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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar se é possível construir padrões 
espaciais em reservatórios de petróleo, usando expoentes de DFA (Detrended 
Fluctuation Analysis) dos diferentes perfis geológicos como: sônico, densidade, 
porosidade, resistividade e raios gama. Fizeram parte da amostra 54 poços de 
petróleo do campo de Namorado, localizados na bacia de Campos, no estado 
do Rio de Janeiro, Brasil. Com o intuito de verificar a correlação linear, 
construíram-se matrizes de distâncias entre os poços e matrizes de diferenças 
entre os DFA dos poços, comparadas duas a duas e utilizado como método 
estatístico o teste de Mantel. A hipótese nula consiste em afirmar que não 
existe correlação linear entre as estruturas espaciais formadas pelas matrizes 
de distâncias euclidianas e das diferenças dos expoentes de DFA dos perfis 
geológicos. Os perfis sônicos (p=0,18) e da densidade (p=0,26) foram os que 
revelaram uma tendência à correlação ou correlação fraca. Estudo 
complementar, utilizando o contour plot, mostra os padrões sônicos e da 
densidade compatíveis com presença de correlação espacial, corroborando os 
revelados pelo teste de Mantel. 
 
 
Palavras–chave: Detrended Fluctuation Analysis. Análise Espacial. Perfil 
Geológico. Teste de Mantel. 

 



ABSTRACT 

 

 

This research aims to set whether is possible to build spatial patterns over oil 

fields using DFA (Detrended Fluctuation Analysis) of the following well logs: 

sonic, density, porosity, resistivity and gamma ray. It was employed in the 

analysis a set of 54 well logs from the oil field of Campos dos Namorados, RJ, 

Brazil. To check for spatial correlation, it was employed the Mantel test between 

the matrix of geographic distance and the matrix of the difference of DFA 

exponents of the well logs. The null hypothesis assumes the absence of spatial 

structures that means no correlation between the matrix of Euclidean distance 

and the matrix of DFA differences. Our analysis indicate that the sonic (p=0.18) 

and the density (p=0.26) were the profiles that show tendency to correlation, or 

weak correlation. A complementary analysis using contour plot also has 

suggested that the sonic and the density are the most suitable with geophysical 

quantities for the construction of spatial structures corroborating the results of 

Mantel test. 

 

Key-words: Detrended Fluctuation Analysis. Spatial Analysis. Well Logs. 

Mantel Test. 
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CAPÍTULO I – O PROBLEMA 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O tema energia desperta cada vez mais a atenção em todo o mundo. 

Isso se deve a diversos fatores, associados ao processo de industrialização 

dos países. O mundo apresenta um quadro bastante desigual e dramático com 

relação à utilização da energia, pois a desigualdade entre os países 

industrializados e os economicamente subdesenvolvidos, a concentração de 

reservas energéticas não renováveis, concentradas em poucos países ou 

regiões e a pouca otimização das renováveis atentam para uma preocupação 

iminente, com tais recursos para atender as demandas necessárias à 

sobrevivência da espécie humana (LEITE, 2007). 

Juntamente com a água, saneamento, transporte e telecomunicações, a 

energia pode ser considerada um dos vetores necessários para o 

desenvolvimento de países, regiões, cidades ou mesmo pequenas 

comunidades. Entenda-se que as articulações desses vetores com o meio 

ambiente são de fundamental importância para que ocorra o processo de 

desenvolvimento de forma sustentável (REIS et al, 2005). 

Durante muito tempo, a única fonte de energia utilizada pelas pessoas 

em suas atividades diárias era proveniente dos alimentos que se 

transformaram em energia mecânica, destinada para as ações musculares 

(REIS et al, 2005). 

No período da pré-revolução industrial, as atividades de produção 

estavam ligadas ao trabalho físico dos homens e à tração animal. Elas 

dependiam da força da água, do vento, da queima da lenha e do carvão 

vegetal. Com o advento da revolução industrial, a lenha foi perdendo espaço, 

dando lugar ao carvão mineral; a industrialização dava-se em países que 

detinham essas reservas. O petróleo só entrou em cena a partir de 1854, com 

a perfuração bem sucedida de um poço na Pensilvânia e a expansão de 

refinarias com o intuito de obter o querosene. A partir de então, o petróleo vem 

ocupando uma posição de destaque quando se trata em energia de origem 

fóssil; isso se deve a sua versatilidade, manuseio e transporte (LEITE, 2007). 
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A palavra petróleo origina-se do latim petroleum, onde “petra”, quer dizer 

(pedra), e “oleum” significa (óleo). O petróleo é um recurso natural e apresenta-

se como resultado de transformações químicas da matéria orgânica ocorridas 

durante milhões de anos. Ele é composto basicamente por carbono e 

hidrogênio – hidrocarbonetos – que participam com cerca de 95% da 

composição total. É uma substância que, estando no estado líquido, apresenta-

se oleosa, inflamável, menos densa que a água e com uma coloração que 

pode variar desde o castanho claro até o preto (RIBEIRO, 2010). 

 A separação do petróleo em frações típicas envolve diversas operações 

de beneficiamento; dentre outras, citam-se: decantação, filtração, destilação 

fracionada e a vácuo, e o craqueamento. Posteriormente, os produtos 

específicos serão industrializados em produtos vendáveis (MARIANO, 2005; 

THOMAS et al, 2004 apud RIBEIRO, 2010; GAUTO, 2011)). 

No que se refere à atividade produtiva, a moderna indústria petrolífera 

cresce de forma acelerada, espalhando-se por todas as partes do mundo e 

movimentando milhões de dólares. Envolve profissionais de diversas áreas; 

dentre outros, citam-se: Geólogos, Físicos, Geofísicos, Químicos e 

Engenheiros. Atuam nas diversas operações a que se propõe onde se 

destacam: a exploração, a produção, o refino, o transporte e a comercialização, 

dentre outras. Observa-se, pelo exposto, que a indústria do petróleo provoca 

um impacto direto na economia de qualquer país, pois se sabe que há uma 

grande quantidade de produtos e meios de transportes que necessitam dos 

seus derivados (RIBEIRO, 2010).  

Sabe-se que em um processo de desenvolvimento, seja de uma cidade, 

região ou país, as agressões ambientais são quase inevitáveis. Com base 

nesse pressuposto, nas últimas décadas, o meio ambiente passou a ser objeto 

de estudo em atividades ligadas à indústria petrolífera. Investimentos 

volumosos são demandados, com o intuito de amenizar os prejuízos causados 

ao meio ambiente por esse ramo de atividade. O petróleo e seus derivados 

agridem diretamente o meio ambiente. Assim sendo, entende-se que a 

indústria petrolífera, não deve abster-se da sua responsabilidade social, pois 

esse ramo de atividade interfere diretamente no comportamento da natureza e, 

consequentemente, na qualidade de vida das pessoas. Portanto, quando 
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possíveis riscos à saúde humana e ao ecossistema tornam-se iminentes, 

devem ser tomadas medidas urgentes com o intuito de evitar ou modificar os 

efeitos indesejáveis (PHILIPPI JÚNIOR et al, 2004; MARIANO, 2005). 

Em se tratando do cenário atual, observa-se uma demanda crescente 

por energia, principalmente nos países desenvolvidos. As buscas por novas 

jazidas, além das restrições ambientais, impõem grandes desafios às indústrias 

petrolíferas. Nesse sentido, a busca por novas tecnologias passa a ser um 

componente fundamental, visando atender ao suprimento de petróleo e gás 

natural e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento sustentável da 

sociedade (RIBEIRO, 2010). 

Após a perfuração de um poço de petróleo, geralmente são medidas 

algumas propriedades das formações, fundamentais para sua caracterização; 

isto é, busca-se obter informações importantes com relação às propriedades 

das formações geológicas atravessadas pelo poço com o intuito de avaliá-lo 

comercialmente. Esse processo é entendido como perfilagem (THOMAS et al, 

2004; RIBEIRO, 2010). 

Ressalte-se, com base nesse contexto, ser relevante estudar o 

comportamento dos perfis geológicos dos poços; dentre outros, citam-se: 

sônico, densidade, porosidade, resistividade e raios gama; as estruturas 

espaciais, considerando a posição geográfica dos poços e, além do mais, as 

associações entre essas variáveis; isto é, as correlações entre os expoentes 

dos DFA (expoente de Hurst estimado através do método DFA) dos perfis 

geológicos e as posições geográficas dos poços, pois se entende que, agindo 

dessa maneira, estaremos nos apropriando de informações importantes para 

tomarmos decisões com certa precisão no que se refere à viabilidade 

econômica da região. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A busca pela autonomia energética sempre foi prioridade para qualquer 

país. Com base nesse pressuposto, fundamentam-se os investimentos 

financeiros, humanos, materiais e tecnológicos com o intuito de atingir a 

autossuficiência e, consequentemente, o desenvolvimento. 
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Sabe-se que a indústria do petróleo envolve nas suas diversas 

operações uma grande quantidade de profissionais de várias áreas; movimenta 

uma demanda significativa de recursos financeiros; além do mais, interfere na 

vida econômico-financeira e social das pessoas. Com base nesse pressuposto, 

entende-se ser de grande importância avaliar com bastante cuidado todas as 

etapas, a partir da exploração de uma determinada região, passando pela 

descoberta de uma jazida de petróleo, indo até a recuperação, refino e 

comercialização dos seus derivados, pois as mesmas precisam ser otimizadas 

da forma mais ampla (RIBEIRO, 2010).  

Observa-se, pelo exposto, que a indústria do petróleo interfere, 

diretamente na vida de um país. Destarte, entende-se que a presente pesquisa 

se faz necessária, pois busca elucidar comportamentos dos perfis geológicos 

dos poços de petróleo, da estrutura e dinâmica espacial onde esses estão 

inseridos e quais relações entre essas variáveis. 

Nesse sentido, entende-se que tal estudo é relevante para indústria do 

petróleo, pois a mesma apropria-se de informações referentes à Detrended 

Fluctuation Analysis (DFA) (método de análise de sinais que será apresentado 

no capítulo III) dos perfis geológicos dos poços; da estrutura espacial onde 

esses se encontram; e, além do mais, das correlações entre as flutuações e a 

dinâmica espacial, pois os resultados desse estudo investigativo poderão vir a 

servir de base para decisões futuras. 

No que se refere às contribuições dessa investigação científica para o 

pesquisador, faz-se necessário relatar que o mesmo ampliou seus 

conhecimentos em métodos de análise de sinais; perfis geológicos; técnicas 

estatísticas, além de uma maior compreensão da dinâmica espacial, 

considerando a distribuição geográfica e os expoentes dos DFA dos perfis 

geológicos dos poços de petróleo. 

Em se tratando da relevância desta pesquisa para a sociedade, ressalte-

se que a mesma poderá vir a ser beneficiada por decisões tomadas pelas 

equipes de profissionais envolvidos em estudos científicos, cujo intuito é avançar 

na autossuficiência do petróleo e ampliar a comercialização dos seus derivados, 

proporcionando o acesso a esses produtos sem grandes comprometimentos 

financeiros.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Verificar padrões espaciais em reservatórios de petróleo, usando o DFA 

dos diferentes perfis geológicos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar os expoentes dos DFA dos perfis geológicos: sônico, 

densidade, porosidade, resistividade e raios gama dos poços de petróleo do 

Campo de Namorado, localizado na bacia de Campos, Estado do Rio de 

Janeiro Brasil; 

 Determinar as coordenadas cartesianas dos poços de petróleo do 

Campo de Namorado; 

 Construir matrizes de distâncias com base em dados das 

coordenadas cartesianas dos poços de petróleo do campo de estudo; 

 Construir matrizes de DFA, a partir dos dados de expoentes dos DFA 

dos perfis geológicos; 

 Verificar as correlações lineares entre as matrizes de distâncias e as 

dos DFA dos perfis geológicos; 

 Discutir os resultados apresentados pelas matrizes de distâncias e as 

dos DFA dos perfis geológicos: sônico, densidade, porosidade, resistividade e 

raios gama dos poços de petróleo. 

 

1.4 HIPÓTESES 

 

 Hipótese nula (Ho) 

Não existe correlação linear entre as estruturas espaciais formadas 

pelas matrizes de distâncias euclidianas e as das diferenças dos DFA dos 

perfis geológicos: sônico, densidade, porosidade, resistividade e raios gama. 
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 Hipótese alternativa (H1) 

Existe correlação linear entre as estruturas espaciais formadas pelas 

matrizes de distâncias euclidianas e as das diferenças dos DFA dos perfis 

geológicos: sônico, densidade, porosidade, resistividade e raios gama. 

 

1.5 ESTRUTURA DA TESE 

 

A presente tese apresenta-se dividida em cinco capítulos, em 

consonância com o objeto de estudo da pesquisa, nominados da seguinte 

maneira: 

 Capítulo um: Introdução do trabalho; aborda-se o problema que foi 

investigado; a relevância da pesquisa para ciência, o pesquisador e a 

sociedade; o objetivo geral e os específicos. Conclui-se com as hipóteses que 

foram testadas.  

 Capítulo dois: Revisão de literatura; o autor busca fazer uma 

análise crítico-reflexiva sobre os temas abordados. Discutem-se temas 

emergentes referentes ao contexto histórico da energia e questões 

ambientais; origem do petróleo, seus constituintes, o refino com suas etapas 

e seus derivados; contextualização do petróleo no Brasil e no mundo; também 

se contemplam os diversos tipos de rochas, seus ciclos, a produção, 

migração e aprisionamento do petróleo; a perfuração e tipos de poços de 

petróleo; a perfilagem com os diversos perfis de poço aberto. 

 Capítulo três: Contempla-se a metodologia utilizada na pesquisa, 

apresenta-se o tipo de pesquisa; a população alvo do estudo; a amostra: os 

procedimentos utilizados para a coleta dos dados; o delineamento estatístico; 

os métodos de análise de sinais e as técnicas estatísticas. 

 Capítulo quatro: Apresentam-se e discutem-se os resultados após 

serem os dados submetidos aos métodos de análises de sinais e às técnicas 

estatísticas. Utilizam-se gráficos, quadros, tabelas e figuras. 

 Capítulo cinco: Trata das conclusões e sugestões da pesquisa. Com 

base nos resultados apresentados, conclui-se o estudo investigativo e, ao 

mesmo tempo, sugere-se quais caminhos seguir, caso os pesquisadores 

desejem avançar nesse objeto de investigação. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, realiza-se um estudo bibliográfico embasado em vários 

autores, buscando-se fazer uma análise crítico-reflexiva sobre os temas 

abordados. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA ENERGIA 

 

Sabe-se que a energia é de fundamental importância para o 

desenvolvimento de um país, região, ou até mesmo de uma pequena 

comunidade. Tal pressuposto pode ser ratificado, analisando o crescimento 

econômico de países desenvolvidos, onde se destacam os Estados Unidos, e a 

significativa expansão econômica dos países asiáticos como a China. Tais 

situações, ora apresentadas, provocaram a busca acelerada por energia. Estas 

vieram acompanhadas de uma forte dependência do petróleo e gás natural em 

escala mundial, de uma maneira bastante significativa (PIRES et al, 2006; 

GOLDEMBERG; LUCON, 2008). 

Observa-se que, ao longo da história da humanidade, tinha-se a energia 

bioquímica, aquela proveniente dos alimentos, como única fonte de energia 

utilizada pelo homem. Esta era destinada, principalmente, à procura dos 

alimentos para sua sobrevivência (REIS et al, 2005).  

A partir do homem caçador, até por volta do século XVIII, tem-se a 

madeira como principal fonte de energia explorada.  Utilizava-se para cozinhar 

os alimentos e aquecer os locais frios. Posteriormente foi otimizada para a 

obtenção de carvão vegetal, sendo útil em diversas indústrias: metais, 

tinturarias, vidraçarias, cervejarias, dentre outras (REIS et al, 2005). 

A energia exossomática, proveniente do aproveitamento da energia 

cinética dos ventos, passou a ser usada e teve seu impulso a partir de certos 

avanços tecnológicos, por volta do século X. Esse tipo de energia mecânica foi 

demandada, principalmente, para a moagem de grãos, impulsionar 

embarcações, bombear água para irrigações, dentre outras. Ressalte-se que, 

muito antes, já se fazia uso da energia armazenada nos cursos d’água, sendo 

conhecidas como “moinhos hidráulicos” (REIS et al, 2005). 



23 

 

A madeira e a tração animal ainda estão presentes na sociedade 

contemporânea, servindo como fontes de energia. No período compreendido 

da antiguidade até por volta do século XVII, conseguiu-se manter um equilíbrio 

entre as fontes de energias renováveis – madeira, rodas de ventos e d’água, 

força humana e animal e as necessidades energéticas. Com a aceleração do 

desenvolvimento econômico através da intensificação de atividades agrícolas, 

industriais e comerciais, a madeira passou a tornar-se escassa em algumas 

regiões da Europa ocidental, sendo necessário adquiri-la em regiões mais 

distantes, dessa maneira encarecendo-a. Com o aumento do preço da madeira 

e as novas leis ambientais, que restringiram o desmatamento em algumas 

regiões da Europa, buscaram-se outras fontes de energia primária que viessem 

atender às demandas da sociedade. Daí surgiu o carvão mineral (REIS et al, 

2005; GOLDEMBERG; LUCON, 2008). 

Esse combustível já era conhecido no século IX, mas foi a partir da 

escassez da madeira que se buscou sua exploração, sendo esse o primeiro 

recurso fóssil a ser explorado em grande escala em atendimento à sofisticação 

das máquinas a vapor, que durante muito tempo, movimentaram as 

locomotivas que realizavam o transporte interurbano e dentro das próprias 

cidades. Também se destinava à iluminação e à indústria metalúrgica. 

Ressalte-se que a madeira e os moinhos hidráulicos e de ventos, embora não 

fossem tão utilizados na Europa, eram bastante solicitados na América do 

Norte. Isso se deve às quantidades abundantes de madeira e aos numerosos 

rios, além de um potencial eólico bastante favorável. Posteriormente, no final 

do século XIX, esses recursos foram substituídos gradativamente pelo carvão 

mineral e pelo petróleo. Com o crescimento das cidades e o desenvolvimento 

do comércio, as indústrias e os avanços tecnológicos fizeram com que o 

consumo do carvão mineral fosse ampliado de uma forma significativa, 

passando, portanto, a dominar a matriz energética mundial. Destarte, por volta 

do final do século XIX, o carvão mineral contribuía com aproximadamente 53% 

do consumo de energia primária total (REIS et al, 2005; GOLDEMBERG; 

LUCON, 2008). 

Embora na antiguidade o petróleo já fosse conhecido, só por volta da 

segunda metade do século XIX, iniciaram-se as explorações, na Pensilvânia, 
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Estados Unidos, de forma comercial. Em um curto espaço de tempo, esse 

recurso energético passou a ser mais solicitado que o carvão mineral. Isso 

aconteceu para atender os avanços tecnológicos com relação à perfuração de 

poços, o refino do óleo e a expansão da indústria automobilística. 

Diferentemente da forma de transição entre a madeira e o carvão mineral, onde 

a segunda substitui a primeira pela sua escassez, o carvão mineral ainda é 

bastante comercializado, mas, em atendimento aos avanços tecnológicos, foi 

necessário procurar um combustível alternativo que viesse suprir essas 

necessidades. Daí surgiu o petróleo como fonte de energia primária. O 

querosene foi o primeiro derivado do petróleo a ser utilizado, passando a 

substituir respectivamente o gás hulha e os óleos nas zonas urbanas e rurais. 

O diesel e a gasolina também são dois derivados do petróleo que vieram 

atender às necessidades da indústria automobilística, comercializados em 

grandes quantidades no início do século XX (REIS et al, 2005). 

Com relação ao gás natural, pode-se relatar que o mesmo também já 

era conhecido na antiguidade. A sua expansão só aconteceu a partir da 

descoberta do petróleo nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que seu 

transporte era facilitado através dos canos de ferro fundido. Durante o processo 

de exploração do petróleo, tinha-se o gás natural associado, quando o mesmo 

era reinjetado, visando aumentar a produção de petróleo. Só por volta de 1950 

é que o gás natural passou a ser difundido em várias regiões do mundo 

(HINRICHS; KLEINBACK, 2003; REIS et al, 2005). 

Concomitante ao petróleo, a eletricidade foi ocupando seu espaço no 

cenário mundial de energia. Diversas descobertas foram feitas no campo da 

eletricidade; citam-se: fenômenos eletrostáticos, magnéticos, dentre outras, foram 

aplicadas no desenvolvimento de diversos aparelhos e máquinas; podem-se 

destacar: baterias, dínamos, motores elétricos e lâmpadas de filamentos. No início 

do século XX, a energia elétrica era produzida a partir de hidrelétricas e usinas 

térmicas, utilizando-se, respectivamente, turbinas hidráulicas e a vapor. Com os 

avanços na indústria elétrica, foram sendo utilizadas mais redes elétricas e novas 

regiões foram desenvolvendo-se (REIS et al, 2005). 

