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Abstract. Este trabalho tem como objetivo a comparação entre métodos de agrupamento para au-
xiliar a análise de dados petrográficos. Para isso, desenvolveu-se um método computacional capaz
de identificar petrofácies e separá-las de acordo com suas características comuns. Os dados anali-
sados são lâminas petrográficas retiradas de poços estratigráficos que atingiram o Membro Tibagi,
Devoniano da Bacia Sedimentar do Paraná. A metodologia tornou possível obter um resultado
mais preciso através da comparação entre distintas técnicas. Ademais possibilitou a visualização
dos dados de forma mais clara, e facilitou a interpretação da classificação obtida pelos métodos de
agrupamentos utilizados. Assim empregando-se o método computacional o geólogo/petrólogo tem
mais alternativas para assistir na individualização das petrofácies e pode chegar em resultados
similares à aqueles obtidos pelo método convencional de individualização.
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1 INTRODUÇÃO

A determinação e o mapeamento de heterogeneidades de reservatórios de hidrocarbonetos são
estrategicamente importantes para a caracterização destes, uma vez que podem estabelecer uma
relação entre a porosidade e permeabilidade, definindo a produtividade e o caráter comercial de um
campo de óleo e gás (CEVOLANI et al., 2011). Para uma rocha ser julgada como um bom reser-
vatório, ela deve possuir as seguintes características: uma extensão considerável, boa porosidade,
uma apreciável permeabilidade e eficiência de recuperação de hidrocarbonetos. Estas característi-
cas são denominadas petrofísicas e indicam o resultado de toda a história geológica dos sedimentos
depositados, em particular das condições de sedimentação e dos fenômenos de diagênese, sendo de
fundamental importância para definição da qualidade do reservatório.

O estudo da diagênese das rochas vem sendo incentivado pelas empresas petrolíferas, com
intuito de entender a distribuição da porosidade em arenitos. O interesse vem do fato que estes are-
nitos podem se constituírem nas rochas-reservatórios de hidrocarbonetos. No decorrer do processo
de diagênese, minerais podem precipitar-se como cimento nos poros de arenito, o que resulta na
diminuição da porosidade e da permeabilidade da rocha, prejudicando o potencial do reservatório
(MARASCHIN and MIZUSAKI, 2008).

As petrofácies sedimentares são um conjunto de características petrográficas, como por exem-
plo, cor, granulometria, estrutura sedimentar, geometria deposicional, presença de fósseis, paleo-
corrente, entre outras (FÁVERA, 2001) que individualizam um grupo de rochas. Sua determinação
permite a inferência da heterogeneidade do reservatório.

A partir da análise petrográfica é possível identificar, por meio de observação, os constituintes
de uma rocha. Dessa forma, pode-se realizar uma avaliação das implicações futuras de suas pro-
priedades no comportamento de produtos formados, como o petróleo (de MENEZES, 1999). Essa
análise ocorre com o uso de microscópio, e o geólogo/petrólogo descreve as lâminas a partir das
amostras coletadas. Uma base de dados é criada através das observações realizadas e pode-se, com
isso, investigar os dados para que petrofácies sejam identificadas.

Os modelos preditivos bem como o mapeamento da distribuição de heterogeneidades e qua-
lidade em reservatórios são primordiais para exploração e otimização da produção de campos de
petróleo. Essa análise pode ser realizada através da contagem em microscópio petrográfico de luz
transmitida, a fim de avaliar as heterogeneidades presentes no reservatório estudado. Este processo
usualmente é muito longo, pois envolve o processo de amostragem, geração dos dados e posterior
interpretação destes, porém nem toda informação é aproveitada, devido à grande quantidade de da-
dos. Consequentemente, torna-se interessante a mudança do uso de métodos manuais para análises
automáticas por meio de ferramentas computacionais.

