A Acqua Terra é representante no Brasil das sondas fabricadas pela Advanced Logic
Technology e pela Mount Sopris Instruments.
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A Tabela a seguir apresenta um resumo de perfilagens geofísicas convencionais e suas
aplicações (Paillet e Crowder, 1996). Para mais informações sobre as sondas que comercializamos
favor entrar em contato conosco ou acessar o site de nossos parceiros em:
https://mountsopris.com/borehole-well-logging-equipment/downhole-probes/
https://www.alt.lu/downhole-probes/
Sonda
Potencial
Espontâneo (SP)
Resistência de
ponto único (SPR)
Resistividade

Propriedades medidas
Potencial elétrico causado pela
diferença de salinidade no poço
e nos fluidos intersticiais
Resistência de rocha, fluidos
intersticiais e fluido de poço
Resistividade (ohm-metros) da
rocha e fluidos intersticiais

Gama Natural

Radiação gama de isótopos
naturais e artificiais

Gama-gama

Densidade de elétrons

Nêutron

Teor de hidrogênio

Sônico

Velocidade da onda de
compressão

Televisionamento
Acústico

Refletividade acústica da
parede do poço

Cáliper

Diâmetro do furo ou poço

Temperatura do
Fluido

Temperatura do fluido perto do
sensor

Condutividade do
Fluido

Resistividade do fluido perto do
sensor
Velocidade de fluxo de água na
seção do furo

Fluxo

Aplicação
Litologia, teor de matéria orgânica, qualidade
da água
Litologia em alta resolução, localização de
fratura com sonda diferencial
Dados quantitativos sobre a salinidade da
água intersticial, litologia
Litologia - correlacionável ao conteúdo de
argila e silte, e permeabilidade; radioisótopos
espectrais identificados
Densidade aparente, porosidade, teor de
umidade, litologia
Porosidade saturada, teor de umidade,
mobilidade do fluido intersticial, litologia
Porosidade, litologia, localização e
características da fratura, qualidade da
cimentação
Localização, orientação e características das
fraturas, direção e mergulho das estruturas,
inspeção do revestimento
Variação do diâmetro do furo (também
utilizadas para correção de outras
perfilagens), litologia, fraturas, volume do
furo para cimentação
Gradiente geotérmico, fluxo no poço,
localização de entradas e saídas de água,
correção de outras perfilagens, cimento de
cura
Qualidade do fluido do poço, fluxo no poço,
localização de plumas de contaminação
Fluxo no poço, identificação de zonas
hidraulicamente ativas
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