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RESUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta dissertação tem como objetivo estudar a estrutura de flutuação de 
propriedades físicas dos perfis de poços de petróleo. Usou-se como técnica a 
análise de flutuações sem tendência (Detrended Fluctuation Analysis – DFA). 
Fizeram parte do estudo 54 poços de petróleo do Campo de Namorado localizado 
na Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Foram estudados cinco perfis, 
quais sejam: sônico, densidade, porosidade, resistividade e raios gama. Para a 
maioria dos perfis, a análise de DFA já estava disponível na literatura; entretanto o 
perfil sônico foi estimado com o auxílio de um algoritmo padrão. A comparação entre 
os expoentes de DFA dos cinco perfis foi feita usando correlação linear de variáveis; 
assim tínhamos 10 comparações de perfis. Nossa hipótese nula é que os valores de 
DFA para as diversas propriedades físicas são independentes. O principal resultado 
indica a não refutação da hipótese nula. Isto é, as flutuações apresentadas pelos 
DFA dos perfis não apresentam um caráter universal; ou seja, em geral, as 
grandezas exibem uma estrutura de flutuação que lhes é própria. Das dez 
correlações estudadas, apenas os perfis de densidade e o sônico apresentaram uma 
correlação significativa (p<0,05). Enfim, estes resultados indicam que se devem usar 
os dados de DFA com cautela, pois, em geral, análises geológicas baseadas em 
DFA de perfis diferentes podem levar a conclusões díspares. 
 
 
Palavras – chave : Flutuações. DFA. Perfil de petróleo. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



 

 
 

ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
 

This work aims to study the fluctuation structure of physical properties of oil 
well profiles. It was used as technique the  analysis of  fluctuations without trend 
(Detrended Fluctuation Analysis - DFA). It has been made part  of the study 54 oil 
wells in the Campo de Namorado  located in the Campos Basin in Rio de Janeiro. 
We studied five sections, namely: sonic, density, porosity, resistivity and gamma 
rays. For most of the profiles , DFA analysis was available in the literature, though 
the sonic perfile was estimated with the aid of a standard algorithm. The comparison 
between the exponents of DFA of the five profiles was performed using linear 
correlation of variables, so we had 10 comparisons of profiles. Our null hypothesis is 
that the values of DFA for the various physical properties are independent. The main 
result indicates that no refutation of the null hypothesis. That is, the fluctuations 
observed by DFA in the profiles do not have a universal character, that is, in general 
the quantities display a floating structure of their own. From the ten correlations 
studied only the profiles of density and sonic one showed a significant correlation (p> 
0.05). Finally these results indicate that one should use the data from DFA with 
caution, because, in general, based on geological analysis DFA different profiles can 
lead to disparate conclusions. 
 
 
Key-words: Fluctuations. DFA.  Oil Profile. 
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CAPÍTULO I 

 
 
1 O PROBLEMA 
 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A Palavra petróleo possui sua origem no latim, sendo que “petra”, quer dizer 

(pedra), e “oleum” significa (óleo). O Petróleo é um produto da transformação da 

matéria orgânica, encontrada no fundo dos mares ou em terra, que passou por 

modificações ao longo de milhões de anos. Essa matéria é composta por produtos 

nitrogenados e sulfurados (Derivados do nitrogênio e do enxofre), oxigênio e matéria 

orgânica decomposta. O carbono e o hidrogênio participam com aproximadamente 

95% da composição total; sendo assim, fica evidente que os seus principais 

constituintes são os hidrocarbonetos. Estando no estado liquido, o petróleo é uma 

substância oleosa, menos densa que a água, inflamável, e sua cor pode variar entre 

o negro e o castanho claro. O seu odor é bastante característico. No que se refere à 

separação destes compostos, em frações típicas, deve-se levar em consideração a 

faixa de ebulição dos mesmos. Portanto, em se tratando de gás liquefeito de 

petróleo (GLP), pode-se admitir uma temperatura de até 40°C. Já a gasolina 

compreende uma faixa entre 40°C e 175°C e, no que se refere ao querosene, o 

intervalo deve ser entre 175°C e 235°C (THOMAS et al, 2004). 

Em se tratando de atividade produtiva, a indústria do petróleo possui um 

destaque no cenário mundial, não só por envolver uma série de profissionais de 

diversas áreas, em que se destacam os geólogos, geofísicos, físicos, químicos, 

engenheiros, dentre outros, mas também por provocar um impacto direto na 

economia de qualquer país, devido a uma série de produtos e meios de transportes 

que necessitam de seus derivados. Um volume bastante considerável de recursos 

econômicos, financeiros e humanos atua na indústria do petróleo no sentido de 

sustentar as diversas operações a que se propõe, desde a sua exploração, 

passando pela produção, até o seu transporte e comercialização de seus derivados. 

Nas últimas décadas, o meio ambiente passou a ser objeto de estudo da 

indústria do petróleo. Grandes investimentos são realizados nesta área com o  
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intuito de amenizar os prejuízos causados por este ramo de atividade. De acordo 

com o trabalho publicado por Júnior, no site: www.ufrn.br/davinci/abril/germano.htm, 

o petróleo e seus derivados agridem diretamente o meio ambiente. Dessa maneira, 

interferem diretamente no comportamento da natureza e, conseqüentemente, na 

qualidade de vida das pessoas. Sendo assim, entende-se que a indústria do petróleo 

e seus derivados não devem fugir da sua responsabilidade social. No que se refere 

ao cenário atual, observa-se uma demanda crescente de energia, as buscas por 

novas jazidas e as restrições ambientais impõem grandes desafios para essa 

indústria. Nesse sentido, a inovação tecnológica é um componente fundamental no 

processo de promover o período de transição entre o suprimento de petróleo e gás 

natural e o desenvolvimento sustentável da sociedade. 

A identificação de litofácies de um reservatório de petróleo, que está 

associada às características das rochas, é um processo intensivo que envolve o 

gasto de uma quantidade considerável de tempo por parte de especialistas 

experientes. O problema se torna muito mais difícil conforme aumenta o número de 

perfis, que se define como medidas de determinadas propriedades da formação 

geológica, simultâneos, a serem analisados. 

Após a perfuração de um poço de petróleo, geralmente são descidas várias 

ferramentas com a finalidade de medir algumas propriedades das formações, 

fundamentais para a caracterização e avaliação econômica. Esse processo é 

conhecido como perfilagem. Ela permite obter informações importantes a respeito 

das formações atravessadas pelo poço. O perfil de um poço é a imagem visual em 

relação à profundidade de uma ou mais características ou propriedades das rochas 

perfuradas (THOMAS et al, 2004). 

Em um processo de descoberta de reservatórios e, posteriormente, a 

perfuração de poços e a produção de petróleo e gás natural são de fundamental 

importância para obter o maior número de informações possíveis sobre a morfologia, 

geologia e fluidos daquela região. Nesse contexto, faz-se necessário um estudo bem 

organizado e bastante fundamentado sobre o perfil dos poços, com relação às ondas 

sonoras, densidade, porosidade, resistividade e raios gama, pois, agindo dessa 

maneira, teremos dados importantes para tomar decisões mais corretas no que se 

refere à recuperação do petróleo, à sua viabilidade econômica e à vida útil dos 

poços da região proposta para o estudo. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Sabe-se que, por reunir uma grande quantidade de profissionais de diversas 

áreas dentro de um mesmo contexto, movimentar um volume bastante considerável 

de recursos financeiros, quer seja em empresas privadas, quer em empresas 

estatais e interferir diretamente na vida econômico-financeira e social das pessoas, a 

indústria do petróleo possui cada vez mais um destaque no cenário mundial. Sendo 

assim, todas as etapas compreendidas desde a exploração de uma região, 

passando pela descoberta de uma jazida de petróleo, até a recuperação e 

comercialização dos hidrocarbonetos, devem ser tratadas com bastante cuidado.   

 Diante do exposto, e por entender que são realizadas diariamente 

intervenções em regiões cheias de incertezas, fica evidente que o conhecimento da 

morfologia e composição das estruturas geológicas é de fundamental importância 

para se compreender o comportamento futuro dos poços de petróleo.  

 Observa-se, pelo que precede, que a indústria do petróleo interfere na 

economia das empresas e, por que não dizer, de um país. Portanto a presente 

pesquisa se faz necessária no sentido de obter resultados no que se refere ao perfil 

dos poços de petróleo da região de campos, particularmente do campo de 

Namorado no Rio de Janeiro, que faz parte da maior bacia do Brasil. Nesse sentido, 

entende-se que tal estudo é relevante para a indústria do petróleo, pois a mesma irá 

conhecer o DFA dos perfis de cada poço isoladamente mais o conjunto formado 

pelos DFA dos diversos perfis e suas correlações. 

No que se refere à importância dessa investigação científica para o 

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

conhecimentos em técnicas de análise de perfis de poços de petróleo. Desses 

conhecimentos, a sociedade poderá ser beneficiada a partir das decisões tomadas 

pela equipe de profissionais envolvidos no intuito de se atingir a autossuficiência na 

produção de petróleo e a ampliação da comercialização dos seus derivados. 
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1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a universalidade das estruturas de flutuação dos perfis geológicos, 

usando o expoente do DFA. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Verificar as correlações lineares existentes entre os DFA dos perfis: sônico, 

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

de Namorado; 

- Discutir os resultados dos conjuntos formados pelos DFA dos perfis: sônico, 

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

de Namorado; 

- Determinar o expoente do DFA do perfil sônico nos poços de petróleo do campo de 

Namorado. 

 

1.4 HIPÓTESES 

 
- Hipótese nula (Ho) – Sendo esta a principal hipótese estatística desta 
dissertação. 

Não existe correlação linear entre os dados de DFA dos perfis: sônico, 

densidade, porosidade, resistividade e raios gama nos poços de petróleo do campo 

de Namorado, localizado na Bacia de Campos no estado do Rio de Janeiro. 

 

- Hipótese Alternativa (H1) 

 Existe correlação linear entre os dados de DFA dos perfis: sônico, densidade, 

porosidade, resistividade e raios gama nos poços de petróleo do campo de 

Namorado, localizado na Bacia de Campos no estado do Rio de Janeiro. 
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1.5 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 
1.5.1 Definição conceitual 

 
- Densidade:  

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

comprimento, área ou volume”. (HEWITT, 2002) 

 
- Ondas Sonoras: 

  Entendem-se por ondas sonoras “ondas mecânicas que podem se 

propagar através de gases, líquidos ou sólidos”. (HALLIDAY e RESNICK, 1996, p. 

136). 

 

- Raios Gama: 

  “É uma radiação eletromagnética, ou seja, um feixe de fótons que 

possuí origem no núcleo atômico, emitindo, portando, informações acerca da 

estrutura nuclear”. (HEWITT, 2002 p. 555). 

 
- Porosidade: 

  Define-se como porosidade de uma rocha, “a relação entre o volume 

de vazios e o seu volume total”. (THOMAS et al, 2004). 

   

- Resistividade: 

  Entende-se por resistividade “a fluidez com que a corrente elétrica 

atravessa determinado material”. (SERWAY, 1996). 

  Resistividade “é a propriedade de a rocha permitir ou não a passagem 

de uma corrente elétrica”. (THOMAS et al, 2004, p. 122). 
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Capítulo II 
 
 
2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste capítulo, o autor realiza um estudo bibliográfico através de dados 

secundários. Embasado em vários autores, busca fazer uma análise crítico-reflexiva 

sobre o tema em questão.  

 

2.1 ORIGEM DO PETRÓLEO 

 
Há inúmeras teorias sobre o surgimento do petróleo, porém a mais aceita é 

que ele surgiu através dos restos orgânicos de animais e vegetais depositados no 

fundo de lagos e mares, sofrendo transformações químicas ao longo de milhares de 

anos. O “Óleo de pedra”, como é chamado o petróleo, surgiu do latim petro: Pedra + 

Oleum: Óleo. É uma substância inflamável, possui estado físico oleoso e densidade 

menor que a água. (THOMAS et al, 2004). 

