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RESUMO 

A geoestatística tem como objetivo a caracterização espacial de uma variável de interesse por 
meio dos estudos da sua distribuição e variabilidade espacial, caracterizando-se como uma 
importante ferramenta de modelagem de reservatório. Ela incentiva a interdisciplinaridade, 
promovendo um melhor diálogo entre geólogos, engenheiros de petróleo e matemáticos, 
sendo seus dois principais componentes a estimativa e a simulação. Atualmente, os softwares 
de geoestatística englobam uma grande variedade de produtos em termos de preço, sistema 
operacional, interface amigável, funcionalidades, e capacidades gráficas e de visualização. No 
presente estudo, foi desenvolvido um software, voltado para geoestatística, o qual tem 
finalidade acadêmica e científica, com código aberto, permitindo que os futuros usuários 
modifiquem e melhorem os algoritmos desenvolvidos. Denominado GeoLEAP, o software é 
capaz de realizar estudos tanto com dados 2D como com 3D e apresenta uma interface 
amigável. O GeoLEAP permite realizar a análise variográfica e construção de modelos por 
estimativa e simulação. Dois conjuntos de dados foram analisados, um bidimensional e outro 
tridimensional. Para ambos os conjuntos, foi realizada a análise variográfica dos dados. Os 
resultados mostraram que as técnicas implementadas no GeoLEAP são capazes de criar 
modelos heterogêneos, que representam a realidade, oferecendo precisão global e local. 

 

Palavras-chave: Geoestatística, análise variográfica, krigagem, simulação condicional. 
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ABSTRACT 

Geostatistics aims to spatial characterization of a variable by means of studies of its 
distribution and spatial variability, it is an important tool in reservoir modeling. It promotes 
interdisciplinary, improving the relationship among geologists, petroleum engineers and 
statisticians. The two main components of Geostatistics are the estimation and simulation. 
Nowadays, geostatistical software encompasses a wide range of products in terms of price, 
operating systems, user-friendliness, functionalities, graphical and visualization capabilities. 
In the present study, it was built to geostatistical software with academic and scientific 
purposes and open-code that allows users to modify and improve the algorithms. Named 
GeoLEAP, the software allows 2D and 3D analysis with a user-friendly interface. The 
GeoLEAP is capable of variography and model-building using estimation and simulation. 
Two set of data were studied, one two-dimensional and the other three-dimensional. In both 
cases, it was done the variography analysis. The results showed that the techniques 
implemented in GeoLEAP are capable of building anisotropic reservoir models that present 
global and local precision. 

 
Keywords: Geostatistics, variography analysis, kriging, conditional simulation. 
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1 Introdução geral 

 Da descoberta de hidrocarbonetos, até a última gota de óleo recuperável de um campo 

maduro, a modelagem de reservatórios tem um papel central no entendimento e predição dos 

componentes geológicos, geofísicos e de engenharia de um reservatório (CAERS, 2005). No 

entanto, geralmente a modelagem do reservatório não é o objetivo do estudo. Bons modelos 

são voltados para seu objetivo final, seja ele a estimativa do óleo original in place, o 

posicionamento otimizado de um poço, a malha ideal para um método de recuperação 

suplementar, entre outros.  

 Os modelos de reservatório apenas podem imitar a realidade. A complexa e 

heterogênea subsuperfície raramente poderá ser descrita perfeitamente com as ferramentas 

disponíveis, seja elas a perfilagem de poços, dados sísmicos ou testes de formação. Essa falta 

de informação impõe ao modelador interpretar além dos dados existentes. Essas 

interpretações formam um conjunto de decisões subjetivas no modelo, que, muitas vezes, não 

podem ser testadas contra fatos. A subjetividade na modelagem de reservatórios é inevitável, 

no entanto ela promove uma oportunidade de adicionar a experiência, que tanto interliga os 

dados do reservatório, como permite que o modelador vá além (CAERS, 2005).  

 Uma importante ferramenta de modelagem de reservatórios é a geoestatística. Ela 

pode ser entendida pelo estudo, caracterização e modelagem de variáveis aleatórias que 

apresentam estrutura espacial. O professor Georges Matheron, inspirado pelos trabalhos 

pioneiros de H. J. De Wijs, professor da Universidade Técnica de Delft, na Holanda, e Daniel 

G. Krige, engenheiro de minas na África do Sul, apresentou, na década de 60, uma série de 

publicações que, devido a sua importante contribuição para o estudo e formalização da Teoria 

das Variáveis Regionalizadas, o distingue como criador da Geoestátisca (YAMAMOTO; 

LANDIM, 2013). Vale salientar que, apesar de ser voltado inicialmente à mineração, sua 

aplicação estendeu-se a diversas áreas de conhecimento, tais como ciências ambientais 

(sensoriamento remoto, caracterização de sedimentos contaminados, estimativa de abundância 

de peixes), meteorologia (distribuição espaço-temporal da temperatura e da chuva), hidrologia 

(modelagem da  conectividade hidráulica de subsuperfície), ecologia (caracterização da 

dinâmica populacional), agricultura (mapas das propriedades do solo e campos de colheita), 

saúde (padrões de doenças e exposição à poluentes) e indústria petrolífera (caracterização e 

modelagem de reservatórios). 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo I: Introdução geral 

 

Rodrigo Silva Tavares, junho/2018  3 

 Uma, dentre as muitas vantagens da aplicação da geoestatística na indústria 

petrolífera, é o incentivo à interdisciplinaridade, promovendo um melhor diálogo entre 

geólogos, engenheiros de petróleo, matemáticos e estatísticos e uma melhor interpretação da 

realidade geológica do estudo. 

 O objetivo da geoestatística na engenharia de petróleo é melhorar as predições, através 

da construção de um modelo mais realista da heterogeneidade de um reservatório. São 

utilizados métodos que não generalizam propriedades do reservatório, assegurando que a 

realidade geológica não seja perdida durante a construção do modelo. 

 Os dois principais componentes da geoestatística são a estimativa e a simulação. As 

estimativas são utilizadas para inferir os valores de propriedades de localidades não 

amostradas a partir de dados amostrais. O método mais comum é a krigagem, nomeado em 

homenagem à Daniel G. Krige. Ela é uma técnica de regressão linear que fornece a melhor 

estimativa não tendenciosa para cada localidade não amostrada (YAMAMOTO; LANDIM, 

2013). Existem vários tipos de krigagem, mas todas são baseadas nos mesmos princípios. Elas 

podem ser lineares (krigagem simples, da média e ordinária) ou não lineares (krigagem 

multigaussiana e lognormal). 

 A krigagem tem a tendência de suavizar os detalhes locais da variação espacial dos 

atributos, podendo superestimar ou subestimar alguns valores de atributos. Técnicas de 

simulação foram inicialmente desenvolvidas para corrigir esses efeitos de suavização 

(DEUTSCH; JOURNEL, 1998). Uma das principais técnicas de simulação é  a simulação 

gaussiana sequencial, a qual é baseada na abordagem de multigaussianidade dos dados. Outra 

técnica bastante utilizada é a simulação sequencial direta, que não necessita de transformação 

dos dados e validação de multigaussianidade. 

 Os softwares de geoestatística vêm crescendo de popularidade desde a década de 

1980. Atualmente, eles englobam uma grande variedade de produtos em termos de preço, 

sistema operacional, interface amigável, funcionalidades e capacidades gráficas e de 

visualização. A Tabela 1.1 apresenta um resumo de softwares disponíveis no mercado. 