Com o fim da segunda guerra mundial, a energia nuclear passou a ser 

explorada, como um recurso adicional, visando atender à demanda de energia 
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elétrica. Países que não possuíam reservas petrolíferas passaram a investir 

neste recurso. Esse tipo de energia é proveniente da fissão nuclear do urânio. 

Embora se consiga uma liberação muito alta de energia, ainda existem muitas 

restrições à sua produção, pois se acredita que a maneira como a mesma foi 

apresentada ao mundo, na forma de bombas nucleares, aliada ao acidente de 

Chernobyl, em 1986, traz algumas preocupações. Sabe-se que a energia 

gerada por fissão nuclear favorece alguns benefícios, como a produção de 

energia elétrica, dessa maneira diminuindo a utilização de carvão mineral, 

petróleo e gás natural (HEWITT, 2002).  

Destarte as fontes de energia vão-se sucedendo, mas nenhuma é 

substituída integralmente. Todas possuem parcela no mercado, que irá 

depender da sua disponibilidade, políticas governamentais, preços, leis 

ambientais, dentre outros condicionantes. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

Sabe-se que, ao longo da história da humanidade, o homem vem 

promovendo modificações e/ou adaptações na natureza com o intuito de 

atender as suas diversas necessidades de caráter individual ou coletivo. As 

transformações propostas devem ser geridas com muita competência, pois, a 

partir desse gerenciamento define-se o grau de impacto ambiental. Nesse 

sentido, são propostas muitas variáveis que servem como critérios; dentre 

outras, citam-se: identificar a diversidade dos recursos extraídos do ambiente 

natural; com qual velocidade esses recursos são extraídos; sendo necessário 

observar se haverá ou não sua reposição, e como serão tratados tais recursos. 

Portanto, agindo assim, buscam-se soluções para a ocupação urbana, mas 

sem grandes prejuízos à natureza (PHILIPPI JUNIOR et al, 2004). 

Observa-se que os seres humanos apresentam uma tendência de viver 

em ambientes urbanos; portanto há necessidades cada vez maiores de realizar 

mudanças no ambiente natural. No decorrer da história ambiental, tem-se 

estudado impactos de diferentes modos de produção e formação social na 

base natural, onde se podem destacar a superexploração dos recursos naturais 

e a degradação ambiental. A partir dessas transformações, poderá ocorrer um 
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aumento na diversidade e velocidade de recursos extraídos e resíduos 

gerados, ocasionando de forma lenta a reposição dos recursos. Com o intuito 

de amenizar os danos ao ambiente natural, faz-se necessário realizar uma 

abordagem organizada, procurando conhecer ao máximo todas as questões 

envolvidas. Identificadas as variáveis ambientais afetadas pelo ambiente 

urbano e sua expansão, deve-se enfrentá-las de uma forma holística, 

entendendo-as como um aspecto multidisciplinar, pois, agindo dessa maneira, 

têm-se profissionais de diversas áreas buscando soluções eficazes para a 

questão ambiental (LEFF, 2009). 

A crescente destruição dos ambientes é um sinal de piora preocupante, 

pois se associa ao crescimento econômico, populacional e do modo de 

produção e consumo. A contaminação do ar, do solo, da água e suas 

consequências sobre a saúde humana, intimamente ligada ao processo de 

urbanização não planejada e à agricultura, leva à necessidade de repensar o 

modo de produção e consumo, visto que a falta de conhecimento da 

complexidade ambiental poderá trazer sérios problemas para o equilíbrio da 

terra. Assim, faz-se necessário reconhecer e valorizar a importância de todos 

os seres vivos (ANDRADE, 2004). 

De acordo com Philippi Junior et al (2004), os riscos e perigos são temas 

bastante familiares quando o assunto é gestão ambiental. Entende-se por risco 

a probabilidade de que um evento indesejável e danoso possa ocorrer.  Em se 

tratando de perigo, este se refere à ameaça, ou seja, a uma situação ainda não 

mensurável nem evidente. Estas situações devem ser analisadas de uma 

forma criteriosa, podendo-se utilizar perspectivas técnicas com o intuito de 

identificar possíveis danos aos seres humanos e/ou ecossistemas, criando, 

dessa maneira, condições para minimizar as agressões ao meio ambiente.  

Quanto aos resíduos, sejam eles industriais, urbanos, ligados aos 

serviços de saúde, agrícolas, portos, aeroportos, terminais rodoviários e 

ferroviários, além dos radioativos, deve-se ficar atento as suas origens, 

formas e periculosidade, pois, agindo dessa maneira, consegue-se destiná-

los, armazená-los e/ou tratá-los da forma adequada, buscando, portanto, 

diminuir os prejuízos para o meio ambiente e as pessoas (PHILIPPI JUNIOR 

et al, 2004). 
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A indústria dos combustíveis fósseis, em particular a do petróleo, não 

poderia ficar de fora desse contexto ambiental. As agressões iniciam-se já na 

exploração da região, onde ocorrem o desmatamento (onshore) e os impactos 

nas atividades pesqueiras (offshore). Durante o processo de perfuração, 

acontecem impactos ambientais mais significativos, pois se utilizam 

equipamentos bastante complexos e determinadas substâncias que geram 

outras, tóxicas. Na etapa de produção, destaca-se um grande problema com 

relação à água de produção, proveniente do aquífero associado ao petróleo e 

gás; ela contém sais, gases dissolvidos, metais pesados, dentre outras 

substâncias; e, quando lançada na terra, pode contaminar as águas superficiais 

e subterrâneas. Outra etapa que merece destaque é a do refino. É bastante 

complexa; portanto necessita de grandes unidades industriais, responsáveis 

por uma parcela significativa da poluição ambiental, pois emitem diversas 

substâncias nocivas. Destacam-se o óxido de enxofre e nitrogênio, além do 

monóxido de carbono e os hidrocarbonetos (REIS et al, 2005; GOLDEMBERG; 

LUCON, 2008). 

Destarte o petróleo é responsável por uma parcela bastante significativa 

das agressões ambientais, colaborando no agravamento do efeito estufa e na 

destruição da camada de ozônio. Ressalte-se que estas situações são 

responsáveis por diversas doenças que acometem os seres humanos. Sabe-se 

que ações preventivas com relação a impactos ambientais vão além da simples 

manutenção de equipamentos e da fiscalização; mas faz-se necessário utilizar 

programas de manutenção e recuperação da qualidade ambiental, posto que 

sofrem intervenções desde a sua exploração, passando pelo seu transporte, 

armazenamento e refino até sua utilização como fins comerciais (SEBRAE, 

2005; GOLDEMBERG; LUCON, 2008). 

Observa-se pelo que precede que não há desenvolvimento sem prejuízo 

ambiental. Partindo deste pressuposto, faz-se necessário, através da 

governança, buscar políticas operacionais, normativas e financeiras que 

garantam as modificações e/ou adaptações na natureza, de forma equilibrada. 

Espera-se com essas intervenções minimizar os prejuízos ao meio ambiente, 

procurando, assim, realizar um desenvolvimento sustentável. 
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2.3 ORIGEM DO PETRÓLEO 

 

Sabe-se que existem muitas teorias tentando explicar como surgiu o 

petróleo. No entanto a mais aceita relata que o mesmo surgiu a partir de 

detritos orgânicos, de animal ou vegetal. Esses foram-se acumulando no fundo 

dos oceanos e lagos e sendo cobertos por sedimentos. Ao longo do tempo, 

sofreram diversas transformações químicas, tornando-se uma substância 

oleosa inflamável composta basicamente por hidrocarbonetos e menos densa 

que a água. A palavra petróleo deriva-se do latim, compreendida como “óleo de 

pedra” (THOMAS et al, 2004 apud RIBEIRO, 2010). 

Entende-se por jazidas petrolíferas rochas sedimentares, que contêm 

um número elevado de poros onde fica acumulado o petróleo. Há estimativas 

de que as jazidas de petróleo mais novas têm aproximadamente dois milhões 

de anos, enquanto que as mais antigas, por volta de quatrocentos milhões. Ao 

longo do tempo, as camadas vão sendo depositadas sobre os detritos de 

animais e vegetais. Acredita-se que, com a ação de bactérias, aliada à pressão 

causada por esse empilhamento das camadas rochosas e o calor, a matéria 

orgânica transforma-se em petróleo (RIBEIRO, 2010; GAUTO, 2011). 

As bacias sedimentares são de fundamental importância para o 

processo de formação do petróleo. Os sedimentos que, durante milhões de 

anos, foram depositados nas depressões da crosta terrestre passam a 

constituir as rochas sedimentares. Após ser gerado, ele migra, através de uma 

rocha porosa e com boa permeabilidade, para uma outra região, onde o fluxo é 

interrompido. O aprisionamento ocorre em uma “armadilha geológica” chamada 

de trapas. Essa, por sua vez, possui a capacidade selante, não permitindo, 

portanto, que o petróleo escape. A este tipo de rocha chama-se de reservatório 

(THOMAS et al, 2004 apud RIBEIRO, 2010). 

A sua primeira aplicação em larga escala foi quando substituiu o óleo de 

baleia. Esse, até então, era utilizado como combustível para iluminar as cidades. 

Com o passar do tempo, o petróleo foi substituindo o carvão nas indústrias. Foi 

com o advento dos motores a gasolina, utilizados para movimentar os veículos, 

que o petróleo passou a ter uma grande importância para o mundo, juntamente 

com seus derivados, que passaram a ser incorporados aos costumes e hábitos 
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das pessoas, chegando aos dias atuais, quando se tornou indispensável à vida 

moderna (NEIVE, 1974 apud RIBEIRO, 2010). 

É nos países árabes onde se encontram as maiores reservas, a maior 

produção e exportação de petróleo do mundo. Na antiguidade, já era utilizado 

nas mais diversas atividades diárias; dentre outras, citam-se: na construção de 

pirâmides, na conservação de múmias, como combustível para os dardos em 

batalhas, para calafetar embarcações, na impermeabilização e na cerâmica. 

 

2.4 CONSTITUINTES DO PETRÓLEO 

 

Entende-se por petróleo uma mistura de compostos orgânicos formados 

basicamente por átomos de carbono e hidrogênio, denominados de 

hidrocarbonetos.  Além do carbono, o petróleo apresenta na sua composição, 

em proporções menores, outros tipos de compostos; citam-se: nitrogenados, 

oxigenados, sulfurados, além de metais pesados (THOMAS et al, 2004). 

O petróleo encontra-se normalmente nos poros e nas fraturas das 

rochas sedimentares e pode estar associado à água salgada e alguns gases, 

que colaboram com sua ascensão, devido ao aumento da pressão. O petróleo, 

antes de ser processado, recebe o nome de óleo cru, essa nomenclatura se faz 

necessária, para distingui-lo do refinado, pois, após o refino, o mesmo passa a 

ser comercialmente mais importante. (THOMAS et al ,2004; NEIVE, 1974, p. 42 

apud RIBEIRO, 2010). 

 
Tabela 01: Análise elementar do óleo cru típico (% em peso) 

Elementos Químicos % 

Hidrogênio 11 – 14 
Carbono 83 – 87 
Enxofre 0,06 -8 
Nitrogênio 0,11 - 1,7 
Oxigênio 0,1 – 2 
Metais Até 0,3 

Fonte: Thomas et al (2004 apud RIBEIRO, 2010). 

 

A tabela 01 mostra os principais constituintes do óleo cru com seus 

respectivos percentuais, e também revela a elevada quantidade de 

hidrocarbonetos na composição. 

Ressalte-se que conhecer a qualidade do petróleo a destilar é de grande 

relevância para as operações de refino, pois se sabe que a sua composição e 
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seu aspecto variam, em larga faixa, de acordo com a formação geológica de 

onde foi extraído, como também da natureza da matéria orgânica que o originou. 

Com base no exposto, o petróleo pode ser classificado como leve, apresentando 

um maior rendimento em nafta e óleo diesel; pesado, que possui alto rendimento 

em óleo combustível; pode apresentar alto e baixo teor de enxofre e 

contaminantes. Assim, entende-se ser necessário apropriar-se dessas 

informações, pois irão fundamentar as operações do refino (RIBEIRO, 2010). 

 

2.4.1 O refino do petróleo 

 

Sabe-se que, ao ser retirado do subsolo, na sua forma bruta, o petróleo cru 

vem cheio de impurezas, e essas devem ser retiradas antes de se realizarem as 

operações do refino. Para retirá-las, utilizam-se, basicamente, duas técnicas 

físicas de separação de misturas: decantação, através da qual se separam os 

componentes com base nas suas densidades. Como o petróleo é menos denso 

que a água, tende a ficar na parte superior, enquanto que a água, na parte inferior; 

separados, portanto. A outra técnica é a filtração, que se constitui na passagem da 

mistura por um filtro ou malha fina, que retém as partículas maiores. Dessa forma, 

retiram-se as impurezas sólidas. Citam-se: a areia e a argila. 

A etapa seguinte é a do refino. Essa é constituída por diversas 

operações de beneficiamento, às quais o petróleo bruto é submetido, com o 

intuito de se obterem produtos específicos, denominados derivados. Ressalte-

se que refinar o petróleo significa separar do mesmo as frações que se deseja, 

processá-las e industrializá-las em produtos que serão comercializados 

(MARIANO, 2005; RIBEIRO, 2010). 

O petróleo é composto por uma mistura bastante complexa de 

hidrocarbonetos, e o refino irá transformá-lo em frações mais simples, conhecidas 

como frações do petróleo. O mesmo traz na sua composição centenas de 

hidrocarbonetos com pontos de ebulições muito próximos. Portanto fica difícil 

separá-los de um em um. Já as suas frações apresentam pontos de ebulições 

diferentes; assim sendo, pode-se separar o petróleo em grupos de hidrocarbonetos. 

Os processos físicos e químicos mais utilizados, dentre outros, são os seguintes: 

destilação fracionada, destilação a vácuo e craqueamento térmico e catálico 

(SEBRAE, 2005; MARIANO, 2005; RIBEIRO, 2010; GAUTO, 2011). 
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a) Destilação fracionada: utiliza a temperatura de ebulição das frações. 

O petróleo é colocado em uma caldeira conectada a uma torre de destilação com 

vários níveis. À medida que vai aumentando a altura da torre, a temperatura vai 

diminuindo. Ao aquecer o petróleo, os hidrocarbonetos com moléculas maiores 

permanecem no estado liquido, na base da torre, enquanto que as moléculas 

mais leves vão vaporizando e sobem, até atingir níveis de temperaturas 

menores, do que a do seu ponto de ebulição e dessa maneira condensa e sai da 

coluna. São extraídas nesse processo, dentre outras, as principais frações que 

dão origem ao gás, à gasolina, ao querosene, ao óleo diesel, ao óleo lubrificante 

e aos resíduos sólidos (parafinas, ceras, asfalto e piche). 

b) Destilação a vácuo: As frações não separadas, utilizando-se a 

destilação fracionada; serão submetidas a um outro tipo de destilação, sendo 

esta a vácuo. Nesse procedimento, utiliza-se a pressão como componente 

importante. A mesma passa a ser menor do que a atmosférica, o que possibilita 

que as frações mais pesadas entrem em ebulição a temperaturas mais baixas. 

Nessa etapa, são extraídas frações como graxa, parafinas e betume. 

c) Craqueamento: No craqueamento, ocorre a quebra de moléculas 

com massa molar maior em outras com massa molar menor. Esse processo 

pode ser térmico ou catálico. No térmico, o petróleo é submetido a altas 

temperaturas e pressões; já no catálico, necessita apenas de catalisadores 

sendo este realizado na ausência de oxigênio. Com esse processo, busca-se 

aumentar o rendimento do petróleo, com o intuito de suprir sua demanda e de 

seus derivados junto à população. Pode-se citar, como exemplo, a 

transformação do querosene ou do óleo diesel em gasolina. 

 
Quadro 01: Frações típicas do petróleo. 

Fração 
Temperatura de 

ebulição (°C) 
Composição 
aproximada 

Usos 

Gás residual - C1 - C2 Gás combustível 

Gás liquefeito de 
petróleo – GLP 

Até 40 C3 - C4 
Gás combustível engarrafado, uso 
doméstico e industrial. 

Gasolina 40 - 175 C5 - C10 Combustível de automóveis, solvente. 

Querosene 175 - 235 C11 - C12 
Iluminação, combustível de aviões a 
jato. 

Gasóleo leve 235 - 305 C13 - C17 Diesel, fornos 

Gasóleo pesado 305 - 400 C18 - C25 
Combustível, matéria-prima p/ 
lubrificantes. 

Lubrificantes 400 - 510 C26 - C38 Óleos Lubrificantes 

Resíduo Acima de 510 C38+ Asfalto, piche, impermeabilizante. 

Fonte: Thomas et al (2004 apud RIBEIRO, 2010). 
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O quadro 01 mostra as diversas frações típicas que são obtidas do 

petróleo, considerando as faixas de ebulição dos respectivos compostos, sua 

composição e suas finalidades; 

 

2.5 O PETRÓLEO NO MUNDO 

 

Ao tratar do termo petróleo, tem-se a impressão de que essa substância 

surgiu a partir da revolução industrial. Isto não é verdade, pois há relatos da 

sua existência, desde a antiguidade, em algumas civilizações. Na antiga 

Babilônia, os tijolos eram assentados utilizando o asfalto, enquanto que o 

betume era utilizado pelos fenícios para calafetar embarcações. Já os egípcios 

o utilizava em pavimentação de estradas e na construção das pirâmides 

(NEIVE, 1974 apud RIBEIRO, 2010). 

O início da busca pela afirmação desse composto data de 1859. Nessa 

época, teve início a exploração comercial na Pensilvânia, nos Estados Unidos, 

com um poço de 21 metros de profundidade. Posteriormente os poços se 

multiplicaram; primeiramente, utilizando o método percussivo que, 

gradativamente, cedeu espaço ao rotativo. 

A procura pelo petróleo levou a grandes descobertas, principalmente nos 

Estados Unidos, Venezuela e no Oriente Médio. Até por volta de 1945, o petróleo 

consumido pelo mundo vinha, basicamente, dos Estados Unidos, Rússia, 

Venezuela, Irã, Iraque, dentre outros. Com o fim da segunda guerra mundial, 

delineia-se um novo mapa geopolítico e econômico (THOMAS et al, 2004).  

A década de sessenta foi marcada por excesso de produção do petróleo, 

aliado a baixos preços e um consumo desenfreado. Já nos anos setenta, 

ocorreu o processo inverso, ou seja, foi marcada por preços elevados. 

Nos anos oitenta e noventa, ocorreram avanços tecnológicos 

significativos, que colaboraram na redução dos gastos, na exploração e na 

produção, marcando, portanto, um novo ciclo para a indústria do petróleo.  

Observa-se, pelo exposto, que o petróleo, ao longo do tempo, vem se 

destacando como uma das principais fontes de energia, tornando-se, dessa 

forma, indispensável à vida moderna. 

Sabe-se que a maior riqueza mineral da Ásia é o petróleo e este se 
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encontra no oriente médio. Sua produção volta-se basicamente para 

exportação devido as suas características econômicas, isto é, não é 

industrializado. Portanto necessita-se de apenas uma pequena quantidade 

para atender à demanda interna (RIBEIRO, 2010). 

O petróleo é um produto essencial ao desenvolvimento e ao equilíbrio 

econômico mundial. Cientes desses pressupostos, os países do oriente médio, 

por apresentarem as maiores reservas mundiais, sentiram-se pressionados 

pelas companhias petrolíferas estrangeiras. Essas queriam explorar e controlar 

o petróleo. Diante dessas situações, criou-se, em 1960, no Iraque, um 

organismo internacional intitulado: Organização dos países exportadores de 

petróleo (OPEP), cujo objetivo principal é unificar a política petrolífera dos 

países membros. Dentre outras, inclui o controle dos preços e o volume da 

produção, pois se entende que, dessa maneira, consegue-se pressionar o 

mercado (LEITE, 2007 apud RIBEIRO, 2010). 

 

Quadro 02: Reservas de petróleo. Bilhões de barris de óleo, 2011. 

1 Arábia Saudita  264,6 

2 Venezuela 209,4 

3 Canadá 173,6 

4 Irã 151,2 

5 Iraque 143,1 

6 Kuwait 101,5 

7 Emirados Árabes Unidos 97,8 

8 Rússia 60,0 

9  Líbia 48,1 

10 Nigéria 38,5 

11 Cazaquistão 30,0 

12 Brasil 25,21 

13 Estados Unidos 19,1 

14 China 16,1 

15 Argélia 12,26 

Fonte: Departamento de Estatística dos EUA. 

 

O quadro 02 mostra os países onde se encontram as maiores reservas 

de petróleo do mundo. Destaque para a região do Oriente Médio, que 

apresenta a maior quantidade de óleo a ser recuperado. 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/topworldtables1_2.html
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Quadro 03: Produtores de petróleo. Milhões de barris por dia, 2010. 