Estima-se que as jazidas petrolíferas mais novas têm menos de dois milhões 

de anos enquanto as mais antigas estão em reservatórios com cerca de 500 milhões 

de anos. Segundo os geólogos, com o passar do tempo, outras camadas foram se 

depositando sobre esses restos de animais e vegetais. A ação de bactérias, do calor 

e da pressão, causada por esse empilhamento de novas camadas rochosas, 

transformou aquela matéria orgânica em petróleo. Ao contrário do que muita gente 

acredita, numa jazida, o petróleo, normalmente, não se encontra sob a forma de 

bolsões ou lençóis subterrâneos, mas nos poros ou fraturas das rochas, o que pode 

ser comparado à imagem de uma esponja encharcada de água. 

A existência de uma bacia sedimentar é indispensável para o processo de 

formação do petróleo. O material orgânico depositado nas depressões da crosta 

terrestre se transformou em rochas sedimentares no decorrer de milhões de anos. O 

petróleo migra através de rochas porosas e permeáveis (arenitos) em direção a 

áreas com menor pressão até encontrar uma camada impermeável que bloqueia o 

escapamento para a superfície chamadas rochas selantes ou trapas. Nesses 

depósitos naturais, o gás fica retido nas partes mais altas e o óleo nas partes mais 
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baixas. As rochas-reservatório podem estar localizadas próximos à superfície ou em 

profundidades maiores que cinco mil metros. (THOMAS et al, 2004). 

Nos países árabes, onde hoje se concentra a maior produção de petróleo do 

mundo, esse mineral foi usado na construção das pirâmides, na conservação das 

múmias e como combustível nos dardos incendiários nas grandes batalhas. 

Também os antigos habitantes da América do Sul, como os Incas, utilizavam o 

produto na pavimentação das estradas do seu grandioso império. Outros usos do 

petróleo foram: calafetar embarcações, impermeabilização, pintura e cerâmica. Sua 

primeira aplicação em larga escala foi na iluminação das casas e das cidades, 

substituindo o óleo de baleia. Com o tempo, passou também a ser empregado nas 

indústrias, no lugar do carvão. Contudo, um acontecimento notável fez do petróleo o 

combustível que move o mundo. A invenção dos motores a gasolina, que passaram 

a movimentar os veículos, até então puxados por tração animal ou movidos a vapor. 

E assim, a vida, os hábitos e os costumes foram se transformando, conduzidos 

pelas inovações que o petróleo proporcionou com seus inúmeros derivados, até 

chegar aos dias atuais, quando se tornou um produto indispensável à vida moderna. 

(NEIVE, 1974). 

 
2.2. CONSTITUINTES DO PETRÓLEO 

 

 Todo petróleo, em estado natural, é uma mistura de hidrocarbonetos, que são 

compostos formados por átomos de carbono e de hidrogênio. Além de tais 

hidrocarbonetos, o petróleo contém, em proporções bem menores, compostos 

oxigenados, nitrogenados, sulfurados e metais pesados, conhecidos como 

contaminantes. Essa mistura complexa encontra-se em poros e fraturas, em geral, 

de rochas sedimentares. Nos depósitos encontram-se também água salgada e uma 

mistura de gases responsáveis pela pressão que provoca a ascensão do petróleo 

através de poços perfurados. O petróleo também pode ser chamado de óleo cru, 

essa nomenclatura é para distinguí-lo do óleo refinado, pois este último é 

comercialmente mais importante. (NEIVE, p. 42, 1974). 

 Conhecer a qualidade do petróleo a destilar é fundamental para as operações 

de refinação, pois a sua composição e seu aspecto variam em larga faixa, segundo 

a formação geológica do terreno de onde foi extraído e a natureza da matéria 
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orgânica que lhe deu origem. Sendo assim, há petróleos leves que dão elevado 

rendimento em nafta e óleo diesel; há petróleos pesados, que têm alto rendimento 

em óleo combustível, e existe petróleo com alto ou baixo teor de enxofre e outros 

contaminantes. Portanto se faz necessário o conhecimento prévio dessas 

características, pois facilitam a operação do refino. 

 

2.2.1 O refino do petróleo 
 

O refino é constituído por uma série de operações de beneficiamento às quais 

o petróleo bruto é submetido para a obtenção de produtos específicos. Refinar 

petróleo, portanto, significa separar do mesmo as frações desejadas, processá-las e 

industrializá-las em produtos vendáveis. A primeira etapa do processo de refino do 

petróleo é a destilação primária, através da qual são extraídas as principais frações 

que dão origem à gasolina e ao óleo diesel, toda a nafta, os solventes e querosenes 

de iluminação e aviação, além de parte do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que é o 

gás de cozinha. Em seguida, o resíduo da destilação primária é processado na 

destilação a vácuo, em que é extraída dele mais uma parcela de diesel, além de 

frações de um produto pesado chamado de gasóleo, que pode ser destinado à 

produção de lubrificantes ou a processo mais sofisticado, como o craqueamento 

catalítico em que é transformado em Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gasolina e 

óleo diesel. O resíduo da destilação a vácuo pode ser usado como asfalto ou 

destinado à produção de óleo combustível. Uma série de outras unidades de 

processo destina-se a transformar frações pesadas do petróleo em produtos mais 

leves e ao tratamento de todas as frações destiladas, de forma a colocar os produtos 

nas especificações para o consumo. Deve-se relatar que também existe outra 

categoria de produtos, na qual o petróleo é de fundamental importância. Fala-se da 

fabricação de tecidos sintéticos, borracha sintética, sabão, detergentes, tintas, 

plásticos, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, dentre outros. 
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Quadro 1 - Frações Típicas do Petróleo 
 

Fonte: Thomas et al  (2004). 

 

 

 

O quadro 01 apresenta as diversas frações típicas que são obtidas do 

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

composição e suas finalidades; 

 

 

 

Fração Temperatura de ebulição (°C) Composição aproximada Usos 

Gás residual 

 

 

 

Gás liquefeito de  

petróleo – GLP 

 

  

- 

 

 

 

Até 40 

 

  

  

C1 - C2 

 

 

 

C3 - C4 

 

  

  

 

Gás combustível 

 

 

 

 

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, 

Impermeabilizantes  
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         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). 

 

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

respectivos percentuais, e também revela a elevada quantidade de hidrocarbonetos 

na composição. 

 
2.3 O PETRÓLEO NO MUNDO 

 
Quando se fala sobre o petróleo, muitas pessoas têm a errônea impressão de 

que essa substância somente apareceu na história com o advento da Revolução 

Industrial. Contudo, desde a Antiguidade, tem-se relatos sobre a sua existência em 

algumas civilizações. Os egípcios utilizavam esse material para embalsamar os seus 

mortos; já entre os povos pré-colombianos, esse mesmo produto era pioneiramente 

empregado na pavimentação de estradas. (NEIVE, 1974). 

É no Oriente Médio onde se encontra a maior riqueza mineral da Ásia, que é 

o petróleo. Ali estão os principais lençóis petrolíferos do globo. Porém a exploração 

desse recurso está voltada basicamente para o abastecimento do mercado externo. 

Esse fato decorre das características econômicas desses países que, não sendo 

países industriais, não apresentam demanda interna que necessite utilizar toda essa 

matéria-prima (WIKIPEDIA, 2010). 

Como exportadores de um produto essencial na manutenção do 

desenvolvimento e equilíbrio econômico mundial, os países do Oriente Médio 

sentiram de perto as pressões das companhias estrangeiras, muito interessadas no 

controle cada vez maior da exploração dessa fonte de energia. Daí surgiu um 
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organismo internacional muito forte, criado no Iraque em 1960: A Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo - OPEP. 

          A Opep é o exemplo mais conhecido de cartel. Seu objetivo é unificar a 

política petrolífera dos países-membros, centralizando a administração da atividade, 

o que inclui um controle de preços e do volume de produção, estabelecendo 

pressões no mercado. 

 

Quadro 02 - Reservas de Petróleo 
Ranking País Reserva (bilhão bbl) 

 1* Arábia Saudita 264,3 

2* Irã 137,5 

3* Iraque 115,0 

4* Kuwait 101,5 

5* Emirados Árabes 97,8 

6* Venezuela 80,0 

7 Rússia 79,5 

8* Líbia 41,5 

9 Cazaquistão 39,8 

10* Nigéria 36,2 

11 Estados Unidos 29,9 

12 Canadá 17,1 

13 China 16,3 

14* Catar 15,2 

15 México 12,9 

16* Argélia 12,3 

17 Brasil 12,2 

18 Noruega 8,5 

19 Azerbaijão 7,0 

20 Índia 5,7 

Resto do Mundo 78,0 

Total Mundial 1.208,2 

   Fonte: BP Statistical review of Worid Energy,  2007. 
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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. 

 

 
Quadro 03 - Consumo de Petróleo 

 

 

 

País Reserva (bilhão bbl) 

 1 Estados Unidos 20.589.000 

2 China 7.445.000 

3 Japão 5.164.000 

4 Rússia 2.735.000 

5 Alemanha 2.622.000 

6 Índia 2.575.000 

7 Corea do Sul 2.312.000 

8 Canadá 2.222.000 

9 Brasil 2.097.000 

10 Arábia Saudita 2.005.000 

11 México 1.972.000 

12 França 1.952.000 

13 Itália 1.793.000 

14 Grã-Bretânia 1.781.000 

15 Irã 1.669.000 

16 Espanha 1.602.000 

17 Taiwan 1.120.000 

18 Holanda 1.057.000 

19 Indonésia 1.031.000 

20 Tailândia 926.000 

 Resto do Mundo 19.976.000 

 Total Mundial 83.719.000 

         Fonte: BP Statistical review of Worid Energy, 2007. 
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O quadro 03 mostra os países que mais consomem petróleo no mundo. 

Destaque para os países industrializados que necessitam de uma demanda bastante 

significativa para atender o mercado interno. 

 

 

2.4 O PETRÓLEO NO BRASIL 

 

No que se refere ao Brasil, a existência do petróleo já era computada durante 

os tempos do regime imperial. Naquela época, o Marquês de Olinda cedeu o direito 

a José Barros de Pimentel para realizar a extração de betume nas margens do rio 

Maraú, na Bahia. Até as primeiras décadas do século XX, alguns estudiosos e 

exploradores anônimos tentaram perfurar alguns poços de petróleo sem obter êxito. 

Contudo, em 1930, o engenheiro agrônomo Manoel Inácio de Basto mudou essa 

situação. Com base no relato de populares, ele teve a informação de que os 

moradores de Lobato, bairro suburbano de Salvador, utilizavam uma “lama preta” 

como combustível de suas lamparinas.  Diante de tal noticia, passou a realizar 

experimentos que atestavam a existência de petróleo nessa localidade. Contudo não 

possuía contatos influentes que pudessem investir em sua descoberta. Cidadão 

persistente, em 1932, conseguiu entregar ao presidente Getúlio Vargas um laudo 

técnico que atestava o seu achado. (NEIVE, p. 101-104, 1974). 

Nessa mesma década, a descoberta da importante riqueza foi cercada por 

uma série de medidas institucionais do governo brasileiro. Em 1938, a discussão 

sobre o uso e a exploração dos recursos do subsolo brasileiro viabilizou a criação do 

Conselho Nacional do Petróleo – CNP. Em suas primeiras ações, o conselho 

determinou várias diretrizes com respeito ao petróleo, dentre as quais relatou que as 

jazidas pertencessem à União. No ano seguinte, o primeiro poço de petróleo foi 

encontrado no bairro de Lobato. Logo em seguida, novas prospecções 

governamentais saíram em busca de outros campos de petróleo ao longo do 

território brasileiro. No ano de 1941, o governo brasileiro anunciou o estabelecimento 

do campo de exploração petrolífera de Candeias, na Bahia. Apesar das descobertas 

em pequena escala, o surgimento dessa nova riqueza incentivou, em 1953, a 

oficialização do monopólio estatal sobre a atividade petrolífera e a criação da 

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



31 

 

Na década de 1960, novas medidas ampliaram o grau de atuação da 

Petrobrás na economia brasileira. No ano de 1968, a empresa passou a desenvolver 

um projeto de extração, iniciando a exploração de petróleo em águas profundas. 

Após as primeiras descobertas na cidade sergipana de Guaricema, outras 

prospecções ampliaram significativamente a produção petrolífera brasileira. Em 

1974, ocorreu a descoberta de poços na Bacia de Campos, a maior reserva de 

petróleo do país. (PIMENTEL, p. 153-162, 1984) 

Com o passar do tempo, o Brasil se tornou uma das únicas nações a dominar 

a tecnologia de exploração petrolífera em águas profundas e ultra profundas. Em 

1997, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, aconteceu a 

extinção do monopólio estatal sobre a exploração petrolífera e permitiu que 

empresas do setor privado também pudessem competir na atividade. Tal medida 

visava ampliar as possibilidades de uso dessa riqueza. 