Nesse contexto, métodos de agrupamentos aparecem como um mecanismo útil para auxiliar
na identificação de petrofácies. Os métodos de agrupamentos são técnicas de Mineração de Dados
cujo propósito consiste em separar objetos de dados em grupos, baseando-se nos atributos que estes
objetos possuem. Os objetos que pertencem a um mesmo grupo são similares entre eles, possuindo
características semelhantes. Além disso, possibilita que objetos que tenham passado despercebido
sejam classificados. A escolha de métodos não-supervisionados se deu pelo fato do objetivo ser
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auxiliar o geólogo/petrólogo na tarefa de determinar petrofácies. Então, a ideia é não precisar ter
as amostras previamente categorizadas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados analisados são lâminas petrográficas recolhidas de poços de estratigráficos que atin-
giram o Membro Tibagi, Devoniano da Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná é uma bacia que se
localiza em uma região tectonicamente estável, que possui uma área de 1400000 km2 com partes
localizadas no Brasil, Argentina, Paraguai e no norte do Uruguai, como mostrado na Figura 1.

Figura 1: Localização da Bacia do Paraná e a posição dos poços (pontos na cor vermelha) (modificado de
(OLIVEIRA and PEREIRA, 2009)).

A análise quantitativa das amostras foi feita através da contagem (em microscópio petrográfico
de luz transmitida) de 300 pontos em cada lâmina petrográfica com espaçamento de 0.3 mm. Nas
amostras provenientes da Bacia do Paraná, foram contabilizadas, para cada lâmina, as porcenta-
gens de 22 constituintes: quartzo, feldspatos totais, muscovita, minerais opacos, turmalina, zircão,
rutilo, glauconita, clorita, pseudo matriz, litoclasto, bioclasto, crescimento secundário de quartzo,
caolinita, ilita/smectita, pirita, siderita, cimento carbonático, cimento silicoso, cimento ferruginoso,
porosidade intergranular e porosidade intragranular. Cada lâmina preparada a partir de amostras
coletadas no furo de sondagem é uma amostra com 22 características, que correspondem à quan-
tidade de constituintes contabilizados. A base de dados apresenta informações de 5 poços e 44
amostras ao todo.
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De acordo com os resultados obtidos com a análise quantitativa dos dados petrográficos foi
possível individualizar os constituintes (pela classificação convencional) em 6 diferentes petrofá-
cies: P-1, P-2, P-3, P-4, I-1 e I-2 (OLIVEIRA, 2009). Para o Poço 1 (PPG1) foram averiguadas
12 lâminas classificadas de PPG1-1 até PPG1-12. Segundo a análise manual, a lâmina PPG1-1
foi identificada como pertencente à petrofácies denominada I-2; as amostras PPG1-2 a PPG1-8 à
petrofácies I-1; as demais foram agrupadas à petrofácies chamada P-1. No Poço 2 (PPG2) analisou-
se 11 lâminas, PPG2-1 a PPG2-11, onde a lâmina PPG2-1 foi classificada na petrofácies P-2 e o
restante na petrofácies P-1. Para Poço 3 (PPG3) análise foi realizada em 12 lâminas, PPG3-1 a
PPG3-12. A lâmina PPG3-11 foi classificada como pertencente à P-3 e as 11 amostras restantes
foram agrupadas à P-1. O Poço 4 (PPG4) teve 5 lâminas analisadas, PPG4-1 a PPG4-5, onde todas
foram classificadas como referente à P-4. Foram examinadas 4 lâminas do Poço 5 (PPG5), PPG5-1
a PPG5-4, no qual a lâmina PPG5-3 foi identificada como relativa à P-2 e o restante à P-1.

A Tabela 1 mostra um exemplo de especificação dos dados. Cada coluna da tabela é uma
amostra, que tem uma identificação (ex: PPG5-1), a profundidade em que a amostra foi retirada e
as porcentagens dos atributos.