Encontra-se especificada a linguagem utilizada, o custo e as funcionalidades de cada um. O 

termo V representa análise variográfica, o K a krigagem, o CK a cokrigagem, o IK a krigagem 

indicadora, o MG a krigagem multigaussiana, o S a simulação e o G a interface do Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). 
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Tabela 1.1 – Lista dos principais programas de geoestatística 

Nome Linguagem Custo Dados V K CK IK MG S G 

Agromet C++ Gratuito 2D X X X 

AUTO-IK Fortran Gratuito 3D X X 

BMELib Matlab Gratuito 3D X X X X 

COSIM Fortran Gratuito 2D 
     

X 
 EVS(C-Tech) 

 
Alto 3D X X 

 
X 

  
X 

GCOSIM3D/ISIM3D C Gratuito 3D X 

Genstat Gratuito, baixo 3D X X X 

GEO-EAS Fortran Gratuito 2D X X 

GeoR R Gratuito 2D X X 
   

X 
 Geostat Analyst 

 
Alto 2D X X X X X 

 
X 

Geostatistical Toolbox Gratuito 3D X X X 

Geostokos Toolkit Alto 3D X X X X X 

GS+ Moderado 2D X X X X 

GSLIB Fortran Gratuito 3D X X X X X X 
 Gstat C, R Gratuito 3D X X X 

  
X 

 ISATIS  Alto 3D X X X X X X X 

MGstat Matlab Gratuito 3D X X 

SADA  Gratuito 3D X X X X 

SAGE2001 
 

Moderado 3D X 
      SAS/STAT 

 
Alto 2D X X 

     S-GeMS C++ Gratuito 3D X X X X X X 

SPRING Gratuito 2D X X X X X 

Space-time routines Fortran Gratuito 2D X X 

STIS (TerraSeer) 
 

Moderado 2D X X 
  

X X X 

Surfer 
 

Moderado 2D X X 
     Uncert C Gratuito 3D X X X 

Variowin Gratuito 2D X 

VESPER Gratuito 2D X X 

WinGslib Fortran Baixo 3D X X X X X X 
  

Fonte: modificado de Goovaerts, 2010. 

 Na Tabela 1.1, alguns programas não mostram qual a linguagem utilizada, porque, 

nesses casos, o código não é aberto. Alguns deles, como o STIS e o S-GeMS, permitem 

aditivos, então, quando novas técnicas geoestatísticas são desenvolvidas, elas podem ser 

introduzidas nesses programas. No entanto, ainda existe espaço para novos softwares, os quais 

podem inovar tanto na execução das técnicas mais comuns, melhorando o tempo da máquina, 

quanto na interface amigável, simplificando o trabalho dos usuários. 

 No presente estudo, foi criado um software voltado para geoestátistica, o qual tem 

finalidade acadêmica e cientifica, com código aberto, permitindo que os futuros usuários 

modifiquem e melhorem os algoritmos desenvolvidos. Denominado GeoLEAP, o software 
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permite que sejam estudados tanto dados 2D como 3D e apresenta uma série de instruções, 

para auxiliar os usuários que ainda não dominam os conceitos geoestatísticos. Podem ser 

criados tanto modelos de reservatório, como realizadas análises variográficas. Apesar de ser 

criado voltado para indústria petrolífera, não há nenhuma restrição, que não o permita de ser 

utilizado em outras áreas como: mineração, oceanografia, hidrologia e ciências ambientais. O 

programa se enquadra nas seguintes categorias da Tabela 1.1: variografia, krigagem, 

krigagem multigaussiana e simulação.  

 O GeoLEAP foi desenvolvido na linguagem C++, utilizando Qt, um framework 

multiplataforma para desenvolvimento de interfaces gráficas. Ele utiliza de outras duas 

bibliotecas: a Eigen e a QcustomPlot. A Eigen é uma biblioteca voltada para álgebra linear, 

operações com matrizes e vetores, transformações geométricas e solucionadores numéricos. A 

QcustomPlot é uma biblioteca para geração de gráficos.  

 Esta dissertação é composta por 6 capítulos. No Capítulo II, são apresentados os 

aspectos teóricos que fundamentam a compreensão do trabalho. Diversos estudos 

relacionados ao tema e as respectivas metodologias e técnicas utilizadas encontram-se no 

Capítulo III, referente ao estado da arte. O Capítulo IV apresenta as ferramentas e os 

algoritmos utilizados para o desenvolvimento do software, como também a descrição dos 

estudos de caso realizados utilizando o GeoLEAP. O Capítulo V mostra os resultados desses 

estudos e as discussões sobre os mesmos. 

 As principais conclusões obtidas neste trabalho e as recomendações para trabalhos 

futuros são citadas no Capitulo VI. 
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2 Aspectos teóricos 

 

Neste capítulo, são apresentados os principais aspectos teóricos que fundamentam a 

construção do GeoLEAP. 

2.1 Modelos determinísticos e probabilísticos 

 

A descrição dos dados raramente é o objetivo de um estudo estatístico. Geralmente, 

objetiva-se caracterizar a população a partir da amostra obtida. Um passo essencial nesse 

processo é a modelagem quantitativa das estatísticas espaciais da população utilizando os 

dados disponíveis para aquela área de estudo. Todas as aplicações subsequentes, como a 

predição dos dados ou análises de risco, vão depender dessa modelagem (GOOVAERTS, 

1997). 

 A população pode ser identificada como o conjunto de todas medidas de um atributo z, 

que pode ser extraído de um área de estudo A, {z(u), ∀ u ∈ A}, sendo u um vetor de posição. 

A amostra dessa população pode ser representada por Sn = { z(uα), α = 1, ..., n}. A 

necessidade da modelagem da distribuição espacial de z decorre do fato que a informação 

disponível na amostra, Sn, não é exaustiva. O modelo é uma representação da realidade 

desconhecida. Que apesar dessa realidade ser única, várias representações são possíveis, 

dependendo da quantidade dos dados disponíveis e do objetivo do estudo (GOOVAERTS, 

1997). Quando construir um modelo, deve-se estar atento as seguintes instruções: 

1. O modelo deve incorporar toda informação relevante; 

2. O modelo deve ser tratável; 

3. O modelo deve ser voltado ao objetivo. 

Os modelos podem ser classificados como determinísticos ou probabilísticos, 

dependendo se a representação é única e exata ou se o modelo consiste num intervalo de 

valores que representam a incerteza sobre as variáveis não conhecidas. 

2.1.1 Modelo determinístico 

 

Um modelo determinístico atribui um valor singular – z*(u) -  a uma variável 

desconhecida em um ponto – z(u) – desprezando o erro potencial z*(u) –z(u). O valor 
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estimado é aceito como verdadeiro para todas as operações subsequentes, é considerado que o 

erro é nulo ou inexistente. O desprezo desse erro potencial pode ser justificado quando o valor 

é baseado em um grande conjunto de dados ou quando se tem domínio sobre os processos que 

governam a distribuição espacial de z (GOOVAERTS, 1997). Nas ciências da terra, esse 

domínio é limitado e os dados são muito espaçados, logo não se pode negligenciar o erro 

potencial associado a z*(u), independentemente da forma que a variável seja estimada. 

2.1.2 Modelo probabilístico 

 

 O modelo probabilístico oferece um conjunto de possíveis valores com suas 

probabilidades de ocorrência correspondente. Nesse modelo, o erro potencial não é 

desprezado. Modelos determinísticos geralmente se apoiam no conhecimento do fenômeno, 

já, nos probabilísticos, maior parte da informação vem dos dados.  

2.2 Modelo de funções aleatórias 

 

 A geoestatística é fortemente baseada no conceito de funções aleatórias, no qual o 

conjunto de variáveis desconhecidas é considerado como um conjunto de variáveis aleatórias 

espacialmente dependentes (GOOVAERTS, 1997). O conceito de funções aleatórias permite 

contabilizar as estruturas na variação espacial do atributo. 

2.2.1 Variáveis aleatórias 

 

 Uma variável aleatória pode ter uma série de resultados de acordo com a distribuição 

da probabilidade. Dois tipos de variáveis podem ser distinguidas: 

 Variáveis categóricas ou discretas; 

 Variáveis contínuas. 

2.2.2 Funções aleatórias 

 

 Uma função aleatória pode ser definida como um conjunto dependente de variáveis 

aleatórias Z(u), uma para cada localização de u na área de estudo A, {Z(u), ∀ u ∈ A}. Para 

cada conjunto de N localizações, uk, sendo k= 1, ..., N, corresponde a um vetor de N variáveis 

aleatórias {Z(u1), ..., Z(uN)}, que é caracterizado por uma função de distribuição acumulada 
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(Cumulative Distribution Function, CDF) de N pontos (Goovaerts, 1997). A CDF 

multivariada, a Equação (2.1), é utilizada para modelar o conjunto de incertezas sobre os N 

valores reais z(u1), ..., z(uN).: 

 

�(��,… ,��;��,… ,�� )= ����{�(��)≤ ��,… ,�(��)≤ ��}    (2.1) 

 

Geralmente, como o número de dados é insuficiente para inferir o conjunto de funções 

de distribuição, na prática, o uso da CDF limita-se a não mais que duas localizações por vez e 

a seus correspondentes momentos. 

