modificada pela remoção de uma propriedade das
amostras.

sample_property : str

Nome da propriedade (coluna) que será removida.

Retorna table : objeto Tabela

Tabela com a propriedade excluída.

Levanta KeyError : Caso a tabela não tenha a propriedade especificada.

Exemplos

>>> table = delete_property(dfile, table, 'Porosity')

DBmanager.edit_value(database, table, n_sample, prop, value)
Edição do valor de uma propriedade (coluna) de uma amostra específica (linha).

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que possui a tabela a ser modificada.

table : objeto Tabela

Tabela que será modificada.

n_sample : int

Índice da amostra (linha) que será editada.

prop : str

Nome da propriedade da amostra a ser editada.

value : float ou str

Novo valor da propriedade da amostra.

Notas

Caso a propriedade seja o código da amostra, não será possível substituir o código atual por
um novo caso este já exista no banco de dados.

O índice das linhas das tabelas começa em zero.
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Exemplos

>>> edit_value(dfile, table, 10, 'Code', 'LC1-3')
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CAPÍTULO 3

Módulo DBresearcher

O módulo DBresearcher é formado por um conjunto de funções voltadas para a pesquisa e filtragem
das propriedades armazenadas no banco de dados.

Ele possui funcionalidades de pesquisa condicional simples e múltipla que permite um melhor
agrupamento dos dados, o que facilita a sua aplicação durante a modelagem petrofísica.

Dessa forma, o DBresearcher é capaz de fornecer ao usuário uma interface simples e eficiente para
pesquisar e filtrar as informações.

A seguir são descritas as suas funções.

DBresearcher.localities(database)
Cria um array que contém as localidades das amostras armazenadas no banco de dados.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que contém as amostras a serem pesquisadas.

Retorna locality_list : ndarray

Array que contém as localidades das amostras.

Levanta NameError : Caso o banco de dados não possua a propriedade Locali-
dade.

Veja também:

formations : Cria um array que contém as formações das amostras.

ages : Cria um array que contém as idades das amostras.

wells : Cria um array que contém os poços das amostras.

lithologies : Cria um array que contém as litologias das amostras.

textures : Cria um array que contém as texturas das amostras.

facies : Cria um array que contém as fácies das amostras.
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pore_types : Cria um array que contém os tipos de poro das amostras.

Exemplos

>>> locality_array = localities(dfile)

DBresearcher.formations(database)
Cria um array que contém as formações das amostras armazenadas no banco de dados.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que contém as amostras a serem pesquisadas.

Retorna formation_list : ndarray

Array que contém as formações das amostras.

Levanta NameError : Caso o banco de dados não possua a propriedade Forma-
ção.

Veja também:

localities : Cria um array que contém as localidades das amostras.

ages : Cria um array que contém as idades das amostras.

wells : Cria um array que contém os poços das amostras.

lithologies : Cria um array que contém as litologias das amostras.

textures : Cria um array que contém as texturas das amostras.

facies : Cria um array que contém as fácies das amostras.

pore_types : Cria um array que contém os tipos de poro das amostras.

Exemplos

>>> formation_array = formations(dfile)

DBresearcher.ages(database)
Cria um array que contém as idades das amostras armazenadas no banco de dados.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que contém as amostras a serem pesquisadas.

Retorna age_list : ndarray

Array que contém as idades das amostras.

Levanta NameError : Caso o banco de dados não possua a propriedade Idade.
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Veja também:

localities : Cria um array que contém as localidades das amostras.

formations : Cria um array que contém as formações das amostras.

wells : Cria um array que contém os poços das amostras.

lithologies : Cria um array que contém as litologias das amostras.

textures : Cria um array que contém as texturas das amostras.

facies : Cria um array que contém as fácies das amostras.

pore_types : Cria um array que contém os tipos de poro das amostras.

Exemplos

>>> age_array = ages(dfile)

DBresearcher.wells(database)
Cria um array que contém os poços das amostras armazenadas no banco de dados.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que contém as amostras a serem pesquisadas.

Retorna well_list : ndarray

Array que contém os poços das amostras.

Levanta NameError : Caso o banco de dados não possua a propriedade Poço.