Profundidade(m) 21, 5 46, 4 47, 1 55, 3

Lâmina delgada PPG5-1 PPG5-2 PPG5-3 PPG5-4

Petrofácies P-1 P-1 P-3 P-1

Quartzo 40,0 34,3 38,3 41,6

Feldspato 6,0 5,6 1,3 1,7

Muscovita 19,0 23,6 7,3 18,0

Opaco 0,6 1,3 1,0 3,4

Turmalina 0,0 0,0 0,0 0,0

Zircão 0,3 1,0 0,0 0,4

Rutilo 0,0 0,0 0,3 0,0

Glauconita 0,0 0,0 0,0 0,3

Clorita 0,0 0,0 0,0 0,7

Pseudo Matriz 1,3 7,0 2,0 12,7

Litoclasto 0,0 0,0 0,0 0,0

Bioclasto 0,0 0,0 0,0 0,0

Cresc. Sec. Qtz 3,4 3,0 7,6 1,0

Caolinita 10,0 11,3 8,0 1,0

Ilita/Smectita 10,4 12,3 6,3 13,4

Pirita 0,0 0,0 0,0 0,0

Siderita 0,0 0,0 0,0 0,0

Cim. Carbonático 0,0 0,0 27,6 1,4

Cim. Silicoso 0,0 0,0 0,0 0,7

Cim. Ferruginoso 0,0 0,0 0,0 1,4

Por. Intergranular 9,0 0,6 0,3 1,0

Por. Intragranular 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabela 1: Exemplo das amostras retiradas do Poço PPG-5
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A metodologia utilizada neste trabalho foi dividida em duas partes: (1) realização de uma
Análise Intrapoço, com o intuito de verificar como os métodos procedem diante de cada poço, de
forma individual e (2) o desenvolvimento de uma Análise Interpoço, com o objetivo de analisar
como ocorre a divisão das lâminas em grupos quando as informações de todos os poços estão
armazenadas na mesma base de dados.

A Análise Intrapoço tem o propósito de identificar as petrofácies e a forma como as amostras
foram separadas nessas petrofácies (CEVOLANI et al., 2011). Esse procedimento é composto
por três técnicas: métodos de agrupamento, análise da silhueta (ROUSSEEUW, 1987) e Análise
de Componentes Principais (ACP). Na Análise Interpoço cada agrupamento encontrado na etapa
anterior foi representado pela média dos seus constituintes e foram exibidos em grupos pelos mé-
todos utilizados na Análise Intrapoço. Esse procedimento é composto por duas técnicas: métodos
de agrupamento e Análise de Componentes Principais (ACP).

Os algoritmos de agrupamento utilizados nas duas partes foram: K-Means, Affinity Propaga-
tion, DBSCAN (Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise), Ward (hierárquico),
Spectral, e em seguida foi realizada uma comparação dos agrupamentos gerados por estes algorit-
mos.

O K-Means (XIONG et al., 2009), é um dos algoritmos mais utilizados para realizar agrupa-
mentos. A partir da escolha de centroides iniciais, de forma aleatória, cada amostra é atribuída ao
centroide mais próximo. O próximo passo é criar novos centroides tomado o valor médio de todas
as amostras designadas para cada centroide anterior. Calcula-se a diferença entre os antigos e os
novos centroides, repetindo o processo a partir da atribuição de amostras aos centroides, até que
este valor seja inferior a um limiar. Podemos dizer que ele se repete até que os centroides não se
movam de forma significativa. O número de agrupamentos a ser gerados é passado como parâmetro
da função.

O Affinity Propagation (BRENDAN and DELBERT, 2007), cria agrupamentos através do
envio de mensagens entre pares de amostras até a convergência. Um conjunto de dados é então
descrito usando um pequeno número de exemplares, que são identificados como os mais represen-
tativos das amostras. As mensagens enviadas entre pares representam a adequação de uma amostra
a ser o exemplar da outra, que é atualizado em resposta aos valores de outros pares. Esta atuali-
zação acontece iterativamente até a convergência, até que os exemplares finais são escolhidos e,
consequentemente, a aglomeração final é dada. O algoritmo tem uma característica que pode ser
interessante, a forma como ele escolhe o número de aglomeração com base nos dados fornecidos.
Para este propósito, os dois parâmetros importantes são a preferência, que controla a quantidade de
exemplares que são usados, e o fator de amortecimento que varia de 0.5 a 1.0.

O DBSCAN (ESTER et al., 1996), consiste em um método baseado em densidade, pois en-
contra o número de agrupamentos a partir da distribuição da densidade estimada de pontos corres-
pondentes. O algoritmo assume que agrupamentos são regiões de densidade elevada separados por
regiões de baixa densidade. A técnica inicia-se com a escolha, de forma aleatória, de um ponto
inicial p, denominado ponto central. Se um número mínimo de pontos, MinPts, distarem ε ou
menos, uma ε-vizinhança é formada, formando um agrupamento inicial. Uma vez que o método é
recursivo, estes pontos podem se deslocarem, pertencendo ou não há um agrupamento. O procedi-
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mento é finalizado quando todos os pontos foram processados.

