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RESUMO: Algoritmos de clusterização são usualmente utilizados em diversos softwares na 
área de óleo e gás disponíveis no mercado como um suporte para a interpretação, modelagem 
geofísica e gerenciamento de dados. A principal vantagem destes algoritmos é a capacidade 
de categorizar uma grande quantidade de dados em um curto espaço de tempo, o que agiliza 
significativamente o processo de interpretação e permite o reconhecimento de feições pouco 
perceptíveis. Neste trabalho está sendo proposta uma análise mais incisiva sobre duas 
metodologias de classificação denominadas Naive-Bayes e Support Vector Machine (SVM) 
aplicadas na designação de eletrofácies. O método Naive-Bayes é um método baseado no 
Teorema de Bayes, no qual a classificação é efetuada com base na probabilidade dos 
parâmetros (ou conjunto de parâmetros) pertencerem a uma determinada classe. Por ser 
baseado em um modelo probabilístico, a grande vantagem deste método é obter incertezas 
estatísticas da classificação. O SVM é um método de aprendizado de máquina supervisionado, 
que efetua a classificação através da setorização dos dados por hiperplanos. As duas 
metodologias foram testadas para um conjunto de poços do Membro Caruaçu (Bacia do 
Recôncavo, Formação Maracangalha), onde foram utilizados os perfis geofísicos destes poços 
como parâmetros de entrada. As eletrofácies já interpretadas neste membro foram utilizadas 
como treinamento dos algoritmos. Os testes demonstraram que os dois métodos apresentaram 
bons resultados em determinar certas litologias no poço utilizado no treinamento dos 
algoritmos, mas que estes resultados não se repetem em todos os demais poços, indicando 
uma discrepância entre os perfis e as eletrofácies em algumas das aquisições. Dentre os 
métodos, o Naive-Bayes apresenta alguma dificuldade em classificar litologias terrígenas de 
granulometria muito fina, como silte e argila, mas consegue identificar claramente os arenitos. 
O SVM se mostrou menos eficaz em classificar rochas terrígenas finas, principalmente em 
zonas onde a intercalação de litologias era bem mais proeminente, apresentando algumas 
incoerências na classificação de silte e folhelho, muito provavelmente associada a assinatura 
similar dos perfis nestas duas litologias. A análise conjunta demonstrou que ambos os métodos 
são capazes de predizer satisfatoriamente a litologia a partir dos dados, porém somente em 
poços onde a assinatura dos perfis possui alguma correspondência com as fácies 
classificadas. Para os poços onde predomina o ruído nos dados, a classificação tende a 
superestimar os arenitos do reservatório. 
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