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SILVA, Francisco Wilton de Freitas – DFA e Análise de Agrupamento aplicadas a 
Perfis de Porosidade Neutrônico em Poços de Petróleo.  Dissertação de Mestrado, 
UFRN, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Petróleo. Área de 
Concentração: Física Aplicada à Exploração e à Produção de Petróleo e Gás Natural. 
Linha de Pesquisa: Física Aplicada à Exploração de Petróleo. Natal-RN, Brasil. 
 

Orientador: Prof. Dr. Umberto Laino Fulco - PPGCEP (UFRN) 

Co-orientador: Prof. Dr. Gilberto Corso - PPGCEP (UFRN) 

RESUMO 
______________________________________________________________________ 
Peng foi o primeiro a trabalhar com a Técnica DFA (Detrended Fluctuation Analysis), 
uma ferramenta capaz de detectar auto-correlação de longo alcance em séries temporais 
com não-estacionaridade. Nesse trabalho, a técnica de DFA é utilizada para obter o 
expoente de Hurst (H) do perfil elétrico de Porosidade Neutrônica dos 52 poços 
petrolíferos Campo de Namorado, situado na Bacia de Campos – RJ. A finalidade é 
saber se o expoente de Hurst pode ou não ser usado para se caracterizar uma 
distribuição espacial dos poços. Assim, queremos verificar se os poços que apresentam 
valores próximos de H estão espacialmente próximos entre si. Neste trabalho foi 
utilizado o método de agrupamento hierárquico e o método de agrupamento não 
hierárquico (método do k-média). Em seguida comparamos os dois métodos para ver 
qual dos dois fornece o melhor resultado. A partir disso, foi criado o parâmetro Ω 
(índice de vizinhança) o qual verifica se um conjunto de dados gerados pelo método k-
média, ou de forma aleatória, forma de fato padrões espaciais. Altos valores de Ω 
indicam que os dados estão agregados, enquanto que baixos valores de Ω indicam que 
os dados estão espalhados (sem correlação espacial). Com auxílio do método de Monte 
Carlo observou-se que dados agrupados aleatoriamente apresentam uma distribuição de 
Ω inferior ao valor empírico. Portanto os dados empíricos de H obtidos dos 52 poços 
estão agrupados espacialmente. Ao cruzar os dados das curvas de nível com os 
resultados obtidos pelo k-média, confirmam que este é eficaz para correlacionar poços 
em distribuição espacial.   

   
______________________________________________________________________ 

Palavras-chaves: Campo de Namorado, Petróleo, Porosidade Neutrônica, DFA, 

Análise de Agrupamentos. 
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DFA AND CLUSTER ANALYSIS APPLIED TO NEUTRON 
POROSITY PROFILES IN OIL WELLS 

 
ABSTRACT 

______________________________________________________________________ 
Peng was the first to work with the Technical DFA (Detrended Fluctuation Analysis), a 
tool capable of detecting auto-long-range correlation in time series with non-stationary. 
In this study, the technique of DFA is used to obtain the Hurst exponent (H) profile of 
the electric neutron porosity of the 52 oil wells in Namorado Field, located in the 
Campos Basin - Brazil. The purpose is to know if the Hurst exponent can be used to 
characterize spatial distribution of wells. Thus, we verify that the wells that have close 
values of H are spatially close together. In this work we used the method of hierarchical 
clustering and non-hierarchical clustering method (the k-mean method). Then compare 
the two methods to see which of the two provides the best result. From this, was the 
parameter Ω (index neighborhood) which checks whether a data set generated by the k-
average method, or at random, so in fact spatial patterns. High values of Ω indicate that 
the data are aggregated, while low values of Ω indicate that the data are scattered (no 
spatial correlation). Using the Monte Carlo method showed that combined data show a 
random distribution of Ω below the empirical value. So the empirical evidence of H 
obtained from 52 wells are grouped geographically. By passing the data of standard 
curves with the results obtained by the k-mean, confirming that it is effective to 
correlate well in spatial distribution. 
______________________________________________________________________ 
 
Keywords: Campo de Namorado, Oil, Neutron Porosity, DFA, cluster analysis. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Seleção de Valores Representativos para todo o Campo 

Nas séries temporais dos perfis elétricos, a profundidade faz o papel de tempo. 

Neste trabalho, os registros das medidas de porosidade neutrônica (NPHI), na 

vizinhança do poço, são detectados através do bombardeio de nêutrons. Neste capítulo, 

busca-se calcular e interpretar informações geradas a partir dos dados do perfil elétrico 

de porosidade neutrônica dos 52 poços do Campo Escola de Namorado. 

O objetivo agora é verificar se a informação obtida a partir do DFA pode ser 

utilizada para se realizar uma análise espacial. Para isso utilizou-se a Análise de 

Agrupamento, pelo método hierárquico e não-hierárquico, bem como a técnica Monte 

Carlo e Plotagem de Contornos.   

 No estudo da distribuição espacial e do comportamento espacial dos valores 

médio do DFA tomaram-se 52 poços de campo petrolífero para analisá-los com a 

técnica em estudo. O mapa da Figura (4.1) mostra a distribuição espacial dos poços 

estudados. Esta figura foi feita com auxílio de lápis e papel milimetrado a partir do 

mapa disponível pela ANP, que veio juntamente com os dados dos perfis elétricos de 

cada poço. As unidades de medida de distância nos eixos horizontal e vertical são 

arbitrárias. 
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Figura (4.1) – Mapa da distribuição espacial dos poços estudados na análise DFA, a unidade de 

medida da distância foi escolhida arbitrariamente.   
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É importante, mais uma vez, destacar que para elaboração deste trabalho, se 

calculou e analisou dados provenientes de perfis elétricos de porosidade neutrônica dos 

poços do Campo Escola Namorado, com o objetivo de obter resultados que demonstre a 

aplicação efetiva da ferramenta de DFA. Para se conseguir visualizar uma correlação 

entre poços, com esta técnica, se utilizou ainda a técnica de análise de agrupamentos, 

pelo método hierárquico e o método k-média. O processamento dos dados se fez da 

seguinte forma: Como primeiro passo, carregamos os dados de porosidade neutrônica 

(NPHI), no formato LAS, para o software Matlab, em seguida aplicou-se a técnica DFA 

a cada poço. As informações fornecidas pelo Matlab de DFA foram conduzidas para o 

Origin, onde foi possível construir os gráficos de cada poço, como mostra a figura (4.2), 

com isso, foi possível obter a equação da reta Axy += α , podendo-se então 

determinar os seus coeficientes.  

F(n) ~ nα com α = 1.0694

10
1

10
2

10
3

10
0

10
1

10
2

F
(n

)

n
 

Figura (4.2) – Equação da reta do poço 06, onde n é o comprimento de escala e F(n) é a medida 

da flutuação para cada escala, a declividade da reta α  (ou H) é expoente de Hurst . 

 

A tabela (4.1) mostra os dados correspondentes aos valores de DFA. Os dados 

apresentados, nesta tabela, são descritos como: (A) é o parâmetro constante da 

equação da reta, (α ) se refere à declividade da reta, ou seja, ao DFA médio, ou  
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expoente de Hurst de NPHI de cada poço, R é o coeficiente de correlação dos pontos 

ao se aproximar da reta, N são números de pontos apresentados no gráfico, e P é o 

nível de significância do ajuste da reta.  

A partir dos dados de α  e do erro de α , pode-se encontrar os DFA (máximos 

e mínimos) ao somar e ao subtrair os valores de (α + erro de α ) e (α -erro de α ), 

respectivamente. Como os valores de R estão próximos de 1 (um) e os valores de P são 

baixos, abaixo de 0,001, conclui-se que, em geral, o ajuste da reta é satisfatório.   

Poços (A) Erro(A) (α ) (DFA) Erro(α ) R N P 

01 
3,53 0,252 0,491 0,121 0,857 

8 0,00661 

02 
2,27 0,340 1,312 0,163 0,957 

8 1,98967E-4 

03 
-0,66 0,106 1,033 0,051 0,993 

8 <0.0001 

04 
-0,64 0,134 1,033 0,065 0,988 

8 <0.0001 

05 
-0,47 1,341 2,218 0,639 0,817 

8 0,01331 

06 
-0,62 0,118 1,069 0,057 0,992 

8 <0.0001 

07 
-0,59 0,149 1,037 0,071 0,986 

8 <0.0001 

08 
-0,43 0,054 0,943 0,026 0,998 

8 <0.0001 

09 
-0,65 0,105 1,065 0,050 0,993 

8 <0.0001 

10 
-0,74 0,127 1,116 0,061 0,991 

8 <0.0001 

11 
-0,59 0,112 1,073 0,054 0,992 

8 <0.0001 

12 
2,27 0,510 1,174 0,244 0,891 

8 0,00294 

13 
-0,42 0,068 0,950 0,033 0,996 

8 <0.0001 

14 
-0,43 0,069 1,004 0,034 0,997 

8 <0.0001 

15 
-0,69 0,133 1,057 0,064 0,989 

8 <0.0001 

16 
-0,44 0,081 0,958 0,039 0,995 

8 <0.0001 

17 
1,83 0,287 1,654 0,138 0,980 

8 <0.0001 

18 
-0,54 0,203 1,033 0,105 0,975 

7 1,89082E-4 

19 
-0,63 0,183 1,056 0,088 0,980 

8 <0.0001 

20 
-0,43 0,102 0,935 0,049 0,992 

8 <0.0001 

21 
-0,58 0,139 1,058 0,066 0,988 

8 <0.0001 

22 
-0,64 0,077 1,044 0,038 0,996 

8 <0.0001 

23 
-0,42 0,139 0,972 0,066 0,986 

8 <0.0001 

24 
2,42 0,365 1,204 0,175 0,942 

8 4,6614E-4 

25 
-0,75 0,171 1,082 0,083 0,983 

8 <0.0001 

26 
-0,46 0,131 0,974 0,062 0,988 

8 <0.0001 

27 
-0,42 0,196 0,926 0,093 0,971 

8 <0.0001 

28 
-0,64 0,153 1,039 0,073 0,985 

8 <0.0001 

29 
-0,72 0,155 1,074 0,074 0,986 

8 <0.0001 

30 
-0,28 0,166 0,861 0,079 0,975 

8 <0.0001 
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31 
-0,78 0,156 1,109 0,075 0,987 

8 <0.0001 

32 
-0,48 0,085 0,974 0,040 0,995 

8 <0.0001 

33 
-0,30 0,106 0,893 0,051 0,990 

8 <0.0001 

34 
-0,53 0,151 1,038 0,072 0,986 

8 <0.0001 

35 
-0,53 0,160 1,020 0,072 0,983 

9 <0.0001 

36 
-0,56 0,094 1,050 0,045 0,995 

8 <0.0001 

37 
-0,53 0,109 1,022 0,049 0,992 

9 <0.0001 

38 
-0,48 0,165 0,949 0,079 0,980 

8 <0.0001 

39 
-0,80 0,113 1,114 0,054 0,993 

8 <0.0001 

40 
-0,62 0,161 1,038 0,077 0,984 

8 <0.0001 

41 
-0,80 0,213 1,072 0,103 0,973 

8 <0.0001 

42 
-0,55 0,138 1,020 0,067 0,987 

8 <0.0001 

43 
-0,34 0,117 0,955 0,056 0,990 

8 <0.0001 

44 
-0,67 0,135 1,079 0,065 0,989 

8 <0.0001 

45 
-0,40 0,078 0,937 0,038 0,995 

8 <0.0001 

46 
-0,41 0,113 0,980 0,054 0,991 

8 <0.0001 

47 
-0,65 0,190 1,072 0,091 0,979 

8 <0.0001 

48 
-0,67 0,057 1,070 0,027 0,998 

8 <0.0001 

49 
-0,59 0,088 1,042 0,042 0,995 

8 <0.0001 

50 
2,41 0,581 1,178 0,281 0,863 

8 0,00579 

51 
-0,97 0,110 1,228 0,053 0,994 

8 <0.0001 

52 
-2,66 1,109 3,345 0,535 0,931 

8 7,75703E-4 

Tabela (4.1) – Tabela dos valores de DFA (α ) gerada a partir dos dados do perfil elétrico de porosidade 

neutrônica com o programa MATLAB. 
 
 Como observação, destaca-se que os valores α  e A foram calculados sobre os 

dados brutos dos perfis, sem efetuar correções para os efeitos de ambiente de perfilagem 

ou a verticalização dos poços direcionais. A efetivação destas correções não altera o 

resultado final, pois elas essencialmente não mudam a forma final da curva. 

 

4.2. Análise de Agrupamento em Árvore ou hierárquico  

Os dados gerados pelo Matlab do DFA (médio, máximo e mínimo) da 

Porosidade Neutrônica dos 52 poços foram conduzidos ao software STATISTICA. 

Desta forma foi possível gerar a figura (4.3), através da ferramenta estatística 

multivariada chamada análise de agrupamento hierárquica. O objetivo com essa 

ferramenta foi agrupar os poços, encontrando padrões espaciais. Como se pode ver o 

gráfico gerado é um agrupamento aglomerativo hierárquico.   
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Dendograma de 52 poços petrolíferos
Ligação simples
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 Figura (4.3) – Árvore hierárquica construída a partir do DFA (médio), DFA (máximo) e DFA (mínimo). 

 Observa-se que os poços foram unificados em grupos sucessivos maiores através 

de medida de similaridade. Com o conjunto de dados fornecidos aos diferentes poços 

foram obtidos como resultado esta árvore hierárquica.   

Os poços agregados maiores e menores de elementos estão cada vez mais 

desiguais. Na última etapa (topo da árvore), todos os poços estão unidos. O eixo vertical 

indica a ligação das distâncias.  Para cada nó do gráfico, os respectivos elementos estão 

ligados juntos ao único agrupamento. Ainda neste gráfico é perceptível ver alguns poços 

semelhantes entre si, quando estes formam um único grupo, apresentando muitas vezes 

ramos distintos na árvore hierárquica. Foi escolhida a ligação simples, por ser uma 

distância que considera os vizinhos mais próximos com à distância entre agrupamentos.  

 Ainda pela figura (4.3) a reta paralela ao eixo x (poços) fornece o valor de 

grupos que foram gerados pela árvore naquela ligação das distâncias. As retas paralelas 

estão indicando o número de agrupamentos formados naquele local. Portanto para esta 

figura (4.3), para uma distância de ligação aproximadamente a 1,5 e a 1,0, tem se 

respectivamente 2 grupos e 3 grupos. Dessa forma fica claro que à medida que se move 

a reta paralela para baixo na árvore, as distâncias de ligação diminuem, e novos 

agrupamentos são formados. 

2 grupos 

3 grupos 
 

Topo da árvore 

Nó 
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 As tabelas 4.2, 4.3, 4.4 mostram os agrupamentos dos poços usando o método de 

agrupamento em árvore, respectivamente, para 5, 6 e 7 grupos.       

Grupos Poços Números de poços 

1 01 01 

2 05 01 

3 17 01 

4 52 01 

5 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51 

48 

Tabela (4.2) – Agrupamentos dos poços usando método de agrupamento em árvore para 5 grupos.  

 

Grupos Poços Números de poços 

1 01 01 

2 05 01 

3 17 01 

4 52 01 

5 02, 12, 24, 50, 51 05 

6 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13,14, 15, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49 

43 

Tabela (4.3) – Agrupamentos dos poços usando método de agrupamento em árvore para 6 grupos.  

 

Grupos Poços Números de poços 

1 01 01 

2 05 01 

3 17 01 

4 52 01 

5 02 01 

6 12, 24, 50, 51 04 
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7 

 

 

03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14,15, 16, 18,19, 

20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49 

43 

 

Tabela (4.4) – Agrupamentos dos poços usando método de agrupamento em árvore para 7 grupos.  

 

4.3. Análise de Agrupamento por k-Média 

Também foi analisado o método de agrupamento não-hierárquico por repartição, 

no software Statistica, ou seja, o k-média. Os gráficos das Figuras (4.4; 4.5; 4.6) 

mostram o conjunto formado com seus casos, para k=5, 6 e 7, isto é, para 5, 6 e 7 

grupos de poços. Nestes gráficos é mostrado o mapa do Campo de Namorado com seus 

respectivos poços, numa distribuição espacial, destacando o número de grupos em cores 

que foram formados a partir dos dados dos casos do DFA (médio), DFA (máximo) e 

DFA (mínimo), utilizando o k-média. As cores revelam o grupo formado a partir das 

correlações de DFA de NPHI.  
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Figura (4.4) - Mapa do Campo de Namorado numa distribuição espacial, dividido em 5 grupos (cluster), 

os quais foram construídos a partir do DFA (médio), DFA (máximo) e DFA (mínimo), utilizando o k-
médio.
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Figura (4.5) - Mapa do Campo de Namorado numa distribuição espacial, dividido em 6 grupos (cluster), 

os quais foram construídos a partir da partir do DFA (médio), DFA (máximo) e DFA (mínimo), 
utilizando o k-médio. 
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Figura (4.6) - Mapa do Campo de Namorado numa distribuição espacial, dividido em 7 grupos 
(cluster), os quais foram construídos  a partir do DFA (médio), DFA (máximo) e DFA (mínimo), 

utilizando o k-médio. 
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Ainda pelo método não-hierárquico observa-se que os agrupamentos que estão 

ilustrados na figuras (4.4, 4.5 e 4.6) fornecem a informação de formação de ilhas em 

diferentes cores. Na figura 4.4, observa-se que há um agrupamento muito elevado de 

poços de coloração verde, que contem a maioria dos poços do campo petrolífero. 