O Ward (SEIDEL, 2008) é um algoritmo de agrupamento hierárquico, que constrói conjuntos
aninhados, fundindo-os sucessivamente. Baseia-se no método de Ward, que é uma abordagem
de minimização de variância. O critério variância mínima de Ward minimiza a variância total no
interior do aglomerado. A cada passo, o par de aglomerados com distância mínima é mesclado. E
em cada etapa é encontrado o par de agrupamentos que leva o aumento mínimo na variância total
dentro do agrupamento após a junção.

O Spectral (NG et al., 2002) deriva seu nome da análise espectral de um grafo, que é como
os dados estão representados. Cada objeto a ser agrupado pode, inicialmente, ser representado
como um vetor numérico n-dimensional. A diferença deste algoritmo é que ele deve ser também
um método para a realização de uma comparação entre cada objeto e esta comparação deve ser
expressa como um escalar. Esta comparação n por n de todos os objetos com todos os outros forma
a matriz de afinidade. Esta matriz de afinidade é a base, a partir da qual o algoritmo de agrupamento
espectral opera. O algoritmo requer que o número de agrupamentos seja especificado.

A análise de silhueta é um método geométrico baseado na compactação e separação de agru-
pamentos com o intuito de analisar a qualidade dos agrupamentos formados. O número ótimo de
agrupamentos é definido pelo maior coeficiente de silhueta resultante da análise de silhueta. O
número de petrofácies do poço que está sendo analisado é equivalente ao número ótimo. Para cada
objeto i o valor si é definido pela seguinte fórmula:

si =
bi − ai

max(ai, bi)
(1)

Considerando que o objeto i pertença ao agrupamento A, ai é descrito como a dissimilaridade
média do objeto i em relação a todos os outros objetos do agrupamento A. Seja B um agrupamento
diferente de A, bi é a dissimilaridade média mínima do objeto i em relação a todos os outros objetos
de B. A métrica utilizada para o cálculo da dissimilaridade é a distância Euclideana. O valor de si
varia de 0 a 1. Resultado próximo de 1, significa que os objetos estão bem agrupados.

A homogeneidade refere-se a amostras pertencentes a um mesmo agrupamento, que devem
ser tão similares quanto possível. Essa medida varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de
1, maior a similaridade existentes nas amostras de um agrupamento. Para definir a homogenei-
dade (ROSENBERG and HIRSCHBERG, 2007), vamos assumir um conjunto de dados com N
objetos e duas partições do mesmo: um conjunto de classes C = ci|i = 1, ..., n e um conjunto de
agrupamentos K = ki|i = 1, ...,m. Seja A, a tabela de contigência produzida pelo algoritmo de
agrupamento, representando sua solução. Tal que, A = aij , onde aij é o número de objetos que
são membros da classe ci e elementos do agrupamento kj . Para satisfazer a homogeneidade, um
agrupamento deve atribuir apenas os objetos que são membros de uma classe única para um único
cluster ou seja, H(C|K) = 0. Afim de normalizar esse valor, faz-se a divsão por H(C). Então
H(C|K) = 1 e igual a H(C) quando nenhum membrosde uma classe ci é elemento do cluster kj .
A homogeneidade é definida pela fórmula a seguir
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h =


1, se H(C|K) = 0

1− H(C|K)

H(C)
, caso contrário

onde H(C|K) = −∑|K|
k=1

∑|C|
c=1

ack
N

log
ack∑|C|
c=1 ack

e

H(C) = −∑|C|
c=1

∑|K|
k=1 ack
n

log

∑|K|
k=1 ack
n

Para visualizar os resultados em duas dimensões é aplicada a ACP. Essa técnica projeta os
dados multidimensionais em espaço de baixa dimensão, no caso duas. As componentes principais
são as combinações lineares das variáveis originais, cada uma conduz distintas informações esta-
tísticas com importância decrescente, ou seja, a primeira componente possui máxima variabilidade
nos dados e cada componente subsequente tem a máxima variância. Dessa maneira, elas podem ser
analisadas de forma independente, possibilitando a visualização das amostras pelo gráfico das duas
primeiras componentes principais, que detêm maior parte da informação estatística. A ACP auxilia
na interpretação dos dados coletados e na separação da informação importante da redundante.