2.3 Estacionaridade 

 

 Na geoestatística, repetir medições de uma localidade nem sempre é possível, então 

deve ser imposta uma estrutura na função aleatória, de modo que possibilite o cálculo da 

inferência estatística. Os N valores reais z(u1), ..., z(uN) são considerados uma realização 

única do processo {Z(u), ∀ u ∈ A}. Uma função aleatória é dita estacionária se as estruturas 

probabilísticas parecem similar em diferentes regiões da área de estudo A, em outras palavras, 

a função de densidade cumulativa multivariada não é afetada pela translação do dados 

(ROBERTSON, 2002).  

 Seja Z(ui) e Z(ui+h) dois valores da variável Z obtidos nos pontos ui e ui+h, onde h é 

um vetor com direção e orientação específica em uma, duas ou três dimensões. De acordo 

com a Equação (2.2), quando a função aleatória é estacionária, tem-se que: 

 

�(��,… ,��;��,… ,�� )=  �(�� + ℎ,… ,�� + �;��,… ,�� )   (2.2) 

 

 Se dois pares de observação são separados pelo mesmo vetor h, ambos podem 

contribuir para a estimação z(u). 

  Uma função aleatória é dita estacionária de segunda ordem, quando a média E{Z(u)} 

existe e não depende da localização u, conforme Equação (2.3), e o covariograma C(h) existe 

e depende apenas do vetor de separação h, de acordo com a Equação (2.4) (ROBERTSON, 

2002). Na estacionaridade de segunda ordem, o covariograma é igual a variância de Z(u), 

quando não existe separação (h = 0), como pode ser visto na Equação (2.5). 
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�{�(�)}= �{�(� + �)}      (2.3) 

���{�(�),�(� + �)}= �(�)     (2.4) 

�(0)= ���{�(�)}       (2.5) 

 

 A estacionariedade de segunda ordem considera a existência de uma finita variância. 

Existem vários processos físicos, como o movimento browniano (SERWAY; BEICHNER, 

2000), em que não possuem uma variância finita, então é considerada uma estacionariedade 

intrínseca. A hipótese intrínseca considera que, para cada vetor h, o incremento Z(u+h) – 

Z(h) é estacionário de segunda ordem, sendo caracterizados pela Equação (2.6) e Equação 

(2.7): 

�{�(� + �)− �(�)}= 0      (2.6) 

e  

���{�(� + �)− �(�)}= 2�(�)     (2.7) 

 

onde 2 �(h) é a função variograma. O semivariograma �(h) representa o grau de 

dissimilaridade entre os pontos distanciados por h. O valor obtido pela função 

semivariograma pode ser associado ao momento de inércia em relação a linha de 45º de um 

gráfico de dispersão entre Z(u+h) e Z(u), para cada valor de h (ISAAKS; SRIVASTAVA, 

1989). A Figura 2.1 apresenta a interpretação geométrica do semivariograma como o 

momento de inércia em uma linha de 45º. O ponto que coincide na reta x=y é o valor de Z(h). 

O gráfico de dispersão entre Z(u+h) e Z(u) é chamado de h-scatterplot. 

Figura 2.1 - Interpretação geométrica do semivariograma como sendo o momento de inércia em relação a linha 

de 45º. 

 

Fonte: Drumond, 2016. 
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Como o semivariograma representa a dissimilaridade entre os pontos, quanto maior o 

valor de �(h) menor a relação entre os pontos. Ele é uma função par, positiva e igual a zero 

quando h = 0, conforme a Equação (2.8): 

�(h) = �(-h) �(�)≥ 0 �(0) = 0   (2.8) 

 As funções usualmente utilizadas para representar o comportamento das funções 

aleatórias estacionárias são o covariograma, C(h), o correlograma, ρ(h), e o semivariograma, 

�(h). O covariograma já foi apresentado na Equação (2.4). O valor de C(h) pode ser associado 

a covariância do gráfico de dispersão entre Z(u+h) e Z(u), para cada h (ROBERTSON, 

2002). Já o correlograma representa o coeficiente de correlação desse mesmo gráfico e 

expressa como a correlação entre duas localidades varia com separação espacial. As relações 

entre as três funções estão representadas na Equação (2.9) e na Equação (2.10): 

 

�(�)= �(�)− �(�)     (2.9) 

 

�(�)=  
�(�)

�(�)
= 1 −  

�(�)

�(�)
     (2.10) 

 

 A Figura 2.2 apresenta a relação entre o semivariograma e o covariograma. O gráfico 

explicita a relação entre as funções, sendo uma o complemento da outra. 

Figura 2.2 - Relações entre as funções semivariograma �(h) e o covariograma C(h) 

 

Fonte: Yamamoto, 2001. 

 

 Se uma função aleatória é estacionária de segunda ordem, ela também vai ser 

estacionária intrinsecamente, mas o contrário não é verdade. A existência de um 

covariograma garante a existência de um semivariograma. Caso o processo seja 
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intrinsecamente estacionário e não estacionário de segunda ordem, o covariograma não 

existirá, pois ele necessita de uma variância finita. 

2.4 Inferência e modelagem 

 

 Uma vez que o modelo da função aleatória é escolhido, os seus parâmetros, a média e 

a covariância podem ser inferidos a partir de uma amostra que represente a área de estudo A. 

Na geoestatística, o semivariograma, invés do covariograma, é utilizado para modelar a 

variabilidade espacial, embora nos sistemas de krigagem seja mais comum usar uma matriz de 

covariâncias (DEUTSCH; JOURNEL, 1998). 

 O semivariograma experimental é calculado como a metade da média do quadrado da 

diferença entre os valores de cada par de dados, conforme a Equação (2.11): 

 

��(�)=  
�

��(�)
∑ [�(��)− �(�� + �)]²
�(�)
���     (2.11) 

 

onde z(uα) e z(uα + h) são o valores nas localizações uα e uα+h respectivamente, e N(h) é o 

número de pares separados pelo vetor h. O semivariograma experimental pode não tender a 

zero, embora por definição �(0) = 0. 

 O cálculo do semivariograma experimental não é algo simples e direto. O 

semivariograma é sensível à distribuição dos pontos amostrais e à distribuição estatística 

associada (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). Com relação a distribuição espacial dos pontos 

amostrais, ela pode ser regular e irregular. 

2.4.1 Distribuição regular 

 

 Nesse caso, o semivariograma pode ser calculado diretamente com base nos pontos 

amostrais. Em uma malha bidimensional, os pares de pontos encontrados para uma 

determinada distância h, ao longo de uma direção, são usados para calcular as diferenças ao 

quadrado, as quais são acumuladas para o cálculo da média, conforme na Equação (2.11). 

Vale salientar que essa distância h é o módulo do vetor h e a direção é a orientação do mesmo 

vetor. As direções para o cálculo são principalmente as direções ortogonais Leste-Oeste e 

Norte-Sul. Outras direções podem ser obtidas, contudo são limitadas pela quantidade de 
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pontos em cada eixo. Em uma malha tridimensional, existe também a direção vertical, que é 

perpendicular à direção da estratigrafia da região (DEUTSCH, 2002). 

 A Figura 2.3 apresenta uma malha regular bidimensional, na qual está sendo calculado 

o semivariograma experimental de um “lag” ou “passo” unitário na direção Leste-Oeste. 

Apesar da malha ser regular, nem sempre os pontos em todas as localidades foram medidos, o 

que pode ser atribuído a diversos fatores como: falta de acesso por causa de acidentes 

geográficos (lagos, rios, encostas íngremes, etc.), bem como pela falta de interesse 

econômico, entre outros (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). 

Figura 2.3 - Cálculo de variogramas experimentais segundo um lag unitário na direção Leste-Oeste. 

 

Fonte: Drummond, 2016. 

2.4.2 Distribuição irregular 

 

 Para pontos numa distribuição irregular, é necessário se definir parâmetros adicionais, 

além do passo, da direção e da inclinação. Isso é necessário para que malha seja regularizada. 