Quando submetido à formação de outros agrupamentos com 6 e 7 grupos, 

respectivamente as figuras 4.5 e 4.6, esta ilha de coloração verde foi quebrada formando 

outra ilha, a qual está ilustrada na cor azul marinho. Na figura 4.4, há um grupo 

formado pela cor azul, que também preenchem boa parte do campo petrolífero. Quando 

este grupo foi submetido a novos agrupamentos com 6 e 7 grupos, observa-se que 

alguns poços continuam na mesma coloração sem que haja desmembramento dos 

mesmos. Mas de outro lado vê-se que o pequeno agrupamento na cor laranja, figura 4.4, 

continua o mesmo para k=6, mas desmembra-se para k=7, formando agrupamento na 

cor rosa. O pequeno grupo formado apenas por um poço (01) na cor lilás continua 

sempre nesse agrupamento para k=6 e k=7. Assim acontece também para o 

agrupamento na cor vermelho.  

A partir dos mapas do Campo de Namorado, figura (4.4, 4.5 e 4.6), numa 

distribuição espacial, foi possível construir as tabelas (4.5, 4.6 e 4.7). 

Grupos Poços Números 

de poços 

Cor do 

agrupamento 

1 02,12,17,24,50,51 6 Vermelho 

2 03,04,06,07,09,10,11,14,15,18, 
19,21,22,25,28,29,31,34,35,36, 

37,39,40,41,42,44,47,48,49 

29 Verde  

3 08,13,16,20,23,26,27 
30,32,33,38,43,45,46 

14 Azul 

4 05,52 2 Laranja 

5 01 1 Lilás 

Tabela (4.5) – Agrupamentos dos poços usando método do k-média para k=5.  

Grupos Poços Números 

de poços 

Cor do 

agrupamento 

1 05,52 2 Laranja 

2 02,12,17,24,50,51 6 Vermelho 

3 06,09,10,11,25,29,31,39,41,44,47,48 12 Azul Marinho 

4 03,04,07,14,15,18,19,21,22, 
28,34,35,36,37,40,42,49 

17 Verde 
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5 08,13,16,20,23,26,27,30, 
32,33,38,43,45,46 

14 Azul 

6 01 01 Lilás 

Tabela (4.6) – Agrupamentos dos poços usando método do k-média para k=6. 

Grupos Poços Números 

de poços 

Cor do 

agrupamento 

1 02,12,17,24,50,51 6 Vermelho 

2 06,09,10,11,25,29,31,39,41,44,47,48 12 Azul Marinho  

3 03,04,07,14,15,18,19,21,22, 
28,34,35,36,37,40,42,49 

17 Verde 

4 05 1 Laranja 

5 52 1 Rosa 

6 08,13,16,20,23,26,27, 
30,32,33,38,43,45,46 

14 Azul 

7 01 1 Lilás 

Tabela (4.7) – Agrupamentos dos poços usando método do k-média para k=7. 

 

4.4. Simulação Monte Carlo 

 Neste trabalho foi criado um índice de vizinhança Ω. Valores altos de Ω indicam 

maior agrupamentos nos dados, baixos valores de Ω indica dados espalhados 

espacialmente, isto é, ausência de estrutura espacial. 

 Para se ter mais clareza se o DFA agrupa espacialmente os dados ou não, 

calculou-se o Ω (índice de vizinhança global) para cada agrupamento e comparou-se 

estes resultados com os gerados pela simulação MC (Monte Carlo). 

   Estimou-se Ω para vários valores arbitrários de tamanho da bola (b). Os 

resultados podem ser visualizados nas Tabelas (4.8, 4.9 e 4.10). 

b 
realΩ  MCΩ

 MCDP  
Intervalos 

( MCΩ - MCDP ; MCΩ + MCDP )  

0,3 0,220 0,073 0,051 (0,022; 0,124) 

0,4 0,524 0,121 0,065 (0,056; 0,186) 

0,5 0,661 0,195 0,080 (0,115; 0,275) 

0,7 0,885 0,352 0,097 (0,255; 0,449) 

0,9 0,982 0,490 0,100 (0,390; 0,590) 

1,1 1,000 0,630 0,097 (0,533; 0,727) 

 

Tabela (4.8) – Resultados usando dados reais e modelo nulo para k=5. 
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b 
realΩ  MCΩ  MCDP  

Intervalos 

( MCΩ - MCDP ; MCΩ + MCDP ) 

0,3 0,289 0,073 0,044 (0,029; 0,117) 

0,4 0,594 0,121 0,055 (0,066; 0,176) 

0,5 0,755 0,194 0,068 (0,126; 0,262) 

0,7 0,943 0,351 0,082 (0,269; 0,433) 

0,9 0,993 0,490 0,085 (0,405; 0,575) 

1,1 1,000 0,630 0,082 (0,548; 0,712) 

 

Tabela (4.9) – Resultados usando dados reais e modelo nulo para k=6. 

 

b 
realΩ  MCΩ  MCDP  Intervalos 

( MCΩ - MCDP ; MCΩ + MCDP ) 

0,3 0,331 0,075 0,045 (0,030; 0,120) 

0,4 0,627 0,124 0,057 (0,067; 0,181) 

0,5 0,782 0,197 0,069 (0,128; 0,266) 

0,7 0,962 0,352 0,082 (0,270; 0,434) 

0,9 1,000 0,493 0,085 (0,408; 0,578) 

 

Tabela (4.10) – Resultados usando dados reais e modelo nulo para k=7. 

 

  Nestas tabelas estão indicados os índices de vizinhanças Ω, o primeiro passo foi 

obtido a partir dos dados do agrupamento k = 5, 6 e 7 pelo método do k-média dos 

dados reais e o segundo pela simulação MC (Monte Carlo). Isto é, se encontram nas 

tabelas (4.8, 4.9 e 4.10) as seguintes grandezas: ΩReal e ΩMC (índice de vizinhança 

global real e Monte Carlo), DPMC (desvio padrão Monte Carlo), IntervalosMC (Intervalo 

Monte Carlo mínimos e máximos), onde se fez uso das técnicas matemática de 

subtração e adição usando {ΩMC - DPMC  e  ΩMC + DPMC} respectivamente, para 

obtenção destes resultados. Os dados de ΩReal não estão dentro dos intervalos ilustrados 

nas Tabelas (4.8, 4.9 e 4.10). Conclui-se desta análise que, de fato, o coeficiente de 

Hurst se distribui segundo padrões espaciais.  

Com o objetivo de visualizar melhor o método Monte Carlo mostrou-se o 

histograma obtido para o tamanho da bola 0,3. Este histograma está apresentado na 
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figura (4.7), o qual foi construído da seguinte forma. Os dados gerados pelo Método 

Monte Carlo foram transportados até ao STATISTICA. Em seguida elaborou-se o 

histograma neste programa. Isto é bom porque ajuda a fazer comparações entre vários 

histogramas que descrevem os padrões com especificações. Ele apresenta um espaço 

aproximadamente igual ao intervalo de classe em cada extremidade do eixo horizontal 

(NT=1000), antes da primeira e após a última classe. 

O eixo vertical do lado esquerdo apresenta uma escala de frequência (Número de 

obs.). A altura da classe com frequência máxima deve estar em 315, mostrando assim 

que está acima dos valores máximo e mínimo do eixo horizontal. Os valores de limites 

das classes no eixo horizontal estão em 0.02. Esse intervalo de classe serve como base 

para construir um retângulo, e altura deste corresponde a frequência daquela classe. 

Neste gráfico ainda apresenta uma linha, a qual representa a média dos 

histogramas. Na parte superior do histograma está o histórico dos dados (a quantidade 

de dados, o índice de vizinhança pelo método MC e o desvio padrão dos dados 

utilizados para elaboração do histograma). 

Histograma (hist_w7_03dat 2v*1000c)

Var2 = 1000*0,0215*normal(x; 0,0751; 0,0454)
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Figura (4.7) – Histograma obtido pelo método Monte Carlo para o tamanho da bola 0,3, quando k=7. 
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4.5. Curvas de Nível 

 Com o objetivo de se averiguar a presença de uma distribuição espacial dos 

poços de petróleo, se fez ainda com os dados de DFA dos poços, as curvas de nível, as 

quais estão representadas na Figura (4.8), com seu intervalo de contorno igual a 30. Em 

seguida foi comparada com os resultados de Análise de Agrupamento pelo método do 

k-média. O expoenteα  e o fator A apresentam variabilidade com a estrutura geológica 

local, mostrada pelo mapa do topo do marco vermelho na Figura (4.8).  
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Figura (4.8) – Mapa da distribuição de DFA para a curva de NPHI na área em estudo. 
Coordenadas em unidades de medidas, intervalo de contorno = 30. 

 

A tabela (4.11) mostra a Análise de Agrupamento visual a partir das curvas de 

níveis da Figura (4.8).  

Grupos Poços Números 

de poços 

Cor do 

agrupamento 

1 02,09,12,24,50,51 06 Azul claro 

2 06,10,11,15,19,21,22,25, 

29,31,36,39,41,44,47,48 

16 Azul 

3 03,04,16,26,28,32,35,42,43,46,49 11 Azul celeste 
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4 05, 17 02 Amarelo 

5 52 01 Vermelho 

6 7,8,13,14,18,20,23,27,30, 

33,34,37,38,40,45 

15 Azul escuro 

7 01 01 Preto 

Tabela (4.11) – Análise de agrupamento visual das curvas de níveis da figura (4.8).  

 

A tabela (4.12) mostra uma comparação entre as ilhas formadas no 

Agrupamento por k-média para k=7 e suas curvas de nívies. 

 

Poços no 

agrupamento 

k=7 

Poços no 

agrupamento 

com Curvas 

de nível(CN) 

Poços comuns em 

k=7 e CN 

Nº de poços 

em K=7 

Nº de poços 

em CN 

Nº de poços 

comuns 

entre k=7 e 

CN 

02,12,17,24,
50,51 

02,09,12,24,
50,51 

02,12,24,50,51 06 06 05 

06,09,10,11,
25,29,31,39,
41,44,47,48 

06,10,11,15,

19,21,22,25, 

29,31,36,39,
41,44,47,48 

06,10,11,25,29
,31,39,41,44,4

7,48 

12 16 11 

03,04,07,14,
15,18,19,21,
22,28,34,35,
36,37,40,42,

49 

03,04,16,26,
28,32,35,42,

43,46,49 

03,04,28,35,42
,49 

17 11 06 

05 05, 17 05 01 02 01 

52 52 52 01 01 01 

08,13,16,20,
23,26,27,30, 
32,33,38,43,

45,46 

07,08,13,14,

18,20,23,27,

30,33,34,37,

38,40,45 

08,13,20,23,27
,30,33,38,45 

14 15 09 

01 01 01 01 01 01 

 

Tabela (4.12) – Comparação entre as ilhas formadas no Agrupamento k=7 e nas Curvas de Níveis. 

 
A quantidade de elementos (poços) de cada agrupamento referente às figuras 

(4.4, 4.5 e 4.6), com suas respectivas cores estão ilustradas nas Tabelas (4.5, 4.6 e 4.7). 

Já na Tabela 4.12, são ilustrados os elementos quanto sua semelhança, os quais foram 

produzidos a partir dos dados gerados pelas curvas de níveis da figura (4.8). Após 
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analisar as ilhas tanto pelo método k-média para k = 5, 6 e 7, quanto pelas curvas de 

níveis, se fez comparação entre as mesmas e percebe-se que o agrupamento onde 

apresenta k = 7 existe uma melhor similaridade entre os poços, indicando assim que 

ambos os métodos mostram estruturas espaciais similares. A Tabela 4.12 ilustra a 

comparação entre k = 7 e as curvas de níveis. 

Comparando as tabelas (4.2, 4.3 e 4.4) com as tabelas (4.5, 4.6, 4.7 e 4.11) nota-

se que o método de agrupamento não-hierárquico agrupa os dados melhores do que o 

método hierárquico. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1.Considerações Iniciais 

 Neste trabalho foram utilizados 52 poços do Campo de Namorado. A variável 

utilizada foi os dados do perfil NPHI referente a esses poços e dados de medidas das 

profundidades em que este perfil foi obtido. Com a finalidade de conseguir resultados 

que colaborassem na determinação da distribuição espacial com técnica DFA. 

Inicialmente foi aplicado o método hierárquico baseado na distância euclidiana, tendo 

como critério de agregação dos casos, o Vizinho mais Próximo (Single Linkage), em 

seguida aplicou-se método K-média, também baseada na distância euclidiana, mas 

tendo como critério de agregação dos poços o Critério do Centróide.  

Para agrupar estes poços de petróleo, passou-se a estudar o DFA, pois é uma 

ferramenta importante para detectar autocorrelação de longo alcance em séries 

temporais com não-estacionaridade na natureza.  

Com o auxílio da análise do DFA determina-se o valor do expoente de Hurst. O 

expoente de Hurst é uma ferramenta que fornece informações sobre persistência e 

correlação em uma série temporal de longo alcance. O mesmo serve para distinguir uma 

série aleatória de uma não-aleatória.  

 A análise de agrupamento facilita o estudo de grandes grupos de dados. O 

método faz o agrupamento dos elementos em função da informação existente, de tal 

modo que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam tão semelhantes quanto 

possível e são mais semelhantes do que elementos dos outros grupos. A análise de 

agrupamentos também é muito popular em mineração de dados, que está relacionada 

com a análise de dados e uso de ferramentas computacionais na busca de padrões em 

conjunto de dados (Hand, 1998, Dinis; Louzada Neto, 2000). Neste trabalho foram 

utilizados os softwares: Statistica, Matlab R2006a , Origin 6.1 e também o Fortran, este 

se baseou em dois algoritmos capazes de demonstrar a utilização dos dados como meio 

de concretizar se a técnica de DFA mostra realmente a similaridade petrofísicas dos 

poços numa distribuição espacial. Um dos algoritmos nos dá o índice de vizinhança 

global (Ω) e o Monte Carlo se encarrega de fazer a distribuição de valores de Ω para um 

conjunto aleatório de dados. 

Na Indústria petrolífera, existem várias etapas necessárias antes que o petróleo 

possa ser usado como uma fonte de energia. Os custos em relação à exploração são 
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muito elevados, por isso deve-se ter um alto grau de certeza quanto aos lucros a serem 

obtidos em explorações de jazidas petrolíferas. Segundo Thomas (2004), a avaliação de 

formações (litofácies) é uma das etapas mais importantes, onde atividades e estudos são 

realizados visando definir qualitativamente e quantitativamente a capacidade produtiva 

e a valorização das suas reservas de óleo e gás. No mercado da indústria do petróleo 

existem várias técnicas, que são utilizadas em conjunto, para avaliar a capacidade 

petrolífera de uma jazida. A técnica diretamente envolvida neste trabalho chama-se 

perfilagem a poço aberto, a qual registra valores para os diferentes perfis aplicados ao 

longo de um poço, contribuindo para facilitar o reconhecimento das litologias ao longo 

dele. 

O mapeamento do poço se dá a partir da perfilagem a poço aberto, com a 

construção de gráficos e figuras geradas a partir dos perfis elétricos medidos que 

mostram as áreas de interesse a serem trabalhadas. No entanto, vale ressaltar, que 

apenas os dados obtidos dos perfis não se mostram auto-suficientes, pois necessitam de 

técnicas auxiliares que se complementam para cumprir essa meta. Existem várias 

técnicas, mas, em sua grande maioria são comerciais de valor elevado, para analisar de 

forma visual os perfis elétricos, ajudando dessa forma a identificação das litofáceis. Os 

softwares são extremamente caros, dentre os quais tem se: Horizon Software
1, Rockcell 

2 e o GS Software
3, entre outros.  

Relembrando os perfis elétricos existentes de forma sucinta tem se: 

• Raios Gama (GR) - Detecta a radioatividade total da formação geológica. 

Utilizado para a identificação da litologia, a identificação de minerais 

radioativos e para o cálculo do volume de argilas ou argilosidade; 

• Neutrônico (NPHI) - São utilizados para estimativas de porosidade, 

litologia e detecção de hidrocarbonetos leves ou gás; 

                                                 
1  Inclui um grupo de programas probabilísticos que podem determinar propriedades quantitativas 
ou propriedades qualitativas (litofácies ou fluidos a serem produzidos) ao longo de um poço; 
 
2
  Ferramenta de classificação que utiliza perfis e disponibiliza visualização para classificar e 

estimar litofácies. Além de permitir a análise das litofácies. 

3  Sistema geológico completo para PC’s cujas características primárias incluem correlação 
interativa de poços, compreensão de análise petrofísica, integração de dados mudlog, sísmica sintética e 
etc. 
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• Indução (ILD) - Fornece leitura aproximada da resistividade da rocha 

contendo hidrocarbonetos, através da medição de campos elétricos e 

magnéticos induzidos nas rochas; 

• Sônico (DT) - Mede a diferença nos tempos de trânsito de uma onda 

mecânica através das rochas. É utilizado para estimativas de porosidade, 

correlação poço a poço, estimativas do grau de compactação das rochas 

ou estimativas das constantes elásticas, detecção de fraturas e apoio à 

sísmica para a elaboração do sismograma sintético; 

• Densidade (RHOB) - Além da densidade das camadas, permite o cálculo 

da porosidade e a identificação das zonas de gás. 