3 RESULTADOS

3.1 Análise Intrapoço

A Tabela 2 mostra a base de dados resultante após a aplicação do método DBSCAN para o
PPG5. Todos os poços resultam uma base de dados, as quais serão utilizadas para a realização da
Análise Interpoço. A Tabela 3 apresenta o número de agrupamentos, o valor encontrado do Critério
de Validação (Silhueta-SC) e da homogeneidade que os métodos originaram em cada poço.

Amostras Quartzo Feldspato Muscovita Opaco Turmalina Zircão Rutilo Glauconita Clorita Pseudo Matriz Litoclasto

PPG5-1 61.6 1.7 6.4 4.0 0.3 0.4 0.3 0 0 6.0 0.0

PPG5-2 69.2 4.0 0.6 0.6 0.4 0.0 0.0 0 0 1.7 0.0

PPG5-3 68.7 4.0 0.4 1.0 0.0 0.3 0.0 0 0 2.9 0.3

PPG5-14 68.3 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 4.6 1.0

Amostras Bioclasto Cresc. Sec. Qtz Caolinita Ilita/Smectita Pirita Siderita Cim. Carbonático Cim. Silicoso Cim. Ferruginoso Por. Intergranular Por. Intergranular

PPG5-1 0 3.7 9.0 2.6 0 4 0 0 0 0.0 0.0

PPG5-2 0 3.6 11.3 0.0 0 0 0 0 0 8.0 0.6

PPG5-3 0 3.4 11.0 0.0 0 0 0 0 0 8.0 0.0

PPG5-4 0 2.7 10.3 0.0 0 0 0 0 0 7.7 0.7

Tabela 2: Base de dados contendo o resultado do DBSCAN para o PPG5.
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Método Poço n_agrupamentos Valor Do Critério de Validação homogeneidade

Ward PPG1 2 0.455913 0.765121

KMeans PPG1 2 0.455913 0.765121

DBSCAN PPG1 2 0.455913 0.765121

AffinityPropagation PPG1 3 0.440936 0.820739

Spectral PPG1 2 -0.018458 0.114421

Ward PPG2 2 0.585717 1.000000

KMeans PPG2 2 0.585717 1.000000

DBSCAN PPG2 2 0.585717 1.000000

AffinityPropagation PPG2 2 0.585717 1.000000

Spectral PPG2 2 -0.080509 0.063118

Ward PPG3 2 0.656816 1.000000

KMeans PPG3 2 0.656816 1.000000

DBSCAN PPG3 2 0.656816 1.000000

AffinityPropagation PPG3 2 0.656816 1.000000

Spectral PPG3 2 -0.185247 0.055549

Ward PPG4 2 0.426477 1.000000

KMeans PPG4 2 0.426477 1.000000

DBSCAN PPG4 2 0.426477 1.000000

AffinityPropagation PPG4 2 0.426477 1.000000

Spectral PPG4 3 0.203260 1.000000

Ward PPG5 2 0.395879 1.000000

KMeans PPG5 2 0.395879 1.000000

DBSCAN PPG5 2 0.395879 1.000000

AffinityPropagation PPG5 2 0.395879 1.000000

Spectral PPG5 2 0.395879 1.000000

Tabela 3: Critério de Validação e Homogeneidade encontrados pelos métodos nos poços.
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(a) Métodos Ward,K-Means e DBSCAN–SC =
0.456

(b) Método Affinity Propagation–SC = 0.441

(c) Método Spectral–SC = −0.018

Figura 2: Visualização dos agrupamentos obtidos com amostras do PPG1. Os métodos Ward, K-Means e DBS-
CAN identificaram dois agrupamentos, coincidindo com o método manual na classificação da petrofácies I-1.
Em relação a P-1 e I-2, o algoritmo sugeriu que amostras pertencentes a essas petrofácies são semelhantes. Agru-
param 92% das lâminas de forma correta. O Affinity Propagation identificou três agrupamentos, coincidindo
com o método manual na classificação da petrofácies I-1. O algoritmo separou amostras pertencentes a P-1, e
aglomerou algumas amostras pertencentes a P-1 com a amostra pertencente I-2. Classificou 75% das lâminas
de forma correta. O Spectral identificou dois agrupamentos. Um deles formado por amostras das petrofácies
I-1, I-2 e P-1. O segundo agrupamento encontrado possui lâminas da petrofácies P-1. O método classificou 75%
das lâminas corretamente.
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(a) Métodos Ward,K-Means,Affinity Propaga-
tion e DBSCAN–SC = 0.586