Para cada ponto de dado, define-se uma janela, dentro da qual pode existir um ou mais pontos 

ou nenhum (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). Essa janela é definida pela direção, inclinação, 

tolerância angular horizontal e vertical, largura máxima horizontal e vertical, tamanho do 

passo e quantidade de passos.  

A Figura 2.4 representa a janela de investigação em uma malha bidimensional, onde a 

inclinação, largura máxima vertical e tolerância angular vertical não são aplicadas. Cada 

passo representa o valor da distância h da malha regular, os pontos que se encontrarem nessa 

janela serão considerados para formação de pares que serão contabilizados no cálculo do 

semivariograma experimental. 
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Figura 2.4 – Malha irregular bidimensional 

 

Fonte: modificado de Pannatier, 1994. 

 

2.5 Amplitude, patamar e efeito pepita 

 

 O crescimento do semivariograma experimental com o aumento da distância indica a 

redução da influência do valor amostral com a distância. Quando o semivariograma cresce 

indefinitivamente com o aumento da distância, isso é um indicativo que a estacionaridade de 

segunda ordem não é alcançada. Caso seja alcançada, o valor da função irá flutuar em torno 

de um valor, o qual é denominado patamar, e a distância em que esse limite é alcançado é 

denominado de amplitude. Pontos separados além da amplitude não apresentam nenhuma 

correlação entre eles (ARMSTRONG, 1998).  

 A Figura 2.5 apresenta um exemplo de um semivariograma experimental, no qual 

estão destacados o patamar e a amplitude da função. Como foi descrito anteriormente, o valor 

do patamar é a linha pela qual os valores mais altos da função oscilam, dessa forma, o 

patamar não é o valor mais alto encontrado do semivariograma experimental. 
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Figura 2.5 – Exemplo de semivariograma experimental. 

 

Fonte: modificado de Camargo, 2001. 

 

 Na Figura 2.5, apesar de que pela definição �(0) = 0, o valor do semivariograma, 

quando h tende a 0, não é igual a zero, esse efeito é chamado de efeito pepita. Ela é 

decorrente de erros de medida e/ou devido variação espacial em distâncias menores que o 

menor passo observado no conjunto de dados (o passo 0 presente na Figura 2.4).  

2.6 Isotropia e anisotropia 

 

 Se o covariograma e o semivariograma dependerem da distância e da direção, é dito 

que eles são anisotrópicos. Se eles dependem apenas da magnitude do vetor h, é dito que eles 

são isotrópicos (ROBERTSON, 2002). Quando o semivariograma experimental apresenta 

anisotropia, uma transformação de coordenadas pode ser realizada para obter um modelo 

isotrópico (GOOVAERTS, 1997), esse procedimento será apresentado na Seção 2.8.  

 A anisotropia em reservatórios de petróleo é um fenômeno no qual as propriedades 

físicas de um mesmo corpo dependem da direção que são medidas. Ela vai apresentar um 

ângulo de maior continuidade e um ângulo de menor continuidade na direção horizontal, e a 

direção vertical será perpendicular a esses ângulos (DEUTSCH, 2002). A identificação desse 

ângulos pode ser auxiliada pelo conhecimento da geologia da porção de reservatório estudada. 

Para encontrar o ângulo de maior continuidade, um mapa de variogramas pode ser utilizado 

(comumente o termo “variograma” é utilizado para se referir a função semivariograma nos 
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programas geoestatísticos). O mapa apresenta os semivariogramas em diversas direções, de 

modo que seja possível identificar as direções de maior e menor continuidade.  

A Figura 2.6 apresenta um mapa de variogramas gerado pelo software Geokrigagem. 

A direção de maior continuidade é representada pela reta vermelha posicionada em 145º e a 

de menor continuidade é representada pela reta azul posicionada em 55º. O ângulo entre as 

direções de mínima e máxima continuidade é de 90º. A maior continuidade é encontrada onde 

os valores do semivariograma são mais baixos, já que a função representa a dissimilaridade. 

Logo, a menor continuidade é determinada na direção que os valores apresentam-se mais 

elevados. O mapa ilustrado na Figura 2.6 está em coordenadas polares, no entanto um mapa 

em coordenadas cartesianas também pode ser utilizado para identificar a direção principal. 

 

Figura 2.6 – Mapa de variogramas. 

 

Fonte: GeoKrigagem, 2015. 

 

 A anisotropia pode ser categorizada em: geométrica e zonal. A anisotropia geométrica 

caracteriza-se por um único patamar e amplitudes diferentes. Já a anisotropia zonal apresenta 

patamares diferentes conforme a direção, mas todos sobre uma mesma amplitude. A 

combinação dos dois tipos de anisotropia também é possível, ela é chamada de anisotropia 
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mista. Tanto o patamar como o alcance variam na mista. A Figura 2.7 apresenta um 

semivariograma com a anisotropia geométrica e Figura 2.8 apresenta um com a anisotropia 

zonal. 

Figura 2.7 – Semivariogramas que apresentam anisotropia geométrica. 

 

Fonte: Sas, 2010. 

Figura 2.8 – Semivariogramas que apresentam anisotropia zonal. 

 

Fonte: Sas, 2010. 

2.7 Parametrização de modelos isotrópicos 

 

O semivariograma experimental não pode ser utilizado diretamente nos próximos 

procedimentos geoestatísticos, como a krigagem e simulação, então um modelo paramétrico  
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deve ser ajustado a curva dos valores experimentais. Existe duas razões para modelagem 

dessas curvas (DEUTSCH, 2002): 

 O valor do semivariograma é requerido em todas as direções e em distâncias variadas, 

no entanto o semivariograma experimental é medido apenas em determinados passos e 

direções. 

 A medida do semivariograma - �(h) deve ser definida positiva para o correspondente 

modelo do covariograma. Um modelo definido positivo garante que as equações da 

krigagem tenham resposta e que a variância da krigagem seja positiva. 

Por essas razões, os semivariogramas devem ser ajustados por funções que sejam 

definidas positivas, como a esférica, a exponencial e a gaussiana (DEUTSCH, 2002). 

Qualquer função que seja definida positiva pode ser utilizada para o ajuste, incluindo modelos 

tabulares (MYERS, 1991). 

2.7.1 Efeito Pepita 

 

 O modelo do efeito pepita é entendido como apenas o puro ruído do processo. Ele é 

definido pela Equação (2.12): 

 

�(ℎ)= �
0 ���� ℎ = 0
� ���� ℎ > 0

      (2.12) 

 

onde c é a contribuição do modelo e c ≥ 0. O efeito pepita é usado para modelar a 

descontinuidade na origem do semivariograma e ele alcança o patamar quando h > 0. 

2.7.2 Esférico 

 

 O modelo esférico tem um alcance a e uma contribuição c. Ele é definido pela 

Equação (2.13):  

�(ℎ)= �
��

�

�

�

�
−

�

�
�
�

�
�
�

� ���� 0 ≤ ℎ < �

� ���� ℎ ≥ �
    (2.13) 

 

onde c ≥ 0. O semivariograma exibe um comportamento linear perto da origem, e uma vez 

que chega no alcance a, o valor é limitado no patamar e permanece constante. 
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2.7.3 Exponencial 

 

 O modelo exponencial alcança a sua contribuição assintoticamente e tem uma 

amplitude prática a. O modelo é definido pela Equação (2.14): 

 

�(ℎ)= ��1 − exp�−
��

�
�� ���� ℎ ≥ 0    (2.14) 

onde c ≥ 0. 

2.7.4 Gaussiano 

 

O modelo gaussiano alcança a sua contribuição assintoticamente, como o modelo 

exponencial, e tem uma amplitude prática a. O modelo é definido pela Equação (2.15): 

 

�(ℎ)= ��1 − exp�−
��²

�²
�� ���� ℎ ≥ 0    (2.15) 

onde c ≥ 0. 

2.7.5 Outros modelos e comparativo dos modelos paramétricos 

 Os modelos apresentados são os mais utilizados na modelagem, no entanto outros 

modelos podem ser encontrados como o modelo linear, cúbico, de potência, pentaesférico e 

efeito furo (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). O modelo ajustado também pode ser 

representado pela combinação dos mesmos, transformando o patamar da combinação no 

somatório das contribuições de cada modelo. 