        Em 2003, a descoberta de outras bacias estabeleceu um novo período da 

atividade petrolífera no Brasil. A capacidade de produção de petróleo passou a 

suprir mais de 90% da demanda por esta fonte de energia e seus derivados no país. 

Em 2006, esse volume de produção atingiu patamares ainda mais elevados e 

conseguiu superar, pela primeira vez, o valor da demanda total da nossa economia. 

A conquista da auto-suficiência permitiu o desenvolvimento da economia e o 

aumento das vagas de emprego. 

No ano de 2007, o governo brasileiro anunciou a descoberta de um novo 

campo de exploração petrolífera na chamada camada pré-sal. Essas reservas de 

petróleo são encontradas a sete mil metros de profundidade e apresentam imensos 

poços de petróleo em excelente estado de conservação. Se as estimativas 

estiverem corretas, essa nova frente de exploração será capaz de dobrar o volume 

de produção de óleo e gás combustível do Brasil. A descoberta do pré-sal ainda 

sugere várias indagações que somente serão respondidas na medida em que esse 

novo campo de exploração for devidamente conhecido. Até lá, espera-se que o 

governo brasileiro tenha condições de traçar as políticas que definam a exploração 

dessa nova fonte de energia. Enquanto isso são várias as especulações sobre como 

a exploração da camada pré-sal poderá modificar a economia e a sociedade 

brasileira. 
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2.5 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE AS ROCHAS 

 

Segundo Frank et al, (p. 103, 2006), entende-se por rochas, as estruturas 

constituídas pela associação de minerais ou por um único mineral. As rochas 

formam a parte mais externa do planeta, que é a Litosfera. Para ser considerada 

como uma rocha, esse agregado tem que ter representatividade na escala 

cartográfica (ter volume suficiente) e ocorrer repetidamente no espaço e no tempo, 

ou seja, o fenômeno geológico que forma a rocha deve ser suficientemente 

importante na história geológica para se dizer que faz parte da dinâmica da Terra. 

 As rochas podem ser classificadas de acordo com sua composição química, 

sua forma estrutural ou sua textura, sendo mais comum classificá-las de acordo com 

os processos de sua formação. Pelas suas origens ou maneiras como foram 

formadas, ou seja, com base na proporção dos minerais existentes nela, as rochas 

são classificadas como ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares. 

 Elas apresentam diferentes distribuições, quando levamos em consideração o 

seu volume e sua área. No que se refere ao volume, as rochas cristalinas (ígneas e 

metamórficas) ocupam 95% da crosta terrestre e 5% são ocupadas pelas 

sedimentares.  Em se tratando de área, apresenta - se um quadro diferente, pois 

75% são ocupados por rochas sedimentares e 25% pelas cristalinas. (TEIXEIRA et 

al, 2009) 

 

2.5.1 O ciclo das rochas 
 

 A crosta terrestre é constituída essencialmente de rochas. São elas, junto 

com fósseis, os elementos que o geólogo usa para decifrar os fenômenos 

geológicos atuais e do passado. 

  As rochas, que aparentemente não mostram relações entre si, apresentam-se 

intimamente relacionadas no denominado "CICLO DAS ROCHAS”. Assim, esse ciclo 

mostra a história da formação dos diferentes tipos de rochas e as relações genéticas 

existentes entre elas. Desta forma, elas podem ser transformadas umas nas outras, 

ou seja, uma acaba gerando outra. 

  As rochas mais antigas são as magmáticas, seguidas pelas metamórficas. 

Elas datam das eras Pré-Cambriana e Paleozóica. Já as rochas sedimentares são 

de formação mais recente: datam das eras Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica. 
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Essas rochas formam um verdadeiro capeamento, ou seja, cobrem as rochas 

magmáticas e as metamórficas quando estas não afloram à superfície da Terra. 

(TEIXEIRA et al, 2009) 

 

2.5.2 Tipos de rochas 

 

 De acordo com Teixeira et al (p. 150, 2009), as rochas são classificadas 

como: ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. Cada uma com suas 

sub-divisões que serão vistas a seguir.   

 

2.5.2.1 Ígneas ou magmáticas 

 

 Formadas a partir de material silicatado, essas rochas são resultado da 

solidificação e consolidação do magma ou lava expelido pelos vulcões. Daí o nome 

rochas magmáticas; também são conhecidas como rochas ígneas. 

 O magma é um material pastoso que, há bilhões de anos, deu origem às 

primeiras rochas do nosso planeta e ainda existe no interior da Terra. De acordo 

com Frank et al (p. 105, 2006), as rochas são formadas a partir do resfriamento do 

magma e podem ser classificas em dois tipos:  

 Vulcânicas ou extrusivas - formadas por meio de erupções vulcânicas, 

através de um rápido processo de resfriamento na superfície. Alguns exemplos 

dessas rochas são o basalto e a pedra-pomes, cujo resfriamento dá-se na água. 

 Plutônicas ou intrusivas - são formadas dentro da crosta por meio de um 

processo lento de resfriamento. Alguns exemplos são o granito e o diabásio. 

 

2.5.2.2 Sedimentares 

 

 São rochas formadas a partir da compactação e/ou mutação de sedimentos 

produzidos pela ação dos agentes do intemperismo e pedogênese (Formação do 

solo), sobre uma rocha pré-existente, após serem transportados pela a ação dos 

ventos, das águas ou do gelo do ponto de origem até o ponto de deposição. 

 Segundo Teixeira et al (p. 150, 2009), as rochas sedimentares ocupam 75% 

da superfície dos continentes. São rochas formadas através do acúmulo de detritos, 

que podem ser orgânicos ou gerados por outras rochas. Classificam-se em: 
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 Detríticas ou clásticas - são formadas a partir de fragmentos de outras 

rochas. Alguns exemplos são o arenito, o argilito, o varvito e o folhelho. 

 Químicas - são formadas a partir de transformações de certos materiais em 

contato com a água ou outro tipo de substância. Alguns exemplos são o sal 

gema, as estalactites e as estalagmites. 

 Orgânicas - são formadas por meio da acumulação e soterramento de 

matéria orgânica. Alguns exemplos são o calcário, formado através dos 

resíduos de conchas e corais, e o carvão mineral, formado a partir dos 

resíduos de vegetais. 

 Podemos ainda resumi – las em dois grandes grupos:  

 Siliciclásticas - Formadas pela classe dos silicatos. Pode-se citar como 

exemplo a areia da praia. A classificação desse tipo de rocha leva em 

consideração o tamanho do grão. 

 Carbonáticas - Formada pela classe dos carbonatos. Podemos citar como 

exemplo as conchas. Aproximadamente 50% do petróleo do mundo são 

encontrados em rochas carbonáticas. 

 

2.5.2.3 Metamórficas  

 

 Este tipo de rocha é formada a partir da deformação de outras, que podem 

ser magmáticas, sedimentares e até mesmo outras metamórficas. Isso ocorre devido 

a alterações das condições ambientais, como a temperatura, a pressão ou ambas 

simultaneamente. Pode-se citar como exemplo de rochas metamórficas, o gnaisse 

(formado a partir do granito), a ardósia (formada a partir do xisto), o mármore 

(formado a partir do calcário) e o quartzito (formado a partir do arenito). Este tipo de 

rocha normalmente gera planos. 

 
2.5.3. Migração do petróleo  

 

Sabe-se que, após o petróleo ter sido acumulado, faz-se necessário que o 

mesmo migre de um local para outro. O petróleo é gerado em um local chamado 

rocha geradora e, através da diferença de pressão, desloca-se nas micro-fraturas 
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das rochas até encontrar uma região em que o fluxo é interrompido. A esse 

deslocamento chamamos de migração primária. 

 
 

2.5.4.  Rocha reservatória 

 

Após o processo de migração do petróleo, o mesmo fica acumulado em uma 

rocha reservatória. Essa rocha pode possuir qualquer origem ou natureza, mas tem 

que apresentar espaços vazios em seu interior, o que chamamos de porosidade; é 

preciso que estejam interconectados para garantir a permeabilidade do petróleo. 

 
2.5.5.   Rocha Selante 

 

Após o petróleo ter sido gerado, migrado e acumulado em uma rocha 

reservatória, faz-se necessário que seja interrompido seu fluxo.  Essa barreira é 

imposta pela rocha que recebe o nome de selante, cuja principal característica é a 

baixa permeabilidade. Uma outra característica, que gostaríamos de enfatizar, é a 

capacidade que esta rocha possui de manter a condição de selante, mesmo quando 

é submetida a esforços determinantes de deformações.  

 

2.6 POÇOS DE PETRÓLEO 

 

 Entende-se por poços de petróleo toda uma estrutura composta por tubos, 

fluidos, cimentos, dentre outros, com a finalidade de fazer a ligação entre o meio 

externo e o reservatório. Os poços mais antigos eram perfurados por um método 

conhecido como percussivo, no qual se utilizava uma ferramenta perfurante e um 

cabo, enquanto que os mais atuais utilizam o método de perfuração giratória. Neste 

método as rochas são perfuradas pela ação da rotação da broca, com pesos 

aplicados sobre ela; dessa maneira, consegue-se atingir maiores profundidades. 

 Um poço de petróleo, quer seja em terra, quer seja no mar, envolve diversas 

operações e custos elevados. Portanto faz-se necessário serem avaliados com 

bastante critério todas as etapas, desde sua perfuração, passando pela 
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completação, produção até o seu abandono, para se tomarem decisões mais 

adequadas no que se refere a sua viabilidade econômica. 

 

2.6.1 Tipos de poços de petróleo 

 

 Existem vários tipos de poços de petróleo; no entanto, a sua classificação irá 

depender de alguns critérios, dentre outros, podem-se destacar: Quanto a sua 

localização, a sua finalidade, ao fluido produzido e quanto a sua geometria. 

 

 

2.6.1.1 Quanta a sua localização 

 

•  Poço em terra (onshore) 

•  Poço no mar (offshore). 

 Na prática, as diferenças dos poços propriamente ditas são muito pequenas. 

Nos poços offshore, o reservatório alvo encontra-se abaixo do fundo do mar e, 

devido à logística, a perfuração destes poços é, em geral, muito mais cara que a 

perfuração de poços em terra. 

 

2.6.1.2 Quanto a sua finalidade 

 

•  Poços produtores de óleo ou de gás > destinam-se a produzir um desses 

compostos. 

•  Poços de avaliação > quando se pretende avaliar algumas características do poço, 

uma vez comprovada a existência de petróleo naquela região.  

•  Poços exploratórios > destinam-se a fornecer informações, no que se refere à 

exploração, de uma nova região. 

 
2.6.1.3 Quanto ao fluido produzido 

 

 Produtores de óleo; 

 Produtores de gás; 

 Produtores de óleo e gás. 
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 Existem fatores que irão determinar qual fluido se faz necessário naquele 

poço e com qual ou quais objetivo (s) os mesmo serão produzidos e destinados. 

 Devido a sua baixa densidade, o gás consegue chegar à superfície antes que 

o óleo; no entanto, deve-se utilizá-lo com base na sua viabilidade econômica e levar 

em consideração os critérios ambientais. Havendo regiões próximas ao local da sua 

produção, o mesmo será comercializado sem prejuízos financeiros, mas sendo 

distante o seu transporte, fica inviável. No que se refere a queimá-lo, isso trará 

sérios prejuízos ambientais. Sendo assim, essa pratica deve ser descartada. Uma 

outra solução seria reinjetá-lo nos reservatórios através de um outro poço. Agindo 

assim estaremos otimizando este fluido.  

 

2.6.1.4 Quanto à geometria 

 

 Vertical > É o poço que apresenta pequenos desvios devido à geologia encontrada. 