(b) Método Spectral–SC = −0.081

Figura 3: Visualização dos agrupamentos obtidos com amostras do PPG2. Os métodos Ward, K-Means, Affinity
Propagation e DBSCAN encontraram dois agrupamentos e os resultados que coincidiram com a classificação
manual ao identificar corretamente as petrofácies associadas. O Spectral detectou dois agrupamentos. Um
contendo amostras das petrofácies P-1 e P-2 e o outro amostras de P-1. O método obteve 73% de acerto.

(a) Métodos Ward,K-Means,Affinity Propaga-
tion e DBSCAN–SC = 0.657

(b) Método Spectral–SC = −0.185

Figura 4: Visualização dos agrupamentos obtidos com amostras do PPG3. Os métodos Ward, K-Means, Affinity
Propagation e DBSCAN encontraram dois agrupamentos e os resultados que coincidiram com a classificação
manual. O Spectral gerou dois agrupamentos. Um contendo amostras das petrofácies P-1 e P-3 e o outro
amostras de P-1. O método obteve 75% de acerto.

3.2 Análise Interpoço

A Tabela 4 mostra as relações das lâminas e petrofácies com os grupos encontrados. Os mé-
todos associaram, para cada grupo, lâminas pertencentes a uma petrofácies, com exceção do grupo
GPPG1-1, que possui lâminas de duas petrofácies.
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(a) Métodos Ward, K-Means,Affinity Propaga-
tion e DBSCAN–SC = 0.426

(b) Método Spectral–SC = 0.203

Figura 5: Visualização dos agrupamentos obtidos com amostras do PPG4. Os métodos Ward, K-Means, Af-
finity Propagation e DBSCAN encontraram 2 agrupamentos. Pelo método convencional foi identificada uma
única petrofácies, P-4. O método não classificou as amostras PPG4-1 e PPG4-5 como pertencentes a P-4. Os
métodos conseguiram distribuir 60% das lâminas de forma correta. O Spectral encontrou três agrupamentos,
conseguindo distribuir 40% das lâminas de forma correta.

(a) Métodos Ward, K-Means,Affinity Propaga-
tion e DBSCAN−− SC = 0.396

(b) Método Spectral−− SC = 0.396

Figura 6: Visualização dos agrupamentos obtidos com amostras do PPG5.Os métodos Ward, K-Means, Affinity
Propagation, DBSCAN e Spectral encontraram resultados que coincidiram com a classificação manual.

Na Figura 7 e na Tabela 4 observa-se que no resultado obtido pelo método Ward, o grupo
GPPG1-0 aparece isolado, pois é o único que contém lâminas da petrofácies I-1, não possuindo
características em comum com os demais grupos. Apesar da classificação manual ter designado
a petrofácies P-2 para o grupo GPPG2-1 e P-1 para o grupo GPPG5-1, a metodologia empregada
indica que esses dois grupos possuem características similares. Da mesma forma que na Análise
Intrapoço a petrofácies P-4 foi atribuída para os grupos GPPG4-0 e GPPG4-1. Os resultados suge-
rem que o grupo GPPG1-1 compartilha características com o grupo GPPG2-1 e GPPG3-1, assim
como os grupos GPPG3-0 e GPPG5-0, indicando que em cada conjunto as lâminas compartilham
as mesmas características.
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Grupos Poços Lâminas em cada grupo Petrofácies