1 Arábia Saudita 11,726 

2 Estados Unidos 11,109 

3 Rússia 10,397 

4 República Popular da China 4,372 

5 Canadá 3,856 

6 Irã 3,518 

7 Emirados Árabes Unidos 3,213 

8 Iraque  2,987 

9 México 2,936 

10 Kuwait 2,797 

11 Brasil 2,625 

12 Nigéria 2,524 

13 Venezuela 2,489 

14 Catar 2,033 

15 Noruega 1,902 

Fonte: Departamento de Estatística dos EUA.  

 

O quadro 03 revela os países que mais produzem petróleo no mundo. 

Observa-se que os três primeiros respondem por quase 50% da produção total, 

somados à dos quinze maiores produtores. 

 

Quadro 04: Consumidores de petróleo. Milhões de barris por dia, 2010. 

1 Estados Unidos  19,180 

2 República Popular da China 9,392 

3 Japão 4,452 

4 Índia 3,116 

5 Rússia  3,038 

6 Arábia Saudita  2,650 

7 Brasil  2,560 

8 Alemanha 2,495 

9 Coréia do Sul 2,251 

10 Canadá 2,216 

11 México 2,073 

12 França 1,861 

13 Irã  1,800 

14 Reino Unido 1,622 

15 Itália 1,528 

Fonte: Departamento de Estatística dos EUA.  

 

O quadro 04 mostra os países que mais consomem petróleo no mundo. 

Destaque para os países industrializados que necessitam de uma demanda 

bastante significativa para atender ao mercado interno. 

 

http://www.eia.gov/countries/index.cfm
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/topworldtables1_2.html
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Quadro 05: Exportadores de petróleo. Milhões de barris por dia, 2009. 

1 Arábia Saudita  8,856 

2 Rússia  7,201 

3 Emirados Árabes Unidos 2,544 

4 Kuwait 2,347 

5 Iraque 2,247 

6 Nigéria 2,224 

7 Catar 1,829 

8 Irã 1,728 

9 Angola 1,713 

10 Venezuela 1,712 

11 Noruega 1,680 

12 Canadá 1,576 

13 Argélia 1,507 

14 Cazaquistão 1,355 

15 Líbia 1,244 

Fonte: Departamento de Estatística dos EUA. 

 

O quadro 05 apresenta os países que mais exportam petróleo no 

mundo. Destaque para os da região do oriente médio. 

 

Quando 06: Importadores de petróleo. Milhões de barris por dia, 2009. 

1 Estados Unidos  9,631 

2 República Popular da China 4,328 

3 Japão 4,235 

4 Alemanha 2,323 

5 Índia 2,233 

6 Coréia do Sul 2,139 

7 França 1,749 

8 Reino Unido 1,588 

9 Espanha 1,439 

10 Itália 1,381 

11 Países Baixos 0,973 

12 Taiwan 0,944 

13 Singapura 0,916 

14 Turquia 0,650 

15 Bélgica 0,597 

Fonte: Departamento de Estatística dos EUA.  

 

O quadro 06 mostra os países que mais importam petróleo no mundo. 

Ressalte-se que os três maiores importadores também são os que mais 

consomem. 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/topworldtables1_2.html
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/topworldtables1_2.html
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2.6 O PETRÓLEO NO BRASIL 

 

Em se tratando de Brasil, a descoberta do petróleo inicia-se por volta do 

ano de 1858, durante o período imperial. Naquela época, o Marquês de Olinda 

assina o decreto que concede o direito a José Barros Pimentel de extrair das 

margens do rio Maraú, na Bahia, o betume, para utilizar na fabricação do 

querosene. Ainda nesse mesmo século, há relatos de que o inglês Samuel 

Allport, durante o período em que participava da construção de uma ferrovia, 

percebeu o gotejamento desse óleo, na região de Lobato (THOMAS et al, 

2004; NEIVE, 1974 apud RIBEIRO 2010). 

No entanto, as primeiras notícias relacionadas às pesquisas em petróleo 

surgiram por volta de 1891, em Alagoas. Mas foi em 1897 que foi perfurado o 

primeiro poço brasileiro com o intuito de encontrar o petróleo. Tal fato 

aconteceu na cidade de Bofete, no estado de São Paulo, feito realizado pelo 

senhor Eugênio Ferreira Camargo. 

Durante as primeiras décadas do século XX, vários poços foram 

perfurados nos diversos estados; citam-se: Pará, Bahia, Alagoas, São Paulo, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, na perspectiva de encontrar 

petróleo, mas sem sucesso. Entretanto, por volta de 1930, o engenheiro 

agrônomo Manoel Inácio de Basto, com base em relatos de populares de que 

uma “lama preta” estaria sendo utilizada pelos moradores de Lobato, subúrbio 

de Salvador, como combustível para lamparinas, passou a realizar 

experimentos, os quais atestavam a existência do petróleo naquela região. 

Diante das dificuldades financeiras para investir em suas pesquisas, buscou o 

apoio do governo brasileiro, mas só por volta de 1932 conseguiu entregar ao 

então presidente Getúlio Vargas um laudo técnico que atestava seu achado 

(NEIVE, 1974 apud RIBEIRO, 2010). 

Nessa mesma década, diversas discussões foram realizadas com o 

intuito de propor medidas, que viessem regulamentar a exploração e o uso dos 

recursos do subsolo brasileiro. Por volta de 1938, criou-se o Conselho Nacional 

de Petróleo (CNP). Como uma de suas medidas, determinou que as jazidas 

pertencessem à união. Neste mesmo ano, inicia-se a perfuração de um poço 

em Lobato, na Bahia, e, em Janeiro de 1939, registra-se a descoberta da 
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primeira jazida de petróleo brasileira explorada comercialmente. Até o final 

desse mesmo ano, diversos poços já tinham sido perfurados em busca do 

petróleo, mas só em 1941 é que foi descoberto o primeiro campo comercial em 

Candeias, na Bahia (RIBEIRO, 2010; GAUTO, 2011). 

Em 1948, cria-se o Centro de Estudos em Defesa do Petróleo. Esse, por 

sua vez, tinha como um dos seus objetivos coordenar uma campanha em 

defesa do petróleo nacional. No ano seguinte, entra em operação o primeiro 

oleoduto brasileiro, situado no recôncavo baiano, e, nos anos de 1950 e 1951, 

respectivamente, ocorre a instalação da refinaria Landulfo Alves, no município 

de Mataripe, e o primeiro petroleiro brasileiro é lançado ao mar. Ainda na 

década de cinquenta, foram descobertos os campos de Tabuleiro dos Martins, 

no estado de Alagoas, e o de Taquipe, no estado da Bahia. 

O surgimento dessa nova riqueza estimulou o governo Brasileiro a instituir 

o monopólio na extração e refino de petróleo em território nacional, através da 

criação da empresa estatal “Petróleo Brasileiro S.A.”, mais conhecida como 

Petrobrás, em Outubro de 1953, que foi decisiva nas pesquisas do petróleo no 

Brasil (THOMAS et al, 2004; RIBEIRO, 2010; GAUTO, 2011). 

Durante a década de sessenta, a Petrobrás amplia suas pesquisas e 

inicia-se a exploração em águas profundas. Foram descobertos o Campo de 

Miranga, na Bahia e, em Sergipe, os de Carmópolis e Guaricema. Nos anos 

setenta, outras descobertas merecem destaque; citam-se os poços da bacia de 

Campos, precisamente em 1974, no estado do Rio de Janeiro, e o Campo de 

Ubarana, na plataforma continental do estado do Rio Grande do Norte. A 

década de oitenta foi marcada por alguns fatos em que se pode destacar a 

descoberta de petróleo na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em 

pouco tempo, essa região passou a ser a segunda maior produtora de petróleo 

do país. Também ocorreram grandes descobertas nos Campos de Marlim e 

Albacora, na bacia de Campos, e do Urucu, no Amazonas. Nos anos noventa, 

também ocorreram importantes descobertas de petróleo, destaque para as dos 

Campos de Roncador e Barracuda, na bacia de Campos. Em 1997, é 

sancionada a Lei que quebra o monopólio da Petrobrás no Brasil, permitindo, 

portanto, que empresas do setor privado passem a atuar nessa atividade 

(THOMAS et al, 2004; PIMENTEL, 1984 apud RIBEIRO, 2010; GAUTO,2011). 
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A partir dos anos 2000, ocorreram diversas descobertas e estabeleceu-

se no Brasil um novo período na atividade petrolífera. Por volta de 2006, o 

volume de produção atingiu patamares elevados. Diante desse quadro, 

consegue-se superar, pela primeira vez, as demandas da nossa economia por 

essa fonte de energia, passando, portanto, a exportar mais petróleo e 

derivados do que importá-los.Com esse feito, o Brasil atinge a autossuficiência, 

contribuindo, dessa maneira, para o desenvolvimento da economia e aumento 

nas ofertas de emprego. Nesse mesmo ano, o Brasil anuncia a descoberta de 

petróleo na camada do pré-sal e, em 2008, começa sua primeira produção no 

Campo de Jubarte, na bacia de Campos, litoral sul do Espirito Santo. No ano 

seguinte, começa a operar a primeira plataforma da Petrobrás, 100% 

construída no Brasil (RIBEIRO, 2010; GAUTO, 2011; HASUI et al, 2012). 

A camada do pré-sal é o nome dado àquela que fica  abaixo da camada 

do sal. Esta se localiza cerca de 7000 metros abaixo do nível do mar. Nesse 

sentido, para atuar com eficiência em águas profundas, faz-se necessário que 

as empresas avancem em tecnologias, além de buscar parcerias com 

Universidades e Centros de Pesquisas. 

A região que está sendo explorada envolve três bacias sedimentares, 

que são as de Santos, de Campos e a do Espirito Santo. Estima-se em uma 

reserva de, aproximadamente, 5 a 8 bilhões de barris de petróleo, sendo essa 

considerada uma das maiores descobertas nos últimos sete anos. 

Em 2010, a produção brasileira era cerca de 42 mil barris por dia. Até o 

mês de maio de 2014, a produção já era em torno de 411 mil barris por dia, 

operando com nove plataformas, o que corresponde a cerca de 20% do total da 

nossa produção. Estima-se que deverá chegar a 2018 com mais dezenove 

unidades de produção em operação, alcançando 52% da produção de petróleo 

(www.petrobras.com.br). 

Atualmente, o Brasil já produz aproximadamente 500 mil barris de petróleo 

por dia na camada do pré-sal, um patamar alcançado apenas oito anos após sua 

descoberta. Este excelente desempenho é comparado com algumas regiões do 

mundo; por exemplo, com a do Golfo do México, nos Estados Unidos, pois foram 

necessários vinte anos para que essa região viesse atingir uma produção de 500 

mil barris de petróleo por dia a partir da sua descoberta (www.petrobras.com.br). 

http://www.petrobras.com.br/
http://www.petrobras.com.br/
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2.7 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE AS ROCHAS 

 

De acordo com Press et al (2006) apud RIBEIRO (2010), entendem-se 

por rochas as estruturas formadas pela união de vários minerais, ou ainda 

podendo ser constituídas por um único mineral. Elas formam a litosfera, que é 

a parte mais externa do planeta. Para ser considerada como rocha, a mesma 

deve, basicamente, apresentar duas características: a primeira refere-se à 

representatividade na escala cartográfica, ou seja, ter volume suficiente; a 

segunda apresenta-se repetidamente no espaço e no tempo; isto é, o 

fenômeno geológico que constitui a rocha de ter relevância na história 

geológica para se admitir que faz parte da dinâmica da terra. 

As rochas podem ser classificadas com base em alguns critérios, dentre 

os quais se podem citar: sua composição química; sua forma estrutural ou sua 

textura; ou seja, com base nos tamanhos e formas dos cristais e como esses 

estão unidos, de acordo com os processos de sua formação, sendo esse último 

mais comum. Diante do exposto, podem-se classificar as rochas, de acordo 

com sua formação, em ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares 

(PRESS et al, 2006; WINCANDER et al, 2009; RIBEIRO, 2010). 

Em se tratando de volume e área, as rochas apresentam diferentes 

distribuições. No que se refere ao volume, as ígneas e as metamórficas (rochas 

cristalinas), ocupam cerca de 95% da crosta terrestre, enquanto que as 

sedimentares, 5%. Já quando levamos em consideração a área, o quadro é 

bastante diferente, pois as rochas sedimentares ocupam cerca de 75% e as 

ígneas e metamórficas, 25% (TEIXEIRA et al, 2009 apud RIBEIRO, 2010). 

 

2.7.1 O ciclo das rochas 

 

Sabe-se que a crosta terrestre é uma camada fina, externa e que 

compreende aproximadamente 40 km de espessura. A mesma constitui-se 

essencialmente por rochas, nas quais podem ser encontrados elementos como 

silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, sódio e potássio. São elas, as rochas, 

juntamente com os fósseis, os elementos que o geólogo utiliza para tentar 

elucidar fenômenos geológicos (PRESS et al, 2006 apud RIBEIRO, 2010). 
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De acordo com Wincander et al (2009) apud Ribeiro (2010), há rochas 

que não mostram aparentemente relações entre si, mas apresentam-se 

intimamente relacionadas no denominado “CICLO DAS ROCHAS”. Este se 

refere ao resultado da interação de dois sistemas da terra: o da tectônica de 

placas e o do clima. Com a interação desses dois sistemas, matérias e energia 

são trocadas entre o interior da terra, os oceanos, a superfície terrestre e a 

atmosfera. Dessa forma, esse ciclo revela a história da formação dos diferentes 

tipos de rochas e as relações genéticas entre elas. Destarte elas podem ser 

transformadas umas nas outras; isto é, uma acaba gerando outra. 

Sabe-se que as rochas ígneas ou magmáticas são as mais antigas, 

seguidas pelas metamórficas; ambas datam das eras Pré-Cambriana e 

Paleozóica. No que se refere às rochas sedimentares, essas são de formação 

mais recente; datam das eras Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica. As rochas 

sedimentares cobrem as rochas magmáticas e as metamórficas quando estas 

não afloram à superfície da Terra (TEIXEIRA et al, 2009 apud RIBEIRO, 2010). 

 

2.7.2 Tipos de rochas 

 

De acordo com Teixeira et al (2009 apud RIBEIRO, 2010), as rochas, 

com relação a sua formação, são classificadas como ígneas ou magmáticas, 

sedimentares e metamórficas. Cada uma com suas subdivisões, as quais serão 

apresentadas a seguir. 

 

2.7.2.1 Ígneas ou magmáticas 

 

Estas são constituídas a partir de material silicatado, como resultado da 

solidificação e consolidação do magma ou lava expelido pelos vulcões, devido 

ao resfriamento. Daí surgiu o nome de rochas magmáticas, também, chamadas 

de rochas ígneas. Essas podem ser formadas abaixo ou próximo à superfície 

(PRESS et al 2006). 

Sabe-se que o magma é um material pastoso; existe a bilhões de anos, 

deu origem às primeiras rochas do nosso planeta. De acordo com Press et al 

(2006), podem ser classificas em dois tipos: 
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 Vulcânicas ou extrusivas: São constituídas por meio de erupções 

vulcânicas; isto é, a partir da lava ou outro material vulcânico ejetado pelos 

vulcões; posteriormente ocorre um rápido resfriamento na superfície ou 

próximo a ela. Por isto estas são também conhecidas como rochas vulcânicas. 

Alguns exemplos dessas rochas são o basalto e a pedra-pomes. 

 Plutônicas ou intrusivas: Estas são formadas no interior da terra, por 

meio de um processo lento de resfriamento. Através deste, ocorre o crescimento 

de grandes cristais, encaixados entre si, caracterizando, dessa maneira, esse tipo 

de rocha. Alguns exemplos são o granito e o diabásio. 

 

2.7.2.2 Sedimentares 

 

Entende-se por rochas sedimentares aquelas constituídas a partir da 

compactação e/ou mutação de sedimentos, como resultado do intemperismo e 

da pedogênese; isto é, respectivamente, a partir das alterações Físicas e 

Químicas, das rochas e do processo de formação do solo (PRESS et al, 2006). 

Os sedimentos podem ser entendidos como fragmentos de rochas e 

material orgânico transportados pela   ação dos ventos, do gelo ou das águas. 

Estes serão acumulados em um determinado local e passarão pelo processo 

de litificação, adquirindo, portanto, uma nova identidade como rochas 

sedimentares. 

De acordo com Press et al (2006), há diversos processos geológicos que 

atuam produzindo sedimentos e rochas sedimentares, nominados e descritos a 

seguir: 

 O intemperismo: atua em rochas pré- existentes, alterando-as física 

e quimicamente. 

 A erosão: remove as partículas que são produzidas pelo 

intemperismo. 

 O transporte: as partículas são transportadas pela ação dos ventos, 

gelo ou água. 

 A deposição ou sedimentação: ocorre quando o agente 

transportador perde energia e o sedimento é depositado. 

 O soterramento: quando as camadas de sedimentos vão-se 
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acumulando e passam a compactar as depositadas anteriormente. 

 A diagênese: através da pressão, do calor e de algumas reações 

químicas, os sedimentos passam pelo processo de litificação; isto é, os 

sedimentos são transformados em rochas consolidadas.  

Com base no exposto, ressalte-se que as rochas sedimentares são 

formadas pelo acúmulo de detritos, que podem ter origem orgânica ou de outra 

rocha. 

De acordo com Teixeira et al (2009), as rochas sedimentares ocupam 

cerca de 75% da superfície dos continentes e podem ser classificadas em: 

 Detríticas ou clásticas: constituídas a partir de fragmentos de outras 

rochas. Citam-se, como exemplos, o arenito, o folhelho, o argilito e o varvito. 

 Químicas: constituem-se a partir das transformações de 

determinados materiais, ao entrarem em contato com a água ou outro tipo de 

substância.  Citam-se, como exemplos, o sal gema, as estalactites e as 

estalagmites. 

 Orgânicas: formadas através do acúmulo e soterramento de matéria 

orgânica. Dentre outros exemplos, citam-se, o calcário e carvão mineral, 

formados, respectivamente, a partir dos resíduos de conchas, corais e, 

vegetais. 

     Pode-se, ainda, classificá-las em dois grandes grupos: 

 Siliciclásticas: formadas pela classe dos silicatos. Costuma-se 

classificá-las, com base no tamanho do grão predominante no sedimento que a 

originou. Citam-se, como exemplos, os conglomerados formados pelos 

cascalhos; os arenitos formados pela areia e os argilitos formados pelas 

argilas. Quando o argilito apresenta uma estrutura na forma de folhas, ou seja, 

laminada, passa a receber o nome de folhelho. 

 Carbonáticas: É um tipo de rocha cuja formação ocorre por meio de 

acumulação de minerais carbonáticos precipitados por processos orgânicos ou 

inorgânicos. Citam-se, como exemplos, o calcário e o dolomito. Ressalte-se 

que cerca de 50% do petróleo do mundo são encontrados nesse tipo de rocha. 
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2.7.2.3 Metamórficas 

 

De acordo com Wincander et al (2009), este tipo de rocha origina-se de 

outras rochas preexistentes, que podem ser magmáticas, sedimentares ou 

mesmo metamórficas, em resposta a mudanças de pressão e/ou temperatura, 

ocorridas no interior da crosta terrestre. Seus processos formadores ocorrem 

em ambientes onde a observação direta fica inacessível; portanto o que se 

conhece do metamorfismo deve-se aos estudos realizados em laboratórios, em 

condições compatíveis com as do interior da terra, e na interpretação das 

feições, quando expostas à superfície. 

Os principais agentes do metamorfismo são: a temperatura, a pressão e 

os fluidos químicos. 

 Temperatura: aumenta com a profundidade. No domínio 

metamórfico, pode variar de 200 a 700ºc. Essa também pode aumentar devido 

ao atrito entre os blocos de rocha. 

 Pressão: há dois tipos: 

a) Litostática: ocorre devido ao peso das camadas de rochas 

sobrejacentes, causando uma redução do volume da rocha, tornando-a maciça. 

b) Dirigida: é tangencial à superfície da crosta terrestre; atua devido a 

fenômenos tectônicos, como desdobramentos e falhamentos. 

 Fluidos químicos: contribuem facilitando as reações químicas, 

agindo como solventes e/ou catalizadores.  

Podem-se, dentre outras, citar como exemplos de rochas metamórficas o 

gnaisse – formado a partir do granito; o mármore – formado a partir do calcário; a 

ardósia – formada a partir da argila e o quartzito – formado a partir do arenito. 

Ressalte-se que a combinação de temperatura, pressão e fluidos 

químicos, pode produzir efeitos bastante significativos nas rochas, a tal ponto 

que essas podem perder totalmente suas características originais. 