A literatura do material consultado afirma que para um melhor aproveitamento 

dos perfis elétricos obtidos, é necessário que eles sejam utilizados em conjunto, ou seja, 

se for constatado que em uma determinada profundidade o perfil GR indique alta 

argilosidade e o ILD alta resistividade, mas se o perfil RHOB indicar alta densidade e o 

perfil DT alta velocidade, então, pode-se concluir que essa formação seria um 

reservatório de baixa produtividade caso fosse portadora de hidrocarbonetos. Por outro 

lado, se ocorrer que o perfil GR indique baixa argilosidade, o ILD alta resistividade, o 

perfil RHOB baixa densidade e o DT baixa velocidade, tem-se uma maior probabilidade 

de ser uma reserva comercial de hidrocarbonetos nessa formação. Outros fatores, 

porém, são levados em consideração para análise de um reservatório, como por 

exemplo, a amostra de calha e os dados obtidos durante a prospecção da área. 

O método desenvolvido nesse trabalho visa correlacionar apenas um perfil 

elétrico proveniente do Campo de Namorado. Foi escolhido o perfil porosidade 

neutrônica, com o método proposto, auxiliado com a técnica de agrupamentos. Diversas 

etapas do método proposto exigiram esforços não triviais quando utilizou ferramentas 

de propósito gerais, como: planilhas eletrônicas, editores, Matlab, Statistica e outros. A 

técnica utilizada nesse trabalho chama-se DFA (detrended fluctuation analysis), um 

método estatístico para detectar correlações e não-correlações em um conjunto de 

dados. Baseia-se na existência de uma distância longa pela lei de potência.  
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3.2. A técnica de DFA 

O método de DFA (Detrended Fluctuations Analysis) (Peng et al., 1994) tem se 

mostrado uma importante ferramenta na análise de séries temporais de longo alcance, 

séries não-estacionárias e na determinação das propriedades de escala monofractal.  

Essa técnica é baseada na teoria do passeio aleatório, semelhantemente ao 

Expoente de Hurst e a transformada de Fourrier ou Wevelet. O método de DFA se 

baseia em subtrair possíveis tendências da série temporal original e fazer uma análise de 

flutuação dos dados (Kantelhardt et al.,2002). E isto pode ser visto como uma das 

principais razões de se empregar o DFA, pois evita a detecção de falsas correlações que 

são artefatos de não-estacionaridades nas séries temporais. 

Para se realizar uma DFA podem-se seguir os seguintes passos: Seja uma série 

temporal {r}, cujos valores são ri, com i variando de 1 a N (comprimento total da série), 

que podem ser os intervalos de tempo entre interfaces em perfis de poços de petróleo, 

por exemplo. Integra-se a série utilizando a expressão:  

),( rry ik −=                     Nk ,...,1=                                                               (3.1) 

onde ir  é o i- ésimo intervalo de tempo e r  é a média dos intervalos de tempo, ou seja, 

             ∑
−

=

N

i

ir
N

r
1

1
.                                                                                                     (3.2) 

A técnica de DFA aplicada consiste em dividir uma seqüência )(ty em intervalos 

não sobrepostos de tempo iguais nI  de tamanho s, onde n = 1,..., N. Introduz a função 

tendência local )(tYs definida por tbaY nns +=  para nIt ∈ , onde os coeficientes na e nb  

representam o ajuste linear dentro de cada janela (caixa). Cada série de pontos foi 

dividida em oito caixas. Calcula-se a função de flutuação F(n) definida como:  

      ∑
−

−=

N

i

s iYiY
N

nF
1

2)]()([
1

)(                                    (3.3) 

Onde F(n) representa uma média da flutuação para cada segmento e n representa 

um comprimento de escala. 

Por fim, é possível plotar o gráfico log )]([ nF  por log (n) e ajustar uma reta aos 

pontos, que gera a equação da reta e cujo coeficiente α  é o valor do DFA para cada 

série de pontos.  

Os dados utilizados se tratam de grandes janelas e que apresentam uma série 

heterogênea de pontos. Mas em caso de dúvidas, podemos verificar calculando o DFA 
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para diferentes partes da série. Se o valor do DFA for igual para todas as partes, tem-se 

uma escala monofractal, se não uma escala multifractal.  

No entanto, o intuito nesse trabalho é fazer uma análise de correlação (análise de 

agrupamento), utilizando apenas os valores obtidos dos DFA’s do perfil de porosidade 

neutrônica dos 52 poços estudados, e a partir disto verificar que tipos de informações 

podem obter com estes dados, seja quanto à litologia, a geologia local ou outra 

característica qualquer.  

 

3.3. O método RS 

 Estudando o Rio Nilo e os problemas relacionados ao armazenamento de água, 

Hurst (1951) criou o método (RS), no qual dá uma medida confiável de alguns aspectos 

de registro estatístico de séries temporais, conforme são discutidos em Mandelbrot 

(1983) e em Mandelbrot e Wallis (1969). Baseados nos estudos de Feller (1951), a 

análise (RS) pode ser introduzida adiante.  

 Dado uma série temporal { })(),...,2(),1( txxx  de um fenômeno natural gravado 

em tempo discreto, ao longo de um intervalo τ , calcula-se o agrupamento médio ao 

longo desse períodoτ . 

                                                        ∑
=

=

τ

τ
τ 1

)(
1

t

txx  .                                              (3.4)   

Computa-se )(tX , enquanto a partida acumulada do afluxo )(tx  é computado a 

partir da média 
τ

x ,  

                                     { }∑
=

−=

t

u

xuxtX
1

)(),(
τ

τ  .                                               (3.5) 

 O gama R  é definido como a diferença entre a máxima e a mínima partida 

acumulada do afluxo X , 

                    ),min(),(max)( τττ tXtXR −= .                           (3.6) 

Onde τ≤≤ t1 . Ao utilizar o desvio-padrão tem-se: 
 

                                      { }∑
=

−=

τ

τ
τ 1

2
)(

1

t

xtxS .                                                    (3.7) 

 Hurst encontrou que ao observar o intervalo redimensionado, SR , fica muito 

bem descrito por um número grande pela seguinte relação empírica: 
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                                                      ( )
H

c
S

R
τ= .                                                         (3.8) 

Onde H  é o expoente de Hurst. Para os registros gerados por processos estatisticamente 

independentes com variância pode ser demonstrado (Feller, 1951) que: 

                                                     

21

2








= τ

π

S

R
.                                                        (3.9) 

Pode-se escrever a equação (3.8) utilizando uma função log-log como se segue: 

                     ( ) ( ) cHSR 101010 logloglog += τ .                     (3.10) 

Ao plotar ( )SR10log  contra ( )τ10log  pode obter outro gráfico na região de 

gradação. A inclinação da linha reta apresentada é o expoente de Hurst H. A relação 

entre o expoente de Hurst e a dimensão fractal contida na caixa é simplesmente: 

 

                                             HD −= 2 .                                                     (3.11) 

A partir das Eqs. (3.7) e (3.11) pode-se ver que o movimento Browniano é 

estatisticamente independente com 5.0=H , pois os intervalos de tempos considerados 

não são demasiadamente pequenos. A dimensão fractal deveria ser 5.1=H . O expoente 

de Hurst de 0.15.0 << H  corresponde a um perfil similar a uma curva com 

comportamento persistente, enquanto que para 5.00 << H , o comportamento é anti-

persistente.   

 

3.4. Análise de Agrupamentos 

A análise de agrupamento é uma técnica multivariada que engloba série de 

diferentes procedimentos para relacionar dados. Agrupamento e classificação, salienta 

Harman (1967), são termos quase sinônimos. Por outro lado, segundo Johnson e 

Wichern (1982), agrupamento difere de classificação porque classificar é atribuir uma 

nova observação a um dos agrupamentos previamente definidos. Para Sokal (1974), 

classificar é desenvolver métodos de agrupamentos, e atribuir nova observação a um 

agrupamento existente é identificar e não classificar. 

A análise de agrupamento é uma forma simples de análise de correlação. Sua 

finalidade é descobrir, mediante o cálculo de coeficientes de semelhança ou 

similaridade, agrupamentos entre “m” objetos, nos quais tenham sido feitas 

determinações (medições) com “n” variáveis ou com “n1” componentes principais, 



 Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                           Metodologia Experimental 

Francisco Wilton de Freitas Silva, Maio /2009                                                          39 

sendo n1<n. A semelhança entre os objetos pode ser determinada por meio de 

coeficientes de correlação. Esses coeficientes são baseados na presença ou ausência de 

atributos ou por meio do uso de simples funções de distância, sendo a euclidiana a 

função de distância mais usada. 

Os resultados da análise de agrupamento são geralmente apresentados na forma 

de diagramas hierárquicos (dendogramas e dendrógrafos), nos quais os valores das 

ordenadas expressam índices de semelhança ou de dessemelhança entre os objetos 

indicados nas abscissas. O número de classes ou grupos é determinado pela escolha de 

um nível de semelhança (Aspiazu, 1979). Esta escolha, muito arbitrária, é feita na base 

do conhecimento e experiência do pesquisador. Às vezes, é possível calcular parâmetros 

estatísticos que possibilitem uma decisão objetiva quanto ao número de grupos, não 

sendo necessário utilizar recursos gráficos. Um grande número desses procedimentos 

aplicáveis a diferentes situações é apresentado por Hartigan (1975). 

A análise de agrupamento permite dar maior peso a variáveis reconhecidamente 

mais importantes. Também permite ao pesquisador manter contato com os dados 

originais, ao longo de quase todo o processamento. Isso não acontece com a análise dos 

componentes principais, por causa das transformações a que são submetidos os dados, 

chegando às vezes, a situações em que a variância total de uma variável é dividida em 

porções atribuídas a diferentes fatores, complicando assim, a interpretação dos 

resultados (Parks, 1966). 

Tanto no caso dos componentes principais quanto no do agrupamento o 

processamento pode ser realizado pela análise das variáveis, com base nas amostras ou 

medições obtidas com cada uma das variáveis ou, inversamente, pela análise de 

amostras ou medições, com base nas variáveis usadas (Parks, 1966). 

A Análise de Agrupamentos, proposta por Tyron (1939), comporta uma série de 

diferentes métodos e algoritmos para classificar objetos que apresentam as mesmas 

características. Uma questão que os diferentes especialistas enfrentam, é o modo de 

como organizar os dados observados em estruturas significativas, ou seja, para os 

biólogos é a forma de organização e desenvolvimento de taxonomias dos seres vivos. A 

Análise de Agrupamentos aplicada à exploração de dados é uma ferramenta de análise 

estatística que visa selecionar diferentes objetos em grupos, de forma que o grau de 

associação entre dois objetos é máximo ao pertencer ao mesmo grupo e mínimo se 

pertencer a grupos distintos.   
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Este tipo de análise pode ser usado para descobrir estruturas em conjunto de 

dados sem fornecer uma explicação e interpretação. Esta ferramenta apenas descobre as 

estruturas presentes nos dados fornecidos sem explicar por que eles existem. O 

tratamento de agrupamentos (cluster) está presente em quase tudo, principalmente 

quando é necessário agrupar diferentes estruturas do mundo. O que se podem 

considerar, por exemplo, como agrupamentos são: grupo de alunos em uma sala de aula 

e conjunto de diferentes tipos de litologia.  

Os biólogos organizam diferentes espécies de animais antes de uma descrição 

das diferenças significativas dos animais. Na biologia moderna, o homem pertence aos 

primatas, mamíferos, amniotes, vertebrados e por fim aos animais. O notório neste tipo 

de classificação é que as similaridades aparecem quando há um número maior do nível 

de agregação.  

O processo data-driven (dados conduzidos) presente neste trabalho é dirigido 

pelos dados observados do perfil elétrico de porosidade neutrônica combinados com a 

técnica de DFA a fim de agrupar esses dados segundo as características de DFA comuns 

com cada poço. Esta metodologia leva em conta a possibilidade de se realizar inclusive 

uma organização hierárquica de grupos. Cada nível de abstração maior são maiores as 

diferenças entre elementos contidos em cada grupo, da mesma forma que as espécies 

animais do mesmo gênero têm muito em comum entre si, mas espécies animais que 

possuem apenas o filo ou a ordem em comum possuem pouca similaridade. 

 

3.4.1. Significância Estatística 

Observou-se, até o momento, a análise de agrupamento vista como um 

algorítmo, mas não foi mencionado sobre o teste de significância estatística. Esta 

ferramenta de agrupamentos não é um teste estatístico típico, mas é uma coleção de 

diferentes algoritmos que coloca objetos em grupos de acordo com as regras de 

similaridade bem definidas. De outro lado, outros procedimentos estatísticos, análise de 

agrupamentos e métodos são usados principalmente quando não se tem uma hipótese a 

priori, mas que ainda estão em fase exploratória da investigação. A análise de 

agrupamento considera a solução mais significativa possível. O teste de significância 

estatística não é adequado neste trabalho, mesmo nos casos em que são relatados os 

níveis de agrupamentos.  
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3.4.2. Áreas de Aplicação 

As técnicas de Agrupamento são aplicadas em diferentes áreas de pesquisa. 

Vários têm sido os trabalhos publicados acerca da utilização de técnicas de análise de 

agrupamentos, por esta ter uma visão geral e muito ampla do problema trabalhado 

(Hartigan, 1975).  Exemplos de sua aplicação não faltam: na medicina, é possível 

agrupar doenças por sintomas ou curas que pode levar às taxonomias muito úteis, na 

psiquiatria, agrupam-se sintomas (esquizofrenia, paranóia e outros) com a terapia 

adequada, na arqueologia, se faz o agrupamento com civilizações ou épocas de 

civilizações a partir de ferramentas de pedra, objetos funerários e entre outros vestígios. 

Toda vez que se faz necessário a classificação de um conjunto de dados desconhecidos 

em pilhas gerenciáveis, o método de agrupamentos é aplicado. No caso da geofísica que 

é o foco deste trabalho, será aplicada para formar agrupamento quanto à autocorrelação 

do perfil elétrico de porosidade neutrônica (NPHI) de diferentes poços de petróleo do 

Campo de Namorado.  

 

3.4.3. Métodos de Agrupamento  

Os algoritmos de agrupamentos de dados utilizados nesse trabalho são dois, o 

agrupamento em árvore e o k-média, os quais são baseados em métodos estatísticos 

interessantes para efeitos de classificação de padrões. Analisar e discutir cada método 

são interessantes para compreensão dos perfis elétricos junto à técnica de DFA, a fim de 

correlacionar os diferentes DFA de cada poço usando os métodos de agrupamento, para 

obter uma resposta e interpretação do perfil. Ao final, discutir como utilizar os 

resultados da aplicação destes métodos para o posicionamento de um grupo de dados 

cujo comportamento intrínseco ainda não se conhece na confecção de sistemas de 

reconhecimento de padrões que sejam capazes de automaticamente classificar novas 

observações em uma das classes detectadas por um destes dois métodos. 

Existem análises rudimentares e exploratórias de dados como os gráficos que 

auxiliam a compreensão complexa de um conjunto de dados. As técnicas gráficas e 

algoritmos utilizados neste trabalho agrupam objetos (casos ou variáveis) para uma 

melhor interpretação do problema envolvido. Tentar encontrar uma estrutura natural de 

agrupamento nos dados para uma melhor exploração.  A análise de agrupamento é 

realizada a partir da base de similaridade ou dissimilaridade (distâncias). Esta análise 

agrupa objetos semelhantes segundo características (variáveis). Entretanto, não existem 

impedimentos para realização do agrupamento de variáveis semelhantes.     
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3.4.4. Similaridade e dissimilaridade 

Qualquer estudo que se dá dentro de análise de agrupamento é necessário 

especificar o coeficiente de similaridade ou dissimilaridade, o qual indica a proximidade 

entre os indivíduos. Considera-se sempre a natureza da variável (discreta, contínua, 

binária) e escala de medida (nominal, ordinal, real ou razão). 

Muitas das técnicas multivariadas se baseiam no conceito de distância. A 

distância Euclidiana é a mais familiar para muitos dos casos analisados. A qual 

considera-se um ponto P=(x1,x2) no plano cartesiano, a distância deste ponto P da 

origem O=(0,0), definida por d(O,P), é dada pelo teorema de Pitágoras por: 

                                    2
2

2
1),( xxPOd += .                                                   (3.12) 

A visualização gráfica desta situação está na figura (3.1). Em geral, se o ponto P 

tem p coordenadas, de tal forma que P=(x1,x2,...,xp), a distância de P dá origem 

O=(0,0,...,0), pode ser generalizada por: 

                         
22

1
2
1 ...),( pxxxPOd +++= .                                               (3.13) 

 

Figura (3.1) – Distância Euclidiana entre um ponto P=(x1,x2) e a origem O=(0,0), a partir do 
teorema de Pitágoras.  

 

Todos os pontos (x1,x1,...,xp) que contém uma distância ao quadrado (c2), dão 

origem a equação:  

                             
222

2
2
1

2 ...),( cxxxPOd p =+++= .                                    (3.14) 
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Esta equação expressa uma hiperesfera (um círculo se p=2), e os pontos 

eqüidistantes que dão origem por uma distância d(O,P) pertencem a essa hiperesfera. A 

distância de um ponto P a um ponto arbitrário Q, com coordenadas P=(x1,x2,...,xp) e 

Q=(y1,y2,...,yp) é dada por: 

           ( ) ( ) ( )
22

22
2

11 ...),( pp yxyxyxQPd −++−+−= .                         (3.15) 

Há um leque enorme de algoritmo para formar os agrupamentos, devido a 

existência de vários critérios existentes para conceituar os grupos que nem sempre são 

aceitos universalmente. Uma outra razão para isso, é que raramente pode-se examinar 

todas as possibilidades de agrupamento, mesmos com os mais rápidos e possantes 

computadores. 

As técnicas a seguir por agrupamento hierárquicos e não-hierárquicos foram 

utilizadas nessa pesquisa. 