É pouco provável conseguir perfurar um poço em que o mesmo fique totalmente na 

vertical 

 Direcional (Poço de alto ângulo, poço horizontal) > É poço que apresenta grandes 

desvios com o intuito de atingir uma determinada região. Pode-se encontrar poço 

com desvio de 60º, até poços totalmente horizontais, ou seja, formando um ângulo 

de 90º. 
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Figura 01: Geometria dos Poços de Petrôleo 

 
    Fonte: THOMAS et al, 2004 (Adaptado e validado) 

 

 A figura 01, mostra a geometria de poços de petróleo, sendo estes verticais 

ou direcionais, para chegar ao reservatório. 

 

 

2.6.2 Perfuração de poços de petróleo  

 

A perfuração é a segunda etapa na busca de petróleo. Ela ocorre em locais 

previamente determinados pelas pesquisas geológicas e geofísicas. Para realizá-la, 

perfura-se um poço, chamado de pioneiro, mediante o uso de uma sonda.  

Comprovada a existência do petróleo, outros poços serão perfurados para se avaliar 

a extensão da jazida. Essa informação vai determinar se é comercialmente viável ou 

não produzir o petróleo descoberto. Caso a análise seja positiva, o número de poços 

perfurados forma um campo de petróleo. Como o tempo de vida útil de um campo de 

petróleo é estimado em aproximadamente 30 anos, a extração deve ser feita de 

forma racional, para que esse período não seja reduzido.  
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 O Brasil domina a tecnologia de perfuração submarina em águas profundas 

(acima de 400 metros) e ultra-profunda (acima de 2.000 metros), sendo que o 

recorde nacional é de um poço exploratório, perfurado em uma lâmina d'água de 

2.853 metros, no mar da Bacia de Campos.  

  As sondas utilizadas na perfuração de poços de petróleo são classificadas de 

acordo com sua utilização, podendo ser terrestres ou marítimas. As sondas de 

perfuração terrestres, onshore, são muito semelhantes. Uma das variáveis é o 

transporte para chegar ao local a ser perfurado. Nos de fácil acesso, é feito por 

estradas, enquanto que nos mais difíceis, como por exemplo, em ilhas ou florestas, 

há a necessidade de embarcações ou helicópteros. O sistema de perfuração 

marítima, offshore, segue os mesmos moldes da terrestre, contudo, as sondas 

marítimas diferem entre si por se adequarem às diferentes profundidades em que 

atuam. Esses equipamentos são instalados em plataformas fixas, móveis ou sobre 

navios.  

 

 

Figura 02: Navio Sonda 
 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.brasiloffshore.com/Noticias/full/img/navioSonda>. Acesso 

em: nov. 2009.  
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 Figura 03: Plataforma auto-elevável 

 
 Fonte: Disponível em: <http://www.pelicano.sammrj.com.br/wp-full/img/navioSonda

        uploads/2009/06/offshore-drilling-6-201x300.jpg>. Acesso em: nov. 2009. 
 

 

 

Figura 04: Sonda terrestre 

 
 Fonte: Disponível em: <http://www.apodi.info/apodi/sonda-petro-rf.jpg>. Acesso em: nov. 2009. 

 

 

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

no mar, para realizarem a perfuração dos poços de petróleo. 
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2.7 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE PERFILAGEM 

 

 Entende-se por perfilagem um método através do qual se consegue obter 

informações físicas das estruturas geológicas nos poços de petróleo. Estas 

informações revelam o “tipo de rocha (Litologia), Porosidade, a sua espessura, 

prováveis fluidos existentes nos poros e suas saturações”. (THOMAS et al,  2004). 

 Após ter sido realizado um estudo do perfil do poço, e caso existam indícios 

que apontem para a presença de hidrocarbonetos naquele local, faz-se necessário 

colocá-lo em fluxo, pois só assim se pode confirmar a presença ou não de petróleo 

na região proposta para a investigação. 

 

 

2.7.1 TIPOS DE PERFIS DE POÇO ABERTO 

 

 Em um processo de investigação das estruturas geológicas, no que se refere 

ao perfil do poço aberto, quanto mais informações daquela região, mais 

fundamentadas ficam as decisões que serão tomadas no que se refere à viabilidade 

econômica do poço. Dentre os vários perfis estudados, podem-se destacar: 

resistividade, raios gama, sônico, densidade e neutrônico. Cada perfil revela 

informação sobre um parâmetro que se deseja estudar, e a combinação entre eles é 

de fundamental importância para a interpretação da situação de cada poço. 

 

2.7.1.1 Resistividade > Com a utilização de ferramentas específicas acoplada a 

sensores, transmissores e bobina, consegue-se realizar leituras aproximadas da 

resistividade na formação, através da medida de campos eletromagnéticos induzidos 

nas rochas. Esse tipo de estudo procura identificar o tipo de fluido encontrado nas 

estruturas geológicas, através da resistência oferecida à corrente elétrica. 

 

2.7.1.2 Raios Gama > O perfil de Raios Gama avalia a emissão natural, radioativa, 

da formação. Utilizam-se ferramentas específicas que irão fornecer informações com 

relação à amplitude de pulsos radioativos, originários das rochas, sendo função da 

energia do fóton que penetra no detector. A intensidade, ou a quantidade de 

radiação, está relacionada com o número de fótons detectados por unidade de 

tempo.  Pode-se identificar a litologia da região, a radioatividade, além da 
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argilosidade da mesma. Com base na emissão de Raios Gama, realizam-se 

inferências sobre quais estruturas geológicas fazem parte da região em estudo. 
 

2.7.1.3 Sônico > Revela a velocidade das ondas acústicas nas estruturas geológicas 

e faz inferências sobre os tipos de rochas. Os dados são obtidos utilizando uma 

ferramenta que consiste de um transmissor de ondas sonoras e dois receptores. O 

som é gerado e se propaga pela formação. A diferença de tempo gasto pela onda 

sonora para chegar nos receptores indica a velocidade de propagação da onda no 

meio. Essa grandeza depende 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, O. (1984) 

 

 

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

espalhadas, são capturadas pelos receptores, sendo dois para cada transmissor. O 

tempo gasto para realizar o percurso de ida e volta serve de base para fazer 

inferências sobre a geologia da região. 
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Figura 6: Comportamento das ondas mecânicas em um estudo de perfilagem 

 

 
                 Fonte: SERRA, O. (1984) 

 
 
 

Quadro 4: Velocidade das ondas sonoras considerando a litologia 

 

 
           Fonte: SERRA, O. (1984) 
  

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

destacar: 

 Formações não-consolidadas 

 Formações naturalmente fraturadas 

 Gás 
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2.7.1.4 Densidade > Fornece informações com relação à densidade das camadas 

geológicas. Para coletar as informações, utiliza-se uma fonte radioativa que emite 

Raios Gama, os quais colidem com os elétrons na formação e perdem energia. Há 

um detector que mede a intensidade dos elétrons retroespalhados. A intensidade da 

onda que retorna está relacionada com a densidade total da formação investigada. 

Vale salientar que a densidade total depende da litologia, da porosidade, da 

densidade dos fluidos no poros e a sua saturação nos mesmos. 

 

2.7.1.5 Neutrônico > Diferente dos Raios Gama ou de uma partícula carregada, que 

reage com os elétrons orbitais em um meio, o nêutron interage quase que 

exclusivamente com os núcleos atômicos. Esses estudos são utilizados para 

estimativas da porosidade, da litologia e a detectação de hidrocarbonetos. As 

informações são obtidas fazendo uso de uma fonte que emite nêutrons altamente 

energéticos. Estes colidem com os átomos da formação e perdem energia 

(velocidade) em cada colisão. A maior parte da energia é perdida quando eles 

colidem com o núcleo de hidrogênio, pois são freados  o suficiente para serem 

capturados pelos núcleos. 

 

2.7.2 COMBINAÇÃO DE PERFIS 
 

 O estudo da perfilagem em poços de petróleo pode revelar um indicativo de 

como essa matriz está sendo composta e também o provável tipo de hidrocarboneto 

existente nos poros. Diante destas informações, as decisões ficam mais 

fundamentadas no que se refere ao óleo a ser recuperado, a vida útil do poço e a 

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

 

 
  Fonte: SERRA, O. (1984) 

  

 

 Observa-se que em uma região argilosa a radioatividade aumenta, enquanto 

que a resistividade e a porosidade diminuem; já na região onde ocorre uma mistura 

com óleo, acontece o processo inverso, ou seja, a radioatividade diminui enquanto 

que a resistividade e a porosidade aumentam. 
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Figura 08: Comportamento de perfis geológicos 
 

 
Fonte: THOMAS et al (2004) 
 

  

A figura acima revela alguns perfis geológicos obtidos de um poço de petróleo 

que mostra baixa argilosidade, aproximadamente, a 2850 m e 2960 m, baixa 

porosidade e alta resistividade. A densidade e a velocidade apresentam-se altas 

nessa região, podendo está associadas à baixa porosidade. 
 

2.8 ONDAS SÍSMICAS 
 
2.8.1 Considerações iniciais 

 

 Entende-se por onda sísmica, uma onda que se propaga através da terra, 

geralmente como consequência de um sismo ou devido a uma explosão. Essas 

ondas são estudadas pelos sismólogos, físicos, geólogos, geofísicos, dentre outros. 

As medidas são coletadas utilizando como instrumentos os sismógrafos. Nos 

estudos físicos de jazidas de petróleo, são utilizados os geofones e os hidrofones.  
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Para Dourado (2001), a onda sísmica é classificada como uma onda 

mecânica e, como tal, apresenta algumas características: 

 

 Amplitude (A) – O valor da distância entre picos positivos ou negativos com 

relação à posição O. 

 

 Comprimento de onda (λ) – A distância entre dois pontos que se deslocam em 

fase. 

 Período (T) – O tempo entre dois pontos em mesma fase. 

 Frequência (f) – Representa o numero de oscilações por unidade de tempo 

em que um ponto é submetido durante a passagem de uma onda. 

 

FIGURA 09: Características das ondas mecânicas no que se refere a 
amplitude e o comprimento 

 

 
              Fonte: DOURADO, J. C. (2001) 
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FIGURA 10: Características das ondas mecânicas no que se refere a período e 
frequência 

 

 
Fonte: DOURADO, J. C. (2001) 

 
2.8.2 TIPOS DE ONDAS SÍSMICAS  
 

 Ondas de corpo ou volume 

 Ondas de superfície 

 

2.8.2.1 Ondas de corpo ou volume 

 

As ondas de corpo ou volume propagam-se no interior da Terra. São as 

responsáveis pelos primeiros tremores sentidos durante um sismo, bem como por 

muitas das vibrações produzidas posteriormente durante o mesmo. As ondas 

sísmicas volumétricas (quer seja compressivas, quer seja de corte) têm, na origem, 

vasta gama de frequências. Todavia, devido à atenuação durante a propagação, as 

mais pronunciadas têm frequências entre 0,5 e 20 Hertz. Existem dois tipos de 

ondas de corpo: ondas “P” e ondas “S”. 

 

2.8.2.2 Ondas “P” 

 

As ondas “P” são as primeiras a chegar, pois têm uma velocidade de 

propagação maior. São ondas longitudinais que fazem a rocha vibrar paralelamente 

à direção da onda, tal como um elástico em contração. Verifica-se alternadamente 

uma compressão seguida de uma distensão com amplitudes e períodos baixos, 
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impondo aos corpos sólidos elásticos alterações de volume (contudo não há 

alterações na forma). No ar, essas ondas de pressão tomam a forma de ondas 

sonoras e propagam-se à velocidade do som. A velocidade de propagação desse 

tipo de ondas varia com o meio em que se propagam, sendo típicos valores de 330 

m/s no ar, 1450 m/s na água e 5000 m/s no granito. Não são tão destrutivas como 

as ondas S ou as ondas de superfície, que se lhes seguem. 

 
 

FIGURA 11: Ilustra o comportamento da onda P 
 

 
Fonte: LAY, T. & WALLACE, T. C. (1995) 

 
 

2.8.2.3 Ondas “S” 

 

As ondas “S” são ondas transversais ou de cisalhamento, o que significa que 

o solo é deslocado perpendicularmente em direção à propagação, como um chicote. 

No caso das ondas “S” polarizadas horizontalmente, o solo move-se alternadamente 

para um lado e outro. São mais lentas que as “P”, com velocidades de propagação 

ente 2000 e 5000 m/s, sendo as segundas a chegar. Estas provocam alterações 

morfológicas; contudo não há alteração de volume. As ondas “S” propagam-se 

apenas em corpos sólidos, uma vez que os fluidos (gases e líquidos) não suportam 

forças de cisalhamento. A sua velocidade de propagação é cerca de 60% daquela 
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das ondas “P”, para um dado material. A amplitude destas ondas é várias vezes 

maior que a das ondas “P”. 