 A Figura 2.9 apresenta um semivariograma, no qual estão presentes os três modelos 

paramétricos: esférico, exponencial e gaussiano. As curvas exponencial e gaussiana não 

alcançam o patamar, logo a amplitude apresentada denota a um valor limite, onde pode se 

considerar que a partir desse ponto não existe mais correlação espacial. 
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Figura 2.9 – Modelos paramétricos de semivariograma. 

 

Fonte: modificado de Bohling, 2005. 

 

2.8 Parametrização de modelos anisotrópicos 

 

Modelos anisotrópicos são necessários quando os semivariogramas experimentais 

apresentam diferentes continuidades espaciais em diferentes direções. Um canal de arenito, 

por exemplo, pode apresentar maior continuidade de porosidade na direção do canal do que na 

direção através do canal (KELKAR; PEREZ, 2002).  

Para modelagem, considera-se que as direções de máxima e mínima continuidade são 

ortogonais. Como já foi citado na Seção 2.6, vão ser categorizadas duas anisotropias: a 

geométrica e a zonal. 

2.8.1 Anisotropia geométrica 

 

Anisotropia geométrica é observada quando o diagrama das direções de máxima e 

mínima continuidade apresentam a mesma forma e o mesmo patamar, mas diferentes 

amplitudes. A Figura 2.10 apresenta dois semivariogramas, um na direção de máxima 

continuidade – representado pelo índice u – e um na direção de mínima continuidade – 
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representado pelo índice v. Os semivariogramas possuem o mesmo patamar, mas apresentam 

amplitudes diferentes, caracterizando a anisotropia geométrica. 

Figura 2.10 – Anisotropia geométrica 

 

Fonte: modificado de Kelkar e Perez, 2002. 

 

 Para modelar os dois semivariogramas com o mesmo patamar, ��(ℎ) e ��(ℎ) devem 

apresentar a mesma combinação de modelos, contudo com amplitudes diferentes. A Equação 

(2.16) e a Equação (2.17) apresentam um exemplo de modelo para a direção de máxima 

continuidade e um modelo para a de mínima continuidade, respectivamente. 

 

��(ℎ)=  �� + ��������
(ℎ)     (2.16) 

 

��(ℎ)=  �� + ��������
(ℎ)     (2.17) 

 

onde C0 é a contribuição do efeito pepita, C1 é a contribuição do modelo esférico apresentado, 

������
(ℎ) e ������

(ℎ) são as funções do modelo esférico com amplitude au e av, 

representando o modelo para a direção de máxima e mínima continuidade, respectivamente. 

 Os exemplos apresentam a mesma combinação de termos, de modo que a contribuição 

de cada modelo é igual em ambas as equações. A equação não precisa ser restringida a 

combinação de dois modelos, ela pode ser composta de quantos modelos forem necessários, 
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desde que as contribuições em ambas as direções sejam a mesma. Esse tipo de modelagem 

satisfaz a condição de definição positiva (KELKAR; PEREZ, 2002). 

 Para estimar o semivariograma em qualquer direção, é necessário entender que 

qualquer modelo com patamar pode ser convertido em um modelo equivalente com a 

amplitude igual a 1 (KELKAR; PEREZ, 2002). Considerando que o modelo tenha amplitude 

a, pode se definir uma variável adimensional hd, conforme a Equação (2.18): 

 

ℎ� =
�

�
      (2.18) 

 

onde h é o módulo do vetor da distância ao ponto. Utilizando a Equação (2.18) é possível 

realizar a conversão do modelo esférico, por exemplo, apresentado na Equação (2.19): 

 

�(ℎ�)= �
��

�

�
ℎ� −

�

�
ℎ�

��  ���� 0 ≤ ℎ < �

� ���� ℎ ≥ �
   (2.19) 

 

 Transformações similares pode ser realizadas no modelo exponencial e gaussiano. 

 Se a direção de máxima continuidade (u) é θ, então a de menor continuidade (v) é 

(θ+90º) e a direção vertical (w) é ϕ, sendo ortogonal as outras duas. Nem sempre os pontos 

estão distanciados por um vetor que coincide com o eixo original das coordenadas (u’, v’, 

w’), então torna-se necessário rotacionar os eixos para que eles coincidam com os eixos de 

máxima e mínima continuidade e com a direção vertical. A Figura 2.11 apresenta a rotação 

das direções originais para a direção de máxima e mínima continuidade em (a) e a rotação da 

direção vertical em (b). 
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Figura 2.11 – Rotação em três dimensões 

 

Fonte: Kelkar e Perez, 2002. 

 

Para encontrar o vetor h definido arbitrariamente, deve-se multiplicar o vetor h’ 

(orientado pelos eixos originais) por uma matriz rotacional que pode ser escrita pela Equação 

(2.20): 

[�]= �

cos(�)cos (ϕ) ���(�)cos (ϕ) ���(ϕ)
− ���(�) cos (�) 0

− cos(�)���(ϕ) −���(�)���(ϕ) cos (ϕ)
�    (2.20) 

 

 A transformação das coordenadas pode ser escrita pela Equação (2.21) e pela Equação 

(2.22): 

[�]= [�][��]      (2.21) 

onde,  

[�]= �

ℎ�
ℎ�
ℎ�

�       (2.22) 

 

 Uma vez que o vetor h é calculado, a magnitude do vetor normalizado hd pode ser 

calculado pela Equação (2.23): 

 

ℎ� = ��
��

��
�
�

+ �
��

��
�
�

+ �
��

��
�
�

     (2.23) 
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onde au, av e aw são as amplitudes nas direções u, v e w, respectivamente. A partir do 

resultado da Equação (2.23), pode-se obter o valor do semivariograma utilizando um modelo 

com amplitude unitária. Caso a equação do semivariograma seja composto pela combinação 

de diversos modelos, por exemplo tenha uma contribuição esférica e gaussiana, deve ser 

calculado um valor de hd para cada contribuição, respeitando as amplitudes de cada modelo. 

2.8.2 Anisotropia Zonal 

 

 Anisotropia zonal é observada quando os semivariogramas apresentam patamares 

diferentes. Usualmente, ela é observada na comparação do semivariograma horizontal e 

vertical (KELKAR; PEREZ, 2002). Diferentemente da anisotropia geométrica, na modelagem 

zonal é possível ter patamares e amplitudes distintos, contudo ainda existem restrições. Ela 

requer que os semivariogramas sejam ortogonais e que sejam utilizados os mesmos modelos 

paramétricos. A Equação (2.24) e a Equação (2.25) apresentam um exemplo de anisotropia 

zonal, ambas equações são composta da combinação linear do efeito pepita e o modelo 

esférico. 

 

��(ℎ)=  �� + ��������
(ℎ)      (2.24) 

 

�� (ℎ)=  �� + (��+��
�) ������

(ℎ)     (2.25) 

 

onde C0 é a contribuição do efeito pepita, C1 é a contribuição do modelo esférico apresentado, 

C’1 é o acréscimo na contribuição no modelo vertical, ������
(ℎ) e ������

(ℎ) são as funções 

do modelo esférico com amplitude au e aw, representando o modelo para a direção de máxima 

continuidade horizontal (u) e para a direção vertical (w), respectivamente. 

 A Figura 2.12 apresenta os semivariogramas descritos em (2.24) e (2.25), onde é 

caracterizada a anisotropia zonal. 
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Figura 2.12 – Anisotropia Zonal 

 

Fonte: modificado de Kelkar e Perez, 2002. 