 

2.7.3 Migração do petróleo 

 

Sabe-se que, após o petróleo ter sido gerado em uma rocha denominada 

geradora, o mesmo migra para uma outra chamada reservatório, onde fica 
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acumulado. Algumas teorias e hipóteses têm sido propostas com o intuito de 

explicar como ocorre o processo de migração do petróleo. No entanto, admite-se 

que isso pode ocorrer de duas maneiras: a primeira refere-se à expulsão da água 

das rochas geradoras, o que levaria consigo o petróleo; mas, embora tal 

mecanismo seja atuante, não possui eficiência necessária para expulsar o 

petróleo; a segunda estaria associada ao aumento da pressão nas rochas 

geradoras, devido à expansão volumétrica provocada pelo petróleo, favorecendo, 

dessa maneira, a ocorrência de micro fraturas e, consequentemente, o 

deslocamento dos hidrocarbonetos. Ressalte-se que a expulsão do petróleo da 

rocha geradora recebe o nome de migração primária, enquanto que seu trajeto ao 

longo de uma rocha porosa e permeável até ser interceptado e contido para uma 

armadilha geológica recebe o nome de migração secundária (THOMAS et al, 2004 

apud RIBEIRO, 2010; HASUI et al, 2012). 

 

2.7.4 Rocha reservatório 

 

           Após o petróleo ser gerado e migrado, fica acumulado em uma rocha 

denominada reservatório. Essa pode ter qualquer origem ou natureza, mas 

deve apresentar como característica a alta porosidade; isto é, espaços vazios 

no seu interior, interconectados, dessa maneira garantindo a permeabilidade do 

petróleo. Os reservatórios são constituídos a partir de rochas sedimentares e 

podem-se citar, dentre outros tipos, os arenitos e calcarenitos, embora possa 

ocorrer também nos folhelhos e nas carbonáticas (THOMAS et al, 2004 apud 

RIBEIRO, 2010). 

 

 

2.7.5 Rocha Selante 

 

Sabe-se que, após o petróleo ter sido gerado e, posteriormente, migrado e 

acumulado, portanto caracterizando um reservatório, entende-se ser necessário 

que o fluxo seja interrompido. Há uma barreira imposta por uma rocha que possui 

baixa permeabilidade, denominada de selante. Ressalte-se que, além do mais, a 

plasticidade é outra característica dessa rocha; isto é, a capacidade de manter as 
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condições selantes, mesmo quando é submetida a esforços de deformação. Os 

folhelhos e os evaporitos podem ser citados como exemplos de rochas selante 

(THOMAS et al, 2004; RIBEIRO, 2010 e HASUI et al ,2012). 

 

2.8 POÇOS DE PETRÓLEO 

 

Entende-se por poço de petróleo qualquer perfuração realizada na terra 

ou no mar, com o intuito de produzir petróleo e/ou gás natural. Os poços de 

petróleo necessitam de um conjunto de materiais; dentre outros, citam-se 

tubos, fluido, cimentos e colunas, que irão realizar a comunicação do 

reservatório com a superfície, além de proporcionar que o poço possa ser 

operado de forma segura e econômica. A perfuração consiste em um conjunto 

de operações e atividades, necessárias para fundamentar as decisões com 

relação à prospecção de hidrocarbonetos. Há, basicamente, dois métodos de 

perfuração de poços de petróleo. O percussivo, mais antigo, que utiliza uma 

ferramenta perfurante e um cabo, causando a fragmentação por esmagamento, 

e o rotativo, mais atual, através da perfuração realizada utilizando-se uma 

broca em movimento rotacional, com pesos sobre a rocha; portanto 

comprimindo-a e esmagando-a; dessa maneira, consegue-se atingir maiores 

profundidades (RIBEIRO, 2010). 

Em estudos de poços de petróleo, quer sejam onshore ou offshore, 

envolvem-se profissionais de várias áreas, diversas operações e investimentos 

financeiros significativos. Diante do exposto, entende-se ser necessário avaliar, 

com bastante critério todas as etapas a partir da prospecção, passando pela 

perfuração, completação, produção e abandono, com o intuito de tomar decisões 

mais adequadas com relação à viabilidade econômica (RIBEIRO, 2010). 

 

2.8.1 Tipos de poços de petróleo 

 

De acordo com Ribeiro (2010), há vários tipos de poços de petróleo, 

classificados com base em alguns critérios; dentre outros, citam-se sistema de 

produção – localização; finalidade; fluido produzido e trajetória - geometria. 
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2.8.1.1 Quanto ao sistema de produção – localização 

 

 Em terra – onshore 

 No mar – offshore 

Não há muita diferença entre os poços onshore e offshore. Ressalte-se 

que os perfurados no mar necessitam de uma maior logística; isso se deve à 

localização do reservatório; portanto os investimentos financeiros serão bem 

maiores do que os perfurados em terra. 

 

2.8.1.2 Quanto à sua finalidade 

 

  Produtores de óleo ou de gás: são poços que se destinam a produzir 

um desses compostos. 

 Avaliação: são poços utilizados quando se pretende avaliar algumas 

características da região, uma vez comprovada a existência de petróleo. 

 Exploratórios: são poços utilizados quando se pretende obter 

informações sobre a exploração em uma nova região. 

 Injeção: são poços utilizados para injetar água ou gás no reservatório. 

 

2.8.1.3 Quanto ao fluido a ser produzido 

 

 Produtores de óleo; 

 Produtores de gás; 

 Produtores de óleo e gás. 

Determinar qual fluido se faz necessário, naquele poço; irá depender dos 

objetivos que se pretende alcançar com a sua produção e seu destino. 

O gás é menos denso que o óleo; portanto consegue atingir a superfície 

antes do óleo. De que maneira será utilizado, irá depender de alguns critérios; 

dentre outros, citam-se sua viabilidade econômica e de que forma irá se relacionar 

com o meio ambiente. Diante do exposto, recomenda-se que, em regiões 

próximas da sua produção, a sua comercialização deve ser feita, para não causar 

prejuízos financeiros; estando distante fica inviável. Não queimá-lo, pois causará 

sérios problemas ambientais. Portanto tal prática deve ser descartada. Também 
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se pode apresentar como alternativa reinjetá-lo em reservatórios com o intuito de 

otimizar as operações de recuperação (RIBEIRO, 2010). 

 

2.8.1.4 Quanto à trajetória – geometria 

 

 Vertical: são poços que apresentam pequenos desvios devido à 

estrutura geológica encontrada. Sabe-se que a probabilidade de se conseguir 

perfurar um poço totalmente na vertical é muito pequena. 

 Direcional - Poço de alto ângulo e poço horizontal: são poços que 

apresentam grandes desvios, visando atingir uma determinada região. 

Encontram-se poços com desvios de 45º, 60º, podendo ir até 90º, ou seja, 

totalmente horizontais. 

 

Figura 01: Geometria dos Poços de Petróleo. 

 
Fonte: Thomas et al (2004 apud RIBEIRO, 2010) – adaptado e validado. 

 

A figura 01 mostra a geometria de poços de petróleo verticais e 

direcionais para chegar ao reservatório. 

 

2.8.2 Perfuração de poços de petróleo 

 

O processo de perfuração de um poço de petróleo requer várias etapas. 

Envolve profissionais especializados de diversas áreas, além de um conjunto 
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de instrumentos que se denomina sonda. Os estudos geológicos e geofísicos 

apontam onde deve ocorrer a perfuração, visando otimizá-la; isto é, realizar 

uma perfuração econômica e segura. 

Inicialmente perfura-se um poço que se denomina de pioneiro. 

Constatada a presença de petróleo, outros serão perfurados, com o intuito de 

verificar a extensão da jazida e avaliá-la comercialmente. No caso de 

apresentar viabilidade econômica, outros poços serão perfurados, 

caracterizando um campo. Sabe-se que a vida útil de um campo é de 

aproximadamente trinta anos; portanto deve-se otimizar a recuperação do 

petróleo, de forma que esse tempo não seja reduzido (RIBEIRO, 2010). 

O Brasil vem a cada ano consolidando tecnologias de perfuração em 

águas profundas e águas ultra-profundas, respectivamente acima de 400 

metros e acima de 2.000 metros. Utilizando tecnologia mais resistente à 

corrosão, altas pressões e temperaturas, a Petrobrás avança na camada do 

pré- sal e consegue perfurar poços que atingem profundidades finais de mais 

de 7000m (RIBEIRO, 2010; GAUTO, 2011; HASUI et al, 2012). 

De acordo com Thomas et al (2004); Ribeiro (2010) e Gauto (2011), as 

sondas utilizadas na perfuração de poços de petróleo irão depender dos desafios 

encontrados. Essas podem ser terrestres ou marítimas. No que se refere às 

terrestres, onshore, as mesmas apresentam estruturas semelhantes, variando a 

logística para o acesso ao local da perfuração. Em regiões que não apresentam 

dificuldades ao acesso, esse é realizado por via terrestre; mas em locais de difícil 

acesso, como ilhas ou florestas, faz-se necessário utilizar embarcações e/ou 

helicópteros. Já em perfuração marítima, offshore, há diferentes tipos de sondas, 

pois se precisa adequá-las de acordo com as profundidades em que irão atuar. As 

primeiras unidades de perfuração marítima – UPM – eram as mesmas utilizadas 

em terra; mas só conseguiam atuar em águas rasas. Com a necessidade de se 

perfurar em águas mais profundas, foi necessário avançar em novos 

equipamentos e técnicas compatíveis com os desafios apresentados. 

As unidades de perfuração marítima a serem utilizadas irão depender: 

da lâmina d’água, isto é, da distância que vai do fundo do mar até a superfície 

da água; das condições do mar; do relevo do fundo do mar; da finalidade do 

poço e da viabilidade econômica. Com base no exposto, ressalte-se que as 
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sondas serão instaladas em plataformas fixas, móveis ou sobre navios. 

As figuras 02, 03 e 04 mostram alguns tipos de sondas instaladas em 

terra e no mar, para realizarem a perfuração dos poços de petróleo. 

 

Figura 02: Navio Sonda. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.veja.abril.com.br>. Acesso em: 14 abr. 2014. 

 
 
 

Figura 03: Plataforma auto-elevável. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.brasilescola.com/quimica/exploracao-

extracao-petroleo.htm>. Acesso em: 14 abr. 2014. 

http://www./
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50 

 
Figura 04: Sonda terrestre. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.engpeg.blogspot.com.br /2011/03/ogx-
maranhao-assegura-nova-sonda-de.html>. Acesso em: 14 abr. 2014. 

 

2.9 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE PERFILAGEM 

 

A perfilagem é entendida como um método em que se buscam informações 

físicas das estruturas geológicas em poços de petróleo. Essas revelam a litologia, 

espessura da rocha, a porosidade, prováveis fluidos existentes nos poros e suas 

saturações (THOMAS et al, 2004 apud RIBEIRO, 2010). 

Após ter concluído o estudo dos perfis do poço, caso este revele 

informações da presença de hidrocarbonetos, entende-se ser necessário colocá-lo 

em fluxo, pois, agindo desta maneira, pode-se confirmar a presença de petróleo 

ou a sua ausência na região submetida à investigação (RIBEIRO, 2010). 

 

2.9.1 Tipos de perfis de poço aberto 

 

Em um processo de investigação das estruturas geológicas, quanto ao 

perfil do poço aberto, sabe-se que, quanto mais informações daquela região, 

mais fundamentadas ficam as decisões que serão tomadas em relação à 

recuperação do petróleo e à viabilidade econômica do poço. Dentre os diversos 

http://www./
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perfis estudados, destacam-se: resistividade, raios gama, sônico, densidade e 

neutrônico. Cada perfil revela informações específicas sobre o objeto em 

estudo, e a combinação desses perfis é de grande relevância para interpretar a 

situação de cada poço (RIBEIRO, 2010). 

 

2.9.1.1 Resistividade (ILD) 

 

Para Thomas et al (2004, p.122), resistividade “é a propriedade de a 

rocha permitir ou não a passagem de uma corrente elétrica”. 

Busca-se com este estudo identificar quais os tipos de fluidos 

encontrados nas estruturas geológicas, com base na resistência oferecida à 

corrente elétrica. Utiliza-se um conjunto de instrumentos, dentre outros, 

sensores, transmissores e bobinas; através desses, consegue-se obter leituras 

aproximadas da resistividade na formação, com base nas medidas dos campos 

elétricos e magnéticos induzidos nas rochas.  

 

2.9.1.2 Raios gama (GR) 

 

Os raios gama consistem em uma radiação eletromagnética; ou seja, um 

feixe de fótons que possuem origem no núcleo atômico, emitindo informações 

acerca da estrutura nuclear (HEWITT, 2002). 

O estudo desse perfil visa avaliar a emissão natural, radioativa, da 

formação. Com a utilização de instrumentos específicos, consegue-se obter 

informações importantes com relação à amplitude dos pulsos radioativos 

originários das rochas; a intensidade, isto é, o quanto de radiação está 

associado ao número de fótons detectados por unidade de tempo. 

Com base, nessas informações, consegue-se realizar inferências sobre 

as estruturas geológicas, identificar a litologia e a radioatividade, além da 

argilosidade da região. 
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2.9.1.3 Sônico (DT) 

 

Entende-se por ondas sonoras as “ondas mecânicas que podem se 

propagar através de gases, líquidos ou sólidos” (HALLIDAY; RESNICK, 1996, 

p. 136). 

Esse tipo de perfil mede a velocidade das ondas sonoras nas estruturas 

geológicas. As informações são reveladas através de instrumentos específicos 

que consistem em transmissores de ondas sonoras e receptores. O som é 

gerado e propaga-se na formação; assim, a diferença do tempo utilizado pela 

onda até os receptores indica a velocidade de propagação da onda no meio. 

Ressalte-se que a velocidade irá depender da densidade do meio em que a 

onda viajou. 

 

Figura 05: Estrutura de um instrumento, equipado com transmissores e 
receptores de ondas sonoras, utilizado em estudo de perfilagem. 

 
Fonte: Serra (1984 apud RIBEIRO, 2010). 

 

As ondas sonoras são emitidas pelos dois transmissores e, após serem 

espalhadas, são capturadas pelos receptores, sendo dois para cada 

transmissor. O tempo utilizado para realizar o percurso de ida e volta serve de 

base para fazer inferências sobre a geologia da região. 
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Figura 06: Comportamento das ondas mecânicas em um estudo de perfilagem. 

 
Fonte: Serra (1984 apud RIBEIRO, 2010). 

 

 
Existem fatores que afetam a perfilagem sônica; dentre outros, podem- 

se destacar: 

 Formações não consolidadas; 

 Formações naturalmente fraturadas; 

 Gás. 

 

2.9.1.4 Densidade (RHOB) 

 

Entende-se por densidade “a quantidade de massa por unidade de   

volume” (HEWITT,2002). 

Este tipo de perfil revela informações da densidade das camadas 

geológicas. Utilizam-se instrumentos específicos que, através de uma fonte 

radioativa, emitem raios gama para colidirem com os elétrons da formação. A 

densidade das rochas está associada à intensidade da onda que retorna. 

Ressalte-se que, além da densidade, podem-se estimar a porosidade e as 

zonas de gás.  

 

2.9.1.5 Neutrônico (NPHI) 

 

Este tipo de perfil é utilizado para estimar a porosidade, a litologia e a 

detectação de hidrocarbonetos. Entende-se por porosidade como a 
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porcentagem de vazios de uma rocha.  Ela pode ser classificada em absoluta e 

efetiva. A primeira refere-se ao número total de vazios, enquanto que a 

segunda, aos poros conectados. Na maioria dos reservatórios, a porosidade 

varia de 10 a 20% do volume total (THOMAS et al, 2004). 

Essas informações são obtidas, utilizando-se de uma fonte que emite 

nêutrons altamente energéticos. Esses nêutrons colidem com os átomos da 

formação e perdem energia(velocidade). Ressalte-se que a maior parte da 

energia é perdida ao colidir com o núcleo de hidrogênio; os nêutrons, portanto, 

são freados e capturados pelos núcleos. Eles interagem quase exclusivamente 

com os núcleos atômicos, enquanto que os raios gama ou uma partícula 

carregada reage com os elétrons orbitais. 

 

2.9.2 Combinação de perfis 

 

A perfilagem em poços de petróleo pode ser vista como um processo de 

investigação geológica que poderá revelar informações; dentre outras, como a 

matriz está sendo composta, os vazios das rochas e, além do mais, os fluidos 

existente nos poros. Entende-se que, de posse dessas informações, as 

decisões ficam mais fundamentadas com relação ao óleo a ser recuperado, à 

vida útil do poço e à viabilidade econômica da região (RIBEIRO, 2010). 

 

Figura 07: Comportamento, em um estudo de perfilagem, da porosidade, 
resistividade e radioatividade. 

 
Fonte: Serra (1984 apud RIBEIRO, 2010). 
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Observa-se que, na região argilosa, a radioatividade tende a aumentar, 

enquanto que a resistividade e a porosidade diminuem; já na região onde há 

uma mistura com óleo, ocorre o processo inverso; isto é, a radioatividade 

diminui, enquanto a resistividade e a porosidade aumentam. 

 

Figura 08: Comportamento de perfis geológicos. 

 
Fonte: Thomas et al (2004 apud RIBEIRO, 2010). 

 

A figura 08 revela o comportamento de alguns perfis geológicos obtidos 

num poço exploratório de petróleo a aproximadamente 2850m e 2960m, que 

apresenta baixa argilosidade, baixa porosidade e alta resistividade. A 

densidade e a velocidade apresentam-se altas, atestando, portanto, baixa 

porosidade nessa região. 

 

2.10 BACIA DE CAMPOS 

 

A Bacia de Campos está localizada na região sudeste do Brasil. 

Formada como resultado da ruptura do Gondwana e intercepção de crosta 

oceânica no atlântico sul. Nessa bacia, ocorrem acumulações de petróleo em 

diversos níveis, desde o pré-sal, até o terciário superior. É uma bacia 

sedimentar situada ao longo da costa norte do Estado do Rio de Janeiro, 
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estendendo-se até o sul do Estado do Espírito Santo, entre os paralelos 21 e 

23 sul. Possui aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. Seu limite, ao 

sul, com a Bacia de Santos, ocorre no Alto de Cabo Frio; ao norte, com a Bacia 

do Espírito Santo, ocorre no Alto de Vitória (RANGEL; MARTINS apud MATA, 

2009; HASUI et al, 2012). 

 

Figura 09: Mapa da bacia de campos. 

 
Fonte: <http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portugues/plataforma/pla_bacia_campos.htm>. 

 

A figura 09 apresenta o mapa da bacia de Campos, localizada no estado 

do Rio de Janeiro, com seus campos e limitações territoriais. 

De acordo com Gauto (2011), o poço pioneiro da Bacia de Campos foi o 

1-RJS-9A, perfurado em Dezembro de 1974, que viria a ser o Campo de 

Garoupa. Apresentava uma coluna de petróleo em torno de 100m de 

espessura, estimando-se uma reserva em torno de 100 milhões de barris. Os 

testes posteriores, visando avaliar sua produção, revelaram uma vazão de três 

mil barris de petróleo por dia. Por questões técnicas o campo só passou a 

produzir em 1979. 

As primeiras plataformas utilizadas eram do tipo fixa, com jaquetas 

fixadas no fundo do mar. À medida que a exploração alcançou lâminas d'água 

mais profundas, foram desenvolvidos outros conceitos de unidades de 

produção flutuantes (GAUTO, 2011). 

http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portugues/plataforma/pla_bacia_campos.htm
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A exploração comercial na bacia de campos teve seu início em 1977, 

com o Campo de Enchova, atingindo uma produção de 10 mil barris por dia em 

uma plataforma flutuante. Nessa mesma época, descobriram-se os Campos de 

Namorado, Bonito, Badejo, Pargo e Pampo. 

O Campo de Namorado está localizado na porção central da Bacia de 

Campos, distante aproximadamente 80 km da costa. Encontra-se dividido em 

quatro blocos, delimitados por falhas normais. O bloco principal, através do 

qual provém o óleo, situa-se na parte central do campo e apresenta predomínio 

de arenito maciço, com uma textura fina e grossa, baixa a moderada seleção 

de grãos, baixo grau de arredondamento e esfericidade. Seu principal 

reservatório é o arenito namorado, formado por níveis de areias turbidíticas 

intercaladas com folhelho. Ressalte-se que, durante algum tempo, esse campo 

foi um dos maiores produtores do Brasil (RANGEL; MARTINS; MENESES; 

ADAMS apud MATA, 2009). 

 

Figura 10: Mapa do Campo de Namorado. 

 
Fonte: Ribeiro (2010) 

 

A figura 10 mostra o Campo de Namorado, revelando sua posição 

dentro da bacia, com seus limites ao norte e sul. 
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Figura 11: Distribuição dos poços do Campo de Namorado, numeração arbitrária. 

Os eixos x e y estão em unidades arbitrárias de distância. 

 
Fonte: Revista Brasileira de Geociências, vol.38, no.1, supl.1, p. 61-74. 

 

A figura 11 exibe a distribuição geográfica dos poços de petróleo do 

Campo de Namorado, que receberam uma numeração arbitrária. 