 

FIGURA 12: Exibe o comportamento da onda S 

 
Fonte: LAY, T. & WALLACE, T. C. (1995) 

 

2.8.2.4 Ondas de superfície 

 

As ondas de superfície são semelhantes às ondas que se observam à 

superfície de um corpo de água e propagam-se imediatamente abaixo da superfície 

terrestre. Devido à sua baixa frequência, longa duração e grande amplitude, podem 

ser das ondas sísmicas mais destrutivas. Propagam-se pela superfície a partir do 

epicentro de um sismo, com velocidades mais baixas que as ondas de corpo. 

Existem dois tipos de ondas de superfície: ondas de Rayleigh e ondas de Love. 

 

2.8.2.5 Ondas de Rayleigh 

 

 As ondas de Rayleigh (R) são ondas de superfície que se propagam como as 

ondas na superfície da água. A existência dessas ondas foi prevista por John 

William Strutt, Lord Rayleigh, em 1885. São mais lentas que as ondas de corpo. 

Essas ondas são o resultado da interferência de ondas “P” e “S”. Provocam vibração 

no sentido contrário à propagação da onda, ou seja, um movimento de rolamento 

(descrevem uma órbita elíptica), e a sua amplitude diminui rapidamente com a 

profundidade. 
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FIGURA 13: Mostra o comportamento da onda de Rayleigh 

 
             Fonte: LAY, T. & WALLACE, T. C. (1995) 

 

2.8.2.6 Ondas de Love 

 

As ondas de Love (L) são ondas de superfície que produzem cisalhamento 

horizontal do solo e a sua energia é obrigada a permanecer nas camadas superiores 

da Terra por ocorrer reflexão interna total. São assim chamadas em honra de A.E.H. 

Love, um matemático britânico que criou um modelo matemático dessas ondas em 

1911. Elas são o resultado da interferência de duas ondas “S”. São ligeiramente 

mais rápidas que as ondas de Rayleigh. São ondas cisalhantes altamente 

destrutivas. 

 

FIGURA 14: Revela o comportamento da onda de Love 

 

 
  Fonte: LAY, T. & WALLACE, T. C. (1995) 
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2.8.3 Velocidade das Ondas Sísmicas 
 

A velocidade das ondas sísmicas pode ser calculada a partir das seguintes 

fórmulas Geofísicas: 

e  

Legenda: 

 Velocidade das Ondas P 

 Velocidade das Ondas S 

 módulo de compressibilidade 

 rigidez do material atravessado (para materiais líquidos, µ=0) 

 densidade do material atravessado 

 

2.9 TÉCNICAS ESTATÍSTICAS  

 
2.9.1 Considerações iniciais 

 

 Neste tópico, abordar-se-ão os métodos estatísticos utilizados durante o 

processo de avaliação dos dados coletados. Destacam-se as técnicas: Análise de 

Flutuação sem Tendências (Detrended Fluctuation Analysis - DFA), Teste de 

Correlação Linear “r” de Karl Pearson, Teste “t” de Student, Análise de variância 

(ANOVA) e o Expoente de Hurst.  

 O papel principal em uma análise estatística é estabelecer se os resultados 

que foram obtidos possuem significância estatística. Para isso se faz necessário 

determinar o nível de significância. Esse está 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. 
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2.9.2 Análise de flutuações sem tendências – (Detrended Fluctuation Analysis 
– DFA ) 
 

 A análise de flutuação sem tendência – (Detrended Fluctuation Analysis – 

DFA ) – tem-se mostrado uma ferramenta importante para detectar autocorrelação 

de longo alcance em séries temporais. Uma série é dita temporal, quando se 

realizam várias observações, e obtêm-se medidas em diferentes instantes. Pode ser 

vista como uma realização de certo processo estocástico. 

 Uma questão importante para escolher o tipo de análise apropriada é decidir 

se os dados são estacionários ou não, ou seja, se o sinal depende da origem de 

tempo da série. Em sistemas reais, os dados raramente são estacionários. Se as 

medidas e outras propriedades estatísticas não variam significativamente ao logo da 

série, ou seja, não apresentam tendências a longo prazo, diz-se que os dados são 

quase estacionários. 

Uma das propriedades mais importantes que se procura determinar ao 

analisar séries temporais é a denominada persistência, que se refere à memória ou 

correlação interna da série. Uma série é persistente se valores adjacentes estão 

correlacionados positivamente, como ocorre no movimento browniano. A série é dita 

antipersistente se valores adjacentes estão correlacionados inversamente, ou seja, 

se existe a tendência de valores grandes serem seguidos por valores pequenos ou 

vice-versa.  

Análise de Flutuações sem Tendências - (Detrended Fluctuation Analysis – 

DFA). A ideia desse método é subtrair possíveis tendências da série original e fazer 

uma análise de flutuação dos dados e, sendo assim, pode ser vista como uma das 

principais razões para empregá-la, pois evita a detecção de falsas correlações que 

são artefatos de não estacionaridades nas séries temporais (BATISTA, 2006). Esse 

método vem sendo aplicado em diversas áreas da ciência. Dentre outras, podemos 

citar a Genética, no que se refere a estudos do DNA (PENG et al, 1994), a 

cardiologia (BUNDE et al, 2000), e a Economia (BARABÁSI & VICSEK, 1991).  

A função de flutuação é definida como: 

 



54 

 

Onde: 

• n, é o comprimento da escala; 

 • F ~ , relação entre as flutuações e as escalas. 
  

• α, é o expoente do DFA. 
 
 

2.9.3 Testes de Correlação Linear 
 

 Os testes de Correlação Linear entre duas variáveis visam investigar o quanto 

uma delas está de alguma forma relacionada com a outra. O “r” de Karl Pearson é 

utilizado com o intuito de verificar o grau de correlação linear entre os valores 

emparelhados da amostra. 

 Para saber se o coeficiente de correlação linear “r” é significativo, o mesmo 

deve ser comparado com os valores da tabela (Valor Crítico). Deve-se levar em 

consideração a quantidade de dados emparelhados.  

Se o módulo do valor calculado de “r” excede o valor da tabela, conclui-se que 

há correlação linear significativa. Em caso contrário, não há evidência de correlação 

linear (TRIOLLA, p. 236 – 238, 1999). 

 

 Para encontrar o coeficiente de correlação “r”, utiliza a seguinte fórmula: 

 

 
 

Onde: 

• r, Coeficiente da Correlação Linear de Karl Pearson; 

• n, Número de pares presentes; 

• Σ, Adição dos itens indicados; 
• Σx, Soma dos valores de x (amostra); 
• Σy, Soma dos valores de y (amostra); 
• Σx², Indica que deve-se elevar ao quadrado cada valor de x e somar os resultados; 

• Σy², Indica que deve-se elevar ao quadrado cada valor de y e somar os resultados; 

• (Σx)², Indica que devemos somar os valores de x e elevar o total ao quadrado; 
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• (Σy)², Indica que devemos somar os valores de y e elevar o total ao quadrado; 

• Σxy, Indica que devemos multiplicar cada valor de x pelo valor correspondente de y 

e somar todos esses produtos. 

 

 O teste “t” de Student é uma técnica estatística utilizada quando se pretende 

investigar se há diferença significativa entre duas amostras. A estatística do teste é o 

valor de “t”. Ao comparar o valor da estatística com o crítico, considera-se o número 

de graus de liberdade. A estatística do teste pode ser utilizada para encontrar o valor 

de significância (p) e identificar se a estatística “r” é significativa (TRIOLA, 1999). 

 

 Para encontrar o “t” de Student, utiliza a seguinte fórmula: 

 

 
 

Onde: 

• t, Estatística para ser comparada com o valor crítico; 

• r, Coeficiente de correlação de Karl Pearson; 

• n, Número de pares presentes; 

• 2, Constante. 

 

 A estatística dos testes “r” e “t” deve ser comparadas com os valores críticos, 

ou seja, com os valores apresentados pelas tabelas. Assumem um nível de 

significância de 0,05. 

 

2.9.4 Análise de variância - ANOVA 
 

 Análise de variância (ANOVA) é um método estatístico utilizado quando se 

pretende avaliar dados que envolvam três ou mais populações. Utiliza-se, essa 

ferramenta estatística para investigar se existe diferença significativa entre as 

populações. A sua estrutura gráfica é do tipo unicaudal. 



56 

 

 O valor da estatística “fcal” deve ser comparado com o apresentado pela 

tabela (Valor Crítico). Deve-se observar o número de graus de liberdade. Se o valor 

calculado (fcal) for menor que o crítico (valor da tabela), não há diferença 

significativa entre as populações. Caso contrário, há diferença significativa 

(MAGALHÃES, 2005). 

 

TABELA 02 

 

A tabela de número 02 mostra a distribuição das quantidades que são 

analisadas em um estudo utilizando a ANOVA. 

 

Fonte de 

variação 

Graus de 

liberdade 

Soma de 

quadrados 

Quadrado 

médio 

Fcal 

Entre K – 1 SQE QME QME/QMD 

Dentro K (m – 1) SQD QMD  

Total  SQT   

Fonte: MAGALHÃES, M. N. (2005)        
 

Onde: 

 SQE, Soma dos quadrados entre as classes. 

 SQD, Soma dos quadrados dentro das classes. 

 SQT, Soma dos quadrados totais. 

 QME, Quadrado médio entre as classes. 

 QMD, Quadrado médio dentro das classes. 

 K, Número de colunas 

 m, Número de Linhas 

 F cal, Valor encontrado como resultado da razão entre o QME e o QMD. Este 

valor deve ser comparado com o exibido pela tabela (valor crítico). 
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FIGURA 15 

 
A figura 15 mostra a estrutura da distribuição “f”. A região do “α” é 

determinada como crítica. 
 

 
                              Fonte: TRIOLA, 1999 

 
 
2.9.5 Expoente de Hurst 

 

Harold E. Hurst (1880 – 1978) foi um hidrólogo que trabalhou no projeto de 

construção de uma represa para o Rio Nilo, chegando à região por volta de 1907 e 

permanecendo lá durante 40 anos. Seu problema consistia na política de fluxos a 

ser adotada, de modo que a represa não transbordasse nem ficasse muito vazia. 

Hurst resolveu testar a hipótese de que o regime de chuvas seguia um 

processo e criou assim uma nova estatística, o expoente de Hurst (H), que servia 

para distinguir uma série com uma aleatoriedade tipo browniana, isto é, sem 

correlações de uma não aleatória, mesmo que a série aleatória não seguisse uma 

distribuição de probabilidades que tendesse para uma média central. Hurst 

descobriu que a maioria dos fenômenos naturais, tais como o fluxo dos rios, o 

regime das chuvas e a temperatura, seguiam um passeio ao acaso viesado, ou seja, 

um ruído com tendência. A força da tendência e o nível do ruído poderiam ser 

mensurados pelo valor da estatística H. 

O expoente de Hurst é uma ferramenta capaz de fornecer informações sobre 

correlação e persistência em uma série temporal. Dentre os vários métodos 

disponíveis para a estimativa do expoente de Hurst, citam-se a transformada wavelet 

e o método tradicional da análise R/S.  
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O valor desse expoente varia entre 0 e 1. Para H = 0.5, o sinal ou processo é 

aleatório. Para 0 ≤ H < 0.5, o sinal é caracterizado como anti-persistente, ou seja, 

existe uma probabilidade maior do que cinqüenta por cento de que um valor 

“negativo” seja seguido de um valor “positivo” e vice-versa. E para 0.5 < H ≤ 1, o 

sinal é dito persistente, pois apresenta uma tendência, isto é, a probabilidade de 

repetição de um valor é maior do que cinqüenta por cento. 

 

 

PROPOSTA DE HURST 

 Lei de potência 

R/S = A H A > 0 

0 ≤ H ≤ 1 

H = ½       não correlacionado  ½ < H ≤ 1       regime persistente 

H ≠ ½       correlacionado  0 ≤ H < ½       anti-persistente 

 
 
Onde: 

R, Range, que representa a amplitude dentre de um determinado intervalo. 