 

 Para calcular o semivariograma em qualquer direção em casos de anisotropia zonal são 

necessários um vetor unitário hd, similar ao que foi desenvolvido na geométrica, sendo a 

magnitude calculada a partir da Equação (2.23), e um vetor unitário h’d que sua magnitude 

pode ser calculada pela Equação (2.26): 

 

ℎ�
� =

��

��
       (2.26) 

 

 Com esses dois vetores unitários é possível estimar o valor do semivariograma a partir 

da Equação (2.27): 

 

�(ℎ)=  �(ℎ�)+ �(ℎ�
�)      (2.27) 

 

onde �(ℎ�) representa a componente do semivariograma que abrange a distância total entre 

os pontos e �(ℎ�
�) representa a componente referente a distância vertical dos pontos. O 

primeiro termo é responsável por contabilizar a anisotropia geométrica e o segundo termo a 

zonal.  
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 Os valores de �(ℎ�)  e �(ℎ�
�), a partir dos modelos de ��(ℎ) e �� (ℎ) apresentados nas 

Equações (2.24) e (2.25), respectivamente, são apresentados na Equação (2.28) e na Equação 

(2.29): 

�(ℎ�)= �� + �������(ℎ�)     (2.28) 

 

�(ℎ�
�)=  ��

������(ℎ�
�)     (2.29) 

 

 Desse modo, é possível contabilizar tanto a anisotropia geométrica quanto a zonal 

convertendo o vetor de distância entre os pontos em vetores unitários, de modo que possibilite 

calcular o valor do semivariograma em qualquer direção. Apesar dos exemplos mostrados nas 

equações apresentarem combinação linear apenas do efeito pepita e do modelo esférico, os 

outros modelos paramétricos podem ser incorporados, entretanto os vetores unitários para 

cada modelo devem ser calculados, da mesma forma que na parametrização da anisotropia 

geométrica. 

2.9 Transformação de dados 

 

 Transformações de dados são em diversas situações necessárias na geoestatística, 

sendo as mais comuns utilizadas: a gaussiana, a logarítmica e a indicadora (YAMAMOTO; 

LANDIM, 2013). 

2.9.1 Transformada gaussiana 

 

 A transformação gaussiana é baseada na curva teórica da distribuição de Gauss, 

conhecida como distribuição normal. Os valores da variável de interesse são classificados em 

ordem crescente, de modo que, o primeiro ponto pertença a primeira classe (r(u1) = 1) e o n-

ésimo termo pertença a n-ésima classe (r(un)=n). Dividindo a classe do ponto por (n+1) 

obtém-se o quantil referente ao ponto (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). Tomando a função 

gaussiana inversa desses quantis se calculam os escores da distribuição normal, conforme a 

Equação (2.30): 

�(��)=  ��� �
�(��)

���
�      (2.30) 

onde ���(∙) é função gaussiana inversa que fornece o valor da distribuição normal padrão 

(média igual a 0 e variância igual a 1) para o quantil �
�(��)

���
�. 
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 Sabendo que a distribuição normal é simétrica, pode-se calcular o valor de ���(∙) 

baseado em sua função complementar. De acordo com a Equação (2.31), sendo �(∙) a função 

de distribuição acumulada e �(∙) a função de distribuição acumulada complementar, tem-se 

que (COOKS, 2017): 

 

�(∙)+ �(∙)= 1     (2.31) 

 

Assim se �(∙) = p, então �(∙) = 1 – p. O que leva a Equação (2.32): 

 

���(�)= ���(1 − �)    (2.32) 

 

 Devido à simetria da distribuição, resulta-se na Equação (2.33): 

 

���(�)= −���(�)     (2.33) 

 

 O valor de ���(�) pode ser calculado conforme a Equação (2.34) (ABRAMOWITZ; 

STEGUN, 1964): 

 

���(�)=  
��� �������

�

���������������
+ �(�),����� �= ��� 

�

��
   (2.34) 

|�(�)|< 4,5 × 10�� 

�� = 2,515517 �� = 0,802853 �� = 0,010328 

�� = 1,432788 �� = 0,819269 �� = 0,001308 

 

 Desse modo, utilizando a Equação (2.34) , é possível encontrar o valor da 

transformada gaussiana da variável original. 

2.9.2 Transformada logarítmica 

 

 A transformada logarítmica é obtida extraindo-se o logaritmo natural do valor da 

variável original, conforme a Equação (2.35): 

 

�(�)= ln��(�)�     (2.35) 
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 Se a distribuição é lognormal, a Equação (2.35) garante que a distribuição dos valores 

transformados seja normal. 

2.9.3 Transformada indicadora 

 

 Uma variável aleatória contínua pode ser discretizada em relação a um valor de 

referência, como teor de corte/cutoff. Essa relação pode ser expressa pela Equação (2.36): 

 

�(�; ��)= �
0,�� �(�)> ��
1,�� �(�)≤  ��

    (2.36) 

 

onde zc é o teor de corte. 

2.10 Krigagem 

 

 Krigagem é um processo geoestatístico de estimativa de valores de variáveis 

distribuídas no espaço e/ou tempo, com base nos valores adjacentes quando considerados 

interdependentes pela análise variográfica. A krigagem apresenta uma estimativa não 

tendenciosa e com mínima variância associada (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). A 

krigagem apresenta uma família de algoritmos conhecidos e nesta seção serão apresentados os 

seguintes: krigagem simples, krigagem da média, krigagem ordinária, krigagem 

multigaussiana e krigagem lognomal. 

2.10.1 Krigagem simples 

 

 A krigagem simples assume que o valor de uma variável em uma localização não 

amostrada pode ser estimada pela Equação (2.37) (KELKAR; PEREZ, 2002): 

 

���
∗ (��)= �� + ∑ ��

����(��)
�
���     (2.37) 

 

onde ���
∗ (��) é o valor estimado pela krigragem simples, ��(��) é o valor de uma amostra 

nas proximidades do local, n é o número de pontos presentes na vizinhaça de investigação, 

��
��é o peso associado a cada amostra, �� é uma constante. 
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 Para determinar os valores ótimos de ��
��, podem ser utilizadas técnicas de estimador 

não tendencioso de mínima variância (minimum variance unbiesied estimator – MVUE). De 

acordo com a Equação (2.38), uma condição não tendenciosa requer: 

 

�[���
∗ (��)− �(��)]= 0      (2.38) 

 

 Substituindo o valor de ���
∗ (��) da Equação (2.37) na (2.38), resultando na Equação 

(2.39), tem-se que: 

�� + ∑ ��
���

��� �[�(��)]= �[���
∗ (��)]   (2.39) 

 

 Baseado na primeira estacionaridade, pode-se assumir que �[�(��)]= �[���
∗ (��)], 

que implica na Equação (2.40): 

�� = � �1 − ∑ ��
���

��� �    (2.40) 

 

onde m é a média de Z(u). 

 Para a condição de que não haja tendência (que será referida como condição de não-

enviesamento), também é necessário encontrar a mínima variância. Desse modo, conforme a 

Equação (2.41), os pesos devem ser escolhidos para que 

 

 ��[���
∗ (��)− �(��)]    (2.41) 

 

seja minimizada (KELKAR; PEREZ, 2002). O resultado dessa condição é a Equação (2.42):  

 

∑ ��
������− ���= �(�� − ��)

�
���  ���� �= 1,… ,�   (2.42) 

 

onde ����− ��� é a covariância entre os pontos localizados em ui e uj, e �(�� − ��) é a 

covariância entre o ponto amostral ui e o local não amostrado u0.  

 Na forma matricial a Equação (2.42) pode ser escrita conforme a Equação (2.43): 

 

�
�(�� − ��) ⋯ �(�� − ��)

⋮ ⋱ ⋮
�(�� − ��) ⋯ �(�� − ��)

��
��
��

⋮
��
��
�= �

�(�� − ��)
⋮

�(�� − ��)
�   (2.43) 
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 Os pesos são utilizados para calcular o valor da variável no local não amostrado pela 

Equação (2.37). Também é necessário calcular a variância do erro associado a estimativa, que 

pode ser escrita pela Equação (2.44): 

 

���
� = �(�� − ��)− ∑ ��

���(�� − ��)
�
���     (2.44) 

 

 Caso os valores dos pesos obtidos na Equação (2.43) sejam negativos, um algoritmo 

de correção pode ser aplicado (RAO; JOURNEL, 1997). Inicialmente deve-se encontrar o 

maior peso negativo em módulo, conforme a Equação (2.45): 

 

� =  −min (��
��,�= 1,… ,�)     (2.45) 

 

onde c é o módulo do maior peso negativo. Essa constante é adicionada a todos os pesos que, 

em seguida, são normalizados para retornar à soma dos pesos igual a 1, resultando na Equação 

(2.46): 

��
� =

��
�� ��

∑ (��
�� ��)�

���

 ���� �= 1,… ,�     (2.46) 

 

 Após a correção, o peso negativo, que corresponde ao maior peso em módulo, é 

eliminado, e os demais, preservados. 