Veja também:

localities : Cria um array que contém as localidades das amostras.

formations : Cria um array que contém as formações das amostras.

ages : Cria um array que contém as idades das amostras.

lithologies : Cria um array que contém as litologias das amostras.

textures : Cria um array que contém as texturas das amostras.

facies : Cria um array que contém as fácies das amostras.

pore_types : Cria um array que contém os tipos de poro das amostras.
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Exemplos

>>> well_array = wells(dfile)

DBresearcher.lithologies(database)
Cria um array que contém as litologias das amostras armazenadas no banco de dados.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que contém as amostras a serem pesquisadas.

Retorna lithology_list : ndarray

Array que contém as litologias das amostras.

Levanta NameError : Caso o banco de dados não possua a propriedade Litolo-
gia.

Veja também:

localities : Cria um array que contém as localidades das amostras.

formations : Cria um array que contém as formações das amostras.

ages : Cria um array que contém as idades das amostras.

wells : Cria um array que contém os poços das amostras.

textures : Cria um array que contém as texturas das amostras.

facies : Cria um array que contém as fácies das amostras.

pore_types : Cria um array que contém os tipos de poro das amostras.

Exemplos

>>> lithology_array = lithologies(dfile)

DBresearcher.textures(database)
Cria um array que contém as texturas das amostras armazenadas no banco de dados.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que contém as amostras a serem pesquisadas.

Retorna texture_list : ndarray

Array que contém as texturas das amostras.

Levanta NameError : Caso o banco de dados não possua a propriedade Textura.

Veja também:
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localities : Cria um array que contém as localidades das amostras.

formations : Cria um array que contém as formações das amostras.

ages : Cria um array que contém as idades das amostras.

wells : Cria um array que contém os poços das amostras.

lithologies : Cria um array que contém as litologias das amostras.

facies : Cria um array que contém as fácies das amostras.

pore_types : Cria um array que contém os tipos de poro das amostras.

Exemplos

>>> texture_array = textures(dfile)

DBresearcher.facies(database)
Cria um array que contém as fácies das amostras armazenadas no banco de dados.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que contém as amostras a serem pesquisadas.

Retorna facies_list : ndarray

Array que contém as fácies das amostras.

Levanta NameError : Caso o banco de dados não possua a propriedade Fácies.

Veja também:

localities : Cria um array que contém as localidades das amostras.

formations : Cria um array que contém as formações das amostras.

ages : Cria um array que contém as idades das amostras.

wells : Cria um array que contém os poços das amostras.

lithologies : Cria um array que contém as litologias das amostras.

textures : Cria um array que contém as texturas das amostras.

pore_types : Cria um array que contém os tipos de poro das amostras.

Exemplos

>>> facies_array = facies(dfile)
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DBresearcher.pore_types(database)
Cria um array que contém os tipos de poro das amostras armazenadas no banco de dados.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que contém as amostras a serem pesquisadas.

Retorna pore_type_list : ndarray

Array que contém os tipos de poro das amostras.

Levanta NameError : Caso o banco de dados não possua a propriedade Tipo de
Poro.

Veja também:

localities : Cria um array que contém as localidades das amostras.

formations : Cria um array que contém as formações das amostras.

ages : Cria um array que contém as idades das amostras.

wells : Cria um array que contém os poços das amostras.

lithologies : Cria um array que contém as litologias das amostras.

textures : Cria um array que contém as texturas das amostras.

facies : Cria um array que contém as fácies das amostras.

Exemplos

>>> pore_type_array = pore_types(dfile)

DBresearcher.create_sample_array(database, prop=None, value=None)
Criação de um array que contém os objetos tipo amostra.

Parâmetros database : objeto Arquivo

Banco de dados que contém as amostras a serem filtradas.

prop : str, opcional

Garante que todas as amostras possuam esta propriedade. As princi-
pais propriedades que podem ser atribuídas a prop são: Localidade,
Formação, Idade, Poço, Litologia, Textura, Fácies e Tipo de Poro.
No entanto, outras propriedades são possíveis, desde que estejam
presentes no banco de dados. Caso não seja especificada, serão ar-
mazenadas no array todas as amostras presentes no banco de dados.

value : str, opcional
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Especifica o valor/tipo da propriedade. Somente pode ser especifi-
cada caso prop tenha sido definida.