S, Desvio Padrão, que expressa a dispersão estatística para um determinado 

intervalo. 

A, Constante 

H, Expoente de Hurst 

 

 Em análise R/S, utiliza-se a função logarítmica. Aplicam-se as propriedades 

na razão R/S e nas escalas propostas. 

 

2.10 BACIA DE CAMPOS 

 

A Bacia de Campos é uma bacia sedimentar brasileira situada na costa norte 

do Estado do Rio de Janeiro, 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. 
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O poço pioneiro da Bacia de Campos foi o 1-RJS-9A, perfurado em 1976, a 

uma lâmina d'água de 100 metros, no que viria a ser o Campo de Garoupa. A 

exploração comercial iniciou em 1977, com o Campo de Enchova, com uma 

produção de 10 mil barris por dia em uma plataforma flutuante. 

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.  

O Campo de Namorado, que faz parte da Bacia de Campos, encontra-se 

dividido em quatro blocos, os quais são delimitados por falhas normais. O bloco 

principal, através do qual provem o óleo, localiza-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 

Em 2007, a Bacia de Campos completou 30 anos de produção e abriga cerca 

de 80% das reservas de petróleo já descobertas pela Petrobrás no Brasil. Existem 

hoje 55 campos, dos quais 36 são considerados maduros, ou seja, já atingiram o 

pico da produção. Para aumentar ao máximo a vida útil dessas áreas, a Petrobrás 

aplica novas tecnologias e consegue um aumento de 3% no fator de recuperação de 

óleo na bacia. São extraídos diariamente cerca de 1,49 milhão de barris de óleo e 22 

milhões de metros cúbicos de gás e as previsões para 2010 é que a produção 

aumente para 1,8 milhão de barris de óleo por dia e 34,6 milhões de metros cúbicos 

de gás. 
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FIGURA 16: Mapa da bacia de campos 

 

 
                Fonte: http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portugues/plataforma/pla_bacia_campos.htm 
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FIGURA 17: MAPA DO CAMPO DE NAMORADO 
 

 
Fonte: BACOCCOLI et al, 1980 (Adaptado e Validado) 
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FIGURA 18: Distribuição dos poços do campo de namorado, numeração 
arbitrária 
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Capitulo III 

 
3 METODOLOGIA 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta é uma pesquisa de caráter descritivo, pois trata de descrever as 

situações observadas, avaliar e fazer as relações entre as variáveis do estudo, no 

sentido de aceitar ou rejeitar as hipóteses levantadas sem que exista manipulação 

das variáveis pelo autor no estudo (BISQUERRA, 1989). 

 

3.2 POPULAÇÃO ALVO DO ESTUDO 

 

 Poços de petróleo do Campo de Namorado, localizado na Bacia de Campos, 

no estado do Rio de Janeiro. 

 

3.3 AMOSTRA 

 

 De acordo com Marconi e Lakatos, (2000) a amostra é considerada 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. Foram analisados 223 perfis, sendo distribuídos da seguinte maneira: 

Sônico (17); Densidade (51); Porosidade (48); Resistividade (54) e Raios Gama (53). 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 Nesta etapa da pesquisa, foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

Primeiro: Levantamento bibliográfico - Consultas a livros, revistas especializadas, 

artigos, monografias, dissertações, teses e internet, dentre outras fontes, com o 

intuito de obter o maior número de informações possível com relação aos temas 

abordados durante todo o processo investigativo; 
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Segundo: Solicitar junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia 

do Petróleo os dados dos perfis geológicos para que os mesmos sejam submetidos 

a tratamento estatístico. Os resultados referentes ao DFA dos perfis da densidade, 

da porosidade e neutrônico encontram-se publicados na dissertação de mestrado 

dos autores: COSTA, K. L. de O. (Intitulada: Análise de DFA e de agrupamento do 

perfil da densidade dos poços de petróleo); SILVA, F. W. de F. (Intitulada: DFA e 

análise de agrupamento aplicada a perfis de porosidade e neutrônico em poços de 

petróleo) ; e DA MATA, M. das V. M. (Intitulada: Análise de agrupamento de dados de 

DFA oriundos de perfis elétricos de indução de poços de petróleo) Respectivamente. 

 

3.5 DELINEAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Os dados coletados foram submetidos aos seguintes procedimentos 

estatísticos: 

 

Primeiro: Análise de flutuação sem tendências (Detrended. Fluctuation Analysis – 

DFA). Trata-se de uma técnica aplicada em séries temporais estocásticas, através 

da qual será revelado o expoente do DFA para cada perfil dos poços 

separadamente.  

 

Segundo: Testes de correlação linear. Após ter obtido o DFA de cada variável em 

cada poço, os mesmos foram submetidos aos testes “r” de Karl Pearson e “t” de 

Student. Esses dois métodos são utilizados para verificar a existência de uma 

correlação linear, quer seja positiva, quer seja negativa, entre duas variáveis, ou 

seja, observar quando uma delas está de alguma forma relacionada com a outra. 

Vale salientar que a sua estrutura gráfica é do tipo bicaudal. (TRIOLA, 1999). 

 

Terceiro: Análise de variância – ANOVA. Aplicou-se a ANOVA com o intuito de 

investigar a existência de diferença significativa entre os poços de petróleo, tendo 

como parâmetro a média do conjunto formado pelos DFA dos perfis em estudo, 

sendo este um método estatístico paramétrico utilizado para testar hipóteses que 

envolvam três ou mais variáveis (RODRIGUES, 1986). Sua estrutura gráfica é do 

tipo unicaudal não havendo, portanto, simetria com relação ao nível de significância 

(MAGALHÃES, 2005).  
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Também é importante salientar que, para verificar as correlações das 

variáveis, foi considerado um alfa menor ou igual a 0,05, uma vez que foram 

comparados os DFA dos perfis, individualmente e os conjuntos, além de serem 

estudadas cada uma das variáveis independentes das demais.  
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CAPITULO IV 

 

4  APRESENTAÇÃO 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. 

 

4.1 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE DFA DOS PERFIS GEOLÓGICOS 

 

Para verificar a existência de correlação linear, serão apresentados 

diagramas de dispersões que revelam a distribuição espacial dos dados 

emparelhados, ou seja, dois a dois dos expoentes de DFA dos perfis: Sônico, 

Densidade, Porosidade, Resistividade e Raios Gama. 

 

 

Diagrama 1 
SÔNICO x DENSIDADE 

 
O diagrama de dispersão número 1 exibe o comportamento dos dados 

emparelhados do DFA do perfil sônico e da densidade. Com base nesta distribuição 

espacial, fica evidente uma tendência para existência de correlação linear positiva 

entre os perfis supracitados. 

 

Densidade 

Sônico 
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Diagrama 2 

SÔNICO x RESISTIVIDADE 

 
O diagrama de dispersão número 2 apresenta a distribuição espacial dos 

dados do DFA do perfil sônico e da resistividade. Nesse caso, verifica-se não haver 

informações suficientes para afirmar a existência de uma correlação linear entre 

essas duas variáveis. 

 

 

Diagrama 3 
SÔNICO x POROSIDADE 

  

Porosidade 

Sônico 

 

Resistividade 

Sônico 
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O diagrama de dispersão número 3 apresenta os resultados da combinação 

realizada entre o DFA do perfil sônico e a porosidade. Observa-se que não há 

evidências suficientes para afirmar a existência de uma correlação linear, positiva ou 

negativa, entre os perfis já mencionados. 

 

 
Diagrama 4 

DENSIDADE x POROSIDADE 

 
 

O diagrama de dispersão número 4 faz referências à distribuição espacial dos 

dados emparelhados do DFA do perfil da densidade e da porosidade. Observa-se 

que a estrutura ora apresentada não revela informações suficientes para comprovar 

a existência de uma correlação linear, quer seja positiva, quer seja negativa, entre 

estas variáveis propostas para análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porosidade 

Densidade 
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Diagrama 5 

DENSIDADE x RESISTIVIDADE 

 
O diagrama de dispersão número 5 revela o comportamento da distribuição 

espacial entre o DFA do perfil da densidade e da resistividade. Há uma forte 

tendência para não haver uma correlação linear entre os perfis supracitados. 

 

Diagrama 6 
POROSIDADE x RESISTIVIDADE 

 
 

O diagrama de dispersão  número 6 exibe o comportamento dos dados 

emparelhados entre o DFA do perfil da porosidade e da resistividade. Com base na 

 

Resistividade 

Porosidade 

 

Resistividade 

Densidade 
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estrutura espacial acima apresentada, fica evidente não existir uma tendência para 

correlação linear positiva ou negativa entre os perfis estudados.  

Diagrama 7 
SÔNICO x RAIOS GAMA 

 

O diagrama de dispersão número 7 faz referência à combinação do DFA do 
perfil sônico com o dos raios gama. Observamos que a distribuição espacial ora 
apresentada dos dados que foram emparelhados permite afirmar que não existem 
evidências para apoiar a existência de uma correlação linear, positiva ou negativa 
entre os perfis já mencionados anteriormente.  

 
Diagrama 8 

RESISTIVIDADE x RAIOS GAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Raios Gama 

Sônico 

 

Raios Gama 

Resistividade 
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O diagrama de dispersão número 8 faz referência à distribuição espacial do 
DFA do perfil da resistividade e dos raios gama. Com base na estrutura gráfica 
apresentada, evidencia-se não haver correlação linear entre os perfis acima citados. 

Diagrama 9 
POROSIDADE x RAIOS GAMA 

 
 

O diagrama de dispersão número 9 mostra o comportamento ao combinar o 

DFA do perfil da porosidade com dos raios gama.  Com base na estrutura gráfica 

apresentada, fica evidente não haver tendência para a existência de uma correlação 

linear entre os perfis anteriormente mencionados.  

 
Diagrama 10 

DENSIDADE x RAIOS GAMA 

 

Raios Gama 

Densidade  

 

Raios Gama 

Porosidade 
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O diagrama de dispersão número 10 apresenta a distribuição espacial ao 

combinar o DFA do perfil da densidade com o dos raios gama. De posse da 

estrutura gráfica posta para análise, observa-se não existirem evidências suficientes 

para afirmar a existência de uma correlação linear, quer seja positiva quer seja 

negativa entre os perfis que foram analisados. 

 

4.2 CORRELAÇÕES LINEARES 

 
As figuras apresentadas fazem referência a valores obtidos pelos testes “r” de 

Pearson e “t” de Student. 

 
FIGURA 19: Ilustra o teste de hipóteses r de Pearson. 
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A figura acima mencionada faz referências aos resultados obtidos após a 

combinação realizada entre os DFA dos perfis: sônico, densidade, porosidade, 

resistividade e raios gama, e estas serem submetidas ao teste “r” de correlação 

linear de Karl Pearson. Observa-se que os valores exibidos pelas amostras, ao 

combinar o DFA do perfil sônico com o da densidade, encontram-se em uma região 

localizada além dos valores exibidos pela tabela, ou seja, na região crítica. Quando 

foram combinadas as amostras dos demais DFA, propostos para o estudo, ficou 

evidente que todos os valores encontram-se em uma região que está delimitada 

pelos valores propostos pela tabela, ou seja, fora da região crítica. 

 
FIGURA 20: Ilustra o teste de hipóteses t de Student 
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A figura, já mencionada anteriormente, exibe os resultados que foram obtidos 

após serem realizadas combinações entre os DFA dos perfis: sônico, densidade, 

porosidade, resistividade e raios gama, e estas serem submetidas ao teste “t” de 

Student. A mesma também informa os graus de liberdades (N) para as variáveis 

emparelhadas com os seus respectivos níveis de significância (P). Observa-se que 

os valores exibidos pelas amostras, ao combinar o DFA do perfil sônico com o da 

densidade, encontram-se na região crítica  da cauda direita, ou seja, acima dos 

valores propostos pela tabela. Após serem combinadas as amostras dos demais 

DFA, observa-se que os valores apresentados encontram-se fora da região crítica. 

 

4.3 ANÁLISE DE VARIÂNCIA - ANOVA 

  

A tabela apresentada revela os valores obtidos pelo método de análise de 

variância – ANOVA. 

TABELA 3 

Ilustra os resultados da análise de variância – ANOVA 

 

  

Onde: 

SQD = Soma dos quadrados dentro das classes; 

SQE = Soma dos quadrados entre as classes; 

QMD = Quadrado médio dentro das classes; 

QME = Quadrado médio entre as classes. 