Sabe-se que, a partir da produção comercial do petróleo, por volta de 

1977, a Petrobrás tem buscado avanços tecnológicos, visando aumentar sua 

produção de forma significativa com o intuito de atingir a autossuficiência. Por 

volta de 1989, o estado do Rio de Janeiro já era responsável por 

aproximadamente 58% da produção nacional. Em 2007, a Bacia de Campos 

completava 30 anos de produção e abrigava cerca de 80% das reservas de 

petróleo descobertas pela Petrobrás no Brasil. Existiam 55 campos, dos quais 36 

considerados maduros; ou seja, já tinham atingido o pico da produção. Para 

aumentar a vida útil dessas áreas, a Petrobrás aplicava novas tecnologias e 

conseguia um aumento de 3% no fator de recuperação de óleo na bacia. Eram 

extraídos diariamente cerca de 1,49 milhão de barris de óleo e 22 milhões de 

metros cúbicos de gás. Em 2009, a produção de óleo diária era de 1,677 milhões 

de barris e 28,4 metros cúbicos de gás natural e as estimativas para os anos 

subsequentes eram bastante otimistas (RIBEIRO, 2010). 

De acordo com Hasui et al (2012), a Bacia de Campos é a mais 

importante área petrolífera do Brasil. Conta com aproximadamente 2000 poços 
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perfurados, desde a descoberta do Campo de Garoupa, em 1974, até as mais 

recentes descobertas, na região norte da bacia, na plataforma continental do 

Espirito Santo, com vários campos no Parque das Baleias e ao sul, na região 

do Cabo Frio, com os campos de Papa-terra e Maromba. 

Atualmente a produção da Bacia de Campos representa mais de 80% 

da produção nacional de petróleo e constantemente são observados 

aumentos na recuperação do óleo em diversos poços da região. Ressalte-se 

que, dentro do plano de negócios e gestão da Petrobras, para Bacia de 

Campos, contemplam-se doze novas unidades no período de 2013 e 2020. 

Dessas, quatro já se encontram em operação, e as demais, em andamento 

(www.petrobras.com.br). 

Destarte, a Petrobrás está, cada vez mais, qualificando seus 

profissionais, investindo em equipamentos modernos, além de pesquisar em 

diversas áreas, pois se entende que, agindo dessa maneira, conseguem-se 

avanços cada vez mais significativos no que refere à autossuficiência na 

produção de petróleo. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta é uma pesquisa de caráter descritivo; busca descrever situações 

observadas, avaliar e promover relações entre as variáveis, no sentido de 

aceitar ou rejeitar as hipóteses levantadas, sem que exista manipulação das 

mesmas pelo autor durante todo o processo investigativo (BISQUERRA, 1989). 

 

3.2 POPULAÇÃO ALVO DO ESTUDO 

 

População constituída pelos poços de petróleo do Campo de Namorado, 

localizados na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

3.3 AMOSTRA  

 

Fundamentado nos relatos científicos de Marconi e Lakatos (2000), 

considera-se a amostra como não probabilística por acessibilidade, uma vez que 

só fizeram parte da amostra os poços cujos dados referentes aos perfis 

geológicos estavam disponíveis para serem processados. Constituíram, para 

análises, 219 perfis geológicos, sendo estes distribuídos da seguinte maneira: 

sônico (16); densidade (50); porosidade (47); resistividade (53) e raios gama (53). 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Nesta etapa da pesquisa, foram realizados os seguintes procedimentos, 

com o intuito de apropriar-se de informações referentes ao objeto em estudo. 

 

1. Primeiro: levantamento bibliográfico – consultas a livros, revistas 

especializadas, artigos científicos, monografias, dissertações, teses e internet, 

dentre outras fontes, com o intuito de obter o maior número de informações 

possíveis, relacionadas aos temas abordados durante o processo investigativo. 

2. Segundo: Submeter os dados dos perfis geológicos aos 
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procedimentos estatísticos, em consonância com o que se propõe investigar. Isto 

é, determinar os DFA dos perfis geológicos. Os resultados referentes ao DFA 

dos perfis da densidade, da porosidade, da resistividade e do sônico encontram-

se publicados nas dissertações de mestrado dos autores, respectivamente: 

Costa (Intitulada: Análise de DFA e de agrupamento do perfil de densidade dos 

poços de petróleo); Silva (Intitulada: DFA e análise de agrupamento aplicada a 

perfis de porosidade e neutrônico em poços de petróleo); Mata (Intitulada: 

Análise de agrupamento de dados de DFA oriundos de perfis elétricos da 

indução de poços de petróleo) e Ribeiro (Intitulada: Correlações nos DFA de 

Diversos Perfis Geológicos. Estudo de Caso: Bacia de Campos-RJ). 

3. Terceiro: Realizar o mapeamento da região em estudo, tendo como 

finalidade obter informações com relação às coordenadas cartesianas dos 

poços. Esta configuração encontra-se publicada na Dissertação de Mestrado 

do autor: Ribeiro (Intitulada: Correlações nos DFA de Diversos Perfis 

Geológicos. Estudo de Caso: Bacia de Campos-RJ). A partir de um ponto de 

referência, estabeleceram-se as coordenadas cartesianas, intituladas “x” e “y”, 

respectivamente, admitindo-se como eixos horizontal e vertical, respeitadas as 

proporções das escalas.  

 

3.5 DELINEAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram submetidos aos seguintes 

procedimentos estatísticos: 

1. Primeiro: Após ter obtido as coordenadas cartesianas de cada poço, 

portanto de posse dessas informações, construíram-se matrizes de distâncias, 

que foram submetidas a métodos estatísticos. As matrizes foram formadas 

utilizando-se das diferenças entre as coordenadas, respectivamente, horizontal 

e vertical, aos pares, relativas aos poços de petróleo envolvidos na interação. 

Utilizou-se a seguinte fórmula: 
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Onde: 

 = São coordenadas horizontal dos poços de petróleo,  e  , 

envolvidos na interação. 

 = São coordenadas vertical dos poços de petróleo,  e  

envolvidos na interação. 

= Distância euclidiana entre os poços de petróleo,   e  envolvidos 

na interação. 

 

2. Segundo: Após ter obtido o expoente dos DFA dos perfis geológicos, 

construíram-se matrizes para cada perfil, totalizando cinco. Essas foram 

obtidas, utilizando-se do módulo das diferenças entre os DFA do mesmo perfil 

geológico, duas a duas, dos poços de petróleo envolvidos na relação. Utilizou-

se a seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 

  = São os expoentes dos DFA do perfil geológico dos poços de 

petróleo,   e  envolvidos na relação. 

= Diferença, em valor absoluto, dos expoentes dos DFA do perfil 

geológico dos poços de petróleo   e   envolvidos na relação. 

 

3. Terceiro: Teste de Mantel. Após serem construídas as matrizes dos 

DFA para cada perfil e as das distâncias euclidianas, essas foram comparadas, 

utilizando-se do teste estatístico de Mantel, que será apresentado a seguir. 

Além do mais, utilizou-se o método de Monte Carlo, para gerar números de 

uma forma aleatória, visando testar a significância do teste de Mantel.  

 

3.6 MÉTODOS DE ANÁLISE DE SINAIS 

 

Neste tópico, abordar-se-ão os métodos de análise de sinais utilizados 

durante o processo investigativo. Citam-se: Análise de Flutuação sem 
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Tendências (Dentrended Fluctuation Analysis – DFA) e Expoente de Hurst. 

 

3.6.1 Análise de flutuação sem tendências – Detrended Fluctuation 

Analysis (DFA) 

 

Esse método tem sido aplicado largamente em estudos com o intuito de 

detectar autocorrelação de longo alcance em séries temporais não 

estacionárias. Entende-se por uma série temporal aquela na qual se realizam 

várias observações sequencialmente no tempo. De uma forma mais ampla, 

estudam-se séries as quais podem ser vistas como uma realização de certo 

processo estocástico (RIBEIRO, 2010).  

Estudos revelam que, em sistemas reais, os dados raramente são 

estacionários. Se as medidas e outras propriedades estatísticas não variam 

significativamente ao longo da série, portanto não apresentam tendências em 

longo prazo, diz-se que os dados são quase estacionários. 

Pesquisas científicas envolvendo análise de flutuação sem tendências 

buscam verificar a correlação interna da série; identificar se as informações do 

passado poderão ajudar a predizer estatisticamente comportamentos do futuro, 

ou seja, ajudar a descrever a evolução do processo, através do tempo. Uma 

série é denominada persistente quando existe a tendência de valores grandes 

serem seguidos por valores grandes, e valores pequenos, por valores 

pequenos. Já na antipersistente, os valores devem estar correlacionados 

inversamente; ou seja, existe a tendência de valores grandes serem seguidos 

por valores pequenos, ou vice-versa (RIBEIRO, 2010). 

A vantagem do DFA, em relação aos demais métodos de análise de 

flutuação é que ele busca subtrair possíveis tendências da série original e fazer 

uma análise de flutuação dos dados; portanto pode ser visto como uma das 

principais razões para empregá-lo, pois evita a detecção de falsas correlações, 

que são artefatos de não estacionaridades nas séries temporais (BATISTA, 

2006). Esse método vem sendo utilizado em diversas áreas da ciência. Dentre 

outras, citam-se: Meteorologia, propriedades magnéticas, Genética, no que se 

refere a estudos do DNA (PENG et al, 1994), Cardiologia (BUNDE et al, 2000), 

e Economia (BARABÁSI; VICSEK, 1991). 
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Esse método consiste inicialmente em estabelecer uma nova série 

temporal, formada pela integral dos desvios dos sinais em relação ao valor médio. 

  
 

Onde: é a média dos valores de , com k = 1,2,...,N. 

 = Pontos da série. 

 

Figura 12: Divisão de uma série temporal de tamanho 1000 k em intervalos de mesmo tamanho n. 

 
Fonte: http://www.physionet.org/tutorials/fmnc/node5.html (Acesso em agosto de 2014). 

 

A etapa seguinte refere-se a divisão da série integrada y(k) em intervalos 

(box) de tamanho (escala) n, e em cada intervalo uma reta é ajustada através 

do método dos mínimos quadrados, representando a tendência no intervalo e 

sendo a mesma denotada. (k). 

Posteriormente, é retirada a tendência local (k) da série integrada y(k) 

em cada intervalo. 

A flutuação média da série, com tamanho n dos intervalos é dada por: 

 

 

F(n) tende a crescer com o tamanho do intervalo n. No caso de haver 

uma relação tipo lei de potência entre escala e flutuação, tem-se:  

 

http://www.physionet.org/tutorials/fmnc/node5.html
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Aplicam-se as propriedades da função logarítmica na flutuação média 

F(n), e no produto da constante A pelas escalas n propostas. A equação passa 

a representar um modelo linear, caracterizando uma reta. O coeficiente angular 

do gráfico log F(n) versus log n determina o expoente , que irá se relacionar 

com a função de autocorrelação da série original (Ver equação anterior). 

 

Gráfico 01: Flutuação F(n) versus escala n, na escala logarítmica, do 
perfil da resistividade do poço 01 – NA01A. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Gráfico 02: Flutuação F(n) versus escala n, na escala logarítmica, do 

perfil sônico do poço 02 – NA02A. 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Para um α = 0,5, o sinal é considerado não correlacionado. Acima de 

0,5, o sinal é considerado correlacionado do tipo persistente. Assim sendo, há 

uma tendência de valores grandes serem seguidos por valores grandes e 
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valores pequenos, por valores pequenos. Já abaixo de 0,5, considera-se o sinal 

correlacionado do tipo antipersistente. Portanto há uma tendência de valores 

grandes serem seguidos por valores pequenos, ou vice-versa.  

Onde: 

 F(n)= flutuação média; 

 n = tamanho da escala; 

 N= tamanho da série integrada; 

 y(k)= série temporal integrada; 

 (k). = ajuste da reta em cada intervalo; 

 k= número inteiro entre 1 e N, que revela a quantidade de pontos 

envolvidos na análise; 

 F~ nα  = relação entre as flutuações e as escalas; 

  = é o expoente do DFA. 

 A = constante. 

 

3.6.2 Expoente de Hurst 

 

 Mesmo não utilizando diretamente o expoente de Hurst, por 

completude, apresentamo-lo.  

Esse método é bastante utilizado em estudos científicos que buscam 

verificar autocorrelação de longo alcance em séries temporais. Ele revela se há 

ou não correlação na série; isto é, se informações do passado poderão vir a 

colaborar na interpretação de comportamentos futuros. Constatando-se que há 

correlação, busca-se entender qual a tendência do sinal; ou seja, se o mesmo 

é persistente ou antipersistente. Sendo persistente, entende-se que o 

comportamento apresentado tende a repetir-se; e antipersistente, poderá haver 

inversão de comportamento. 

Estudos envolvendo o expoente de Hurst foram inicialmente utilizados 

em Hidrologia. Foram direcionados com o intuito de determinar o 

dimensionamento ideal da barragem do rio Nilo, de modo que a mesma não 

transbordasse nem ficasse muito vazia. 

Hurst levantou a hipótese de que o regime de chuvas seguia um 

determinado processo. Ele buscou elucidar esse problema, utilizando um 
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método, intitulado expoente de Hurst(H), o qual servia para distinguir uma série 

comum de uma aleatória do tipo Browniana. Hurst chegou à conclusão de que 

boa parte dos fenômenos naturais, dentre outros, o fluxo dos rios, a 

temperatura e o regime das chuvas, seguiam um passeio ao acaso, viesado; 

portanto apresentavam um ruído com tendência. Ressaltou que a intensidade 

da força e o nível do ruído poderiam ser mensurados pela estatística H 

(RIBEIRO, 2010). 

Hurst propôs a seguinte equação: 

 

 
 

Lei de Potência: 

A > 0  

Onde:  

 = Range. Representa a amplitude dentro de um determinado 

intervalo. Busca-se a diferença, entre os valores extremos, nas diversas 

escalas propostas. 

A = Constante. O valor dessa constante é revelado no encontro da 

reta com o eixo no plano cartesiano. 

n = Representa a escala. Busca-se variar as escalas dentro de um 

número de informações. 

H = Expoente de Hurst. É revelado pela inclinação da reta. 

 = Desvio Padrão. Expressa a dispersão estatística para um 

determinado intervalo. Ao propor uma determinada escala, busca-se o grau de 

dispersão em relação a um conjunto de dados. Podem-se utilizar as seguintes 

fórmulas: 

 

 

 

Onde “  ” e “   ”, representam, respectivamente, cada elemento e o 

quantitativo (TRIOLA, 1999). 
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Na análise R/S, utiliza-se a função logarítmica. Aplicam-se as 

propriedades na razão R/S e no produto da constante pelas escalas propostas. 

Dessa maneira a equação passa a representar uma reta. 

 

Gráfico 03: Representa uma ilustração do expoente de Hurst obtido da literatura. 

 
Fonte: http://www.stator-afm.com/hurst-exponent/ 

 

O valor desse expoente varia tipicamente no intervalo entre 0 e 1. Para 

um H = 0,5, o sinal ou processo é considerado não correlacionado. Para 0 ≤ H 

< 0,5, o sinal é entendido como correlacionado do tipo antipersistente; ou seja, 

há uma tendência de valores grandes serem seguidos por valores pequenos, 

ou vice-versa. E para 0,5 < H ≤ 1, o sinal é entendido como correlacionado, 

mas do tipo persistente; isto é, apresenta uma tendência de valores grandes 

serem seguidos por valores grandes e valores pequenos por valores pequenos. 

 

3.7 TÉCNICAS ESTATÍSTICAS 

 

O papel principal em uma análise estatística é estabelecer se os resultados 

obtidos possuem significância. Para isso se faz necessário determinar o nível de 

significância, estando esse associado ao limite que se toma como base para 

afirmar que certos desvios são aceitos como estatisticamente significativos. 

Adotou-se neste estudo investigativo um nível de significância de 0,05. 

As técnicas estatísticas que fizeram parte desse experimento foram as 

seguintes: Teste de Correlação Linear “r” de Karl Pearson, Teste de Mantel e o 

Método de Monte Carlo. 

http://www.stator-afm.com/hurst-exponent/
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3.7.1 Teste de correlação linear 

 

A análise de Correlação Linear entre duas variáveis visa investigar o 

quanto uma delas está de alguma forma relacionada com a outra; ou seja, 

verificar a intensidade de associação entre as variáveis. Dentre vários métodos, 

o produto momento de Pearson, que também se denota “r” de Karl Pearson, é 

bastante utilizado em dados emparelhados devido a sua confiabilidade com 

relação à validade, fidedignidade e objetividade. (RIBEIRO, 2010). 

Karl Pearson (1857 – 1936) foi um matemático Britânico, fundador do 

Departamento de Estatística Aplicada na University College London, por volta 

de 1911, sendo esse o primeiro departamento universitário a se dedicar à 

Estatística no mundo. Contribuiu de uma forma bastante significativa na 

fundamentação de vários métodos estatísticos, os quais são bastante 

difundidos na atualidade; dentre outros, citam-se: Regressão Linear e 

Correlação, Coeficiente de Correlação Produto - Momento de Pearson e 

Distribuições de Probabilidade. 

O método intitulado Produto Momento de Pearson revela uma relação 

numérica entre dois vetores; ou seja, mostra o grau de relacionamento Linear 

entre duas variáveis quantitativas. Em termos estatísticos, duas variáveis estão 

associadas quando guardam semelhanças na distribuição dos seus valores. No 

modelo Linear, entende-se que o aumento ou diminuição de uma unidade na 

variável X, gera um impacto na variável Y (FIGUEIREDO FILHO; SILVA 

JUNIOR, 2009). 

O coeficiente de correlação Linear de Pearson (r) assume valores que 

variam no intervalo -1 a 1. Os sinais indicam a direção positiva ou negativa de 

relacionamento; portanto nos valores maiores que zero (r>0), entende-se como 

correlação positiva ou direita e pode-se afirmar que, ao aumentar valores de 

uma variável, também aumenta os da outra; nos valores menores que zero 

(r<0), são entendidos como correlação negativa ou inversa; assim sendo, indica 

que valores altos de uma variável corresponderão a valores baixos da outra 

variável. Valores próximos dos extremos indicam correlação forte, enquanto 

que os próximos de zero apontam para uma correlação não linear entre as 

variáveis (RIBEIRO, 2010). 
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Esse método apresenta algumas propriedades; dentre outras, citam-se: 

Não diferencia as variáveis, ou seja, não aponta qual é a variável dependente e 

independente; O valor da correlação não muda ao se alterar a unidade de 

mensuração das variáveis; O coeficiente possui um caráter adimensional, 

portanto desprovido de unidade física que o defina; As variáveis devem ser 

quantificadas (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2009). 

Para encontrar o coeficiente de correlação “r”, utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

 
 

Onde: 

 r= Coeficiente da Correlação Linear de Karl Pearson; 

 n= Número de pares presentes; 

 ∑=Adição dos itens indicados; 

 ∑x= Soma dos valores de x (amostra); 

 ∑y= Soma dos Valores de y (amostra); 

 ∑x²= Indica que se deve elevar ao quadrado cada valor de x e somar 

os resultados; 

 ∑y²=Indica que se deve elevar ao quadrado cada valor de y e somar 

os resultados; 

 (∑x)²= Indica que devemos somar os valores de x e elevar o total ao 

quadrado. 

 (∑y)²= Indica que devemos somar os valores de y e elevar o total ao 

quadrado. 

 ∑xy= Indica que devemos multiplicar cada valor de x pelo valor 

correspondente de y e somar todos esses produtos. 

Ao encontrar o “r” da estatística, o mesmo deverá ser comparado com o 

“r” da tabela (valor crítico) do protocolo, sendo considerada a quantidade de 

dados emparelhados. Se o módulo do valor calculado de “r” excede o valor da 

tabela, para um dado “N”, conclui-se que há correlação linear significativa. Em 

caso contrário, não há evidências de correlação linear (TRIOLLA, 1999, p. 236-

238 apud RIBEIRO, 2010). 
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Alternativamente, pode-se comparar o r observado com um conjunto de r 

aleatórios produzidos por randomização dos dados. Veja adiante o Método de 

Monte Carlo. 

 

3.7.2 Teste de Mantel 

 

O teste de Mantel, que recebe este nome em homenagem ao 

bioestatístico Nathan Mantel, foi publicado em 1967 (MANTEL, 1967). Esse 

teste estatístico tem se mostrado uma ferramenta muito forte em investigações 

cientificas, as quais procuram verificar correlação entre duas quaisquer 

matrizes simétricas, e, em especial, na correlação espacial. 

Esse teste consiste em, a partir de duas matrizes, avaliar o quanto elas 

estão correlacionadas. Essas têm que ser simétricas e positivas, tipo métricas ou 

distâncias. Devem ser iguais em números de linhas e colunas; isto é, ter o mesmo 

tamanho e, na sua maioria, são matrizes que se referem aos mesmos objetos. 