 

3.4.5. Agrupamentos hierárquicos 

Os agrupamentos hierárquicos são realizados por sucessivas fusões ou por 

sucessivas divisões. Os métodos hierárquicos aglomerativos iniciam com tantos grupos 

quanto aos objetos, ou seja, cada objeto forma um agrupamento. Inicialmente, os 

objetos mais similares são agrupados e fundidos formando um único grupo. 

Eventualmente o processo é repetido, e com o decréscimo da similaridade, todos os 

subgrupos são fundidos, formando um único grupo com todos os objetos. 

Os métodos hierárquicos divisivos trabalham na direção oposta. Um único 

subgrupo inicial existe com todos os objetos e estes são subdivididos em dois subgrupos 

de tal forma que exista o máximo de semelhança entre os objetos dos mesmos 

subgrupos e a máxima dissimilaridade entre elementos de subgrupos distintos. Estes 

subgrupos são posteriormente subdivididos em outros subgrupos dissimilares. O 

processo é repetido até que haja tantos subgrupos quantos objetos. 

Os resultados finais destes agrupamentos podem ser apresentados por gráficos 

denominados dendrogramas. Estes apresentam os elementos e os respectivos pontos de 

fusão ou divisão dos grupos formados em cada estágio. Dentro dos métodos 

hierárquicos aglomerativos tem-se ligação simples (mínima distância ou vizinho mais 

próximo), ligação completa (máxima distância ou vizinho mais distante) e ligação 

média (distância média) Figura (3.4).  
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Figura (3.2) – Distâncias entre os grupos para os métodos da (a) ligação simples, (b) ligação 

completa e (c) ligação média.  
 
Abaixo se encontra a sequência lógica de um algoritmo geral para os 

agrupamentos hierárquicos aglomerativos com n objetos (itens ou variáveis). 

1. Inicia-se com n grupos, cada um com um único elemento e com uma matriz simétrica 

n x n de dissimilaridades (distâncias) D={dhi}. 

2. Buscar-se na matriz D o par de grupos mais similar (menor distância) e se faz a 

distância entre os grupos mais similares U e V igual a duv. 
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3. Os grupos U e V são fundidos e nomeados por (UV). Recalcula e rearranja as 

distâncias na matriz D: 

• Eliminam-se as linhas e colunas correspondentes a U e V;  

• Acrescenta-se uma linha e coluna com as distâncias entre o grupo (UV) e os 

demais grupos. 

4. Repetem-se os passos 2 e 3 num total de (n-1) vezes (todos os objetos estarão em 

único grupo). Anotando a identidade dos grupos que vão sendo fundidos e os 

respectivos níveis (distâncias) nas quais isto ocorre. 

Para exemplificar é considerado um modelo, no qual se destacam 4 objetos (A, 

B, C, D), e para o qual a matriz de distâncias entre os objetos é apresentada a seguir. 

                                                                 

            A    B   C   D 



















=

0568

097

03

0

D

C

B

A

D  

 
 Para ilustrar o método da ligação simples, os objetos menos distantes devem, 

inicialmente, ser fundidos. Então, min(dh,i)  = dA,B =3 . O próximo passo é fundir A com 

B formando o grupo (AB) e em seguida calcular as distâncias deste grupo e os objetos 

remanescentes. As distâncias dos vizinhos mais próximos são, 

d(A,B),C=min{dAC,dBC}=min{7,9}=7 

d(A,B),D=min{dAD,dBD}=min{8,6}=6 

 A nova matriz para o próximo passo é: 

                                                                     AB  C   D 

















=

056

07

0

D

C

AB

D  

A menor distância está entre D e C, com dDC=5, os quais foram fundidos 

formando o subgrupo DC, no nível 5. Recalculando as distâncias têm-se, 

d(DC),(AB)=min{dD(AB),dC(AB)}=min{6,7}=6 

 A nova matriz D fica,  
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                                                                        DC AB 









=

09

0

AB

DC
D  

Conseqüentemente o grupo DC é fundido com AB na distância 6. Na Figura 

(3.5), foi apresentado o dendrograma, com os resultados alcançados. 

 

Figura (3.3) – Dendrograma para agrupar 4 objetos (A, B, C e D) pelo método da ligação simples 
(vizinho mais próximo). 

 

Como resultado tem-se uma ligação de muitos objetos agregados (amálgama) 

maiores e menores aglomerados de elementos cada vez mais desiguais. Sendo que na 

última etapa, todos os objetos estão unidos. O eixo horizontal indica distância de 

ligação. Assim, para cada nó no gráfico (em que um novo agrupamento é formado), 

pode-se ler a critério da distância a que os respectivos elementos estavam ligados juntos 

ao único agrupamento. Quando os dados contêm um agrupamento claro de objetos 

semelhantes entre si, a árvore hierárquica apresenta muitas vezes ramos distintos. As 

classes são dadas pelos ramos da árvore, que é construída de trás para frente. Pelo 

método: começa-se com ramos individuais, e em seguida vão se juntando os ramos de 

acordo com a distância euclidiana, de forma a agrupá-las em classes, até gerar a raiz da 

árvore. Para construir a árvore utilizou-se alguma medida de distância entre classes. 

Esta distância é conhecida como distância de ligação.   

O método da ligação completa é realizado da mesma forma que o do vizinho 

mais próximo, com exceção de que a distância entre grupos é tomada como a “máxima” 

distância entre dois elementos de cada grupo. Assim, considerando a mesma matriz de 

dissimilaridade D da ligação simples. Inicialmente são fundidos os dois objetos menos 
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distantes. Então, como min(dh,i)=dA,B=3, os objetos A e B devem ser fundidos formando 

o grupo (AB) e em seguida deve-se calcular as distâncias deste grupo e os objetos 

remanescentes. As distâncias entre os grupos são consideradas com sendo a distância 

entre os vizinhos mais distantes, dadas por: 

d(A,B),C=max{dAC,dBC}=max{7,9}=9 

d(A,B),D=max{dAD,dBD}=max{8,6}=8 

A nova matriz D para o próximo passo é: 

                                                                     AB  C   D 

















=

058

09

0

D

C

AB

D  

A menor distância é entre D e C, com dDC=5, os quais foram fundidos formando 

o subgrupo DC, no nível 5. Recalculando as distâncias entre os grupos tem-se: 

d(DC),(AB)=max{dD(AB),dC(AB)}=max{8,9}=9 

A nova matriz D fica,  

                                                                        DC AB 









=

06

0

AB

DC
D  

Conseqüentemente, o grupo DC é fundido com AB na distância 9. Na Figura 

(3.6), foi apresentado o dendrograma, com os resultados alcançados. 

 

Figura (3.4) – Dendrograma para agrupar 4 objetos (A, B, C e D) pelo método da ligação completa 
(vizinho mais distante). 

Comparando-se os resultados alcançados e apresentados nas Figuras (3.5) e 

(3.6), pode-se notar que os dendrogramas para o método do vizinho mais próximo e do 
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vizinho mais distante não diferem na alocação dos objetos e sim na magnitude da fusão 

dos grupos CD com AB, para esse exemplo em particular. 

O método da ligação média é realizado da mesma forma que o do vizinho mais 

próximo e mais distante, com exceção de que a distância entre grupos é tomada como a 

média da distância entre dois elementos de cada grupo. Para ilustrar, é usado o mesmo 

exemplo. Da mesma forma, são fundidos os objetos menos distantes. Então, como 

min(dh,i)=dA,B=3 , os objetos A e B devem ser fundidos, formando o grupo (AB) e em 

seguida deve-se calcular as distâncias deste grupo e os objetos remanescentes. As 

distâncias entre grupos são baseadas na média das distâncias entre todos os elementos 

de um grupo com relação aos elementos de outro grupo. 

d(AB),C=(dAC+dBC)/2=(7+9)/2=8 

d(AB),D=(dAD+dBD)/2=(8+6)/2=7 

A nova matriz D para o próximo passo é: 

                                                                     AB  C   D 

















=

057

08

0

D

C

AB

D  

A menor distância é entre D e C, com dDC=5, os quais foram fundidos formando 

o subgrupo DC, no nível 5. Recalculando as distâncias têm-se, 

d(DC),(AB)=( dD(AB) +dC(AB))=(7+8)/2=7,5 

A nova matriz D fica,  

                                                                        DC AB 









=

05,7

0

AB

DC
D  

Conseqüentemente o grupo DC é fundido com AB na distância 7,5. Na Figura 

(3.7), foi apresentado o dendrograma, com os resultados alcançados. 

Existem vários métodos de agrupamentos hierárquicos disponíveis na maioria 

dos softwares estatísticos. Tais métodos são: ligação simples, médias das distâncias, 

ligação completa, centróide e ward. A seguir há uma pequena descrição do método do 

centróide, pois o mesmo é fundamental quando utiliza o método k-Média, ponto 

importante no presente trabalho. 
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Figura (3.5) – Dendrograma para agrupar 4 objetos (A, B, C e D) pelo método da ligação média 
(centróide). 

 

3.4.6. Método do Centróide 

     A distância que existe entre dois grupos é definida como sendo a 

distância entre os vetores de médias, ou centróides, dos grupos que estão sendo 

comparados. Em cada nível procura-se fundir agrupamentos que tenham a menor 

distância entre si. Por exemplo, G1 = {H1, H4, H5} e G2 = {H2, H3} são dois 

agrupamentos com seus respectivos elementos. Os vetores de médias correspondentes 

são:  

(a) vetor de médias de [ ]54111 3
1 HHHXG ++==  

(b) vetor de médias de [ ]3222 2
1 HHXG +==  

e a distância entre G1 e G2 é dada por: 

 ( ) ( )( )212121, XXXXGGd −−=                                                            

que é a distância Euclidiana ao quadrado entre os vetores de médias amostral 1X  e 

2X . 

  Este método caracteriza-se por ser bem direto na origem da distância entre um 

elemento e um grupo, ou entre dois grupos. Ele gera, para o novo grupo formado, uma 

distância representada por um único ponto, representada pela média de todas as 

coordenadas de seu centro. No entanto, para se fazer um agrupamento é preciso 

retornar-se aos dados originais para o calculo da matriz de distância, o qual exige um 

tempo computacional maior do que os outros métodos.  

 



 Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                           Metodologia Experimental 

Francisco Wilton de Freitas Silva, Maio /2009                                                          50 

3.4.7. Técnicas de agrupamentos Não-hierárquicos 

 Os métodos não hierárquicos são métodos que têm como objetivo encontrar 

diferentemente uma partição de n elementos em k- grupos. A partição tem de satisfazer 

dois quesitos básicos: “coesão” interna (ou semelhança interna) e isolamento (ou 

separação) dos grupos formados. A melhor partição de ordem k está no critério da 

qualidade da partição. Computacionalmente é impossível criar todas as partições 

possíveis de ordem k e, a partir do conhecimento dessas partições, decidir qual seria a 

melhor. Dessa forma, são necessários processos que investiguem algumas das partições 

possíveis com objetivo de encontrar a partição adequada. 

 Os métodos não-hierárquicos requer que o usuário especifique previamente o 

número de grupos k desejado. Em cada nível de agrupamento, os novos grupos podem 

ser formados através da divisão ou junção de grupos já combinados em passos 

anteriores. Isto significa que, se em algum passo do algoritmo dois elementos tiverem 

sido colocados num mesmo agrupamento, não significa que eles estarão juntos em uma 

outra partição. Os algoritmos utilizados nesse tipo de método são iterativos e, em 

comparação com os métodos hierárquicos, têm uma maior capacidade de análise de 

conjunto de dados de maior porte, ou seja, de um grande número de observações.    

  Os métodos das k-médias (k-Means), do Fuzzy c-Médias (c-Means) e das redes 

neurais artificiais são alguns exemplos de métodos não hierárquicos. 

 

3.4.8. Método das k-Médias 

   Este método das k-Médias é um dos mais aplicados em problemas práticos. Cada 

elemento amostral alocado dentro do agrupamento, cujo centróide (vetor de médias 

amostral) é o mais próximo do vetor de valores observados para o respectivo elemento. 

 O método se baseia nos seguintes passos: 

1. Escolhe-se k centróides para inicializar o processo de partição; 

2. Cada elemento do conjunto de dados é comparado com cada centróide inicial, 

através de uma medida de distância, nesse projeto utilizou a distância 

Euclidiana. O elemento é alocado ao grupo cuja distância é a menor; 

3.  Depois de aplicar o passo anterior para cada um dos n elementos amostrais 

recalculam-se os valores dos centróides para cada novo formado, e repete-se o 

passo 2, considerando os centróides destes novos grupos; 
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4. Os passos 2 e 3 devem ser repetidos até que todos os elementos amostrais 

estejam bem alocados em seus grupos, isto é, até que nenhuma realocação de 

elementos seja necessária. 

 Como critério de convergência pode ser empregado um número máximo de 

iterações ou executar o algoritmo até que os centros não se movam mais, ou apresentam 

uma mudança muito pequena.  

Para entender melhor o algoritmo das k-médias, exemplifica-se utilizando 4 itens 

(A, B, C e D) e 2 variáveis (X1 e X2) dividir em k=2 grupos, pelo método das k-médias. 

Observação Objeto 

X1 X2 

A 2 0 

B 5 2 

C 1 4 

D 8 4 

 

i) Particiona-se os itens arbitrariamente em 2 grupos, como por exemplo AD e BC. 

Calculando a média de cada grupo. 

Centróide Objeto 

1X  2X  

AD (2+8)/2=5 (0+4)/2=2 

BC (1+5)/2=3 (2+4)/2=3 

  

ii) Neste passo a distância de cada item será computada em relação ao centróide de cada 

grupo e se necessário, os objetos são realocados para o grupo mais próximo. 

13)20()52( 222
)( =−+−=ADAd  

10)30()32( 222
)( =−+−=BCAd  

Neste caso há necessidade de realocação de A para o grupo BC, sendo que os 

centróides dos grupos devem ser recalculados. 

Centróide Objeto 

1X  2X  

D 8 4 

ABC 2,667 2 
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Recalculando as distâncias dos objetos para o centróide dos grupos e checando a 

possibilidade de realocação, tem-se: 

522
, =DAd  

44,42
)(, =ABCAd  

132
, =DBd  

44,52
)(, =ABCBd  

492
, =DCd  

77,62
)(, =ABCCd  

Item (distância quadrática p/ centróide) Grupo 

A B C D 

D 52,0 13,0 49,0 0,0 

ABC 4,4 5,4 6,8 32,4 

 

Nenhuma realocação deve ser realizada, pois os objetos têm menor distância 

para os respectivos grupos aos quais eles pertencem. Para realizar uma checagem da 

estabilidade da partição alcançada é recomendável executar novamente o algoritmo com 

uma nova partição inicial. 

A seguir será exibido forma prática, ilustrada e sequencial de como o k-Média 

funciona: 

a)  Randomicamente foram gerados 3 centróides; 
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b)  Aplicou-se a cada um dos membros o grupo que apresentou o centróide mais 

próximo. 

 

 
C) Foram novamente calculados os arranjos dos centróides (observou-se que alguns 

pontos são deslocados de acordo com recálculo feito). 

 

 
 
D) Como a posição do centróide não mudou, foi passado para próxima etapa, se não 
teria voltado a 2ª etapa. 
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F) Fase final, todos os pontos foram agrupados. (in: http://docs.google.com). 

 

3.5. Índice de Vizinhança 

Com a linguagem FORTRAN utilizaram-se dois algoritmos. O primeiro com o 

objetivo de encontrar Ω (índice de vizinhança global), e o segundo algoritmo, baseado 

no método Monte Carlo obteve-se uma distribuição de valores de Ω  para um conjunto 

aleatório de dados. 

 Explica-se logo após o algoritmo que encontra o índice de vizinhança global:  

Com os dados do problema (caso concreto) entra-se com os dados e coloca-se nas K  

classes, neste caso já sabe-se o número de classes e o número de elementos por classe, 

que se quer formar, que é o dado de origem. 

c) Estrutura dos grupos 

K= número de grupos, com in elementos, para i= 1...k; onde i é o índice dentro do 

grupo. 

d) Estrutura dos poços 

j=1,...,N, com (dx,y)j , onde j é o índice dos poços e N é número de poços, nesse caso 

são 52 poços de petróleo trabalhados. 

 Em seguida é definido o tamanho da bola aberta b. Para cada elemento l  dentro 

de um grupo procura-se um vizinho mais próximo dentro do grupo: 

Se entre dois poços b|<)l(d)l(d| yx,yx, 21 − , então 1l  e  2l  são vizinhos. 
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- Se tem vizinho ( ) 1, 21 =llV ; 

-Se não tem vizinho ( ) 0, 21 =llV . 

Logo após entra-se com o valor de iP
  (índice de vizinhança dentro do grupo) 

da seguinte forma: 

                               )2
1 1

1 l,V(lP
1

1

2

2

n

=l

n

=l

i ∑ ∑=                                               (3.12) 

 onde V ( 1l , 2l ) é o número total de vizinhos de cada grupo. 

Finalizando encontra-se o índice de vizinhança global Ω  utilizando a seguinte 

equação: 

                                                    ∑
K

=i

iP
K

=Ω
1

1
                                                 (3.13) 

 

O algoritmo que se baseia no método Monte Carlo, o qual determina uma 

distribuição de valores de Ω  para um conjunto aleatório de dados. 

Inicia-se com a entrada de dados, onde tem-se K  - grupos e ni  - elementos para 

cada grupo. Em seguida gera-se NT =1000 (número total de pontos) amostras 

aleatórias. Logo após embaralha-se os valores dos poços e distribui-se dentro dos K  

grupos, de forma que r = 1,..., NT . Feito isto calcula-se realΩ  e plota-se os gráficos 

para análise. 