  

 A tabela acima mencionada faz referência aos resultados obtidos pelo 

conjunto dos DFA dos perfis: Sônico, densidade, porosidade, resistividade e raios 

gama. O conjunto desses foi comparado entre os poços de petróleo. Para isto, foi 

necessário utilizar o método de analise de variância – ANOVA. Observa-se que o 

valor apresentado (F. Calculado), como resultado do tratamento estatístico, 

encontra-se fora da região crítica, ou seja, abaixo do valor proposto pela tabela (F. 

Tabelado). 

SQD SQE QME QMD GRAUS DE 
LIBERDADE 

NÍVEL DE 
SIGNIFICÂNCIA 

(α) 
F 

Cal. 
F 

Tab. 
 

2,22 0,61 0,012 0,013 
Entre = 53 

0,05 0,92 1,318 Dentro = 169 
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

 Este trabalho teve como objetivo específico avaliar a existência de 

correlação entre os expoentes de DFA dos perfis geológicos de cinco diferentes 

grandezas físicas e o conjunto dos poços de petróleo no Campo de Namorado 

RJ. Chegou-se à conclusão de que a hipótese nula que afirma a inexistência de 

correlação deve ser aceita.  

 Podem-se sumarizar os resultados desta dissertação através dos 

seguintes tópicos: 

 Os valores apresentados pelas amostras dos DFA dos perfis: Sônico, 

Porosidade, Resistividade, Densidade e Raios Gama, após serem 

submetidos à análise de correlação, dois a dois, revelaram resultados 

não significativos. Dos dez pares estudados, tem-se que p>0,05 para 

nove deles. Portanto, genericamente, não há evidência suficiente para 

concluir pela existência de uma correlação linear ,quer seja positiva quer 

seja negativa entre essas variáveis. 

 Entretanto os dados apresentados pelas amostras do DFA do perfil 

sônico e da densidade, mostram correlação, p=0,01. Há evidência 

suficiente para apoiar a existência de uma correlação linear positiva para 

esta dupla de grandezas físicas.  Acredita-se que este resultado se deva 

à propagação de o som assumir uma dependência direta com a 

densidade. Vale salientar que este caso é uma exceção dentre todos os 

que foram investigados.  

 Apesar de a estrutura geológica ser a mesma, frente a todas as medidas 

físicas, as estruturas de flutuações apresentadas pelos perfis são 

diferentes; ou seja, cada grandeza medida apresenta uma estrutura de 

flutuação que é própria.  Ressalte-se que esta conclusão é restrita à 

análise de DFA e a um nível de significância proposto. 
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 O resultado adicional, usando-se a análise de variância, é o seguinte: 

quando comparados os conjuntos formados pelos expoentes de DFA 

dos perfis, poço a poço, não se pode provar que as médias sejam 

diferentes. Ou seja, as amostras provêm de populações com médias 

iguais. 

 Finalmente, com base nos resultados e conclusões da 

presente pesquisa, o autor sugere que os estudos a serem realizados, 

utilizando o DFA dos perfis geológicos, sejam analisados com cautela. 

De fato, dependendo da grandeza física utilizada, podem-se obter 

resultados diferentes. Como palavra final, pode-se dizer que a estrutura 

geológica é uma só, mas os expoentes de DFA dependem da grandeza 

física estudada. 
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ANEXO 1 

 

 

 

D.F.A. SÔNICO X D.F.A. DENSIDADE 
x y X*Y X² Y² 

1,039 1,120 1,164 1,080 1,254 
0,808 1,100 0,889 0,653 1,210 
0,759 0,744 0,565 0,576 0,554 
0,997 1,150 1,147 0,994 1,323 
1,075 1,156 1,243 1,156 1,336 
1,030 1,053 1,085 1,061 1,109 
1,007 1,134 1,142 1,014 1,286 
0,958 1,027 0,984 0,918 1,055 
1,137 1,086 1,235 1,293 1,179 
1,037 1,080 1,120 1,075 1,166 
1,071 1,457 1,560 1,147 2,123 
1,019 1,137 1,159 1,038 1,293 
0,923 1,087 1,003 0,852 1,182 
0,990 1,087 1,076 0,980 1,182 
1,005 1,102 1,108 1,010 1,214 

     
14,855 16,520 16,478 14,846 18,465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

D.F.A. SÔNICO X D.F.A. RESISTIVIDADE 
x y X*Y X² Y² 

1,039 0,830 0,862 1,080 0,689 
0,808 0,880 0,711 0,653 0,774 
0,759 1,040 0,789 0,576 1,082 
0,997 1,050 1,047 0,994 1,103 
1,075 0,970 1,043 1,156 0,941 
0,795 0,720 0,572 0,632 0,518 
1,302 1,120 1,458 1,695 1,254 
1,007 1,080 1,088 1,014 1,166 
0,958 1,380 1,322 0,918 1,904 
1,137 0,820 0,932 1,293 0,672 
1,037 0,970 1,006 1,075 0,941 
1,071 1,000 1,071 1,147 1,000 
1,019 1,160 1,182 1,038 1,346 
1,160 1,180 1,369 1,346 1,392 
0,923 1,200 1,108 0,852 1,440 
0,990 1,060 1,049 0,980 1,124 
1,005 1,140 1,146 1,010 1,300 

     
17,082 17,600 17,755 17,458 18,646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.F.A. SÔNICO X  D.F.A. POROSIDADE 
x y X*Y X² Y² 
0,808 1,312 1,060 0,653 1,721 
0,759 1,033 0,784 0,576 1,067 
0,997 1,033 1,030 0,994 1,067 
0,795 1,069 0,850 0,632 1,143 
1,030 0,943 0,971 1,061 0,889 
1,007 1,065 1,072 1,014 1,134 
0,958 1,116 1,069 0,918 1,245 
1,137 1,174 1,335 1,293 1,378 
1,037 0,950 0,985 1,075 0,903 
1,071 1,004 1,075 1,147 1,008 
1,160 0,935 1,085 1,346 0,874 
0,923 1,050 0,969 0,852 1,103 

          
11,682 12,684 12,286 11,560 13,533 



 

ANEXO 4 

D.F.A. DENSIDADE X D.F.A. POROSIDADE 
X Y X*Y X² Y² 
1,100 1,312 1,443 1,210 1,721 
0,744 1,033 0,769 0,554 1,067 
1,150 1,033 1,188 1,323 1,067 
1,053 0,943 0,993 1,109 0,889 
1,134 1,065 1,208 1,286 1,134 
1,027 1,116 1,146 1,055 1,245 
1,122 1,073 1,204 1,259 1,151 
1,086 1,174 1,275 1,179 1,378 
1,080 0,950 1,026 1,166 0,903 
1,457 1,004 1,463 2,123 1,008 
1,004 1,057 1,061 1,008 1,117 
1,142 0,958 1,094 1,304 0,918 
1,111 1,033 1,148 1,234 1,067 
1,048 1,056 1,107 1,098 1,115 
1,129 1,058 1,194 1,275 1,119 
1,161 1,044 1,212 1,348 1,090 
1,051 0,972 1,022 1,105 0,945 
1,094 1,204 1,317 1,197 1,450 
1,159 1,082 1,254 1,343 1,171 
1,128 0,974 1,099 1,272 0,949 
0,843 0,926 0,781 0,711 0,857 
1,081 1,039 1,123 1,169 1,080 
1,137 1,074 1,221 1,293 1,153 
1,114 0,861 0,959 1,241 0,741 
1,139 1,109 1,263 1,297 1,230 
1,141 0,974 1,111 1,302 0,949 
1,088 0,893 0,972 1,184 0,797 
1,196 1,038 1,241 1,430 1,077 
1,165 1,020 1,188 1,357 1,040 
1,087 1,050 1,141 1,182 1,103 
1,177 1,022 1,203 1,385 1,044 
1,121 0,949 1,064 1,257 0,901 
1,202 1,114 1,339 1,445 1,241 
1,193 1,038 1,238 1,423 1,077 
1,096 1,072 1,175 1,201 1,149 
1,237 1,020 1,262 1,530 1,040 
1,228 0,955 1,173 1,508 0,912 
0,882 1,079 0,952 0,778 1,164 
1,142 0,937 1,070 1,304 0,878 
1,115 0,980 1,093 1,243 0,960 
1,124 1,072 1,205 1,263 1,149 
1,062 1,070 1,136 1,128 1,145 
1,171 1,042 1,220 1,371 1,086 
1,123 1,178 1,323 1,261 1,388 
1,086 1,228 1,334 1,179 1,508 

          
49,930 46,881 52,009 55,890 49,176 

 

 



ANEXO 5 

D.F.A. DENSIDADE X D.F.A. RESISTIVIDADE 
X Y X*Y X² Y² 
1,120 0,830 0,930 1,254 0,689 
1,100 0,880 0,968 1,210 0,774 
0,744 1,040 0,774 0,554 1,082 
1,150 1,050 1,208 1,323 1,103 
1,156 0,970 1,121 1,336 0,941 
1,053 1,120 1,179 1,109 1,254 
1,134 1,080 1,225 1,286 1,166 
1,027 1,380 1,417 1,055 1,904 
1,122 1,200 1,346 1,259 1,440 
1,086 0,820 0,891 1,179 0,672 
1,080 0,970 1,048 1,166 0,941 
1,004 1,260 1,265 1,008 1,588 
1,142 1,230 1,405 1,304 1,513 
1,137 1,160 1,319 1,293 1,346 
1,111 1,140 1,267 1,234 1,300 
1,048 1,160 1,216 1,098 1,346 
1,129 1,180 1,332 1,275 1,392 
1,161 1,160 1,347 1,348 1,346 
1,051 1,080 1,135 1,105 1,166 
1,094 1,380 1,510 1,197 1,904 
1,159 1,180 1,368 1,343 1,392 
1,128 1,020 1,151 1,272 1,040 
0,843 0,920 0,776 0,711 0,846 
1,081 1,270 1,373 1,169 1,613 
1,137 1,280 1,455 1,293 1,638 
1,114 1,030 1,147 1,241 1,061 
1,139 1,150 1,310 1,297 1,323 
1,141 1,290 1,472 1,302 1,664 
1,088 1,210 1,316 1,184 1,464 
1,196 1,210 1,447 1,430 1,464 
1,165 1,330 1,549 1,357 1,769 
1,087 1,200 1,304 1,182 1,440 
1,177 1,320 1,554 1,385 1,742 
1,121 1,130 1,267 1,257 1,277 
1,202 1,140 1,370 1,445 1,300 
1,193 1,170 1,396 1,423 1,369 
1,096 1,260 1,381 1,201 1,588 
1,237 1,150 1,423 1,530 1,323 
1,228 0,910 1,117 1,508 0,828 
0,882 1,140 1,005 0,778 1,300 
1,142 1,140 1,302 1,304 1,300 
1,115 1,110 1,238 1,243 1,232 
1,124 1,180 1,326 1,263 1,392 
1,062 1,350 1,434 1,128 1,823 
1,171 1,110 1,300 1,371 1,232 
1,123 0,710 0,797 1,261 0,504 
1,086 0,840 0,912 1,179 0,706 
1,098 1,090 1,197 1,206 1,188 
1,087 1,060 1,152 1,182 1,124 
1,102 1,140 1,256 1,214 1,300 