GPPG1-0 PPG1 PPG1-2 a PPG1-8 I-1

GPPG1-1 PPG1 PPG1-1, PPG1-9 a PPG1-12 I-2,P-1

GPPG2-0 PPG2 PPG2-1 P-2

GPPG2-1 PPG2 PPG2-2 a PPG2-11 P-1

GPPG3-0 PPG3 PPG3-11 P-3

GPPG3-1 PPG3 PPG3-1 a PPG3-10, PPG3-12 P-1

GPPG4-0 PPG4 PPG4-1, PPG4-5 P-4

GPPG4-1 PPG4 PPG4-2 a PPG4-4 P-4

GPPG5-0 PPG5 PPG5-3 P-3

GPPG5-1 PPG5 PPG5-1, PPG5-2 e PPG5-4 P-1

Grupos Poços Lâminas em cada grupo Petrofácies

GPPG1-0 PPG1 PPG1-2 a PPG1-8 I-1

GPPG1-1 PPG1 PPG1-1, PPG1-9 a PPG1-12 I-2,P-1

GPPG2-0 PPG2 PPG2-1 P-2

GPPG2-1 PPG2 PPG2-2 a PPG2-11 P-1

GPPG3-0 PPG3 PPG3-1 a PPG3-10, PPG3-12 P-1

GPPG3-1 PPG3 PPG3-11 P-3

GPPG4-0 PPG4 PPG4-2 a PPG4-4 P-4

GPPG4-1 PPG4 PPG4-1, PPG4-5 P-4

GPPG5-0 PPG5 PPG5-1, PPG5-2 e PPG5-4 P-3

GPPG5-1 PPG5 PPG5-3 P-1

Grupos Poços Lâminas em cada grupo Petrofácies

GPPG1-0 PPG1 PPG1-2 a PPG1-8 I-1

GPPG1-1 PPG1 PPG1-1, PPG1-9 a PPG1-12 I-2,P-1

GPPG2-0 PPG2 PPG2-2 a PPG2-11 P-1

GPPG2-1 PPG2 PPG2-1 P-2

GPPG3-0 PPG3 PPG3-1 a PPG3-10, PPG3-12 P-1

GPPG3-1 PPG3 PPG3-11 P-3

GPPG4-0 PPG4 PPG4-2 a PPG4-4 P-4

GPPG4-1 PPG4 PPG4-1, PPG4-5 P-4

GPPG5-0 PPG5 PPG5-3 P-3

GPPG5-1 PPG5 PPG5-1, PPG5-2 e PPG5-4 P-1

Grupos Poços Lâminas em cada grupo Petrofácies

GPPG1-0 PPG1 PPG1-2 a PPG1-8 I-1

GPPG1-1 PPG1 PPG1-10, PPG1-12 I-2,P-1

GPPG1-2 PPG1 PPG1-1, PPG1-9,PPG1-11 P-1

GPPG2-0 PPG2 PPG2-1 P-2

GPPG2-1 PPG2 PPG2-2 a PPG2-11 P-1

GPPG3-0 PPG3 PPG3-1 a PPG3-10, PPG3-12 P-1

GPPG3-1 PPG3 PPG3-11 P-3

GPPG4-0 PPG4 PPG4-1, PPG4-5 P-4

GPPG4-1 PPG4 PPG4-2 a PPG4-4 P-4

GPPG5-0 PPG5 PPG5-1, PPG5-2 e PPG5-4 P-3

GPPG5-1 PPG5 PPG5-3 P-1

Grupos Poços Lâminas em cada grupo Petrofácies

GPPG1-0 PPG1 PPG1-1, PPG1-4 a PPG1-12 P-1,I-1,I-2

GPPG1-1 PPG1 PPG1-2, PPG1-3 P-1

GPPG2-0 PPG2 PPG2-1, PPG2-3 a PPG2-5, PPG2-7 a PPG2-11 P-2

GPPG2-1 PPG2 PPG2-2, PPG2-6 P-1

GPPG3-0 PPG3 PPG3-6, PPG3-8 P-1

GPPG3-1 PPG3 PPG3-1 a PPG3-5, PPG3-6, PPG3-9 a PPG3-12 P-3

GPPG4-0 PPG4 PPG4-2, PPG4-3 P-4

GPPG4-1 PPG4 PPG4-1, PPG4-5 P-4

GPPG4-2 PPG4 PPG4-4 P-4

GPPG5-0 PPG51 PPG5-1, PPG5-2 e PPG5-4 P-3

GPPG5-1 PPG5 PPG5-3 P-1

Tabela 4: Relações encontradas para os métodos Ward, K-Means, DBSCAN, Affinity Propagation, Spectral
respectivamente