 

2.10.2 Krigagem da média 

 

 A krigagem simples considera que a média é conhecida e constante em todo o domínio 

amostral. No entanto, a média nem sempre é constante e definida. Nesses casos é necessário 

estimar a média em torno de uma região caracterizada por uma vizinhança com n pontos 

amostrais mais próximos (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). A média para essa vizinhança 

pode ser calculado pela Equação (2.47) (WACKERNAGEL, 1995): 

 

� ∗ = ∑ ��
�� �(��)

�
���      (2.47) 

 

onde m* é a média local e ��
��  é o peso da krigagagem da média da amostra i. Considerando 

que a média existe em toda a região e é representada na Equação (2.48): 
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�[�(�)]= �       (2.48) 

 

 Utilizando as técnicas de MVUE, o erro da estimativa (m*-m) deve ser igual a zero, 

conforme a Equação (2.49): 

�[� ∗ − � ]= 0     (2.49) 

 

 A Equação (2.49) resultará na condição de não-enviesamento, ilustrada na Equação 

(2.50): 

∑ ��
�� = 1�

���       (2.50) 

 

 A variância do erro da estimativa pode ser calculada pela Equação (2.51): 

 

�²[� ∗ − � ]= ∑ ∑ ��
���

��� ��
���

��� �(�� − ��)   (2.51) 

 

 Para encontrar os pesos ótimos, deve-se minimizar o valor da variância, respeitando a 

condição de não-enviesamento, o que irá resultar em uma função contendo o multiplicador de 

Lagrange, μ. Para obter a otimização, será necessário resolver um sistema de equações 

lineares chamado de equações da krigagem média (Yamamoto; Landim, 2013), escritas pela 

Equação (2.52): 

�
∑ ��

�� �(�� − ��)
�
��� − ��� = 0 ���� �= 1,… ,�

∑ ��
�� = 1�

���

   (2.52) 

 

onde ���  é o multiplicador de Lagrange da krigagem da média. 

 Desse modo, o valor da variável do ponto não amostrado na krigagem da média pode 

ser estimado pela Equação (2.53) (YAMAMOTO; LANDIM, 2013): 

 

����
∗ (��)=  ∑ [��

���
��� + (1 − ∑ ��

���
��� )��

�� ]�(��)  (2.53) 

2.10.3 Krigagem ordinária 

 

 A krigagem ordinária é a krigagem simples com a média local calculada pela 

krigagem da média. É o método mais utilizado devido sua simplicidade e os resultados que 

proporciona (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). 
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 O estimador da krigagem ordinária está representado na Equação (2.54): 

 

���
∗ (��)=  ∑ ���(��

�
��� )    (2.54) 

 

onde ���
∗ (��) é o valor estimado pela krigagem ordinária e �� é o peso de cada ponto 

amostral.  

 De forma similar à que foi apresentada nas Seções 2.10.1 e 2.10.2 , baseado nas 

técnicas de MVUE, para se obter os pesos ótimos da Equação (2.54), tem de se resolver o 

sistema de equações lineares representado na Equação (2.55): 

 

�
∑ ���(�� − ��)
�
��� − � =  �(�� − ��) ���� �= 1,… ,�

∑ �� = 1�
���

   (2.55) 

 

onde μ é multiplicador de Lagrange. 

 A variância da krigagem pode ser calculado pela Equação (2.56): 

 

���
� = �(�� − ��)−  ∑ ���(�� − ��)

�
��� + �   (2.56) 

 

onde ���
�  é a variância da krigagem ordinária. 

2.10.4 Krigagem multigaussiana 

 

 A krigagem multigaussiana consiste na estimativa de um ponto não amostrado 

utilizando os dados no espaço normal. A transformação gaussiana dos dados originais garante 

que a distribuição normal, com média zero e variância igual a 1. Os pesos são determinados 

de forma equivalente a krigagem ordinária, mas a estimativa é feita no espaço normal e 

posteriormente invertida.  

 

2.10.4.1 Correção da krigagem ordinária 

 

Em métodos não lineares, nos quais são aplicados transformadas, como na krigagem 

multigaussiana e na lognormal, as transformadas inversas apresentam vieses. Para corrigir o 

enviesamento pode ser realizada a correção do efeito da suavização da krigagem ordinária 
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(YAMAMOTO; LANDIM, 2013).O método de correção tem como ponto de partida a 

validação cruzada dos dados, que consiste na estimativa sobre cada ponto amostral. Assim, 

para cada ponto amostral têm-se o valor estimado e o valor original. O erro da estimativa pode 

ser definido pela Equação (2.57): 

 

���� =  �∗(��)− �(��)    (2.57) 

 

onde Erro é o erro da estimativa, Y*(u0) é a estimativa do ponto amostral da transformação 

não linear e Y(u0) é a transformada do ponto amostral. 

 Para cada ponto amostral tem-se a incerteza S0, expressa como desvio padrão da 

interpolação, associado à Y*(u0). Uma nova variável aleatória, NS0, representa o erro por 

unidade de desvio padrão, ilustrado na Equação (2.58) (YAMAMOTO, 2005): 

 

� �� =  −
����

��
      (2.58) 

 

 Após isso, para cada ponto amostral, duas variáveis aleatórias poderão ser associadas, 

Y(u) e NS0. Utilizando os pesos da krigagem ordinária, podem ser estimados ���
∗ (��) e ���

∗ 

e obtido o desvio padrão da interpolação S0, para cada ponto não amostrado da malha. Desse 

modo, a estimativa corrigida pode ser escrita pela Equação (2.59): 

 

���
∗∗ (��)=  ���

∗ (��)+ ���
∗ ∙��    (2.59) 

 

A quantidade de correção pode ser negativa ou positiva, dependendo da ocorrência de 

subestimativa ou superestimativa, respectivamente. Em algumas vezes a estimativa é 

supercorrigida, permitindo que ela extrapole o valor mínimo (���
∗ (��) < ymin) e máximo 

(���
∗ (��) > ymáx) dos valores dos pontos vizinhos próximos (YAMAMOTO, 2007). Nesses 

casos, a quantidade de correção ���
∗ ∙�� é substituída por delta = ���

∗ (��)-ymin, se ���
∗ < 0, e 

por delta = ymáx -���
∗ (��), se  ���

∗ > 0. Assim, as estimativas corrigidas podem ser 

calculadas pela Equação (2.60): 

 

�
���
∗∗ (��)=  ���

∗ (��)+ ���
∗ ∙�� ∙�����

���
∗∗ (��)=  ���

∗ (��)+ �����∙�����
   (2.60) 
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onde fator é uma constante que faz a variância das estimativas ���[���
∗∗ (��)] seja igual à 

variância dos pontos de dados transformados ���[�(��)]. 

 As quantidades de conversão apresentadas na Equação (2.60) podem ser agrupadas em 

uma nova variável aleatória ����
∗ (��) e a expressão pode ser resumida a Equação (2.61): 

 

���
∗∗ (��)=  ���

∗ (��)+ ����
∗ (��)∙�����   (2.61) 

 

 O fator apresentado nas Equações (2.60) e (2.61) pode ser calculado pela Equação 

(2.62) (YAMAMOTO; LANDIM, 2013): 

 

�����=  
���������

∗ (��),��� �
∗ (��)��√∆

����[��� �
∗ (��)]

     (2.62) 

 

onde o valor de ∆ pode ser calculado com a Equação (2.63) (YAMAMOTO, 2007): 

 

∆= 4�������
∗ (��),����

∗ (��)�
�

− 4��������
∗ (��)�(���[���

∗ (��)]− ���[�(��)])

 (2.63) 

 Dessa forma, torna-se possível corrigir o efeito da suavização da krigagem ordinária 

em variáveis transformadas. 

2.10.4.2 Teste de multigaussianidade 

 

 A krigagem multigaussiana trabalha com a hipótese de multigaussinidade dos dados. 