Retorna sample_list : ndarray

Array que contém os objetos tipo amostra.

Levanta NameError : Caso a propriedade ou o valor da propriedade não existam
no banco de dados.

Veja também:

localities, formations, ages, wells, lithologies, textures, facies,
pore_types

Exemplos

Para o caso onde prop e value não são especificados, armazenando no array todas as amos-
tras:

>>> sample_list = create_sample_array(dfile)

Para o caso em que somente prop é especificado, armazenando no array todas as amostras
que possuem a propriedade:

>>> sample_list = create_sample_array(database, prop = 'Lithology')

Para o caso onde prop e value são especificados, armazenando no array todas as amostras
que possuem a propriedade com o tipo especificado:

>>> sample_list = create_sample_array(database, prop = 'Lithology',
value = 'Limestone')

DBresearcher.property_list(sample_array)
Cria um array com os nomes das propriedades presentes em um array de objetos tipo amos-
tra.

Parâmetros sample_array : ndarray

Array de objetos tipo amostra.

Retorna prop_list : ndarray

Array que contém as propriedades presentes em um array de objetos
tipo amostra.

Veja também:

create_sample_array : Cria um array de objetos tipo amostra.
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Exemplos

>>> properties = property_list(sample_list)

DBresearcher.search(sample_array, prop, operator, value, **kwargs)
Cria um array de objetos tipo amostra filtrado de acordo com a condição imposta pelo usuá-
rio.

Parâmetros sample_array : ndarray

Array de objetos tipo amostra.

prop : str

Nome da propriedade da condição.

operator : str

Operador de comparação da condição. Pode ser: ‘e’ igual, ‘d’ dife-
rente, ‘l’ menor, ‘g’ maior, ‘le’ menor ou igual, ‘ge’ maior ou igual.

value : float

Valor da propriedade da condição

**kwargs : dict

Para certos tipos de propriedade, principalmente Vp e Vs, se torna
necessário especificar a Pressão, a Temperatura e/ou o Tipo de
Fluido. Assim, quando necessário, estes parâmetros devem ser for-
necidos pelo usuário conforme os exemplos a seguir.

Retorna list : ndarray

Array de objetos tipo amostra filtrado de acordo com a condição im-
posta pelo usuário.

Levanta TypeError : Caso a propriedade e/ou seus metadados especificados não
existam, ou caso seja necessário especificar os metadados da propriedade, ou
ainda, caso não seja necessário especificar os metadados da propriedade.

Veja também:

multiple_search : Cria um array de objetos tipo amostra filtrado de acordo com várias
condições impostas pelo usuário, que podem envolver mais de uma propriedade e seus
metadados.

Exemplos

Caso não sejam requeridos os metadados da propriedade:
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>>> new_sample_list = search(sample_list, 'Porosity', 'g', 0.1)

Neste caso será criado um novo array de amostras que possuam a porosidade maior do que
0.1.

Para o caso onde sejam requeridos os metadados da propriedade:

>>> new_sample_list = search(sample_list, 'Vp', 'g', 3200.0,
Pressure = '20MPa', Fluid = 'Dry')

Neste caso será criado um novo array de amostras que possuam Vp maior do que 3200 m/s
sob condições de pressão efetiva de 20 MPa e com ausência de fluidos durante a medição.

DBresearcher.multiple_search(sample_array, conditions)
Cria um array de objetos tipo amostra filtrado de acordo com várias condições impostas pelo
usuário que podem envolver mais de uma propriedade e seus metadados.

Parâmetros sample_array : ndarray

Array de objetos tipo amostra.

conditions : tuple

Tupla de listas que contém as diversas condições. Veja o exemplo a
seguir para maiores informações.

Retorna list : ndarray

Array de objetos tipo amostra filtrado de acordo com as condições
impostas pelo usuário.

Levanta TypeError : Caso a propriedade e/ou seus metadados especificados não
existam, ou caso seja necessário especificar os metadados da propriedade, ou
ainda, caso não seja necessário especificar os metadados da propriedade.

Veja também:

search : Cria um array de objetos tipo amostra filtrado de acordo com a condição imposta
pelo usuário.