Com o intuito de verificar a correlação entre as matrizes, essas passam 

a representar vetores. Mantel percebeu que, da mesma forma que se pode 

correlacionar dois vetores, se poderia, igualmente, correlacionar duas matrizes. 

Para tanto seria necessário transformar as matrizes em vetores. Isso seria 

possível, sobrepondo todas as colunas da matriz em um único vetor; isto é, 

ordenar as colunas para representarem um vetor único. Ressalte-se que tal 

procedimento deve ser realizado para ambas as matrizes. 

O teste de aleatoriedade de Mantel utiliza, para verificar a correlação 

entre as matrizes, o coeficiente de correlação linear, produto momento de 

Pearson (r). Este teste já está bem estabelecido e tem sido utilizado pela 

comunidade científica por quase um século. O teste de Pearson revela se há 

associação entre vetores e não, entre matrizes; caso tenha, determina o quanto 

estão correlacionados. 

A estatística do teste de Pearson estabelece um intervalo de valores, 

para análise de correlação, que varia de -1 a 1. Ressalte-se que os em torno de 

zero indicam que não há correlação entre as variáveis investigadas; os 

próximos de 1, correlação positiva e os próximos de -1, correlação negativa. 

(MAGALHÃES; LIMA, 2005, p.141-142). 
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3.7.3 Método de Monte Carlo 

 

O método de Monte Carlo recebe esse nome em homenagem à 

natureza aleatória dos jogos de roleta realizados no principado de Mônaco. Há 

relatos da utilização dessa ferramenta estatística por volta do século XIX, mas 

foi em meados de 1944, durante o período da segunda guerra mundial, que 

esse método foi aplicado com maior ênfase como ferramenta de pesquisa no 

desenvolvimento da bomba atômica (ANGELOTTI et al, 2008). 

Esse método, que possui características estocásticas, tem sido utilizado 

cada vez mais em estudos científicos que buscam solucionar problemas de 

natureza microscópica a macroscópica. A sua forma eficiente, de fácil 

aplicação, para a obtenção de resultados, tem-se justificado sua 

operacionalização em diversas áreas do conhecimento, dentre outras, se citam: 

Física, Química e Medicina (ANGELOTTI et al, 2008). 

O método de Monte Carlo pode ser descrito como uma ferramenta 

estatística que faz uso de uma sequência de números, distribuídos de uma forma 

aleatória, objetivando realizar simulações. Este é alimentado por um gerador de 

números, distribuídos em amostragens. Utiliza-se uma distribuição de 

probabilidade e obtêm-se, como resultado, valores médios que estão relacionados 

com as grandezas em estudo. Os geradores de números são baseados em 

algoritmos matemáticos e seguem uma aleatoriedade (YORIYAZ, 2009). 

No presente estudo, utiliza-se o método de Monte Carlo, ou 

randomização, para estimar a significância do teste de Mantel.  

Quando se comparam duas matrizes obtém-se o valor da regressão, isto 

é, o r (observado). Feito isso, “embaralham-se” as matrizes, permutando as 

linhas e as colunas por um grande número de vezes, obtendo-se uma 

distribuição de valores de r aleatórios. O valor de p, ou significância, dos 

resultados será revelado ao ser comparado o r(observado) com a distribuição 

de r aleatórios. O valor de p consiste na probabilidade de a distribuição dos r 

aleatórios serem maiores do que o r observado (hipótese unicaudal direita). 
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta etapa da pesquisa é composta pelas informações que se fazem 

necessárias para a conclusão deste trabalho, onde são apresentados todos os 

resultados que servirão de base para as decisões conclusivas do processo 

investigativo. Visando verificar a existência de correlação linear, serão 

apresentadas figuras, quadros, gráficos e tabelas, que revelam o comportamento 

das matrizes, sendo utilizado como método estatístico o teste de Mantel. 

Os programas computacionais utilizados foram os seguintes: Matlab 

(2010), utilizado na Detrended Fluctuation Analysis – DFA – dos perfís 

geológicos e o R (R: a language and environment for statistical computing, 

2008), utilizado na comparação entre as matrizes de distâncias euclidianas 

com as dos expoentes dos DFA, em seguida, na comparação entre as matrizes 

dos expoentes dos DFA, e posteriormente, no contour plot. 

 

4.1 TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE AS MATRIZES DE DISTÂNCIAS E AS 

DOS DFA 

 

Neste tópico, apresentam-se e discutem-se as correlações entre as 

matrizes de distâncias euclidianas e as dos expoentes dos DFA, de perfis 

geológicos; utilizando-se o teste de Mantel, totalizam-se cinco comparações. 

 
Tabela 02: Comparação entre a matriz de distâncias geográficas com a dos DFA do perfil 
geológico sônico. 

Mantel Statistic Based on Pearson’s Product – Moment Correlation 

Mantel (Xdis = matr_eucl , Ydis = matr_geoph) 

Mantel Statistic r: 0,1123 
Significance: 0,18 

Empirical Upper Confidence Limits of r:  
90%     95%     97,5%     99% 
0,157    0,213   0,265     0,326 
Based on 999 permutations  

Fonte: Elaborada pelo autor com base no teste de Mantel (2014). 

 
A tabela número 02 faz referências aos resultados obtidos, ao 

comparar a matriz de distâncias geográficas com a dos DFA do perfil 

geológico sônico, em poços de petróleo. De posse dessas informações, 

evidencia-se uma correlação fraca entre as matrizes, sendo essa sem estrita 

significância estatística. 
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Tabela 03: Comparação entre a matriz de distâncias geográficas com a dos DFA do perfil 
geológico da densidade. 

Mantel Statistic Based on Pearson’s Product – Moment Correlation 

Mantel (Xdis = matr_eucl , Ydis = matr_geoph) 

Mantel Statistic r: 0,04454 
Significance: 0,26 

Empirical Upper Confidence Limits of r:  
90%     95%     97,5%     99% 
0,103   0,144  0,165   0,191 
Based on 999 permutations  

Fonte: Elaborada pelo autor com base no teste de Mantel (2014). 

 

A tabela 03 revela as respostas ao comparar a matriz de distâncias 

geográficas com a dos DFA do perfil geológico da densidade, em poços de 

petróleo. Fundamentado nas informações apresentadas, observa-se uma 

tendência discreta à correlação, embora o nível de significância apresentado 

exceda ligeiramente o proposto na pesquisa. 

 

Tabela 04: Comparação entre a matriz de distâncias geográficas com a dos DFA do perfil 
geológico da porosidade. 

Mantel Statistic Based on Pearson’s Product – Moment Correlation 

Mantel (Xdis = matr_eucl , Ydis = matr_geoph) 

Mantel Statistic r: -0,06457 
Significance: 0,85 

Empirical Upper Confidence Limits of r:  
90%     95%     97,5%     99% 
0,079    0,107  0,128     0,152 
Based on 999 permutations  

Fonte: Elaborada pelo autor com base no teste de Mantel (2014). 

 

A tabela 04 exibe os resultados obtidos quando se compara a matriz de 

distâncias geográficas com a matriz dos DFA do perfil geológico da porosidade. 

Nesse caso, evidencia-se não haver correlação entre as matrizes, pois o nível 

de significância apresentado não oferece relevância estatística. 

 

Tabela 05: Comparação entre a matriz de distâncias geográficas com a dos DFA do perfil 
geológico da resistividade. 

Mantel Statistic Based on Pearson’s Product – Moment Correlation 

Mantel (Xdis = matr_eucl , Ydis = matr_geoph) 

Mantel Statistic r: -0,004603 
Significance: 0,49 

Empirical Upper Confidence Limits of r:  
90%     95%     97,5%     99% 
0,0755   0,1031  0,1230     0,1485 
Based on 999 permutations  

Fonte: Elaborada pelo autor com base no teste de Mantel (2014). 
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A tabela 05 apresenta os resultados ao comparar a matriz de distâncias 

geográficas com a matriz dos DFA do perfil geológico da resistividade. Com 

base nessas informações, observa-se não haver correlação entre as matrizes, 

pois os valores revelados não possuem significância estatística. 

 

Tabela 06: Comparação entre a matriz de distâncias geográficas com a dos DFA do perfil 
geológico raios gama. 

Mantel Statistic Based on Pearson’s Product – Moment Correlation 

Mantel (Xdis = matr_eucl , Ydis = matr_geoph) 

Mantel Statistic r: -0,0314 
Significance: 0,72 

Empirical Upper Confidence Limits of r:  
90%     95%     97,5%     99% 
0,0682 0,0897 0,1040   0,1227 
Based on 999 permutations 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no teste de Mantel (2014). 

 

A tabela 06 revela informações obtidas, quando se compara a matriz de 

distâncias geográficas com a matriz dos DFA do perfil geológico raios gama. 

Diante do exposto, pode-se afirmar a não existência de correlação entre as 

matrizes, pois os resultados apresentados não possuem significância estatística. 

 

Tabela 07: Comparação entre as matrizes de distâncias geográficas com as matrizes dos DFA 
dos perfis geológicos. Estão indicados na tabela a estatística “r”, a significância e o tamanho, N, 
das matrizes analisadas. 

Spatial Correlation  Mantel test 

Matriz of DFA Matriz of distance 
Based on 999 permutations 

Sônico Mantel Statistic r: 0,1123 
Significance: 0,18 
N=16 

Densidade Mantel Statistic r: 0,04454 
Significance: 0,26 
N=50 

Porosidade Mantel Statistic r: -0,06457 
Significance: 0,85 
N=47  
 

Resistividade Mantel Statistic r: -0,004603 
Significance: 0,49 
N=53 

Raios Gama Mantel Statistic r: -0,0314 
Significance: 0,72 
N=53 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no teste de Mantel (2014). 

 

A tabela 07 faz referências aos resultados obtidos ao comparar as 

matrizes de distâncias geográficas, ou seja, as compostas pelas distâncias 
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euclidianas com as dos expoentes dos DFA dos diversos perfis geológicos 

citam-se: sônico, densidade, porosidade, resistividade e raios gama. 

Visando verificar a correlação entre as matrizes, utilizou-se como 

método estatístico o teste de Mantel, sendo essas comparadas em pares e 

distribuídas da seguinte maneira: distâncias com sônico; distâncias com 

densidade; distâncias com porosidade; distâncias com resistividade e 

distâncias com raios gama. 

Após a análise dos resultados, observa-se que os valores exibidos, pela 

amostra, ao comparar as matrizes de distâncias com as dos expoentes dos 

DFA dos perfis sônico e da densidade, apontam para uma tendência maior à 

correlação, mas se faz necessário afirmar que esses valores excedem 

ligeiramente o nível de significância determinado na pesquisa. 

 

Gráfico 04: Comparação entre as matrizes de distâncias 
euclidianas com as dos DFA de perfis geológicos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no teste de Mantel (2014). 

 

O gráfico 04 exibe os resultados obtidos ao comparar as matrizes de 

distâncias euclidianas com as dos expoentes dos DFA dos perfis geológicos, 

utilizando-se como método estatístico o teste de Mantel. Os dados utilizados 

para construir essa estrutura gráfica são os mesmos que fundamentam a 

Tabela 07. Considerou-se como parâmetro o valor 1-p (confiança estatística). 

Observa-se que há uma tendência maior de correlação entre as matrizes 
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de distâncias e as dos expoentes dos DFA dos perfis sônico e da densidade, o 

que não se evidencia entre as demais. 

É interessante ressaltar que estes dois perfis guardam entre si uma 

singularidade física, uma vez que a velocidade de propagação da onda sônica 

aumenta com a densidade do meio. 

 

4.2 ANÁLISE ESPACIAL DOS DFA DE PERFÍS GEOLÓGICOS 

 

Neste tópico apresenta-se e discute-se o comportamento espacial dos 

poços de petróleo, com relação aos DFA dos diversos perfis geológicos, 

utilizando contour plot.  

As figuras exibem gráficos de contorno, onde se observam as curvas de 

nível. Essas linhas unem pontos de diferentes pontos espaciais, representando 

regiões que têm o mesmo DFA ou, usando uma linguagem metafórica, a 

mesma altitude. 

As cores revelam as diferentes altitudes, onde o azul escuro representa 

as regiões mais baixas, menores valores de DFA, o verde as intermediárias e o 

amarelo claro as mais elevadas, altos valores de DFA. Os pontos nos gráficos 

representam as localizações dos poços de petróleo. 

 

Figura 13: Representação espacial das curvas de nível do perfil sônico. 

Os eixos x e y estão em unidades arbitrárias de distância. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa (2014). 
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A figura 13 faz referência ao comportamento dos DFA do perfil sônico 

dos poços de petróleo, onde se evidencia: 

 Nas regiões centro: superior, central e inferior, uma faixa com 

elevação contínua, sinuosa e com textura homogênea, onde os poços mostram 

características semelhantes; 

 Nas extremidades: superior esquerda e central direita, áreas com 

aspecto de vales, de cor azul, as quais correspondem a valores baixos de DFA; 

 Na borda inferior central, poços isolados com valores altos de DFA.  

 O aspecto geral da figura é de uma formação homogênea, sugerindo 

que o DFA poderá vir a ser usado para construir padrões espaciais. 

 

Figura 14: Representação espacial das curvas de nível do perfil da 
densidade. Os eixos x e y estão em unidades arbitrárias de distância. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2014). 

 

A figura 14 exibe o comportamento dos DFA do perfil da densidade, dos 

poços de petróleo, na qual se verifica: 

 Aspecto homogêneo na área central, com poucas elevações; 

 Algumas ilhas na parte central esquerda, na cor amarela, mostram 

valores altos de DFA; 

 Nas bordas laterais: centro direita, superior esquerda e na região 

inferior esquerda, poços isolados em áreas de vales, na cor azul, com valores 

baixos de DFA; 
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 De uma forma geral, o aspecto da figura sugere que o DFA poderá vir 

a ser utilizado na formação de estruturas espaciais. 

 

Figura 15: Representação espacial das curvas de nível do perfil da 
porosidade. Os eixos x e y estão em unidades arbitrárias de distância. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2014). 

 

A figura 15 mostra o comportamento dos DFA do perfil da porosidade 

dos poços de petróleo, onde se visualiza: 

 Certa homogeneidade na parte central, com características de vale, e 

análoga com as apresentadas nas bordas: superior esquerda, inferior e na 

região inferior direita e centro superior; 

 Região descontínua, na parte superior esquerda, provocada pelos 

contrastes entre elevações e vales; 

 Algumas ilhas nas regiões superior e inferior, que mostram poços com 

valores altos de DFA, na cor amarela. 
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Figura 16: Representação espacial das curvas de nível do perfil da 

resistividade. Os eixos x e y estão em unidades arbitrárias de distância. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2014). 

 

A figura 16 revela o comportamento dos DFA do perfil da resistividade, 

dos poços de petróleo, onde se observa: 

 A região central apresenta um vale, o qual é análogo ao do centro 

inferior, do inferior à esquerda e do superior à esquerda onde os DFA 

apresentam valores baixos, na cor azul; 

 Nas bordas laterais: superior esquerda, direita e a região inferior direita, 

áreas com aspecto plano, na cor verde, e valores intermediários de DFA; 

 No centro superior e inferior, poços com valores altos de DFA; 

 Uma variedade de situações, por toda área, as quais dificultam a 

interpretação dos resultados; portanto os DFA não parecem estar 

correlacionados com a espacialidade. 



81 

 
Figura 17: Representação espacial das curvas de nível do perfil raios 

gama. Os eixos x e y estão em unidades arbitrárias de distância. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2014). 

 

A figura 17 apresenta o comportamento dos DFA do perfil raios gama 

dos poços de petróleo. Evidencia-se: 

  Uma grande heterogeneidade, revelando elevações e vales; 

caracterizando contrastes marcantes;  

 O excesso de ilhas parece indicar que o perfil raios gama não é 

adequado para fazer análise espacial. 

 

4.3 MATRIZES DOS DFA DE PERFIS GEOLÓGICOS 

 

Neste tópico, aborda-se e discutem-se as correlações entre as matrizes 

dos expoentes dos DFA, de perfis geológicos, após serem submetidas ao teste 

de Mantel. Foram analisados cinco perfis geofísicos com os quais se 

realizaram dez comparações. 
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Tabela 08: Comparação entre as matrizes dos DFA de perfis geológicos. 

Fonte: Elaborada pelo autor com base no teste de Mantel (2014). 

 

A tabela 08 revela os comportamentos das matrizes compostas pelos 

expoentes dos DFA dos perfis geológicos; citam-se: sônico, densidade, 

porosidade, resistividade e raios gama. Essas foram comparadas em pares, ou 

seja: porosidade com resistividade; sônico com densidade; sônico com 

resistividade; sônico com porosidade; densidade com raios gama; resistividade 

com raios gama; densidade com resistividade; sônico com raios gama; 

porosidade com raios gama e densidade com porosidade. 

Após a análise dos resultados exibidos pela amostra, verifica-se uma 

correlação entre as matrizes formadas pelos expoentes dos DFA do perfil da 

porosidade com os da resistividade e também entre as matrizes compostas 

pelos expoentes dos DFA do perfil sônico com os da densidade. As demais 

grandezas, quando comparadas, não apresentaram um nível de significância 

relevante.  

Ribeiro (2010), utilizando métodos estatísticos diferentes, verificou no 

mesmo conjunto de dados uma forte correlação entre os perfis sônicos e da 

densidade. Esses resultados corroboram os encontrados por Ferreira 

(2009), os quais apontam uma grande correlação entre os perfis sônicos e 

da densidade. Dashtian et al (2011), utilizando o método de correlação 

cruzada, também constatou a ocorrência de correlação entre os perfis 

sônico, da densidade e da porosidade. 

Matriz of DFA Spatial Correlation Mantel test 

Based on 999 permutations 

 Sônico Densidade Porosidade Resistividade Raios Gama 

Sônico 

 r: 0,560 
p: 0,044 
N: 14 

r: 0,162 
p: 0,21 
N: 12 

r: 0,140 
p: 0,18 
N: 16 

r: -0,102 
p: 0,65 
N:16 

Densidade 

  r: -0,104 
p: 0,88 
N: 44 

r: -0,023 
p: 0,51 
N: 50 

r: 0,019 
p: 0,35 
N: 50 

Porosidade 

   r: 0,274 
p: 0,007 
N: 47 

r: -0,070 
p: 0,79 
N: 47 

Resistividade 
    r: -0,0088 

p: 0,48 
N: 53 

Raios Gama 
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Gráfico 05: Comparação entre as matrizes dos DFA de perfis geológicos. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no teste de Mantel (2014). 

 

O gráfico número 05 ilustra os resultados da tabela 08. Considerou-se 

como parâmetro o valor 1-p (confiança estatística). 

Evidencia-se correlação significativa entre o perfil da porosidade com o 

da resistividade e o sônico com o da densidade. Tal resultado não foi constado 

entre os demais perfis. Ressalta-se que, entre os quatro resultados mais 

significativos, o perfil sônico aparece em três. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a existência de padrões espaciais 

em reservatórios de petróleo. Através do teste de Mantel, analisa-se a existência 

de correlação entre as distâncias geográficas, ou seja, as distâncias euclidianas e 

os expoentes dos DFA dos perfis geológicos, de cinco diferentes grandezas 

físicas, como sônico, densidade, porosidade, resistividade e raios gama. Realizou-

se uma investigação adicional com o intuito de verificar correlações entre os 

mesmos perfis, utilizando-se também o teste de Mantel. O estudo foi realizado 

tendo como base de dados os perfis geológicos dos poços do Campo de 

Namorado localizado na bacia de Campos, estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Diante do estudo realizado, podem-se enumerar as conclusões desta 

tese através dos seguintes tópicos: 

 Os valores apresentados pelas amostras compostas pelas distâncias 

euclidianas, entre os poços, e os expoentes dos DFA dos diversos perfis 

geológicos, após serem submetidos a métodos estatísticos para análise de 

correlação, revelaram resultados acima do nível de significância proposto no 

estudo; ou seja, dos cinco pares analisados, todos apresentaram um p > 0,05. 

Portanto, genericamente, não haveria evidência suficiente para concluir pela 

existência de correlação entre as matrizes investigadas. 

 Entretanto ressalta-se que o teste de Mantel, correlacionando as 

distâncias euclidianas e os expoentes dos DFA do perfil sônico (p=0,18) e 

da densidade, (p=0,26), revelaram certa tendência à correlação ou uma 

correlação fraca. 