55,173 56,130 61,996 61,253 64,107 



ANEXO 6 

D.F.A. POROSIDADE X D.F.A. RESISTIVIDADE 
 Y X * Y X² Y² 
1,312 0,880 1,155 1,721 0,774 
1,033 1,040 1,074 1,067 1,082 
1,033 1,050 1,085 1,067 1,103 
1,069 0,720 0,770 1,143 0,518 
1,037 0,930 0,964 1,075 0,865 
0,943 1,120 1,056 0,889 1,254 
1,065 1,080 1,150 1,134 1,166 
1,116 1,380 1,540 1,245 1,904 
1,073 1,200 1,288 1,151 1,440 
1,174 0,820 0,963 1,378 0,672 
0,950 0,970 0,922 0,903 0,941 
1,004 1,000 1,004 1,008 1,000 
1,057 1,260 1,332 1,117 1,588 
0,958 1,230 1,178 0,918 1,513 
1,033 1,140 1,178 1,067 1,300 
1,056 1,160 1,225 1,115 1,346 
0,935 1,180 1,103 0,874 1,392 
1,058 1,180 1,248 1,119 1,392 
1,044 1,160 1,211 1,090 1,346 
0,972 1,080 1,050 0,945 1,166 
1,204 1,380 1,662 1,450 1,904 
1,082 1,180 1,277 1,171 1,392 
0,974 1,020 0,993 0,949 1,040 
0,926 0,920 0,852 0,857 0,846 
1,039 1,270 1,320 1,080 1,613 
1,074 1,280 1,375 1,153 1,638 
0,861 1,030 0,887 0,741 1,061 
1,109 1,150 1,275 1,230 1,323 
0,974 1,290 1,256 0,949 1,664 
0,893 1,210 1,081 0,797 1,464 
1,038 1,210 1,256 1,077 1,464 
1,020 1,330 1,357 1,040 1,769 
1,050 1,200 1,260 1,103 1,440 
1,022 1,320 1,349 1,044 1,742 
0,949 1,130 1,072 0,901 1,277 
1,114 1,140 1,270 1,241 1,300 
1,038 1,170 1,214 1,077 1,369 
1,072 1,260 1,351 1,149 1,588 
1,020 1,150 1,173 1,040 1,323 
0,955 0,910 0,869 0,912 0,828 
1,079 1,140 1,230 1,164 1,300 
0,937 1,140 1,068 0,878 1,300 
0,980 1,110 1,088 0,960 1,232 
1,072 1,180 1,265 1,149 1,392 
1,070 1,350 1,445 1,145 1,823 
1,042 1,110 1,157 1,086 1,232 
1,178 0,710 0,836 1,388 0,504 
1,228 0,840 1,032 1,508 0,706 

          
49,922 53,710 55,763 52,269 61,296 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 7 

 

 

 

 

D.F.A. SÔNICO X D.F.A. RAIOS GAMA 
X Y X*Y X² Y² 
1,039 1,040 1,081 1,080 1,082 
0,808 1,059 0,856 0,653 1,121 
0,759 1,105 0,839 0,576 1,221 
0,997 1,117 1,114 0,994 1,248 
1,075 1,110 1,193 1,156 1,232 
1,030 1,107 1,140 1,061 1,225 
1,007 1,066 1,073 1,014 1,136 
0,958 1,077 1,032 0,918 1,160 
1,137 1,153 1,311 1,293 1,329 
1,037 0,934 0,969 1,075 0,872 
1,071 1,004 1,075 1,147 1,008 
1,019 1,113 1,134 1,038 1,239 
1,160 1,022 1,186 1,346 1,044 
0,923 1,087 1,003 0,852 1,182 
0,990 1,141 1,130 0,980 1,302 
1,005 1,132 1,138 1,010 1,281 

          
16,015 17,267 17,272 16,192 18,684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

D.F.A. RESISTIVIDADE X D.F.A. RAIOS GAMA 
X Y X*Y X² Y² 
0,830 1,040 0,863 0,689 1,082 
0,880 1,059 0,932 0,774 1,121 
1,040 1,105 1,149 1,082 1,221 
1,050 1,117 1,173 1,103 1,248 
0,970 1,110 1,077 0,941 1,232 
0,930 1,096 1,019 0,865 1,201 
1,120 1,107 1,240 1,254 1,225 
1,080 1,066 1,151 1,166 1,136 
1,380 1,077 1,486 1,904 1,160 
1,200 1,175 1,410 1,440 1,381 
0,820 1,153 0,945 0,672 1,329 
0,970 0,934 0,906 0,941 0,872 
1,000 1,004 1,004 1,000 1,008 
1,260 1,017 1,281 1,588 1,034 
1,230 1,021 1,256 1,513 1,042 
1,160 1,113 1,291 1,346 1,239 
1,140 1,007 1,148 1,300 1,014 
1,160 0,969 1,124 1,346 0,939 
1,180 1,022 1,206 1,392 1,044 
1,180 1,075 1,269 1,392 1,156 
1,160 1,045 1,212 1,346 1,092 
1,080 1,108 1,197 1,166 1,228 
1,380 1,031 1,423 1,904 1,063 
1,180 1,041 1,228 1,392 1,084 
1,020 1,051 1,072 1,040 1,105 
0,920 1,164 1,071 0,846 1,355 
1,270 1,040 1,321 1,613 1,082 
1,280 1,103 1,412 1,638 1,217 
1,030 1,049 1,080 1,061 1,100 
1,150 1,085 1,248 1,323 1,177 
1,290 1,045 1,348 1,664 1,092 
1,210 1,100 1,331 1,464 1,210 
1,210 1,001 1,211 1,464 1,002 
1,330 1,045 1,390 1,769 1,092 
1,200 1,087 1,304 1,440 1,182 
1,320 1,099 1,451 1,742 1,208 
1,130 1,138 1,286 1,277 1,295 
1,140 1,064 1,213 1,300 1,132 
1,170 1,072 1,254 1,369 1,149 
1,260 0,972 1,225 1,588 0,945 
1,150 1,106 1,272 1,323 1,223 
0,910 1,100 1,001 0,828 1,210 
1,140 1,128 1,286 1,300 1,272 
1,140 1,089 1,241 1,300 1,186 
1,110 1,087 1,207 1,232 1,182 
1,180 0,980 1,156 1,392 0,960 
1,350 1,007 1,359 1,823 1,014 
1,110 1,072 1,190 1,232 1,149 
0,840 1,089 0,915 0,706 1,186 
1,090 1,148 1,251 1,188 1,318 
1,060 1,141 1,209 1,124 1,302 
1,140 1,132 1,290 1,300 1,281 

58,530 55,686 62,586 66,861 59,778 



ANEXO 9 

D.F.A. POROSIDADE X D.F.A. RAIOS GAMA 
X Y X*Y X² Y² 
1,312 1,059 1,389 1,721 1,121 
1,033 1,105 1,141 1,067 1,221 
1,033 1,117 1,154 1,067 1,248 
1,037 1,096 1,137 1,075 1,201 
0,943 1,107 1,044 0,889 1,225 
1,065 1,066 1,135 1,134 1,136 
1,116 1,077 1,202 1,245 1,160 
1,073 1,175 1,261 1,151 1,381 
1,174 1,153 1,354 1,378 1,329 
0,950 0,934 0,887 0,903 0,872 
1,004 1,004 1,008 1,008 1,008 
1,057 1,017 1,075 1,117 1,034 
0,958 1,021 0,978 0,918 1,042 
1,033 1,007 1,040 1,067 1,014 
1,056 0,969 1,023 1,115 0,939 
0,935 1,022 0,956 0,874 1,044 
1,058 1,075 1,137 1,119 1,156 
1,044 1,045 1,091 1,090 1,092 
0,972 1,108 1,077 0,945 1,228 
1,204 1,031 1,241 1,450 1,063 
1,082 1,041 1,126 1,171 1,084 
0,974 1,051 1,024 0,949 1,105 
0,926 1,164 1,078 0,857 1,355 
1,039 1,040 1,081 1,080 1,082 
1,074 1,103 1,185 1,153 1,217 
0,861 1,049 0,903 0,741 1,100 
1,109 1,085 1,203 1,230 1,177 
0,974 1,045 1,018 0,949 1,092 
0,893 1,100 0,982 0,797 1,210 
1,038 1,001 1,039 1,077 1,002 
1,020 1,045 1,066 1,040 1,092 
1,050 1,087 1,141 1,103 1,182 
1,022 1,099 1,123 1,044 1,208 
0,949 1,138 1,080 0,901 1,295 
1,114 1,064 1,185 1,241 1,132 
1,038 1,072 1,113 1,077 1,149 
1,072 0,972 1,042 1,149 0,945 
1,020 1,106 1,128 1,040 1,223 
0,955 1,100 1,051 0,912 1,210 
1,079 1,128 1,217 1,164 1,272 
0,937 1,089 1,020 0,878 1,186 
0,980 1,087 1,065 0,960 1,182 
1,072 0,980 1,051 1,149 0,960 
1,070 1,007 1,077 1,145 1,014 
1,042 1,072 1,117 1,086 1,149 
1,178 1,077 1,269 1,388 1,160 
1,228 1,089 1,337 1,508 1,186 

          
48,853 50,079 52,052 51,126 53,484 

 

 



ANEXO 10 

D.F.A. DENSIDADE X D.F.A. RAIOS GAMA 
X Y X*Y X² Y² 
1,120 1,040 1,165 1,254 1,082 
1,100 1,059 1,165 1,210 1,121 
0,744 1,105 0,822 0,554 1,221 
1,150 1,117 1,285 1,323 1,248 
1,156 1,110 1,283 1,336 1,232 
1,053 1,107 1,166 1,109 1,225 
1,134 1,066 1,209 1,286 1,136 
1,027 1,077 1,106 1,055 1,160 
1,122 1,175 1,318 1,259 1,381 
1,086 1,153 1,252 1,179 1,329 
1,080 0,934 1,009 1,166 0,872 
1,004 1,017 1,021 1,008 1,034 
1,142 1,021 1,166 1,304 1,042 
1,137 1,113 1,265 1,293 1,239 
1,111 1,007 1,119 1,234 1,014 
1,048 0,969 1,016 1,098 0,939 
1,129 1,075 1,214 1,275 1,156 
1,161 1,045 1,213 1,348 1,092 
1,051 1,108 1,165 1,105 1,228 
1,094 1,031 1,128 1,197 1,063 
1,159 1,041 1,207 1,343 1,084 
1,128 1,051 1,186 1,272 1,105 
0,843 1,164 0,981 0,711 1,355 
1,081 1,040 1,124 1,169 1,082 
1,137 1,103 1,254 1,293 1,217 
1,114 1,049 1,169 1,241 1,100 
1,139 1,085 1,236 1,297 1,177 
1,141 1,045 1,192 1,302 1,092 
1,088 1,100 1,197 1,184 1,210 
1,196 1,001 1,197 1,430 1,002 
1,165 1,045 1,217 1,357 1,092 
1,087 1,087 1,182 1,182 1,182 
1,177 1,099 1,294 1,385 1,208 
1,121 1,138 1,276 1,257 1,295 
1,202 1,064 1,279 1,445 1,132 
1,193 1,072 1,279 1,423 1,149 
1,096 0,972 1,065 1,201 0,945 
1,237 1,106 1,368 1,530 1,223 
1,228 1,100 1,351 1,508 1,210 
0,882 1,128 0,995 0,778 1,272 
1,142 1,089 1,244 1,304 1,186 
1,115 1,087 1,212 1,243 1,182 
1,124 0,980 1,102 1,263 0,960 
1,062 1,007 1,069 1,128 1,014 
1,171 1,072 1,255 1,371 1,149 
1,123 1,077 1,209 1,261 1,160 
1,086 1,089 1,183 1,179 1,186 
1,098 1,148 1,261 1,206 1,318 
1,087 1,141 1,240 1,182 1,302 
1,102 1,132 1,247 1,214 1,281 

          
55,173 53,641 59,155 61,253 57,684 



 

ANEXO 11 

 

        FONTE: TRIOLA (1999) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12 

 

                   FONTE: TRIOLA (1999) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 13 

 

                      Fonte: MAGALHÃES (2005) 

 



 

 

ANEXO 14 

ALGORITMO UTILIZADO PARA CALCULAR O DFA, DOS PERFIS GEOLÓGICOS, 
UTILIZANDO O PROGRAMA MATLAB 

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)) ]); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 15 

MODELO DO QUADRO UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE CLASSES DA ANOVA 

 
 

              Poços 
 
 
Perfis 

01 02 03 04 

xi (x-xi)2 (y - xi)2 xi (x-xi)2 (y - xi)2 xi (x-xi)2 (y - xi)2 xi (x-xi)2 (y - xi)2 

Densidade 
            

Sônico 
            

Porosidade 
            

Raios gama 
            

Resistividade 
            

Y x   x   x   x   

 
Obs:  

 xi  = >  D. F. A. de cada perfil investigado.  
 x = >  Média aritmética dos DFA dos perfis investigados, dentro de cada classe. 
 y = > Média aritmética dos DFA considerando todos os perfis investigados. 
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ANEXO 19: DFA DO PERFIL SÔNICO DO POÇO 04 
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