 Por último calcula-se a média e o desvio padrão dos dados através das seguintes 

fórmulas: 

)(
NT

NT

i

∑
=

Ω=Ω

1

1
     e    ∑

=

−

NT

i

Ω)Ω(
NT

=∆Ω

1

21
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CAPÍTULO II. ASPECTOS TEÓRICOS 

 Neste capítulo, são apresentados os principais aspectos teóricos que 

fundamentaram a compreensão do método proposto. 

 

2.1 Noções de Geologia de Petróleo 

       Este capítulo propõe fazer uma sumarização dos conceitos relativos à indústria 

do petróleo, bem como sintetizar outros conceitos relativos à formação de jazidas 

petrolíferas e do processo de acumulação do material orgânico presente nos sedimentos, 

assim também como abordar a fundamentação teórica do assunto estudado. 

Descrevendo o percurso do petróleo, desde onde é gerado até chegar à rocha 

reservatório.  

 

2.1.1. Petróleo 

O petróleo apresenta uma mistura formada por hidrocarbonetos e por substâncias 

não–hidrocarbonetos. Recebe vários nomes para sua ocorrência: óleo cru ou óleo 

quando se encontra no estado líquido em reservatórios de subsuperfície ou superfície; 

condensado quando é encontrado no estado gasoso em subsuperfície, e torna-se líquido 

na superfície; gás natural (fração do petróleo) que ocorre no estado gasoso ou em 

solução no óleo em reservatórios de subsuperfície. Os hidratos de gás (etano, propano e 

metano) são formados a partir de cristais de gelo com moléculas de gás submetidas às 

condições de pressão e temperatura. Estes hidratos de gás são encontrados nas regiões 

polares e em águas profundas.  

  

2.1.2. Condições para Ocorrência de Petróleo 

  O petróleo é encontrado em bacias sedimentares (figura 2.1), mas para que isso 

aconteça são necessários fatores tais como:  

• Rochas ricas em material orgânico (rochas geradoras), as quais devem ser 

submetidas às condições adequadas de tempo, de temperatura e de pressão; 

• Rochas com porosidade e permeabilidade necessárias à acumulação e produção 

do petróleo (rochas reservatório);  

• Presença de condições favoráveis à migração do material orgânico da rocha 

geradora até a rocha reservatório; 
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• Rochas impermeáveis (rocha selante ou capeadora) para reter o petróleo na 

rocha reservatório 

• Arranjo geométrico das rochas reservatórios e selante que favoreça a 

acumulação significativa do petróleo.    

 Para o comércio do petróleo, a ausência de um desses fatores inviabiliza a 

formação de uma jazida petrolífera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (2.1) – Condições necessárias a existência do Petróleo (Teixeira, 2000) 

 

2.1.3. Rocha Geradora 

  Esse tipo de rocha deve possuir matéria orgânica em quantidade significativa e 

qualidades adequadas e submetidas ao estágio de evolução térmica necessário para 

degradação do querogênio. Ela deve conter no mínimo de 0,5% a 1,0% de teor de 

carbono orgânico total. O seu volume (espessura e extensão lateral) também deve ser 

levado em conta, pois em muitos casos uma rocha geradora com quantidade e qualidade 

de material orgânico adequado pode ser muito delgada, mas a mesma pode apresentar 

quantidade comercial de petróleo (in: www.pgt.com.br) 

 O material orgânico é derivado da degradação de seres vivos presente nas rochas 

sedimentares. A quantidade e qualidade desse material, nas rochas sedimentares, se 

produzem a partir de fatores físicos e químicos do paleoambiente deposicional e do 

balanço entre produção e preservação da matéria orgânica e da própria natureza da 

biomassa.   



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                           Aspectos teóricos 

 

Francisco Wilton de Freitas Silva, Maio /2009                                                                                                     13 

2.1.4. Geração e Migração do Petróleo 

  O aumento da temperatura e o soterramento do querogênio em profundidades 

cada vez maiores contribuem para que o material orgânico seja degradado até ser 

formado o petróleo(Thomas, 2004). Em seguida, sob condições adequadas, o petróleo é 

expulso da rocha geradora (migração primária) e se desloca através do meio poroso até 

as trapas (migração secundária). Neste primeiro caso acontece a expulsão do petróleo 

das rochas geradoras, fator importante para a formação das acumulações comerciais. 

Existem diversas teorias e hipóteses para explicar esse fenômeno de expulsão, um deles 

refere-se ao da migração do petróleo em solução na água e por difusão molecular. 

Conhecimentos mais recentes demonstram que essas hipóteses, embora atuantes, não 

possuem eficiência necessária para a expulsão de grandes volumes de petróleo.  

  Uma das teorias mais aceitas é que a migração primária é controlada pelo 

aumento de pressão nas rochas geradoras em resposta à progressiva compactação e à 

expansão volumétrica ocasionada pela formação do petróleo. Entre a rocha geradora e 

as camadas adjacentes é formado um gradiente de pressão, o qual favorece a formação 

de microfissuras e deslocamento de fases discretas de hidrocarbonetos. Os processos de 

aumento de pressão associados com o microfraturamento, movimentação de fluidos e o 

alívio de pressão constituem um ciclo que se repete diversas vezes, para que a expulsão 

do petróleo aconteça em quantidades significativas. A migração secundária acontece 

entre a rocha geradora e a trapa, consiste em um fluxo em fase contínua, impulsionado 

pelo gradiente de potencial do fluido. Este potencial pode ser subdividido em: 

desequilíbrio de pressão causado pela compactação; fluctuabilidade, que consiste na 

força vertical resultante de diferença de densidade entre petróleo e água de formação; e 

a pressão capilar, resultante da tensão interfacial entre as fases petróleo e água e as 

rochas.  

 

2.1.5. Rocha Reservatório 

 O petróleo, depois de ser gerado na rocha geradora, migra para outro tipo de 

rocha, a qual recebe o nome de rocha reservatório. Esse tipo de rocha apresenta 

porosidade e permeabilidade adequadas à acumulação de petróleo. Em sua maior parte 

encontra-se em arenitos, calcarenitos e rochas carbonáticas, mas o petróleo também 

pode ser encontrado em folhelhos, conglomerados ou mesmo em rochas ígneas e 

metamórficas.  Segundo Thomas (2004) a origem ou natureza da rocha reservatório é 
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acumular petróleo, por apresentar interconexão de espaços vazios no seu interior 

(porosidade), conferindo-lhe a característica de permeabilidade.  

As rochas como folhelhos e carbonos, ricos em poros, porém impermeáveis, 

podem constituir reservatórios quando se apresentam naturalmente fraturados. Os grãos 

apresentados nas rochas reservatórios são ligados uns aos outros através do cimento e de 

outro material muito fino, a matriz. Pode-se ainda dizer que o volume total ocupado por 

uma rocha-reservatório é a soma do volume dos materiais sólidos (grãos, matriz e 

cimento) e do volume dos espaços vazios (volume poroso) existentes entre eles 

(Thomas, 2004). A porosidade depende da variação do tamanho dos grãos, do grau de 

cimentação da rocha, da arrumação e da forma de que estão dispostos toda a parte sólida 

e os espaços vazios. A comunicação entre os poros na rocha pode ser interrompida 

devido à cimentação, fazendo com que um conjunto de poros fique isolado.  

Nas bacias sedimentares brasileiras produtoras de petróleo, os reservatórios são 

em sua maior parte convencionais, arenitos e calcarenitos. Mas existem acumulações de 

hidrocarbonetos em rochas sedimentares, ígneas e metamórficas não convencionais, 

como os folhelhos fraturados na Bacia do Recôncavo, BA, os basaltos na Bacia de 

Campos, RJ, e metamórficas fraturadas na Bacia Sergipe-Alagoas (Thomas, 2004). 

 

2.1.6. Trapas e rocha selante ou capeadora 

 Com as condições de geração, migração e reservatórios atendidos, para que se 

tenha a acumulação do petróleo, é preciso a necessidade de que alguma barreira se 

interponha no seu caminho. Esta barreira é produzida pela rocha selante, cuja 

característica principal é sua baixa permeabilidade (Thomas, 2004). 

 A rocha selante ainda deve ser dotada de plasticidade, característica que a 

capacita a manter sua condição selante mesmo depois de submetida a esforços 

determinantes de deformações. As rochas que se enquadram nessa classe são os 

folhelhos e os evaporitos (sal). Outros tipos de rochas também podem funcionar dessa 

maneira. A eficiência selante de uma um rocha não depende só de sua espessura, mas 

também de sua extensão. As trapas são situações geológicas em que o arranjo espacial 

de rochas reservatório e selante possibilitam a acumulação de petróleo.   

A trapa pode ser caracterizada através do ápice ou crista correspondente ao 

ponto mais alto da trapa, que representa o ponto mais baixo onde pode ser encontrado o 

petróleo. O fechamento é a distância vertical entre o ápice e o ponto mais alto da trapa. 

As trapas podem ser classificadas como estruturais, estratigráficas, hidrodinâmicas ou 
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mistas. O primeiro caso é o resultado de atividade tectônica, estando relacionadas à 

falhas, dobras ou diápiros. Anticlinais associados à falhas reversas ou normais 

constituem o tipo de trapa estrutural mais comum. O segundo caso resulta de variações 

litológicas podendo ser de origem deposicional (ex: recifes, lentes de arenitos, etc) ou 

pós-deposicional (ex: truncamentos, barreiras diagenéticas, etc). E o último caso forma-

se em áreas onde o fluxo descendente de água retém o petróleo sem nenhum tipo de 

fechamento estrutural ou barreira estratigráfica. As trapas mistas provêm do resultado 

da combinação de duas de quaisquer situações dessas acima. 

 

2.2 Fundamentos de Perfilagem de Poço 

A prospecção do petróleo é a última etapa a ser feita, é a perfuração do poço. Por 

isso tem de ter um estudo bem detalhado a partir dos métodos avançados de geofísica e 

de geologia para sugerir a localização exata do poço a ser perfurado. Segundo Gomes 

(2003), a perfuração do poço revela se os prognósticos podem ser confirmados. 

 Durante a perfuração de um poço se constata a presença ou não de 

hidrocarbonetos nas camadas perfuradas. Com a perfuração é possível identificar o tipo 

de rocha presente, localizando dessa forma a zona de interesse para avaliar se a mesma é 

viável comercialmente. Com os resultados colhidos e analisados através destes 

procedimentos se pode fazer uma avaliação de formação das rochas (Salomão, 2003). 

 A avaliação de formação adequada é iniciada a partir dos primeiros metros 

perfurados. Nery (1990) sugere uma divisão da avaliação em dois métodos distintos: 

Avaliação Exploratória ou Geológica, compreendida durante a perfuração do poço 

(amostra da calha, testemunhos, ¨kicks¨ de água ou gás, anomalias em detectores de gás, 

Measurement While Drilling (¨MWD¨)), e, após a perfuração do poço (teste de formação 

em poço aberto, teste de formação a cabo, amostragem lateral, perfilagem elétrica, 

acústica e radioativa). E a outra parte é a Avaliação Exploratória ou de Produção (teste 

de formação em poço revestido, teste de produção).  

 Estes métodos de avaliação baseiam-se na perfilagem de poços e nos teste de 

formação (Nery, 1990). 

 

2.2.1 Perfilagem de poço 

 A profundidade na direção vertical é a que mais interessa ao geólogo, para poder 

expressar suas características e analisar as propriedades das rochas. O perfil é visto 

como uma representação gráfica existente entre a profundidade e as propriedades das 
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rochas (Nery, 1990). O perfil ainda pode ser visto como uma imagem visual do subsolo, 

gerada a partir dos métodos geológicos, sísmicos e geofísicos.  

 As rochas são distinguidas em função das propriedades elétricas, acústicas e 

radioativas. Estas propriedades são obtidas através de um sensor de perfilagem que vai 

descendo continuamente dentro do poço. Esta sonda mede os diferentes valores de 

resistividade elétrica ou potencial eletroquímico natural, velocidade de propagação ou 

tempo de trânsito das ondas sonoras e radioatividade natural ou induzida.  

   O tipo de perfil empregado na avaliação de um poço não fornece exatamente as 

propriedades das rochas que pode ser utilizado de forma direta na avaliação do 

reservatório. Os perfis de porosidade, permeabilidade e entre outros são registrados em 

forma de medições acústicas, elétricas e radioativas. A tabela 2.1 mostra exatamente o 

perfil, parâmetro(s) medido(s) e a(s) propriedade(s) derivada(s). Nery (1990) e Salomão 

(2003) afirmam que os perfis são os únicos meios de se obterem de forma “in place” as 

propriedades das rochas.  

PERFIL PARÂMETRO(S) MEDIDO(S) PROPRIEDADE(S) 

DERIVADA(S) 

Potencial espontâneo Potencial elétrico natural gerado 

dentro dos poços. 

Salinidade das águas de 

formação litológica, 

argilosidade, 

permeabilidade. 

Elétrico Indução 

Lateroperfil, 

múltipla 

resistividades 

Resistividade das regiões mais 

afastadas das paredes dos poços. 

Resistividade de grandes 

volumes de rocha. 

Micro-ressistividade Resistividade das regiões mais 

próximas às paredes dos poços. 

Resistividade de pequenos 

volumes de rocha. 

Raios Gama 

Convencional 

Conteúdo total de U, Th, K, das 

formações.  

Litologia, argilosidade, 

geração de hidrocarbonetos. 

Raios Gama 

Naturais 

Conteúdo parcial e total de U, 

Th, e K, das formações. 

Litologia, Argilosidade. 

Sônico Tempo de propagação de uma 

rocha acústica ao longo das 

paredes do poço. 

Porosidade, velocidade, 

constantes elásticas das 

rochas. 
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Litodensidade Efeito fotoelétrico das rochas. Litologia, porosidade. 

Densidade Quantidade de elétrons por 

unidade de volume da rocha. 

Porosidade, densidade da 

rocha. 

Neutrônicos Quantidade do elemento 

hidrogênio por unidade de 

volume de rocha. 

Porosidade, presença de 

hidrocarbonetos leves nas 

rochas 

Caliper Diâmetro do poço.  Dureza das rochas. 

Dipmeter Resistividade em vários pontos 

localizados em um plano 

horizontal da ferramenta. 

Mergulho e direção das 

camadas, estratigrafia e 

estruturação das camadas. 

 

Tabela (2.1) – Correlação entre os perfis, parâmetros medidos e as propriedades das rochas derivadas a 
partir dos mesmos (adaptado de Nery, 1990). 
 
 
 
 
2.2.2 Perfis em Poço Aberto 

As medidas de perfilagem são realizadas a poço aberto. Esse termo usual é 

aplicado por que os perfis são obtidos em poços não revestidos (Asquith e Gibson, 

1982). Na Figura 2.2 se observa à distribuição esquemática de invasão num poço aberto. 

 

Figura (2.2) – Diagrama esquemático de invasão de poço aberto (adaptado de Lemos, 2004). 
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Onde Dh é o diâmetro de poço, Di é o diâmetro de invasão, Hmc é a espessura 

do reboco de lama, Rm é a resistividade da lama, Rsh é a resistividade do folhelho, Rxo 

é a resistividade da zona lavada, Rw é a resistividade da água da formação, Ri é a 

resistividade da zona invadida e Ro é a resistividade da zona não invadida saturada. 

 

2.2.3 Aplicações Principais dos Perfis 

Nery (1990) cita que os principais usos dos perfis são quanto aos aspectos 

qualitativos e quantitativos. O primeiro aspecto analisa a correlação de poço, 

identificação litológica e do tipo de fluidos das camadas, identificação das fraturas das 

rochas, calibre dos poços perfurados, permeabilidade das camadas (rochas) de 

evaporitos e controle de intervalos canhoneados para a produção de hidrocarbonetos. O 

segundo aspecto analisa o cálculo da porosidade, saturações de fluidos, fluidos móveis, 

espessuras, permeabilidade, resistividades, densidades, velocidades sônicas, constantes 

elásticas das rochas, percentual de misturas litológicas, conteúdo radioativo, volume de 

argila das rochas, reservas de petróleo e controle de profundidades perfuradas. 

 

2.2.4. Perfilagem de Poço 

Acredita-se até o momento que o acompanhamento geológico do poço, durante a 

perfuração, não é um método suficiente para definir o reservatório como portador de 

petróleo e se o mesmo tem potencial para produção. É necessária a utilização de outros 

métodos, tais como sísmicos e geofísicos, para se ter a eficiência exata da perfuração do 

poço. Na perfilagem são obtidos os parâmetros físico-químicos das rochas em função da 

profundidade, onde em seguida a análise dos perfis colhidos permite caracterizar o tipo 

de reservatório (gás, óleo e água).  

Os dados elétricos, acústicos, radioativos, térmicos e entre outros são enviados 

aos sensores das sondas de perfilagem. Esses dados são transmitidos através de cabo do 

poço para instrumentos computacionais de controle e registro, onde ficam armazenados 

na memória do computador. O padrão de apresentação do perfil segue as normas do API 

(American Petroleum Institute) e o registro das características petrofísicas ou 

geométricas, ao longo da profundidade, recebem o nome de perfil ou log. 

Conrad e Marcel Schlumberger , no final da década de 20 desenvolveram 

medidas de resistividade e depois acrescentaram a medida de potencial espontâneo à sua 

suíte de perfis. Essa tecnologia nos anos 50 já estava amadurecida. Foi também 

estabelecida a relação entre a resistividade, a porosidade e a saturação. Nessa época 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                           Aspectos teóricos 

 

Francisco Wilton de Freitas Silva, Maio /2009                                                                                                     19 

foram introduzidas novas sondas (Hearst e Nelson, 1985), e as cartas de correção de 

poço estavam disponíveis para consulta. 