No método K-Means, percebe-se que o grupo GPPG1-0 aparece isolado, pois é o único que
contém lâminas da petrofácies I-1. Apesar da classificação manual ter designado a petrofácies
P-2 para o grupo GPPG2-1 e P-1 para o grupo GPPG5-1, a metodologia empregada sugere que
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Figura 7: Visualização da distribuição dos grupos encontrados na Análise Interpoço e sua proximidade. A pri-
meira figura mostra como as petrofácies foram separadas pelo método convencional. As que seguem apresentam
a forma em que as petrofácies foram separadas em grupos pelos métodos Ward, K-Means, DBSCAN, Affinity
Propagation e Spectral, respectivamente.

esses dois grupos possuem características similares. Como na Análise Intrapoço a petrofácies P-4
foi atribuída para os grupos GPPG4-0 e GPPG4-1. Os resultados sugerem que o grupo GPPG1-1
compartilha características com o grupo GPPG2-0 e GPPG3-0, assim como os grupos GPPG3-1 e
GPPG5-0, indicando que em cada conjunto as lâminas compartilham as mesmas características.

É possível observar no método DBSCAN que o grupo GPPG1-0 aparece isolado, pois é o único
que contém lâminas da petrofácies I-1. Apesar da classificação manual ter designado a petrofácies
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P-2 para o grupo GPPG2-0 e P-1 para o grupo GPPG5-0, a metodologia empregada sugere que esses
dois grupos possuem características similares. De acordo com a Análise Intrapoço a petrofácies P-4
foi atribuída para os grupos GPPG4-0 e GPPG4-1. Os resultados sugerem que o grupo GPPG1-1
compartilha características com o grupo GPPG2-1 e GPPG3-0, assim como os grupos GPPG3-1 e
GPPG5-1, indicando que em cada conjunto as lâminas compartilham as mesmas características.

Nota-se no método Affinity Propagation que o grupo GPPG1-0 aparece isolado, uma vez que
é o único que contém lâminas da petrofácies I-1. Apesar da classificação manual ter designado
a petrofácies P-2 para o grupo GPPG2-0 e P-1 para o grupo GPPG5-0, a metodologia empregada
sugere que esses dois grupos possuem características similares. De acordo com a Análise Intrapoço
a petrofácies P-4 foi atribuída para os grupos GPPG4-0 e GPPG4-1. Os resultados sugerem que
os grupos GPPG1-1 e GPPG1-2 compartilham características com o grupo GPPG2-1 e GPPG3-0,
assim como os grupos GPPG3-1 e GPPG5-1, sugerindo que em cada conjunto as lâminas compar-
tilham as mesmas características.

No Spectral nota-se que foi detectada uma similaridade entre os grupos GPPG1-0 e GPPG1-
1, o que coincidiu com o resultado da Análise Intrapoço utilizando esse método, mas diferiu da
método convencional. Apesar da classificação manual ter designado a petrofácies P-3 para o grupo
GPPG3-1 e P-1 para os grupos GPPG2-1 e GPPG3-0, a metodologia empregada sugere que esses
dois grupos possuem características similares. De acordo com a Análise Intrapoço a petrofácies
P-4 foi atribuída para os grupos GPPG4-0, GPPG4-1 e GPPG4-2. Os resultados sugerem que o
grupo GPPG1-2 compartilham características com o grupo GPPG3-0 e GPPG3-1, sugerindo que
em cada conjunto as lâminas compartilham as mesmas características.

4 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 4 e nas Figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na Análise
Intrapoço, os métodos Ward, K-Means e DBSCAN chegaram no mesmo resultado, e mostraram-se
úteis para identificar e classificar petrofácies, obtendo grandes índices de acerto em comparação
com o método manual. O método Affinity Propagation diferenciou-se na identificação de petro-
fácies no PPG1, separando amostras que pertencem a mesma petrofácies, embora em relação aos
outros poços obteve resultado equivalente aos métodos citados anteriormente. Entretanto, o método
Spectral distinguiu-se dos outros métodos, não obtendo bons resultados e assim não mostrou-se útil
para a proposta do trabalho.

A Análise Interpoço permite visualizar e identificar similaridades entre lâminas de diferentes
grupos e dessa forma sugere como a mesma petrofácies se distribui ao longo de diferentes poços.
Os resultados foram coerentes com os encontrados na Análise Intrapoço.

O método computacional associado aos métodos Ward, K-Means e DBSCAN pode auxiliar
o geólogo/petrólogo na tarefa de identificação das petrofácies, reduzindo o tempo de análise em
comparação com a classificação manual.
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