Exemplos

A tupla conditions é dada por um conjunto de condições (listas):

>>> conditions = (condition_list1, condition_list2,
condition_list3, ..., condition_listn)

E cada lista de condição é dada por:
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>>> condition_list = [prop, operator, value]

Onde prop é o nome da propriedade da condição e operator é o operador de comparação da
condição, que pode ser: ‘e’ igual, ‘d’ diferente, ‘l’ menor, ‘g’ maior, ‘le’ menor ou igual,
‘ge’ maior ou igual e value é o valor da propriedade da condição. Veja os casos para Vp:

>>> condition_list = ['Vp', 'e', 2500.0]
>>> condition_list = ['Vp', 'd', 2500.0]
>>> condition_list = ['Vp', 'l', 2500.0]
>>> condition_list = ['Vp', 'le', 2500.0]
>>> condition_list = ['Vp', 'g', 2500.0]
>>> condition_list = ['Vp', 'ge', 2500.0]

Para certos tipos de propriedade, principalmente Vp e Vs, torna-se necessário especificar a
Pressão, a Temperatura e/ou o Tipo de Fluido. Assim, quando necessário, estes parâmetros
devem ser fornecidos pelo usuário em um dicionário, passando-o como quarto elemento da
lista:

>>> condition_list = [prop, operator, value, {'Pressure': **,
'Temperature': **, 'Fluid': **}]

De maneira específica para Vp:

>>> condition_list = ['Vp', 'e', 2500.0, {'Pressure': '50MPa',
'Temperature': '300K', 'Fluid': 'Dry'}]

>>> condition_list = ['Vp', 'e', 2500.0, {'Pressure': '50MPa',
'Temperature': '300K'}]
>>> condition_list = ['Vp', 'e', 2500.0, {'Pressure': '50MPa',
'Fluid': 'Dry'}]
>>> condition_list = ['Vp', 'e', 2500.0, {'Temperature': '300K',
'Fluid': 'Dry'}]
>>> condition_list = ['Vp', 'e', 2500.0, {'Pressure': '50MPa'}]
>>> condition_list = ['Vp', 'e', 2500.0, {'Temperature': '300K'}]
>>> condition_list = ['Vp', 'e', 2500.0, {'Fluid': 'Dry'}]

Dessa forma a tupla conditions pode ser criada como uma combinação de diferentes condi-
ções:

>>> conditions = (['Porosity', 'le', 0.3], ['Vp', 'g', 2500.0,
{'Pressure': '50MPa', 'Fluid': 'Dry'}])

E a chamada da função fica:

>>> new_sample_list = multiple_search(sample_array, conditions)

Neste caso será criado um novo array de amostras que possuam Vp maior do que 2500 m/s
sob condições de pressão efetiva de 50 MPa, com ausência de fluidos durante a medição e
com porosidade menor ou igual a 0.3.
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DBresearcher.get_property(sample_array, prop, **kwargs)
Cria um array com os valores da propriedade especificada pelo usuário a partir de um con-
junto de amostras.

Parâmetros sample_array : ndarray

Array de objetos tipo amostra.

prop : str

Nome da propriedade das amostras.

**kwargs : dict

Para certos tipos de propriedade, principalmente Vp e Vs, torna-
se necessário especificar a Pressão, a Temperatura e/ou o Tipo de
Fluido. Assim, quando necessário, estes parâmetros devem ser for-
necidos pelo usuário conforme os exemplos a seguir.

Retorna list : ndarray

Array com os valores da propriedade.

Levanta TypeError : Caso a propriedade e/ou seus metadados especificados não
existam, ou caso seja necessário especificar os metadados da propriedade, ou
ainda, caso não seja necessário especificar os metadados da propriedade.

Exemplos

Caso não sejam requeridos os metadados da propriedade:

>>> porosities = get_property(sample_list, 'Porosity')

Neste caso será criado um array com os valores de porosidade das amostras.

Para o caso onde sejam requeridos os metadados da propriedade:

>>> Vps = get_property(sample_list, 'Vp', Pressure = '20MPa', Fluid
= 'Dry')

Neste caso será criado um array com os valores de Vp sob condições de pressão efetiva de
20 MPa e com ausência de fluidos durante a medição.
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