 Estudo complementar, utilizando “contour plot” no mapa da região 

investigada, mostra, dentre os perfis analisados, um aspecto homogêneo nos 

padrões do sônico e da densidade; compatível, portanto, com tendência à 

correlação espacial. Destarte corroboram parcialmente os revelados pelo teste 

de Mantel. Estes resultados, embora visuais e não estatísticos, sugerem que os 

perfis sônico e da densidade poderão vir a ser utilizados na construção de 

padrões espaciais. Ressalta-se que o “contour plot” exibe mapas ilustrados 

com curvas de nível; portanto, através deste, são reveladas informações que 

não competem ao teste de Mantel. 
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 Em estudo adicional, ao comparar as matrizes dos expoentes dos DFA, 

duas a duas, conclui-se que: dos dez pares analisados, dois apresentaram 

correlação significativa. Os perfis que apresentaram significância estatística 

foram a porosidade com a resistividade (p=0,007) e o sônico com a densidade 

(p=0,044). Acredita-se que esse último resultado possa estar associado ao fato 

de que o sônico e a densidade são grandezas físicas correlacionadas. Assim, tal 

resultado confirma os encontrados por Ferreira (2009), Ribeiro (2010) e Dashtian 

(2011) que, utilizando metodologias diferentes revelaram correlações entre os 

perfis sônicos e da densidade. Ressalta-se que esses resultados são exceções 

dentre todos os que foram investigados. 

Finalmente, com base nas apresentações, análises, discussões e 

conclusões dos resultados da presente pesquisa, o autor sugere que os 

estudos a serem realizados, utilizando distâncias euclidianas e expoentes dos 

DFA de perfis geológicos, sejam analisados com cautela, pois, dependendo da 

grandeza física investigada, podem-se obter resultados diversos. Assim sendo, 

estudos adicionais em outros reservatórios serão úteis para verificar a 

viabilidade de realizar análise espacial, utilizando à técnica de DFA. 



86 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ANGELOTTI, W.F.D. et al. Uma abordagem simplificada do método Monte 
Carlo Quântico: da solução de integrais ao problema da distribuição eletrônica. 
Revista Quím. Nova, v. 31, n. 2, p. 433-444, 2008. 
 
 
ANDRADE, M.O. Sociedade, natureza e desenvolvimento: interfaces do 
saber ambiental. João Pessoa/PB: Universitária/PB, 2004. 
 
 
BARABÁSI, A.L.; VICSEK, T. Multifractality of self-affine fractals. Phys. Rev. A, 
v. 44, p. 2730-2731, 1991. 
 
 
BATISTA, C.A. Métodos emergentes de física-estatística aplicados a séries 
temporais. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em 
Biometria. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Departamento de 
Estatística e Informática. Recife/PE, 2006. 
 
 
BISQUERRA, R. Métodos de investigación educativa. Barcelona/España: 
Ceac, 1989. 
 
 
BUNDE, A. et al. Correlated and uncorrelated regions in heart-rate fluctuaction 
during sleep. Phys. Rev. Lett., v. 85, p. 3736-3739, 2000. 
 
 
CAMPBELL, D.T.; STANLEY, J.C. Delineamentos experimentais e quase 
experimentais de pesquisa. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1979. 
 
 
COSTA, K.L.O. Análise de DFA e de agrupamento do perfil da densidade 
dos poços de petróleo. Dissertação (Mestrado). Natal, 2009. 
 
 
DASHTIAN, H.; JAFARI, G.R.; LAI, Z.K.; MOHSEN, M.M.; MUHAMMAD, S. 
Analysis of Cross Correlations Between Well Logs 315 of Hydrocarbon 
Reservoirs. Transp. Porous Med, 2011, 90, p. 445–464, 2011. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA dos EUA. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo#Principais_pa.C3.ADses_produtor
es_de_petr.C3.B3leo>. Acesso em: 10 nov. 2014. 
 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/topworldtables1_2.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo#Principais_pa.C3.ADses_produtores_de_petr.C3.B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo#Principais_pa.C3.ADses_produtores_de_petr.C3.B3leo


87 

 

DETRENDED FLUCTUATION ANALYSIS (DFA). Disponível em: 
<http://www.physionet.org/tutorials/fmnc/node5.html>. Acesso em agosto de 
2014. 
 
 
ENTENDA O PRÉ-SAL, publicado em 2014. Disponível em: 
<http://www.petrobras.com.br>. Acesso em: 15 nov. 2014. 
 
 
FERREIRA, R.; VIEIRA, V.; GLERIA, I.; LYRA, M.L. Correlation and complexity 
analysis of well logs via Lyapunov, Hurst, Lem330 pel–Ziv and neural network 
algorithms. Physica. A 388, p. 747-754, 2009. 
 
 
FIGUEIREDO FILHO, D.B.; SILVA JUNIOR, J.A. da. Desvendando os 
mistérios do coeficiente de correlação de Pearson(r). Revista política hoje, 
vol. 18, nº 1. Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, 2009. 
 
 
FONSECA, J.S. Curso de estatística. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1982. 
 
 
FREITAS, R.M. Técnicas de análise de séries temporais aplicadas à 
detecção de desflorestamento em tempo. Dissertação (Mestrado). Pós-
graduação em Sensoriamento Remoto. Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). São José dos Campos/SP, 2007. 
 
 
GARDINER, C.W. Handbook of stochastic methods for physics, chemistry 
and the natural sciences. Berlim, 1983. 
 
 
GAUTO, M.A. Petróleo S.A.: exploração, produção, refino e derivados. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna Ltda., 2011. 
 
 
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
 
GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. 
3. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008. 
 
 
HALLIDAY, D.; RESNICK R. Fundamentos de física: ótica e física moderna. 
4. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, Editora S.A. 1996. 
 
 
HASUI, Y. et al. Geologia do Brasil. São Paulo: Beca, 2012. 
 

http://www.physionet.org/tutorials/fmnc/node5.html
http://www.petrobras.com.br/


88 

 

HEWITT, P.G. Física conceitual. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
 
HINRICHS, R.A.; KLEINBACK, M. Energia e meio ambiente.3ª ed. São Paulo: 
Pioneira thomson learning, 2003. 
 
 
KANTELHARDT, J.W. et al. Detecting long-range correlations with 
detrended fluctuation analysis. Physica A 295. 441-454, 2001. 
 
 
LAY, T.; WALLACE, T.C. Modern global seismology. Academic Press, San 
Diego, 1995. 
 
 
LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 
poder. 7. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2009. 
 
 
 
LEITE, A.D. A energia do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
 
 
 
MAGALHÃES, M.N.; LIMA, A.C.P. de. Noções de probabilidade e estatística. 
6. ed. São Paulo:  
Editora da Universidade de São Paulo, 2005. 
 
 
MANTEL, N. The detection of disease clustering and a generalized 
regression approach. Cancer Research, 27 (2): 209–220,1967. 
 
 
MARIANO, J.B. Impactos ambientais do refino de petróleo. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2005. 
 
 
MARCONI, M.A; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
 
MATA, M.V.M. da. Análise de agrupamento de dados de DFA oriundos de 
perfis elétricos de indução de poços de petróleo. Dissertação (Mestrado).  
Natal, 2009. 
 
 
MATLAB version 7.10.0. Natick, Massachusetts: The Math Works Inc., 2010. 
 
 
MELO JUNIOR, G. Poluição química na indústria do petróleo. Disponível 
em: <http://www.ufrn.br/davinci/abril/germano.htm>. Acesso em: jun. 2014. 

http://www.ufrn.br/davinci/abril/germano.htm


89 

 

NEIVE, J. Conheça o petróleo. 3. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico S.A., 
1974. 
 
 
NERY, G.G. et al. Hidrogeologia, conceitos e aplicações. Perfilagem 
Geofísica aplicada à água subterrânea. Fortaleza: CPRN, 1977. 
 

 

NERY, G.G. Perfilagem geofísica em poço aberto. Fundamentos básicos 
com ênfase em petróleo. Rio de Janeiro: SBGf, 2013. 
 
 
PENG, C.K. et al. Mosaic organization of DNA nucleotides. Physical Review E, 
v. 49, p. 1685-1689, 1994. 
 
 
PETROBRÁS. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br>. Acesso em: 02 
jun. 2014. 
 
 
PIMENTEL, P. Afinal, quem descobriu o Petróleo no Brasil. Rio de Janeiro, 
1984. 

 

PIRES, A. et al. Política energética para o Brasil: Propostas para o 
crescimento sustentável. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2006. 
 
 
PHILIPPI JÚNIOR, A. et al. Curso de gestão ambiental: Coleção Ambiental. 
Barueri/SP: Manole, 2004. 
 
 
PRESS, F. et al. Para entender a terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
 
 
RANGEL, H.D.; MARTINS, C.C. Principais compartimentos exploratórios, Bacia 
de Campos. In: (ed) Searching for Oil and Gas in the Land of Giants. Rio de 
Janeiro: Schlumberger, p. 32-40, 1998. 
 
 
REIS, L.B. dos. et al. Energia, recursos naturais e a prática do 
desenvolvimento sustentável. Barueri, São Paulo: Manole, 2005. 
 
 
RIBEIRO, R.A. Correlações nos DFA de diversos perfis geológicos. Estudo 
de Caso: Bacia de Campos/RJ. Dissertação (Mestrado). Natal, 2010. 
 
 
RIBEIRO, R.A.; MATA, V.M.M.; COSTA, K.C.O.; SILVA, F.W.F.; LUCENA, L.S.; 
FULCO, U.L.; CORSO, G. Difficulties in the Use of DFA to Characterize 

http://www.petrobras.com.br/


90 

 

Petroleum Reservoirs. International Journal of Modern Physics C. vol. 22, n. 
2, 123-131, 2011. 
 
 
RIBEIRO, R.A.; MATA, M.V.M.; LUCENA, L.S.; FULCO, U.L.; CORSO, G. Spatial 
Analysis of Oil Reservoirs Using Detrended Fluctuation Analysis of Geophysical 
Data. Nonlinear Processes in Geophysical Data, 21, 1043-1049, October, 2014. 
 
 
RODRIGUES, A. Pesquisa experimental. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1986. 
 
 
R DEVELOPMENT CORE TEAM (2008). R: A language and environment for 
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 
ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org. 
 
 
SANCEVERO, S.S. ; REMACRE, A.Z. ; VIDAL, A. C. et al. Aplicação de 
técnicas de estatística multivariada na definição da litologia a partir de perfis 
Geofísicos de poços. Revista Brasileira de Geociências. vol. 38, no.1, supl.1, 
p.61-74. ISSN 0375-7536. São Paulo, Março, 2008. 
 
 
SANTOS, M.de O. Correlações de longo alcance em séries temporais da 
velocidade e da direção do vento. Dissertação (Mestrado). Recife, 2010. 
 
 
SEBRAE. Petróleo e gás no Rio Grande do Norte: prospectando negócios. 
Natal-RN. Produção editorial: SEBRAE/RN, 2005. 
 
 
SCHALLER, H. Estratigrafia da Bacia de Campos. Congresso Brasileiro de 
Geologia. Aracaju v.3, 247-258, 1973. 
 
 
SERRA, O. Fundamentals of well-log interpretation. Elsevier, Amsterdam, 
1984. 
 
 
SERWAY, R.A. Eletricidade, magnetismo e ótica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos, Editora S.A., 1996. 
 
 
SHAH, S. A história do petróleo. Porto Alegre: L&PM Editores, 2007. 
 
 
SILVA, F.W.F. DFA e análise de agrupamento aplicadas a perfis de 
porosidade e neutrônico em poços de petróleo. Dissertação (Mestrado). 
Natal, 2009. 

http://www.r-project.org./


91 

 

SMITH, P.S. Petróleo e política no Brasil moderno. Brasília: Art Nova, 1978. 
 
 
SOUZA, R. G. Petróleo: histórias das descobertas e o potencial brasileiro. Ed. 
Muiraquitã, Ltda, 272 p. 1997. 
 
 
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a terra. 2. ed. São Paulo: Companhia editora 
nacional, 2009. 
 
 
THOMAS, J.E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Interciência: Petrobrás, 2004. 
 
 
TRIOLA, M.F. Introdução à estatística. 7. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 
e Científicos Editora S.A.,1999. 
 
 
TURRA, C.M.G. et al. Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto 
Alegre: Sagra, 1988. 
 
 
VAN KAMPEN, N.G. Stochastic processes in physics and chemistry. 
Amsterdam: Elsevier, 1992. 
 
 
WINCANDER, R. et al.  Fundamentos de geologia. São Paulo: Cengage 
Learning, 2009. 
 
 
YORIYAZ, H. Monte Carlo method: principles and applications in medical 
phisics. Revista Brasileira de Física Médica, 2009. 
 



92 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A P Ê N D I C E S 
 



93 

 
APÊNDICE A 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE B 

 
 
 

POÇOS, COORDENADAS E DFA SÔNICO 

Num X Y DFA 

[1,]         1 11,7 8,7 1,039 

[2,]          2 6,4 8,6 0,808 

[3,]         3 15,5 11,8 0,759 

[4,]         4 14,0 10,8 0,997 

[5,]         5 14,2 3,6 1,075 

[6,]          8 7,5 10,8 1,030 

[7,]          9 4,6 10,0 1,007 

[8,]         10 4,5 12,4 0,958 

[9,]         12 18,8 3,9 1,137 

[10,]        13 11,8 6,9 1,037 

[11,]        14 16,0 0,5 1,071 

[12,]        17 21,3 5,5 1,019 

[13,]        20 18,2 1,9 1,160 

[14,]        36 14,5 5,7 0,923 

[15,]        53 9,5 6,1 0,990 

[16,]        54 3,4 11,1 1,005 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE C 

 
 
 

POÇOS, COORDENADAS E DFA DENSIDADE 

Num X y DFA 

 [1,]   1  11,7   8,7  1,120 

 [2,]   2   6,4   8,6  1,100 

 [3,]   3  15,5  11,8  0,744 

[4,]   4  14,0  10,8  1,150 

[5,]   5  14,2   3,6  1,156 

[6,]   8   7,5  10,8  1,053 

[7,]   9   4,6  10,0  1,134 

[8,]  10   4,5  12,4  1,027 

 [9,]  11   8,9   8,5  1,122 

[10,]  12  18,8   3,9  1,086 

[11,]  13  11,8   6,9  1,080 

[12,]  15  15,6   5,1  1,004 

[13,]  16  15,5   8,7  1,142 

[14,]  17  21,3   5,5  1,137 

[15,]  18   6,7  12,5  1,111 

[16,]  19   2,7  11,9  1,048 

[17,]  21  19,6   6,3  1,129 

[18,]  22   8,0  12,8  1,161 

[19,]  23   1,4  10,5  1,051 

[20,]  24   9,7  11,0  1,094 

[21,]  25  14,1   2,8  1,159 

[22,]  26  17,2   6,0  1,128 

[23,]  27   3,6   8,8  0,843 

[24,]  28   9,8   3,1  1,081 

[25,]  29  11,4  11,0  1,137 

[26,]  30  13,4   7,4  1,114 

[27,]  31  10,3  12,4  1,139 

[28,]  32  17,8   8,4  1,141 

[29,]  33   5,9   8,6  1,088 

[30,]  34  17,8   4,6  1,196 

[31,]  35   1,3  12,3  1,165 

[32,]  36  14,5   5,7  1,087 

[33,]  37   7,9   9,6  1,177 

[34,]  38  10,3  10,1  1,121 

[35,]  39   6,6  10,0  1,202 

[36,]  40   6,7  7,0 1,193 

[37,]  41   7,5   5,6  1,096 

[38,]  42   9,7  4,6  1,237 

[39,]  43   8,9   7,2  1,228 

[40,]  44  11,1   3,6  0,882 

[41,]  45  16,8   9,3  1,142 

[42,]  46  13,0   9,2  1,115 

[43,]  47  11,1   5,3  1,124 

[44,]  48  14,1   4,5  1,062 

[45,]  49  15,4   7,1  1,171 

[46,]  50  16,6   3,3  1,123 

[47,]  51  12,8   4,1  1,086 

[48,]  52  13,0   5,9  1,098 

[49,]  53   9,5   6,1  1,087 

[50,]  54   3,4  11,1  1,102 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE D 

 
 
 

POÇOS, COORDENADAS E DFA POROSIDADE 

Num X y DFA 

[1,]   2 6,4 8,6 1,312 

[2,]   3 15,5 11,8 1,033 

[3,]   4 14,0 10,8 1,033 

[4,]   7 17,7 7,6 1,037 

[5,]   8 7,5 10,8 0,943 

[6,]   9 4,6 10,0 1,065 

[7,]  10 4,5 12,4 1,116 

[8,]  11 8,9 8,5 1,073 

[9,]  12 18,8 3,9 1,174 

[10,]  13 11,8 6,9 0,950 

[11,]  14 16,0 0,5 1,004 

[12,]  15 15,6 5,1 1,057 

[13,]  16 15,5 8,7 0,958 

[14,]  18 6,7 12,5 1,033 

[15,]  19 2,7 11,9 1,056 

[16,]  20 18,2 1,9 0,935 

[17,]  21 19,6 6,3 1,058 

[18,]  22 8,0 12,8 1,044 

[19,]  23 1,4 10,5 0,972 

[20,]  24 9,7 11,0 1,204 

[21,]  25 14,1 2,8 1,082 

[22,]  26 17,2 6,0 0,974 

[23,]  27 3,6 8,8 0,926 

[24,]  28 9,8 3,1 1,039 

[25,]  29 11,4 11,0 1,074 

[26,]  30 13,4 7,4 0,861 

[27,]  31 10,3 12,4 1,109 

[28,]  32 17,8 8,4 0,974 

[29,]  33 5,9 8,6 0,893 

[30,]  34 17,8 4,6 1,038 

[31,]  35 1,3 12,3 1,020 

[32,]  36 14,5 5,7 1,050 

[33,]  37 7,9 9,6 1,022 

[34,]  38 10,3 10,1 0,949 

[35,]  39 6,6 10,0 1,114 

[36,]  40 6,7 7,0 1,038 

[37,]  41 7,5 5,6 1,072 

[38,]  42 9,7 4,6 1,020 

[39,]  43 8,9 7,2 0,955 

[40,]  44 11,1 3,6 1,079 

[41,]  45 16,8 9,3 0,937 

[42,]  46 13,0 9,2 0,980 

[43,]  47 11,1 5,3 1,072 

[44,]  48 14,1 4,5 1,070 

[45,]  49 15,4 7,1 1,042 

[46,]  50 16,6 3,3 1,178 

[47,]  51 12,8 4,1 1,228 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE E 

 
POÇOS, COORDENADAS E DFA RESISTIVIDADE 

Num X y DFA 

[1,]   1 11,7 8,7 0,83 

[2,]   2 6,4 8,6 0,88 

[3,]   3 15,5 11,8 1,04 

[4,]   4 14,0 10,8 1,05 

[5,]   5 14,2 3,6 0,97 

[6,]   7 17,7 7,6 0,93 

[7,]   8 7,5 10,8 1,12 

[8,]   9 4,6 10,0 1,08 

[9,]  10 4,5 12,4 1,38 

[10,]  11 8,9 8,5 1,20 

[11,]  12 18,8 3,9 0,82 

[12,]  13 11,8 6,9 0,97 

[13,]  14 16,0 0,5 1,00 

[14,]  15 15,6 5,1 1,26 

[15,]  16 15,5 8,7 1,23 

[16,]  17 21,3 5,5 1,16 

[17,]  18 6,7 12,5 1,14 

[18,]  19 2,7 11,9 1,16 

[19,]  20 18,2 1,9 1,18 

[20,]  21 19,6 6,3 1,18 

[21,]  22 8,0 12,8 1,16 

[22,]  23 1,4 10,5 1,08 

[23,]  24 9,7 11,0 1,38 

[24,]  25 14,1 2,8 1,18 

[25,]  26 17,2 6,0 1,02 

[26,]  27 3,6 8,8 0,92 

[27,]  28 9,8 3,1 1,27 

[28,]  29 11,4 11,0 1,28 

[29,]  30 13,4 7,4 1,03 

[30,]  31 10,3 12,4 1,15 

[31,]  32 17,8 8,4 1,29 

[32,]  33 5,9 8,6 1,21 

[33,]  34 17,8 4,6 1,21 

[34,]  35 1,3 12,3 1,33 

[35,]  36 14,5 5,7 1,20 

[36,]  37 7,9 9,6 1,32 

[37,]  38 10,3 10,1 1,13 

[38,]  39 6,6 10,0 1,14 

[39,]  40 6,7 7,0 1,17 

[40,]  41 7,5 5,6 1,26 

[41,]  42 9,7 4,6 1,15 

[42,]  43 8,9 7,2 0,91 

[43,]  44 11,1 3,6 1,14 

[44,]  45 16,8 9,3 1,14 

[45,]  46 13,0 9,2 1,11 

[46,]  47 11,1 5,3 1,18 

[47,]  48 14,1 4,5 1,35 

[48,]  49 15,4 7,1 1,11 

[49,]  50 16,6 3,3 0,71 

[50,]  51 12,8 4,1 0,84 

[51,]  52 13,0 5,9 1,09 

[52,]  53 9,5 6,1 1,06 

[53,]  54 3,4 11,1 1,14 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE F 

 
POÇOS, COORDENADAS E DFA RAIOS GAMA 

Num X y DFA 

[1,]   1 11,7 8,7 1,040 

[2,]   2 6,4 8,6 1,059 

[3,]   3 15,5 11,8 1,105 

[4,]   4 14,0 10,8 1,117 

[5,]   5 14,2 3,6 1,110 

[6,]   7 17,7 7,6 1,096 

[7,]   8 7,5 10,8 1,107 

[8,]   9 4,6 10,0 1,066 

[9,]   10 4,5 12,4 1,077 

[10,]  11 8,9 8,5 1,175 

[11,]  12 18,8 3,9 1,153 

[12,]  13 11,8 6,9 0,934 

[13,]  14 16,0 0,5 1,004 

[14,]  15 15,6 5,1 1,017 

[15,]  16 15,5 8,7 1,021 

[16,]  17 21,3 5,5 1,113 

[17,]  18 6,7 12,5 1,007 

[18,]  19 2,7 11,9 0,969 

[19,]  20 18,2 1,9 1,022 

[20,]  21 19,6 6,3 1,075 

[21,]  22 8,0 12,8 1,045 

[22,]  23 1,4 10,5 1,108 

[23,]  24 9,7 11,0 1,031 

[24,]  25 14,1 2,8 1,041 

[25,]  26 17,2 6,0 1,051 

[26,]  27 3,6 8,8 1,164 

[27,]  28 9,8 3,1 1,040 

[28,]  29 11,4 11,0 1,103 

[29,]  30 13,4 7,4 1,049 

[30,]  31 10,3 12,4 1,085 

[31,]  32 17,8 8,4 1,045 

[32,]  33 5,9 8,6 1,100 

[33,]  34 17,8 4,6 1,001 

[34,]  35 1,3 12,3 1,045 

[35,]  36 14,5 5,7 1,087 

[36,]  37 7,9 9,6 1,099 

[37,]  38 10,3 10,1 1,138 

[38,]  39 6,6 10,0 1,064 

[39,]  40 6,7 7,0 1,072 

[40,]  41 7,5 5,6 0,972 

[41,]  42 9,7 4,6 1,106 

[42,]  43 8,9 7,2 1,100 

[43,]  44 11,1 3,6 1,128 

[44,]  45 16,8 9,3 1,089 

[45,]  46 13,0 9,2 1,087 

[46,]  47 11,1 5,3 0,980 

[47,]  48 14,1 4,5 1,007 

[48,]  49 15,4 7,1 1,072 

[49,]  50 16,6 3,3 1,077 

[50,]  51 12,8 4,1 1,089 

[51,]  52 13,0 5,9 1,148 

[52,]  53 9,5 6,1 1,141 

[53,]  54 3,4 11,1 1,132 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE G 

 
 
 

ALGORÍTMO UTILIZADO PARA CALCULAR O DFA, DOS PERFIS GEOLÓGICOS, 
UTILIZANDO O PROGRAMA MATLAB (MATLAB, 2010) 

 
 

load 07.txt; x = 07(:,3); 
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)) ]);  

  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE H 

 
 

PROTOCOLO DO TESTE DE MANTEL UTILIZADO PARA COMPARAR AS MATRIZES DE 
DISTÂNCIAS EUCLIDIANAS COM AS DOS EXPOENTES DOS DFA, UTILIZANDO O 

PROGRAMA R (R: A LANGUAGE AND ENVIRONMENT FOR STATISTICAL COMPUTING, 2008). 
 