Embora os métodos acústicos e radioativos tenham começado a serem 

desenvolvidos na década de 40, eles só foram aceitos pela indústria do petróleo durante 

os anos 50. Com a detectação de radiação gama natural e induzida de nêutrons foi 

possível determinar a partir destes os minerais radioativos densidade e conteúdo de 

hidrogênio presente na rocha de interesse. A velocidade das ondas acústicas teve a sua 

relação estabelecida com a porosidade (Hearst e Nelson, 1985).  

A perfilagem foi desenvolvida para trabalhos em óleo e gás, mas seus métodos 

são aplicados em poços para outros propósitos, por exemplo: geotermal, hidrogeologia e 

geologia. Porém, os perfis de poços são utilizados principalmente na prospecção de 

petróleo e de água subterrânea. Na prospecção destes, o objetivo principal é determinar 

a profundidade e a estimativa do volume da jazida de hidrocarbonetos ou aqüífero 

(Rabelo, 2004).  

Os equipamentos utilizados em poços de petróleo e o ambiente dentro do poço 

são bastante diferentes dos empregados em poços de água ou furos de sonda, apesar de 

que os princípios físicos da aquisição e interpretação dos perfis sejam os mesmos. Mas 

as técnicas aplicadas para interpretação se distinguem (Hallenburg, 1998).  

 

2.2.5. Perfilagem no Brasil 

A exploração petrolífera, nas bacias sedimentares no Brasil passou por um 

notável processo de desenvolvimento no início de 1940. A vontade de descobrir 

petróleo em solos brasileiros estava a frente da tecnologia conhecida e utilizada naquele 

momento. A exploração petrolífera brasileira sofreu influência da tecnologia americana, 

sendo que no Brasil elas foram adaptadas às condições dominantes das bacias 

sedimentares locais. 

 Souza Filho (1967) diz que na década de 60, devido à evolução tecnológica das 

grandes potências mundiais, ocasionou duas marcantes evoluções no desenvolvimento 

das técnicas de perfilagem. A primeira se refere quando a PETROBRAS formou um 

grupo de intérpretes de perfil para melhorar suas interpretações e evitar despesas 

desnecessárias ocasionadas por interpretações incorretas. A segunda refere-se ao 

desenvolvimento da técnica e do conhecimento do intérprete de perfil com relação à 

evolução da ferramenta.  
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O perfil de indução foi um dos primeiros a ser melhorado, fazendo assim 

determinar melhor a resistividade da rocha. Depois veio o aperfeiçoamento das 

ferramentas acústicas que ampliaram o conhecimento da porosidade da rocha. Os perfis 

radioativos também produziam efeito análogo em relação à porosidade e ao teor de 

argila. O uso de ferramentas nucleares e o uso de registro em fitas e computação 

automática foram adotados no início da revolução digital (Souza Filho, 1967). 

 

2.2.6. Fontes de Erro na Operação de Perfilagem 

As sondas percorridas ao longo do poço investigam as características 

petrofísicas das rochas de forma quase pontual. Por outro lado, as ferramentas de 

leituras petrofísicas precisam ser submetidas a calibrações no laboratório da companhia 

e na boca do poço, garantindo dessa forma a confiabilidade dos dados registrados. 

Mesmo assim as calibrações constituem erro se estiverem fora das especificações 

recomendadas. O erro pode ser provocado pelo operador ao manusear a ferramenta ou 

também programá-la de forma incorreta. Os dados são estudados através de princípios 

estatísticos, o que requer uma densidade representativa de cada população para que o 

resultado seja válido (Rodriguez, 1992). 

As peculiaridades locais dos reservatórios ou as variações geológicas regionais 

podem mudar as características petrofísicas em um mesmo intervalo litológico, 

refletindo a variação de um poço a outro. O poço perfurado possui um ambiente físico 

com propriedades distintas. A presença do poço altera o sistema rocha-fluido na 

vizinhança do mesmo.  Essas alterações são provocadas devido ao tipo de fluido 

utilizado na perfuração, formação do reboco ou desmoronamento de suas paredes, 

salinidade da formação e gradiente de pressão. No processo de perfuração, esses fatores 

influenciam na leitura efetuada pelas sondas, modificando dessa forma os dados reais, 

devendo ser eliminados por meio de correções ambientais (Rodriguez, 1992). 

As pequenas oscilações nos valores lidos pelas ferramentas são ocasionadas 

devido às unidades geológicas apresentar composição e textura variadas. Mas é 

importante não tratar os dados coletados como duvidoso, pois eles podem estar 

retratando mudança nas fácies, no ambiente deposicional, na diagênese, no grau de 

compactação, dentre outros, e não ser devido a problemas mecânicos ou operacionais.  

A distinção entre um registro discrepante pode ser feita por meio da 

interpretação de mapas de unidade padrão, representando dessa forma mudanças 

geológicas e erros de leitura. Esse método de calibração deve apresentar litologia 
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homogênea, características petrofísicas semelhantes, espessura média em torno de cinco 

metros, comportamento elétrico equivalente, saturação pelo mesmo tipo de fluido, e ser 

correlacionável com outros poços perfurados no mesmo campo. A anidrita é um dos 

exemplos de excelente unidade de calibração, pois a mesma apresenta valores de raios 

gama (GR), densidade (RHOB) e porosidade neutrônica (NPHI) (Rabelo, 2004). 

Para calibração deve ser evitada a escolha de arenitos, pois possuem 

composições localmente muito variadas, tornando as respostas de perfis diferentes em 

cada poço (Rodriguez, 1992).  

 

2.3. Parâmetros Petrofísicos das Rochas 

 A capacidade de armazenamento e produção de petróleo de um reservatório 

depende das características das suas rochas e dos fluidos que se encontram nele. O 

conhecimento das propriedades petrofísicas é muito importante para compreender os 

mecanismos que comandam o movimento dos fluidos no interior do reservatório. É 

importante conhecer os parâmetros de porosidade, permeabilidade e saturação de água 

das rochas sedimentares (Bonet, 1991).   

 

2.3.1. Porosidade 

A porosidade é uma das mais importantes propriedades de rochas no que se 

refere à indústria do petróleo. Ela mede diretamente a capacidade de armazenamento de 

fluido de uma rocha. A quantidade de fluidos em uma rocha reservatório é função do 

volume de poros da mesma. Em relação às rochas reservatório considera-se porosidade 

absoluta e porosidade efetiva. E em relação à rocha, de forma geral, a porosidade é 

função de duas classes de fatores: primário que acontece na origem da porosidade 

primária, e secundária que acontece na origem da porosidade secundária (Chicourel, 

1959). 

Genericamente, Silva (2001) expressa que a porosidade φ  é definida como a 

relação entre o volume de espaços vazios VV  de uma rocha e o volume total 

VSt VVV +=  da mesma, e é expressa em porcentagem, sendo dada por: 

                                            
t

v

V
V

=φ .                                                             (2.1) 

Onde: φ  é a porosidade (%), VV é o volume de poros, SV  é o volume sólido da 

rocha e tV é o volume total da rocha.  
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A porosidade é uma quantidade adimensional, sendo definida como uma fração 

ou razão. Ela pode ser expressa em percentagem, na forma decimal ou em unidades de 

porosidade (Serra, 1984). 

Existem fatores que afetam a porosidade, tais como: forma dos grãos, variação 

do arranjo dos grãos, uniformidade e cimentação. Nesse primeiro caso, os grãos são 

bastantes irregulares, nunca se encaixando perfeitamente, mesmo sob a ação da 

sobrecarga das camadas superiores. Se os grãos tem uma forma alongada ou achatada e 

são arrumados com suas superfícies juntas, a porosidade pode ser baixa. No segundo 

caso, apesar do tamanho dos grãos não influenciar na porosidade da rocha, a variação 

no arranjo dos mesmos pode acarretar alterações bastante significativas no valor da 

porosidade. O terceiro caso, quando existe variação no tamanho dos grãos. Aqueles de 

dimensões menores se encaixam nos espaços entre os maiores, resultando na redução da 

porosidade. Finalizando os fatores, a cimentação é a quantidade de material cimentante 

e a distribuição do mesmo no meio poroso alteram a porosidade (Nocchi, 2004). 

Existem duas formas de determinar a porosidade, uma delas é a forma direta, 

feita em laboratório a partir da medição da porosidade de plugues que são retirados dos 

testemunhos dos poços. Sendo assim, quando se deseja determinar a porosidade no 

laboratório deve-se prever na perfuração dos poços a retirada de testemunhos. Para esta 

determinação deve-se medir o volume total da rocha e o volume de espaços vazios. A 

outra forma é a indireta, esta faz a determinação da porosidade através de perfis que são 

corridos nos poços, durante o processo de perfuração. Estes perfis partem das 

propriedades elétricas da rocha e dos fluidos contidos. 

  

2.3.1.1. Porosidade Total ou Absoluta 

 Este tipo de porosidade é definido como sendo a relação entre o volume de 

vazios de uma rocha (poros, canais, fissuras), sejam eles interconectados ou não, e o 

volume total da mesma (Figura 2.3).  

A determinação da porosidade absoluta tem aplicação direta no estudo de 

reservatórios, apenas para o cálculo de reservas. O arenito pode apresentar uma 

porosidade total considerável, sem, contudo haver intercomunicação de poros. O que 

impossibilita a migração do fluido presente no reservatório (Gomes, 2003; Suguio, 

1973; Bonet, 1991). 
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Figura (2.3) – Espaço intersticial numa rocha clástica. 

  

2.3.1.2. Porosidade Efetiva  

A porosidade efetiva ( eφ ) representa o espaço ocupado pelo fluido, que este 

pode ser deslocado através do meio poroso que se encontra. Visto que é uma relação 

entre os espaços vazios interconectados de uma rocha com o seu volume total. Para 

engenharia do petróleo é esse valor quantitativo que interessa para estudo (Gomes, 

2003; Bonet, 1991). 

A fórmula que caracteriza a porosidade efetiva é dada por: 

                                                  
t

i

e
V

V
=φ .                                                     (2.2) 

   Onde: eφ é a porosidade efetiva; iV  é o volume de poros interconectados e tV  é 

o volume total. 

Rochas com materiais granulares, pobre a moderadamente cimentados, 

apresentam valores iguais de tφ  e eφ , já que as rochas altamente cimentadas, por 

exemplo, calcários, geralmente apresentam grandes diferenças entre os valores de 

porosidade total e efetiva (Bonet, 1991). 

2.3.1.3. Porosidade Primária  

 Este tipo de porosidade também é conhecida como porosidade original. Ela é 

desenvolvida durante o processo deposicional do material orgânico. Os fatores que 

controlam a porosidade primária são: o tamanho dos grãos, empacotamento, seleção, 

angularidade, compactação, grau de cimentação e o conteúdo de argila.  
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 Em areias bem distribuídas e não compactadas a porosidade pode chegar a 

47,6%. Para areias do tipo limpas, misturadas e muito bem distribuídas a porosidade 

pode chegar a 43%. Enquanto para areias de grão médio e grosso, mal distribuído a 

porosidade chega a 25,9%. A areia de grãos finos mantém uma porosidade de 

aproximadamente 30% independente da distribuição (Welex, 1984). 

 Exemplos de porosidade primária é porosidade intergranular de arenitos, a 

porosidades intercristalina e intergranular de alguns calcários (Silva, 2003; Bonet, 

1991). 

 

2.3.1.4. Porosidade Secundária  

 A ação de agentes geológicos logo após o processo de formação da rocha resulta 

na porosidade secundária. Esses agentes podem contribuir para o aumento ou 

diminuição da porosidade. A diminuição da porosidade vem em conseqüência da 

cimentação e da compactação do arenito devido ao seu próprio peso. O seu aumento é 

devido ao desenvolvimento de fraturas encontradas em arenitos, folhelhos e calcários, 

bem como a dissolução (Welex, 1984; Nery, 1990).    

 

2.3.1.5. Porosidade em Rochas Reservatório 

 A rocha reservatório é permo-porosa com capacidade de acumular uma 

quantidade comercial de óleo e/ou gás. A maioria ocorre em rochas sedimentares 

clásticas e não clásticas, principalmente arenitos e calcários. Mas outros tipos de rocha 

podem apresentar altos valores de porosidade, a ponto de serem consideradas 

importantes do ponto de vista comercial (Suguio,1973; Bonet, 1991). 

 Os arenitos, os calcários e dolomitos porosos e permeáveis constituem rochas 

ricas em petróleo, sendo dessa forma potenciais armazenadoras. As percentagens de 

rochas reservatórios, considerando a litologia de reservatórios de petróleo, são em sua 

maioria: 59% de arenitos, 40% de calcários e dolomitos, e 1% de rochas fraturadas. Em 

folhelhos e em rochas cristalinas fraturadas, o petróleo pode ser armazenado.  

 Os arenitos são freqüentes em rochas reservatório, possuem propriedades de 

porosidade e permeabilidade  em média maior que qualquer outra rocha. Eles podem ser 

espessos, chegando a várias centenas de metros de espessura, e apresentar grande 

continuidade lateral (Suguio, 1973). 

 Bonet (1991) afirma que arenito é uma rocha competente e quebradiça, e está 

sujeito a fissuras como qualquer outra rocha de competência comparável. Suas 
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dimensões dependem das condições de sua sedimentação. Os mais externos foram 

depositados devido às transgressões marinhas, todavia, a maioria se apresenta em forma 

lenticular. 

 Os calcários são rochas carbonatadas, da mesma forma que os dolomitos. A 

porosidade nos calcários é localizada tanto lateral como verticalmente, em uma camada. 

Os poros podem ser bem maiores do que os de arenitos, dando ao calcário uma grande 

permeabilidade. Os calcários apresentam porosidade primária e secundária, devido à 

precipitação de calcita e dolomita das soluções e à recristalização, o qual reduz a 

porosidade original das rochas carbonatadas, e as mesmas quase sempre apresentam 

porosidade secundária (Bonet, 1991; Welex, 1984).  

 Os melhores e maiores reservatórios de óleo e gás do planeta são os arenitos e os 

calcários. Mas existem outros tipos de rochas que podem apresentar porosidade e 

permeabilidade suficientes que são eles: conglomerados e brechas, folhelhos fraturados, 

síltes, arcósios, rochas ígneas e metamórficas fraturadas. 

        

2.3.1.6. Métodos de Determinação 

 Na indústria do petróleo existem vários métodos para determinar a porosidade de 

rochas consolidadas, a partir do uso de pequenas amostras e cálculos estatísticos. Estes 

métodos englobam a medida física do volume total, do volume de sólidos e volume de 

poros. Na medida da porosidade feita em laboratório é necessária à determinação de 

dois desses três parâmetros básicos. Os métodos de determinação de porosidade são 

citados logo abaixo por Bonet (1991). 

 O método direto é feito a partir da medição direta em laboratório para o cálculo 

do volume total. Essa medição é utilizada quando o testemunho tem forma geométrica 

definida. É medido então o volume total da amostra e o volume de sólidos, e com base 

nestes se pode determinar o volume poroso fazendo então uma diferença entre as duas 

medidas.  

 O método da bomba de mercúrio destina-se a medir o volume total e o volume 

de vazios de testemunhos consolidados. O procedimento para medir o volume total é o 

seguinte: a amostra é imersa em mercúrio, que não invadirá o espaço poroso 

espontaneamente. Dessa forma mede-se o volume deslocado. Aplica-se uma pressão 

para que o mercúrio invada o espaço poroso. A porosidade é determinada a partir da 

determinação do volume de mercúrio que invadiu a amostra.  



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                           Aspectos teóricos 

 

Francisco Wilton de Freitas Silva, Maio /2009                                                                                                     26 

 O método do picnômetro mede o volume total de um corpo sólido. Ele é 

combinado com o método anterior, pois consiste em medir o volume deslocado de 

mercúrio ao se mergulhar uma amostra no mercúrio (Rabelo, 2004). 

No método da embebição, a amostra é imersa num fluido molhante sob vácuo 

por longo tempo. O fluido invade espontaneamente a amostra preenchendo o espaço 

poroso. A amostra é pesada antes e depois da embebição, e como a densidade do fluido 

é conhecida, pode-se calcular o volume poroso.  

 

2.4. Tipos de Perfis 

As variáveis geológicas ou geofísicas disponíveis nos perfis elétricos são: 

Porosidade neutrônica ou NPHI, chamado de porosidade neutrônica que 

corresponde ao índice de hidrogênio da formação. Seu funcionamento se baseia no 

princípio de que o nêutron não possui carga elétrica e tem massa semelhante ao 

hidrogênio. Os nêutrons penetram a formação geológica, e “perfuram” a eletrosfera 

colidindo diretamente com os átomos dos diferentes elementos que compõem a rocha. 

Ao colidirem, esses nêutrons desaceleram e reduzem-se a níveis termais que chegam 

aos detectores. 

Densidade ou RHOB: corresponde à densidade média de uma unidade 

litológica da formação (rocha e fluido). Sua medida baseia-se na emissão de raios  gama 

(provenientes do Césio 137) que saem em alta velocidade e colidem com os elétrons 

presentes perdendo energia. Após as colisões os raios gama retornam e são contados. 

Dessa forma, quanto menor o número de emissões gama contadas maior será a 

densidade da rocha. 

Raio gama: medida baseada na emissão radioativa natural de rochas que contém 

Potássio 40 ou elementos da série urânio-tório. Ideal para o cálculo do volume de argila 

e volume de rocha do reservatório que pode conter argila. 

Resistividade ou ILD: consiste em medir a habilidade da formação geológica 

em resistir à passagem de um fluxo de corrente elétrica, permitindo identificar o tipo de 

fluido que preenche os interstícios do reservatório. Fornece também dados para o 

cálculo de saturação por água (neste caso, salgada) e possibilita determinar a presença e 

localização de hidrocarbonetos, bem como sua quantidade, se NPHI for conhecido. 

Perfil sônico ou Dt: é a medida do tempo que um pulso sonoro leva para 

atravessar determinado intervalo de formação geológica. Relaciona diretamente tempo 
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de trânsito e porosidade da formação rochosa, ou seja: quanto maior o tempo de 

trânsito, menor a densidade da formação. 

A figura 2.4 mostra exemplos de perfis obtidos em um poço exploratório. O 

perfil GR apresenta dois corpos arenosos com baixa argilosidade: o primeiro está a uma 

profundidade de 2.850m e o segundo a uma profundidade de 2.965m. O corpo superior 

pode ser interpretado como arenito argiloso enquanto que o corpo inferior é um arenito 

bastante limpo. O perfil neutrônico NPHI mostra que a porosidade do corpo superior e 

do inferior é baixa, diminuindo para a base. Estimativas quantitativas podem ser obtidas 

a partir dos perfis. A resistividade de ambos os corpos é relativamente alta, 

possivelmente pela baixa porosidade. 

 

Figura (2.4) – Exemplo de uma suíte de perfis obtidos em um poço exploratório (Thomas, 2004). 
 

Tanto a densidade RHOB quanto a velocidade DT apresentam valores 

relativamente altos, atestando a baixa porosidade desses arenitos, mostrando ser 

reservatórios de baixa produtividade. A figura 2.5 apresenta uma situação em que houve 

a confirmação de uma jazida comercial de petróleo, pois o perfil RHOB e o DT 

mostram a presença de arenitos porosos a uma profundidade a partir de 2.890m. 

Observa-se ainda que a parte superior (laranja) é bastante argilosa, e a parte inferior 

(azul) é limpa, como pode ser visto no perfil GR. O corpo superior por sua vez 

apresenta resistividade alta, indicando que a jazida pode ser rica em hidrocarbonetos. 

Enquanto o corpo inferior apresenta baixa resistividade, confirmando a presença de 
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água salgada. Com indícios da presença de hidrocarbonetos durante o processo de 

perfuração foi realizado um teste da formação superior que comprovou a existência de 

petróleo, que pode ser considerada comercial (Thomas, 2004). 

 

Figura (2.5) – Exemplo de perfis mostrando um reservatório comercial de petróleo (Thomas, 2004).  
 

2.4.1. Perfis Elétricos de Poços 

De acordo com Thomas et al. (2001) o perfil de um poço é a imagem visual, em 

relação à profundidade, de uma ou mais características das rochas perfuradas. Eles 

podem ser obtidos através do deslocamento contínuo de um sensor de perfilagem dentro 

do poço, os valores são captados na cabeça do poço e registrados em arquivos digitais. 

A figura 2.6 ilustra a coleta de perfis de poços. Podem-se observar tanto as 

litofácies ao longo do poço quanto o sensor de perfilagem dentro dele fazendo a 

medição de uma ou mais características. Os perfis coletados têm o objetivo de melhor 

avaliar as formações geológicas quanto à ocorrência de uma jazida comercial de 

hidrocarbonetos. Geofísicos podem inferir considerações acerca de um poço tendo em 

mãos os valores dos perfis medidos juntamente com outras técnicas. Geralmente 
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gráficos podem ser construídos a partir dos arquivos de perfis de poços para auxiliarem 

na análise. O lado esquerdo da figura 2.6 exibe um exemplo de um desses gráficos. 

 

Figura (2.6) – Simulação de coleta de perfis elétricos (Thomas, 2004). 
 

Não se pode deixar de mencionar de forma sucinta que a ‘testemunhagem’ é um 

processo de coleta de amostras reais das formações rochosas dentro do poço. As 

amostras são levadas a laboratório e testes são efetuados para se saber qual formação 

está presente em determinada profundidade no poço, bem como outras características da 

rocha. 

 

2.4.2. Porosidade Neutrônica 

O nêutron, como se sabe, é uma partícula neutra que tem aproximadamente a 

mesma massa de um próton, 1,6746.10-24 g, cerca de 1.840 vezes maior que a massa do 

elétron. Os nêutrons são produzidos somente pela transmutação de um nuclídeo em 

outro. Diferente do raio gama ou de uma partícula carregada, que reagem com os 

elétrons orbitais em um meio, o nêutron interage quase que exclusivamente com os 

núcleos atômicos. Conseqüentemente, as interações neutrônica na matéria são mais 

raras do que as gama ou as de partículas carregadas (Hearst & Nelson, 1985). 

Existem três tipos de fontes de nêutrons: fissão espontânea, misturas de α -

emissores com berílio e geradores de nêutrons. Na perfilagem, a mais comum 

corresponde aos α -emissores. Esse tipo de fonte usa uma mistura de Plutônio-Berílio 

ou Amerício-Berílio. A reação da mistura produz um nêutron e três partículas α  ou um 

núcleo 12C. Os nêutrons produzidos são emitidos continuamente, e têm entre 1 e 12 

MeV de energia, sendo a maioria abaixo de 4,5 MeV (Figura 2.7). Esses nêutrons 
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“rápidos” (de alta energia) sofrem sucessivas colisões com os núcleos de vários átomos 

da formação e dos fluidos. A energia é perdida durante as colisões. Em conseqüência 

disso os nêutrons tornam-se “lentos” ou “termais”. Esses nêutrons lentos são então 

capturados por átomos, os quais emitem raios gama de captura (Desbrandes, 1985). 

A quantidade de energia perdida durante uma colisão pode ser definida como: 

                                            
( )

21

4

m

m
FE

+

=                                                   (2.3) 

onde: FE é a energia fracional perdida e m é a massa do núcleo colidido em unidade de 

massa atômica (u.m.a.). 

A energia fracional perdida é proporcional à massa do átomo colidido. Por esse 

princípio, a perda mais significativa de energia ocorre quando um nêutron colide com 

um átomo de hidrogênio, visto que este tem praticamente a mesma massa de um 

nêutron, e a máxima quantidade de energia perdida é uma função da concentração de 

hidrogênio (Brock, 1986). 

A distância percorrida pelo nêutron varia com a quantidade de hidrogênio 

presente. Se o hidrogênio, numa formação, está presente nos fluidos que preenchem os 

poros essa distância é função da porosidade do meio e da natureza dos fluidos 

intersticiais. Por exemplo, para alta porosidade preenchida com óleo ou água, a 

distância percorrida é insignificante, é longa para baixa porosidade ou para formações 

contendo gás (Desbrandes, 1985). 

Quando os poros são preenchidos com gás em maior quantidade do que óleo e 

água haverá uma redução no valor da porosidade neutrônica. Isso ocorre porque a 

concentração de hidrogênio no gás é menor do que na água ou no óleo. Esse efeito é 

conhecido como Efeito do Gás (Asquith & Gibson, 1982). 

A medida da concentração de íons hidrogênio a partir da contagem de nêutrons 

térmicos é a medida do perfil neutrônico (NPHI), e essa quantidade está relacionada à 

porosidade da formação (Asquith & Gibson, 1982). 

Inicialmente, as ferramentas neutrônicas apresentavam um transmissor e um 

receptor, o Sidewall Neutron Log (SNL). As ferramentas atuais apresentam um 

transmissor e dois receptores, que é o caso do Compensated Neutron Log (CNL). 

A vantagem do CNL sobre o SNL é que o primeiro não é afetado pelas 

irregularidades do poço. Ambos os perfis são registrados em unidades de porosidade 

aparente de calcário, arenito e dolomito e assim, se uma formação é composta de 
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calcário e o perfil neutrônico é registrado na unidade de porosidade aparente do 

calcário, então, a porosidade aparente é igual à porosidade verdadeira. Contudo, se a 

formação é composta de arenito ou dolomito, a porosidade aparente do calcário deve ser 

corrigida para a porosidade verdadeira com o uso de uma carta de correção apropriada 

(Asquith & Gibson, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura (2.7) – Representação esquemática de ferramenta Neutrônico com dois detectores 

(adaptado de Ellis, 1987). 
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CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 Justificativa e relevância 

Este trabalho de dissertação investiga uma técnica para correlacionar perfis 

elétricos de porosidade neutrônico em poços petrolíferos. Para tal, é utilizada a técnica 

do DFA (Detrended Fluctuation Analysis), ferramenta bastante útil para demonstrar as 

correlações de longo alcance temporal, permitindo assim a detecção de auto-

similaridade intrínseca e extração de informação não vista.  

Os registros históricos e arqueológicos comprovam que o petróleo era utilizado 

há mais de seis mil anos. Nos capítulos e versículos do Antigo Testamento da Bíblia 

Sagrada, é mencionado diversas vezes sobre sua utilidade, sendo que era conhecido por 

betume. Os mesopotâmicos, do Egito, da Pérsia e da Judéia utilizavam o betume para 

pavimentação de estradas, calafetação de grandes construções, aquecimento e 

iluminação de casas, lubrificação e até como laxativo. O afloramento do petróleo no 

Oriente Médio era muito natural. Os árabes utilizavam petróleo para fins bélicos e 

iluminação de residências (in: www.brasilescola.com). 

O nascimento da moderna indústria petrolífera é datada nos meados do século 

XIX, quando em 1859, o americano Edwin Laurencie Drake, perfurou com sucesso o 

primeiro poço de petróleo na Pensilvânia/USA. 

Quanto ao comércio mundial de petróleo, os Estados Unidos até o final do 

século XIX, tiveram seu domínio praticamente sozinhos. Essa supremacia ficou 

ameaçada nas últimas décadas desse século, por causa da produção de óleo nas jazidas 

de Cáucaso com capital russo e sueco, localizada na península de Apsheron.   

Outras empresas européias foram surgindo e expandindo-se rapidamente pelos 

locais propícios a existência do petróleo. O capital anglo holandês passou a controlar 

muitas das reservas do Oriente Médio, sendo este um local de intensas pesquisas, e a 

partir destas, a comprovação de que a região era responsável por 70% das reservas 

mundiais.  

No Brasil, as primeiras tentativas de encontrar o petróleo datam no ano de 1858, 

quando o Marquês de Olinda concedeu a José de Barros Pimentel o direito de extrair 

betume em terrenos situados às margens do Rio Marau/BA. No ano de 1897, o 

fazendeiro Eugênio Ferreira de Camargo perfurou o primeiro poço petrolífero do país, 

na região de Bofete (SP), sendo que dele foram extraídos apenas dois barris. Em 1930, 
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depois de vários poços perfurados no país sem sucesso, o engenheiro agrônomo Manoel 

Inácio Bastos, tomou conhecimento da existência de uma lama preta oleosa usada para 

iluminar residências no estado da Bahia. A partir desse fato, o engenheiro sentiu a 

necessidade de realizar várias pesquisas e coletar amostras para estudar de que 

realmente se tratava aquela lama oleosa. Apesar do preconceito enfrentado pela 

comunidade naquela época, Manoel Inácio Bastos não desistiu de seus objetivos. Dois 

anos após foi recepcionado por Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e nesse encontro o 

engenheiro entregou um relatório sobre a presença da substância em Lobato/BA. Nessa 

mesma época afloraram os primeiros motores movidos ao petróleo. O petróleo estava 

restrito apenas ao uso doméstico e à iluminação pública. 

 A prospecção petrolífera é uma atividade que envolve a avaliação do 

comportamento da litologia do subsolo através de métodos geológicos, sísmicos e 

geofísicos. Estes métodos combinados entre si apresentam a coordenada superficial de 

onde devem ser perfurados os poços. Nesse momento de sondagem é possível prever e 

diagnosticar a existência das diferentes camadas litológicas, mas não se pode ainda 

prever a existência do petróleo. O que pode ser diagnosticado é apenas um local mais 

favorável a sua existência. As informações técnicas colhidas a partir dos dados 

geológicos, sísmicos e geofísicos no processo de prospecção são de fundamental 

importância para avaliação do valor econômico da jazida.  

Há muito tempo a atividade de prospecção petrolífera era feita com valores 

econômicos baixos, e se conseguiam elevados índices de sucesso. Hoje, existe uma 

grande parte dos produtos derivados do petróleo. O atual modelo socioeconômico e a 

forma de vida das pessoas fazem com que o transporte das mesmas e de mercadorias 

fortifique a indústria do consumismo, tornando assim a prospecção um valor econômico 

muito elevado. Os diferentes métodos de exploração do petróleo para avaliar sua 

existência em camadas litológicas cada vez mais profundas chegam a milhares de 

dólares. A disponibilidade do petróleo abundante e barato é um pilar básico para as 

sociedades industrializadas. Nos últimos tempos a causa dos conflitos entre nações tem 

sido devido ao petróleo.  

As áreas de fácil mapeamento são suficientes para localizar as jazidas, os 

reservatórios e, consequentemente, o hidrocarboneto. Ao fazer sua extração em maiores 

profundidades é necessário conhecer os parâmetros primários de um reservatório, como 

por exemplo, a radioatividade total da formação geológica, as estimativas de 

porosidade, a resistividade, a densidade da rocha, entre outros. De outro lado, para ter a 
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confiabilidade dos dados dos parâmetros primários colhidos, novas tecnologias e 

técnicas de exploração, de explotação e de recuperação são implementadas a fim de 

melhorar os resultados e ter a certeza da perfuração do poço.  

A definição da estratégia de produção ou recuperação é feita em cima da 

avaliação do perfil ou imagem visual dos parâmetros petrofísicos e dos dados 

geofísicos, em relação à profundidade. A imagem visual gerada com os dados colhidos 

de cada perfil do poço, a partir de um software, mostra características ou propriedades 

das rochas perfuradas. Os dados dos perfis elétricos dos poços, por exemplo, são 

armazenados em arquivos digitais. Eles são obtidos a partir de ferramentas descidas 

diretamente no poço. A partir da perfilagem pode-se mapear o poço usando diferentes 

tipos de gráficos ou figuras. Muitas das ferramentas existentes para determinar, 

classificar e estimar as propriedades quantitativas e qualitativas ao longo do poço são 

softwares de valor comercial muito elevado.  

Existem diversas teorias a respeito da origem do petróleo. A mais aceita pela 

comunidade científica é origem orgânica, com a presença de compostos, cuja estrutura 

molecular é a mesma encontrada nos seres vivos. O petróleo, nesse caso, foi gerado a 

partir da transformação da matéria orgânica encontrada e acumulado nas rochas 

sedimentares, quando submetida às condições térmicas e de pressão adequadas.  

A rocha geradora possui um volume de matéria orgânica em quantidade e 

qualidade adequada.  Seu volume pode ser muito delgado para a geração em 

quantidades comerciais. A matéria orgânica é de origem de seres vivos presentes nas 

rochas sedimentares. A presença dela nesses tipos de rochas reflete vários fatores como 

a natureza dos microorganismos, das algas, das condições físicas, e químicas do 

ambiente deposicional. 

O processo de migração primária do petróleo das rochas geradoras até as rochas 

reservatórios é um fator importante para as acumulações comerciais. Existem várias 

teorias para explicar esse processo, mas acredita-se no momento, que é devido ao 

aumento da pressão nas rochas geradoras por causa da compactação das rochas que se 

encontram em um nível superior e à expansão do volume ocasionada pela matéria 

orgânica. Nessas condições, o gradiente de pressão entre a rocha geradora e outras 

camadas adjacentes favorecem a formação de microfraturas, permitindo o 

hidrocarboneto fluir para outra espécie de rocha diferente. Os processos envolvidos de 

forma repetitiva, com o aumento de pressão, movimentação de fluidos, e 

microfraturamento, e com este, o alívio da pressão constituem os processos 
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fundamentais para que o petróleo seja expulso em quantidades significativas. Ainda 

fala-se em migração secundária como sendo o processo do deslocamento de petróleo 

entre a rocha geradora e a trapa.  

A rocha reservatório apresenta porosidade e permeabilidade adequadas a 

acumular petróleo. Dessa forma, explica-se o porquê que as maiores reservas 

encontradas estão em arenitos e em rochas carbonáticas, sendo também encontrados em 

folhelhos, conglomerados ou até mesmo, de forma rara, em rochas ígneas e 

metamórficas.  

O petróleo passando pelas condições de geração, migração e reservatório, exige 

a necessidade de que o caminho seja interrompido até a superfície. Esse bloqueio é 

produzido pela rocha selante, a qual apresenta baixa permeabilidade (Thomas, 2004), 

associada à alta pressão capilar, de modo a impedir a migração vertical do petróleo. As 

rochas selantes ou capeadoras retêm o petróleo nas trapas.  

A perfilagem final, executada ao término da perfuração do poço, permite obter 

informações importantes a respeito das formações atravessadas pelo poço: litologia, 

espessura, porosidade, prováveis fluidos existentes nos poros e suas saturações. A maior 

limitação da perfilagem é a  pequena extensão de seu raio de investigação lateral, de 

forma que apenas a vizinhança é analisada pela perfilagem. Os perfis mais utilizados em 

um poço exploratório são Raio Gama (GR), Neutrônico (NPHI), Indução (ILD), Sônico 

(DT) e Densidade (RHOB). Cada parâmetro desses é composto de centenas a milhares 

de pontos, e cada um por sua vez fornece informações das rochas. O melhor 

aproveitamento desses perfis é sua utilização em conjunto para definir se sua formação 

geológica é um reservatório de baixa produtividade, ou se é uma reserva 

comercialmente satisfatória. 