 
 

dados<-read.table("dados.txt",header=TRUE) 
attach (dados) 
 
# eucl versus DFA perfil geoph 
library(vegan) 
 
ma_jun<-cbind(num,x,y,DFA perfil geoph) 
 
ma<-na.omit(ma_jun) 
 
len<-length(ma[,1]) 
tamanho<-len; 
matr_eucl<-matrix(0,nrow=len,ncol=len) 
 
matr_geoph<-matrix(0,nrow=len,ncol=len) 
 
for(i in 1:len){for(j in 1:len){ 
   matr_eucl[i,j]<-sqrt( (ma[,2][i] - ma[,2][j])^2 + (ma[,3][i] - ma[,3][j] )^2 ) 
   matr_geoph[i,j]<-abs( ma[,4][i] - ma[,4][j]  ) 
 }} 
 
pli<-mantel(matr_eucl,matr_geoph) 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE I 

 
 

PROTOCOLO DO TESTE DE MANTEL UTILIZADO PARA COMPARAR AS MATRIZES DOS 
EXPOENTES DOS DFA, UTILIZANDO O PROGRAMA R (R: A LANGUAGE AND 

ENVIRONMENT FOR STATISTICAL COMPUTING, 2008). 
 
 
 

dados<-read.table("dados.txt",header=TRUE) 
attach (dados) 
 
# DFA1 perfil geoph versus DFA2 perfil geoph 
library(vegan) 
 
 
ma_jun22<-cbind(num,DFA1 perfil geoph,DFA2 perfil geoph) 
ma22<-na.omit(ma_jun22) 
 
len<-length(ma22[,1]) 
matr_geo11<-matrix(0,nrow=len,ncol=len) 
 
matr_geo22<-matrix(0,nrow=len,ncol=len) 
 
for(i in 1:len){for(j in 1:len){ 
   matr_geo11[i,j]<- abs( ma22[,3][i] - ma22[,3][j]  ) 
   matr_geo22[i,j]<- abs( ma22[,2][i] - ma22[,2][j]  ) 
           }} 
 
pli22<-mantel(matr_geo11,matr_geo22) 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE J 

 
 
 

PROTOCOLO UTILIZADO PARA O CONTOUR PLOT, UTILIZANDO O PROGRAMA R (R: A 
LANGUAGE AND ENVIRONMENT FOR STATISTICAL COMPUTING, 2008). 

 
 
 

dados<-read.table("dados.txt",header=TRUE) 
attach (dados) 
 
 
ma_jun<-cbind(x,y,DFA perfil geoph)  
 
ma<-na.omit(ma_jun) 
 
len<-length(ma[,1]) 
tamanho<-len; 
 
library(akima) 
 
zz<-interp(ma[,1],ma[,2],ma[,3]) 
 
postscript("perfil.eps") 
image(zz,col=topo.colors(12),xlab="x",ylab="y",cex.lab=1.3,cex.axis=1.2) 
legend("topright","DFA perfil geoph",cex=1.5) 
contour(zz,add=T) 
points(ma[,1],ma[,2],pch=16) 
dev.off() 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE K 

 
 
 

Poços, DFA Sônico e DFA  Densidade 

Num DFA Sônico DFA Densidade 

[1,] 1 1,039 1,120 

[2,] 2 0,808 1,110 

[3,] 3 0,759 0,744 

[4,] 4 0,997 1,150 

[5,] 5 1,075 1,156 

[6,] 8 1,030 1,053 

[7,] 9 1,007 1,134 

[8,] 10 0,958 1,027 

[9,] 12 1,137 1,086 

[10,] 13 1,037 1,080 

[11,] 17 1,019 1,137 

[12,] 36 0,923 1,087 

[13,] 53 0,990 1,087 

[14,] 54 1,005 1,102 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE L 

 
 
 

Poços, DFA Sônico e DFA Raios Gama 

Num DFA Sônico DFA Raios Gama 

[1,] 1 1,039 1,040 

[2,] 2 0,808 1,059 

[3,] 3 0,759 1,105 

[4,] 4 0,997 1,117 

[5,] 5 1,075 1,110 

[6,] 8 1,030 1,107 

[7,] 9 1,007 1,066 

[8,] 10 0,958 1,077 

[9,] 12 1,137 1,153 

[10,] 13 1,037 0,934 

[11,] 14 1,071 1,004 

[12,] 17 1,019 1,113 

[13,] 20 1,160 1,022 

[14,] 36 0,923 1,087 

[15,] 53 0,990 1,141 

[16,] 54 1,005 1,132 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE M 

 
 
 

Poços, DFA Sônico e DFA Porosidade 

Num DFA Sônico DFA Porosidade 

[1,] 2 0,808 1,312 

[2,] 3 0,759 1,033 

[3,] 4 0,997 1,033 

[4,] 6 0,795 1,069 

[5,] 8 1,030 0,943 

[6,] 9 1,007 1,065 

[7,] 10 0,958 1,116 

[8,] 12 1,137 1,174 

[9,] 13 1,037 0,950 

[10,] 14 1,071 1,004 

[11,] 20 1,160 0,935 

[12,] 36 0,923 1,050 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE N 

 
 
 

Poços, DFA Sônico e DFA Resistividade 

Num DFA Sônico DFA Resistividade 

[1,] 1 1,039 0,83 

[2,] 2 0,808 0,88 

[3,] 3 0,759 1,04 

[4,] 4 0,997 1,05 

[5,] 5 1,075 0,97 

[6,] 6 0,795 0,72 

[7,] 8 1,030 1,12 

[8,] 9 1,007 1,08 

[9,] 10 0,958 1,38 

[10,] 12 1,137 0,82 

[11,] 13 1,037 0,97 

[12,] 14 1,071 1,00 

[13,] 17 1,019 1,16 

[14,] 20 1,160 1,18 

[15,] 36 0,923 1,20 

[16,] 53 0,990 1,06 

[17,] 54 1,005 1,14 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE O 

 
 
 

Poços, DFA Densidade e DFA Raios Gama 

Num DFA Densidade DFA Raios Gama 

[1,] 1 1,120 1,040 

[2,] 2 1,100 1,059 

[3,] 3 0,744 1,105 

[4,] 4 1,150 1,117 

[5,] 5 1,156 1,110 

[6,] 8 1,053 1,107 

[7,] 9 1,134 1,066 

[8,] 10 1,027 1,077 

[9,] 11 1,122 1,175 

[10,] 12 1,086 1,153 

[11,] 13 1,080 0,934 

[12,] 15 1,004 1,017 

[13,] 16 1,142 1,021 

[14,] 17 1,137 1,113 

[15,] 18 1,111 1,007 

[16,] 19 1,048 0,969 

[17,] 21 1,129 1,075 

[18,] 22 1,161 1,045 

[19,] 23 1,051 1,108 

[20,] 24 1,094 1,031 

[21,] 25 1,159 1,041 

[22,] 26 1,128 1,051 

[23,] 27 0,843 1,164 

[24,] 28 1,081 1,040 

[25,] 29 1,137 1,103 

[26,] 30 1,114 1,049 

[27,] 31 1,139 1,085 

[28,] 32 1,141 1,045 

[29,] 33 1,088 1,100 

[30,] 34 1,196 1,001 

[31,] 35 1,165 1,045 

[32,] 36 1,087 1,087 

[33,] 37 1,177 1,099 

[34,] 38 1,121 1,138 

[35,] 39 1,202 1,064 

[36,] 40 1,193 1,072 

[37,] 41 1,096 0,972 

[38,] 42 1,237 1,106 

[39,] 43 1,228 1,100 

[40,] 44 0,882 1,128 

[41,] 45 1,142 1,089 

[42,] 46 1,115 1,087 

[43,] 47 1,124 0,980 

[44,] 48 1,062 1,007 

[45,] 49 1,171 1,072 

[46,] 50 1,123 1,077 

[47,] 51 1,086 1,089 

[48,] 52 1,098 1,148 

[49,] 53 1,087 1,141 

[50,] 54 1,102 1,132 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE P 

 
 
 

Poços, DFA Densidade e DFA Porosidade 

Num DFA Densidade DFA Porosidade 

[1,] 2 1,100 1,312 

[2,] 3 0,744 1,033 

[3,] 4 1,150 1,033 

[4,] 8 1,053 0,943 

[5,] 9 1,134 1,065 

[6,] 10 1,027 1,116 

[7,] 11 1,122 1,073 

[8,] 12 1,086 1,174 

[9,] 13 1,080 0,950 

[10,] 15 1,004 1,057 

[11,] 16 1,142 0,958 

[12,] 18 1,111 1,033 

[13,] 19 1,048 1,056 

[14,] 21 1,129 1,058 

[15,] 22 1,161 1,044 

[16,] 23 1,051 0,972 

[17,] 24 1,094 1,204 

[18,] 25 1,159 1,082 

[19,] 26 1,128 0,974 

[20,] 27 0,843 0,926 

[21,] 28 1,081 1,039 

[22,] 29 1,137 1,074 

[23,] 30 1,114 0,861 

[24,] 31 1,139 1,109 

[25,] 32 1,141 0,974 

[26,] 33 1,088 0,893 

[27,] 34 1,196 1,038 

[28,] 35 1,165 1,020 

[29,] 36 1,087 1,050 

[30,] 37 1,177 1,022 

[31,] 38 1,121 0,949 

[32,] 39 1,202 1,114 

[33,] 40 1,193 1,038 

[34,] 41 1,096 1,072 

[35,] 42 1,237 1,020 

[36,] 43 1,228 0,955 

[37,] 44 0,882 1,079 

[38,] 45 1,142 0,937 

[39,] 46 1,115 0,980 

[40,] 47 1,124 1,072 

[41,] 48 1,062 1,070 

[42,] 49 1,171 1,042 

[43,] 50 1,123 1,178 

[44,] 51 1,086 1,228 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE Q 

 

Poços, DFA Densidade e DFA Resistividade 

Num DFA Densidade DFA Resistividade 

[1,] 1 1,120 0,83 

[2,] 2 1,100 0,88 

[3,] 3 0,744 1,04 

[4,] 4 1,150 1,05 

[5,] 5 1,156 0,97 

[6,] 8 1,053 1,12 

[7,] 9 1,134 1,08 

[8,] 10 1,027 1,38 

[9,] 11 1,122 1,20 

[10,] 12 1,086 0,82 

[11,] 13 1,080 0,97 

[12,] 15 1,004 1,26 

[13,] 16 1,142 1,23 

[14,] 17 1,137 1,16 

[15,] 18 1,111 1,14 

[16,] 19 1,048 1,16 

[17,] 21 1,129 1,18 

[18,] 22 1,161 1,16 

[19,] 23 1,051 1,08 

[20,] 24 1,094 1,38 

[21,] 25 1,159 1,18 

[22,] 26 1,128 1,02 

[23,] 27 0,843 0,92 

[24,] 28 1,081 1,27 

[25,] 29 1,137 1,28 

[26,] 30 1,114 1,03 

[27,] 31 1,139 1,15 

[28,] 32 1,141 1,29 

[29,] 33 1,088 1,21 

[30,] 34 1,196 1,21 

[31,] 35 1,165 1,33 

[32,] 36 1,087 1,20 

[33,] 37 1,177 1,32 

[34,] 38 1,121 1,13 

[35,] 39 1,202 1,14 

1[36,] 40 1,193 1,17 

[37,] 41 1,096 1,26 

[38,] 42 1,237 1,15 

[39,] 43 1,228 0,91 

[40,] 44 0,882 1,14 

[41,] 45 1,142 1,14 

[42,] 46 1,115 1,11 

[43,] 47 1,124 1,18 

[44,] 48 1,062 1,35 

[45,] 49 1,171 1,11 

[46,] 50 1,123 0,71 

[47,] 51 1,086 0,84 

[48,] 52 1,098 1,09 

[49,] 53 1,087 1,06 

[50,] 54 1,102 1,14 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE R 

 
 
 

Poços, DFA Raios Gama e DFA Porosidade 

Num DFA Raios Gama DFA Porosidade 

[1,] 2 1,059 1,312 

[2,] 3 1,105 1,033 

[3,] 4 1,117 1,033 

[4,] 7 1,096 1,037 

[5,] 8 1,107 0,943 

[6,] 9 1,066 1,065 

[7,] 10 1,077 1,116 

[8,] 11 1,175 1,073 

[9,] 12 1,153 1,174 

[10,] 13 0,934 0,950 

[11,] 14 1,004 1,004 

[12,] 15 1,017 1,057 

[13,] 16 1,021 0,958 

[14,] 18 1,007 1,033 

[15,] 19 0,969 1,056 

[16,] 20 1,022 0,935 

[17,] 21 1,075 1,058 

[18,] 22 1,045 1,044 

[19,] 23 1,108 0,972 

[20,] 24 1,031 1,204 

[21,] 25 1,041 1,082 

[22,] 26 1,051 0,974 

[23,] 27 1,164 0,926 

[24,] 28 1,040 1,039 

[25,] 29 1,103 1,074 

[26,] 30 1,049 0,861 

[27,] 31 1,085 1,109 

[28,] 32 1,045 0,974 

[29,] 33 1,100 0,893 

[30,] 34 1,001 1,038 

[31,] 35 1,045 1,020 

[32,] 36 1,087 1,050 

[33,] 37 1,099 1,022 

[34,] 38 1,138 0,949 

[35,] 39 1,064 1,114 

[36,] 40 1,072 1,038 

[37,] 41 0,972 1,072 

[38,] 42 1,106 1,020 

[39,] 43 1,100 0,955 

[40,] 44 1,128 1,079 

[41,] 45 1,089 0,937 

[42,] 46 1,087 0,980 

[43,] 47 0,980 1,072 

[44,] 48 1,007 1,070 

[45,] 49 1,072 1,042 

[46,] 50 1,077 1,178 

[47,] 51 1,089 1,228 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE S 

 
Poços, DFA Raios Gama e DFA Resistividade 

Num DFA Raios Gama DFA Resistividade 

[1,] 1 1,040 0,83 

[2,] 2 1,059 0,88 

[3,] 3 1,105 1,04 

[4,] 4 1,117 1,05 

[5,] 5 1,110 0,97 

[6,] 7 1,096 0,93 

[7,] 8 1,107 1,12 

[8,] 9 1,066 1,08 

[9,] 10 1,077 1,38 

[10,] 11 1,175 1,20 

[11,] 12 1,153 0,82 

[12,] 13 0,934 0,97 

[13,] 14 1,004 1,00 

[14,] 15 1,017 1,26 

[15,] 16 1,021 1,23 

[16,] 17 1,113 1,16 

[17,] 18 1,007 1,14 

[18,] 19 0,969 1,16 

[19,] 20 1,022 1,18 

[20,] 21 1,075 1,18 

[21,] 22 1,045 1,16 

[22,] 23 1,108 1,08 

[23,] 24 1,031 1,38 

[24,] 25 1,041 1,18 

[25,] 26 1,051 1,02 

[26,] 27 1,164 0,92 

[27,] 28 1,040 1,27 

[28,] 29 1,103 1,28 

[29,] 30 1,049 1,03 

[30,] 31 1,085 1,15 

[31,] 32 1,045 1,29 

[32,] 33 1,100 1,21 

[33,] 34 1,001 1,21 

[34,] 35 1,045 1,33 

[35,] 36 1,087 1,20 

[36,] 37 1,099 1,32 

[37,] 38 1,138 1,13 

[38,] 39 1,064 1,14 

[39,] 40 1,072 1,17 

[40,] 41 0,972 1,26 

[41,] 42 1,106 1,15 

[42,] 43 1,100 0,91 

[43,] 44 1,128 1,14 

[44,] 45 1,089 1,14 

[45,] 46 1,087 1,11 

[46,] 47 0,980 1,18 

[47,] 48 1,007 1,35 

[48,] 49 1,072 1,11 

[49,] 50 1,077 0,71 

[50,] 51 1,089 0,84 

[51,] 52 1,148 1,09 

[52,] 53 1,141 1,06 

[53,] 54 1,132 1,14 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE T 

 
 

Poços, DFA Resistividade e DFA Porosidade 

Num DFA Resistividade DFA Porosidade 

[1,] 2 0,88 1,312 

[2,] 3 1,04 1,033 

[3,] 4 1,05 1,033 

[4,] 6 0,72 1,069 

[5,] 7 0,93 1,037 

[6,] 8 1,12 0,943 

[7,] 9 1,08 1,065 

[8,] 10 1,38 1,116 

[9,] 11 1,20 1,073 

[10,] 12 0,82 1,174 

[11,] 13 0,97 0,950 

[12,] 14 1,00 1,004 

[13,] 15 1,26 1,057 

[14,] 16 1,23 0,958 

[15,] 18 1,14 1,033 

[16,] 19 1,16 1,056 

[17,] 20 1,18 0,935 

[18,] 21 1,18 1,058 

[19,] 22 1,16 1,044 

[20,] 23 1,08 0,972 

[21,] 24 1,38 1,204 

[22,] 25 1,18 1,082 

[23,] 26 1,02 0,974 

[24,] 27 0,92 0,926 

[25,] 28 1,27 1,039 

[26,] 29 1,28 1,074 

[27,] 30 1,03 0,861 

[28,] 31 1,15 1,109 

[29,] 32 1,29 0,974 

[30,] 33 1,21 0,893 

[31,] 34 1,21 1,038 

[32,] 35 1,33 1,020 

[33,] 36 1,20 1,050 

[34,] 37 1,32 1,022 

[35,] 38 1,13 0,949 

[36,] 39 1,14 1,114 

[37,] 40 1,17 1,038 

[38,] 41 1,26 1,072 

[39,] 42 1,15 1,020 

[40,] 43 0,91 0,955 

[41,] 44 1,14 1,079 

[42,] 45 1,14 0,937 

[43,] 46 1,11 0,980 

[44,] 47 1,18 1,072 

[45,] 48 1,35 1,070 

[46,] 49 1,11 1,042 

[47,] 50 0,71 1,178 

[48,] 51 0,84 1,228 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 