A porosidade representa o volume em porcentagem de vazios de uma rocha. O 

valor estimado da porosidade compreende entre 10% a 20% na maioria dos 

reservatórios. Existem dois tipos distintos de porosidade, a absoluta e a efetiva, a 

primeira corresponde ao volume total de vazios, enquanto a segunda se refere apenas 

aos poros conectados entre si. A porosidade nos reservatórios pode ser representada de 

forma horizontal e vertical. A produtividade do reservatório está marcada pela 

quantidade e tamanho, geometria e grau de conectividade dos poros. A partir dos dados 

dos testemunhos e dos perfis elétricos é possível fazer uma classificação da porosidade 

da seguinte forma: insignificante (0-5%), pobre (5-10%), regular (10-15%), boa (15-

20%), ou muito boa (>20%) (in: www.pgt.com.br).    
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A porosidade primária é formada durante a deposição dos sedimentos podendo 

ser intergranular ou intragranular. Este tipo de porosidade tende a diminuir com o 

soterramento, pelo efeito da compactação mecânica e da diagênese. A porosidade 

secundária é formada após a deposição, geralmente como um resultado da dissolução de 

minerais. Os arenitos apresentam, em sua maioria, o tipo de porosidade primária, 

enquanto que a secundária ocorre com freqüência em rochas carbonáticas. O que faz 

aumentar o volume de vazios das rochas são as fraturas. Nos reservatórios areníticos e 

carbonáticos as fraturas contribuem para que aumente a conectividade dos poros.  

Na década de 70, século XX, iniciou-se a exploração petrolífera no Brasil, 

marcada pela descoberta do Campo de Namorado e de outros campos na Bacia de 

Campos no estado do Rio de Janeiro. Esta bacia é atualmente offshore (em mar) mais 

produtiva do Brasil, localizada na região sudeste do país, ao longo da costa norte 

daquele estado (Rangel & Martins, 1998). Segundo a ANP (Agência Nacional do 

Petróleo), o perfil da produção anual de petróleo para o Estado do Rio de Janeiro 

corresponde a 96% da produção nacional em mar, e a 76% da produção nacional total, 

sendo que no ano de 2004 a produção ficou em torno de 460 milhões de barris 

equivalentes de petróleo. A área de estudo a ser trabalhada localiza-se cerca de 80 Km 

offshore do Rio de Janeiro abrangendo uma área de 57 Km2 (Figura 1.1). O Campo de 

Namorado, na época de sua descoberta, em 1975 era um dos maiores do país. Nele 

foram perfurados 56 poços, sendo que desses, 36 são produtores. A importância 

econômica dos arenitos turbidíticos do Campo de Namorado e a representatividade 

geral dos reservatórios turbidíticos na produção do petróleo é de fundamental 

importância. Esse campo maduro oferece muitas dificuldades para propor novas 

locações, mas a implementação de novas técnicas modernas emerge novas propostas. 

A caracterização do reservatório consistiu em determinar dentre aquelas 

litologias presentes nos testemunhos quais litologias, consistiam em rochas reservatório, 

identificar os intervalos nas quais elas ocorriam através dos dados de perfis. 

Posteriormente, foram determinadas as funções discriminantes para os agrupamentos de 

fácies e finalmente, a modelagem da indicadora (Santos et al., 2003). 

O pacote de dados públicos utilizado nesta pesquisa é do Campo Escola de 

Namorado, localizado na Bacia de Campos, cedido pela Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) através da política de cessão de dados públicos para finalidades acadêmicas. O 

pacote contém dados de 56 poços, sendo que de cada poço há um conjunto dos cinco 

perfis citados em formato LAS. Mas somente 52 poços possuem a curva NPHI. 
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Ao estimar o valor médio do tempo de estacionariedade, se estabelece um 

janelamento de boa resolução de sinais. O tempo de estacionariedade é definido como o 

intervalo de tempo durante o qual o sinal mantém as mesmas características (Blesic et 

al., 1999). Uma ferramenta clássica que pode ser destacada e utilizada para estudar o 

fenômeno das características não-estacionárias dos sinais é o DFA. Essa técnica foi 

utilizada pela primeira vez por (Peng et al, 1994) para analisar a similaridade entre 

nucleotídeos de espécies animais e também para o estudo das características 

estacionárias de sinais neurais. As diversas transformações lineares e não lineares 

afetam o dimensionamento e propriedades de correlação em um sinal. A técnica de 

DFA tem sido mostrado para quantificar com precisão a correlação entre os sinais não 

estacionários provenientes da lei de potência. 

A amostragem por análise de agrupamentos pressupõe a disposição dos itens de 

uma população em subgrupos heterogêneos representativos da população global. Para 

um modelo ideal, cada conglomerado pode ser encarado como uma pequena população.  

A perfeita formação do agrupamento implica que cada elemento do mesmo é 

exatamente semelhante ao outro. Em geral, não é prático ou mesmo possível dispor os 

itens em subgrupos heterogêneos. Mas deve-se selecionar um número bem maior de 

agrupamentos para evidenciar a sua formação.  

Tyron (1939) foi o primeiro a usar o termo Análise de Agrupamentos, este 

comporta uma variedade de algoritmos de classificação diferente voltado à organização 

dos dados observados em estruturas que façam sentido. A idéia é que os dados sejam 

organizados com características comuns que ocorram entre eles. O campo de atuação de 

Análise de Agrupamento é muito vasto, um deles é o da geografia, na classificação de 

cidades, estados ou regiões de acordo com variáveis físicas, demográficas e 

econômicas.  

Os softwares (Matlab, Origin, Statistica e o Force 2.0) utilizados no trabalho são 

aplicativos de natureza técnica, adequado àqueles que desejam implementar e testar 

soluções com facilidade e precisão. Eles possuem facilidades de computação, 

visualização e programação, dentro de um ambiente amigável e de fácil aprendizado. É 

importante que todos seus elementos e suas operações sejam bem entendidos para se 

obter bons resultados. A vantagem desses softwares é que dispõe de uma biblioteca, no 

menu help, bastante abrangente de funções matemáticas, gerações de gráficos e 

manipulação de dados que auxiliam muito o trabalho a ser executado. Outra vantagem 
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que alguns desses softwares permitem é a possibilidade de implementar novos conceitos 

e funções na própria biblioteca dos softwares, tornando cada vez mais rico o programa.  

    

1.2 Objetivos Gerais 

Utilizar a técnica de DFA para descobrir padrões nos dados do perfil elétrico de 

porosidade Neutrônica (NPHI).  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 Calcular valores de DFA de cada perfil de porosidade Neutrônica (52 poços do 

Campo de Namorado). Examinar os agrupamentos individuais dos dados dos perfis 

elétricos dos poços de petróleo. Encontrar similaridade entre os diferentes poços através 

de agrupamentos hierárquico e não hierárquico. 

 

1.4 Roteiro de Dissertação 

A dissertação será dividida em cinco capítulos. O capítulo 2 faz uma abordagem 

da fundamentação teórica do assunto estudado, enfatizando a aquisição de novos 

conceitos e parâmetros empregados na indústria do petróleo, englobando noções de 

geologia de petróleo, fundamentos de perfilagem de poço, parâmetros petrofísicos das 

rochas e o histórico da Bacia de Campos, bem como será enfatizada a utilização de 

perfis elétricos. No capítulo 3, é descrita a técnica DFA juntamente com a Análise de 

Agrupamentos, este capítulo ainda corresponde à descrição da metodologia e quais os 

materiais utilizados, bem como os métodos empregados. Descrevendo assim as etapas 

utilizadas nesta dissertação, as quais são baseadas nas ferramentas computacionais do 

Matlab, Origin, Statistica e Force 2.0. Os resultados obtidos a partir dos diversos 

aspectos, e sua discussão são apresentados e mostrados no capítulo 4. Finalmente, no 

capítulo 5 são relatadas as principais conclusões desta pesquisa e possíveis trabalhos 

futuros. 
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Figura (1.1) – Mapa de localização da área de estudo, as setas representam os limites norte e sul 

da Bacia de Campos (modificado de Bacoccoli et al., 1980). 
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CAPÍTULO V. CONCLUSÃO 

 O DFA é uma técnica muito eficaz para detectar autocorrelação de longo alcance 

em séries temporais com não-estacionaridade. Neste trabalho aplicou-se o DFA em 

dados de perfil de porosidade neutrônica em poços de petróleo. Após se obter os H 

(expoente de Hurst) para os perfis elétricos de porosidade neutrônica (NPHI) dos 52 

poços de petróleo, procedeu-se a uma análise estatística.   

  A análise de agrupamento mostrou-se muito útil, visto que facilitou o estudo de 

grandes grupos de dados. Tal método fez o agrupamento dos indivíduos em função das 

informações existentes, de modo que os indivíduos pertencentes a um mesmo grupo se 

tornaram tão semelhantes quanto possível e sempre mais semelhantes do que indivíduos 

dos outros grupos. Grosso modo existem duas formas de se fazer análise de 

agrupamento: o método hierárquico e o não-hierárquico. No estudo realizado o método 

não-hierárquico mostrou-se mais eficaz, pois pode explicitar antecipadamente o número 

de k grupos desejados. A análise hierárquica não agrupou adequadamente os dados 

trabalhados. No método não-hierárquico, é necessário explicitar antecipadamente o 

número de k grupos desejados. Para isso, foi utilizado o método k-média por ser uma 

ferramenta estatística bastante empregada em amostras com grande quantidade de 

dados.  Para se fazer uma melhor análise e chegar a uma conclusão precisa de qual dos 

agrupamentos (k = 5, 6 e 7) e mais eficaz, usou-se dois procedimentos: No primeiro 

utilizou-se dados brutos para se fazer uma análise estatística, onde se empregou o k-

média para k = 5, 6 e 7. O segundo procedimento plotou-se um gráfico 3D a partir dos 

dados de H(coeficiente de Hurst) e ao se fazer um corte no mesmo obteve-se as curvas 

de níveis. 

 A partir disso conclui-se que a melhor partição se deu para k=7, isto ficou claro 

depois que plotou-se o gráfico das curvas de níveis dos dados de DFA do perfil de 

porosidade neutrônica dos 52 poços trabalhados.      

 Nesta dissertação foi criado um índice de vizinhança Ω entre os coeficientes de 

Hurst de poços de petróleo. Para altos valores de Ω existe mais agrupamento de dados e 

para baixos valores de Ω há dados espalhados espacialmente, isto é, ausência de 

estrutura espacial.  No modelo nulo ou método Monte Carlo, se fez um embaralhamento 

de um grande número de vezes os dados de H (expoente de Hurst) e se calculou uma 

distribuição de índice de vizinhança Ω. Como o índice de vizinhança real ΩReal está bem 

acima, dos dados da distribuição do modelo nulo, então se pode concluir que os dados 

de H estão agrupados espacialmente. 
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  Em outras palavras, os dados do H produzem dados espaciais mais agrupados do 

que os gerados a partir do modelo nulo. Desta forma conclui-se que é possível encontrar 

padrão espacial usando o coeficiente de Hurst.   

  Enfim, o perfil de porosidade neutrônica (NPHI) comprovou que existem 

padrões espaciais dos expoentes de Hurst, ou seja, parâmetro α . O estudo realizado não 

cataloga diretamente a análise da litologia geológica, mas revela a existência de uma 

distribuição espacial não aleatória.  

  

5.1 – Perspectivas 

 Fazer a mesma análise para outros tipos de perfis elétricos (sônico, densidade, 

indução e raio gama), para ver se existe similaridade entre os distintos perfis. Utilizar 

também outros perfis como sísmicos e geológicos e compará-los para verificar se a 

injeção do DFA é dependente, ou não, do tipo de perfil. 

 Um próximo passo a ser seguido será comparar os resultados obtidos com a 

formação geológica. Isto é, verificar se o agrupamento de H está associado aos dados de 

estruturas geológicas.  
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Programa feito para traçar as curvas de nível no MATLAB 
 
dados = importdata('dados_dfa_nphi.txt') 
  
for n = 1:size(dados,1), %n vai de 1 ateh o num de linhas da matriz dados 
    n 
    hold on 
    plot(dados(n,1),dados(n,2),'o'); 
    text(dados(n,1)+0.02,dados(n,2),num2str(dados(n,4))); 
end 
figure 
  
coords_invert = dados(:,1:2); 
coords_invert = fix(coords_invert * 100) 
  
coords = [coords_invert(:,2) coords_invert(:,1)] 
  
m_coords = zeros(max(coords(:,1)),max(coords(:,2))); 
  
for n = 1:size(coords,1), 
    n 
    m_coords(coords(n,1),coords(n,2))=dados(n,3); 
end 
  
m_interp = interpol_sparse(m_coords); 
contourf(m_interp,30) 
  
hold on 
  
for n = 1:size(dados,1), %n vai de 1 ateh o num de linhas da matriz dados 
    n 
    plot(coords(n,2),coords(n,1),'o');   
    text(coords(n,2)+2,coords(n,1),num2str(fix(dados(n,4))),'FontSize',12,'Color','w'); 
end 
  
colormap jet 
colorbar 
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Programa feito para calcular o DFA do perfil de porosidade neutrônica no MATLAB 
 
load 07.txt; x = 07(:,5); 
pflag = 1; 
  
N = length(x);      
y = cumsum(x); 
  
n1 = 3;  
n2 = round(log2(N/2));  
ns = [2.^[n1:n2] N]';  
nn = length(ns); 
F = zeros(nn,1); 
for n=1:nn 
   t = trend(y, ns(n)); 
   z = y - t; 
   F(n) = sqrt(mean(z.^2)); 
    
end 
  
lns = log10(ns); 
lF = log10(F); 
A = ones(nn,2); 
A(:,2) = lns; 
a = pinv(A)*lF; 
alpha = a(2); 
lFpred = A*a; 
Fpred = 10.^(lFpred); 
  
xx=10.^lns; 
yy=10.^lF; 
  
Fxn = [xx yy]; 
  
  
save Fn07042.txt Fxn -ascii 
%save 075.dat yy -ascii 
  
figure(1); 
loglog(10.^lns, 10.^lF,'b.-','MarkerSize',16); 
hold; 
%loglog(10.^[lns(1) lns(nn)], 10.^[lFpred(1) lFpred(nn)],'k'); 
xlabel('n'); 
ylabel('F(n)'); 
title(['F(n) ~ n^{\alpha} with \alpha = ' num2str(a(2)) ]); 
 
 
 
 
 
 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                               __________________  Anexos 
 

Francisco Wilton de Freitas Silva, Maio/2009  

 

Dados parciais do poço 07 trabalhado nesse projeto de dissertação  
 
DEPT.M          :Measured Depth (Profundidade)                         
DT.                  :01  (perfil sônico)                                 
GR.                  :02   (raio gama)                                  
ILD.                 :03   (resistividade)                                 
NPHI.              :04   (porosidade neutrônica)                                  
RHOB.            :05   (densidade)                                  
 
 
  3025.000    86.3594    73.7656     2.1077    19.8977     2.4849  
  3025.200    86.5547    71.6641     2.1418    20.0391     2.4700  
  3025.400    88.3086    72.8672     2.1631    20.7539     2.4512  
  3025.600    90.1328    75.9531     2.1194    21.0534     2.4527  
  3025.800    90.2109    78.8164     2.0515    21.1084     2.4545  
  3026.000    89.7148    80.2344     2.0235    21.5781     2.4426  
  3026.200    89.8867    78.6914     2.0337    22.2734     2.4369  
  3026.400    90.3738    74.5312     2.0715    21.8320     2.4553  
  3026.600    89.6484    71.4141     2.1245    20.7852     2.4720  
  3026.800    88.5859    70.3555     2.1987    20.2109     2.4730  
  3027.000    88.8984    69.5703     2.2615    20.2546     2.4618  
  3027.200    89.7539    68.7876     2.2873    20.3792     2.4543  
  3027.400    90.2578    69.8633     2.3147    20.1250     2.4609  
  3027.600    90.6484    73.1875     2.3574    20.0352     2.4681  
  3027.800    91.0859    78.1875     2.3496    20.7188     2.4620  
  3028.000    91.3994    81.9023     2.3103    21.4727     2.4586  
  3028.200    90.9648    82.1016     2.2649    21.4453     2.4604  
  3028.400    90.5898    79.9492     2.2695    20.6328     2.4580  
  3028.600    91.3398    78.8577     2.3552    20.1614     2.4558  
  3028.800    92.0430    80.9844     2.4282    20.7734     2.4275  
  3029.000    91.4492    83.6094     2.4504    21.5715     2.3995  
  3029.200    90.1562    83.1094     2.4727    21.5195     2.4268  
  3029.400    90.0334    80.6758     2.4733    21.3845     2.4469  
  3029.600    90.4141    79.6980     2.3359    21.4646     2.4324  
  3029.800    91.0273    79.6147     1.9844    21.0156     2.4082  
  3030.000    91.3479    78.4023     1.5938    20.3906     2.3528  
  3030.200    96.8750    74.0000     1.4048    21.7109     2.2383  
  3030.400   109.7500    65.6875    1.3523    25.5391     2.1218  
  3030.600   119.1250    58.0625    1.3374    28.1758     2.1260  
  3030.800   116.0625    58.4375    1.3279    25.8867     2.2810  
  3031.000   103.8125    66.4375    1.4180    22.2109     2.4045  
  3031.200    94.5000    74.3750     1.7031    20.6641     2.4431  
  3031.400    91.1133    76.0547     2.1211    20.1641     2.4536  
  3031.600    88.6562    73.0312     2.4961    19.5117     2.4722  
  3031.800    86.8242    70.6172     2.7261    19.5352     2.4794 
 