Devido à alta complexidade de se testar essa hipótese para três pontos ou mais, o teste de 

bigaussianidade é adotado. Um possível teste de bigaussianidade foi proposto por Goaverts, 

que consiste no seguinte (YAMAMOTO; LANDIM, 2013): 

 os dados originais Z(u) são transformados para o domínio gaussiano Y(u); 

 os dados transformados são utilizados para cálculo e modelagem do semivariograma 

experimental ��(ℎ); 

 como o modelo do semivariograma, deriva-se o covariograma ��(ℎ)=  ��(0)−

 ��(ℎ); 
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 em seguida, estabelecem-se alguns percentis p, dos quais se derivam os escores da 

distribuição normal yp; 

 com os escores, determinam-se as respectivas variáveis indicadoras; 

 as variáveis indicadoras obtidas são utilizadas para calcular os semivariogramas 

experimentais ��
∗(ℎ;��); 

 para os mesmos escores, também se calculam os semivariogramas teóricos para cada 

variável indicadora: ���ℎ;���= � − �(ℎ;��); 

 em que a função de distribuição acumulada gaussiana é calculada por: ��ℎ;���=

�

��
∫ exp [

���
�

�����(�)

���������� (�)�

�
]��, e que pode ser resolvida numericamente usando a 

regra de Simpson; 

 finalmente, os semivariogramas experimentais e teóricos  correspondentes aos 

percentis são comparados entre si e se aderência for boa entre os pares, aceita-se a 

hipótese de biugaussinidade e, consequentemente, a de multigaussianidade. 

Após a verificação, pode-se proceder às estimativas por meio de krigagem 

multigaussiana, cujo estimador é definido pela Equação (2.64): 

 

���
∗ (��)= ∑ ���(��)

�
���     (2.64) 

 

 Os pesos ótimos são obtidos da mesma forma que a krigagem ordinária, contudo deve 

ser utilizado o modelo do correlograma para os valores transformados, ��(ℎ). Após encontrar 

todos os valores de ���
∗ (��) e os valores sendo corrigidos pela metodologia apresentada na 

Seção 2.10.4.1 a transformada inversa é aplicada, conforme a Equação (2.65): 

 

���
∗∗ (��)=  �������

∗∗ (��)�    (2.65) 

 

onde ���(∙) é a função inversa da transformação gaussiana. 

2.10.5 Krigagem lognormal 

 

  A krigagem lognormal consiste na krigagem ordinária dos dados após transformação 

logarítmica. Conforme a Equação (2.66), o estimador da krigagem lognormal é: 
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���
∗ (��)= ∑ ���(��)

�
���     (2.66) 

 

onde �(��) é a transformada logarítmica da variável Z(ui). 

 Os pesos ótimos são obtidos da mesma forma que na krigagem ordinária. A estimativa 

���
∗ (��) é obtida com base em valores vizinhos próximos, de modo que ela estará sujeita a 

uma incerteza, tornando necessário adicionar um termo de não-enviesamento antes da 

transformada inversa (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). A correção da suavização da 

krigagem ordinária, descrita na Seção 2.10.4.1, pode ser utilizada como termo de não viés, 

resultando na seguinte transformada inversa expressa na Equação (2.67): 

 

���
∗∗ (��)= exp (���

∗ (��)+ ����
∗ (��)∙�����)  (2.67) 

 

onde ���
∗∗ (��) é o resultado da variável aleatória estimado pela krigagem lognormal após 

correção do enviesamento. 

2.11 Equações multiquádricas 

 

 A krigagem indicadora seria o método geoestatístico para a estimativas de variáveis 

discretas ou categóricas, contudo sua aplicação requer um semivariograma para cada uma 

delas, o que muitas vezes impossibilita seu uso, pois alguns tipos podem apesentar poucos 

pares de pontos (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). Uma alternativa para a estimativa de 

variáveis categóricas é a utilização de equações multiquádricas. 

 O método é bastante similar a krigagem, entretanto, invés de utilizar o covariograma 

para criar um sistema de equações e definir os melhores ponderadores, é utilizado funções de 

base radial. A estimativa pode ser escrita pela Equação (2.68) (YAMAMOTO, 2002): 

 

�∗(��)= ∑ � ��(��)
�
���     (2.68) 

 

onde Wi são os pesos da equação. 

 Essa equação tem como condição de restrição ∑ � � = 1�
��� , similar a condição usada 

na krigagem ordinária. Os pesos ótimos são obtidos a partir do seguinte sistema de equações 

representado na Equação (2.69) (YAMAMOTO, 2002): 
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�
∑ ���(�� − ��)
�
��� = �(�� − ��),���� �= 1,… ,�

∑ � � = 1�
���

  (2.69) 

 

onde �(∙) é a função de base radial. 

 As funções de base radial mais utilizadas são apresentadas na Tabela 2.1 

(YAMAMOTO, 2002). 

Tabela 2.1 – Funções de base radial 

Linear �(�)= |�| 

Cúbica �(�)= |�|³ 

Multiquádrica generalizada 
�(�)= (�+ |�|�)

���
�  ���� � = −1,0,…  

Splines �(�)= |�|²���|�| 

Gaussiana �(�)= exp (− �|�|�) 

 

Fonte: Yamamoto e Landim, 2013. 

 

em que |∙| é a norma do vetor em Rn e c é uma constante positiva. 

 As variáveis categóricas, que podem ser obtidas pela Equação (2.36),  podem ser 

manipuladas numericamente para interpolação de um tipo em um ponto não amostrado, 

conforme a Equação (2.70): 

 

���
∗ (��;�)=  ∑ ���(��;�)

�
���     (2.70) 

 

onde  ���
∗ (��;�) é a interpolação associado a um tipo k. Caso o valor de ���

∗ (��;�) for 

maior que 0,72, a variável categórica não amostrada no ponto u0 será do tipo k 

(YAMAMOTO; LANDIM, 2013). 

2.12 Simulação condicional 

 

Técnicas de estimativa, como a krigagem, consideram a relação espacial entre os 

dados amostrais e os pontos não amostrados para produzir uma melhor e única estimativa, que 

foram definidas como métodos determinísticos (Seção 2.1.1). Essa estimativa é realizada 

minimizando-se a variância do erro da estimativa. Na realidade, a minimização da variância 

do erro envolve a suavização das dispersões reais (JOURNEL; HUIJBREGTS, 1978). 
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Todos os algoritmos de interpolação tendem a suavizar a variabilidade espacial do 

atributo (GOOVAERTS, 1997). A simulação estocástica foi a solução adotada pela 

geoestatística para resolver o problema da suavização da krigagem (OLEA, 1999). A 

simulação estocástica é uma técnica que respeita os dados medidos, que reproduz o 

histogramas dos dados, que respeita o modelo espacial e que é consistente com os dados 

secundários. No entanto, ela não é a solução perfeita, já que se tem um ganho na precisão 

global e uma perda da precisão local. 

Os métodos de simulação estocástica buscam determinar aleatoriamente a componente 

de erro com base no método de Monte Carlo. Como o processo é aleatório, as realizações 

serão diferentes entre si, contudo o histograma amostral e o modelo de semivariograma 

amostral ainda são honrados (YAMAMOTO; LANDIM, 2013). 

O método de simulação mais utilizado para a modelagem de reservatórios é a 

simulação gaussiana sequencial (SGS), devido a simplicidade, flexibilidade e razoável 

eficiência (DEUTSCH, 2002). A SGS baseia-se na hipótese da multigaussianidade dos dados, 

a qual requer que não apenas o histograma seja normal, mas que a distribuição  de dois pontos 

também seja normal (Seção 2.10.4.2). O método da simulação sequencial direta (SSD) é uma 

alternativa para a SGS que não necessita da prévia transformação dos dados. 

2.12.1 Simulação gaussiana sequencial 

 

 A principal suposição da simulação gaussiana sequencial é que a função de 

distribuição acumulada local parte de uma distribuição normal padrão (ROBERTSON, 2002). 

Para realizar a SGS, em uma malha regular de localidades não amostradas, os seguintes 

passos podem ser utilizados (YAMAMOTO; LANDIM, 2013): 

1. Transferir todos os dados para o espaço normal padrão, como foi apresentado na 

Seção 2.; 

2. Escolher aletoriamente uma localidade da malha; 

3. Realizar a krigagem no nó da malha, no espaço gaussiano (podendo ser tanto a 

krigagem ordinária quanto a simples), para obter o valor de �∗(��) e da variância do 

erro da estimativa, σ² (deve-se usar os dados amostrais e os nós da malha previamente 

simulados); 
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4. Construir uma função de distribuição acumulada (cumulative distribution function, 

CDF), com média igual a �∗(��) e variância σ², e traçar aleatoriamente um valor da 

mesma; 

5. Colocar o valor traçado na malha e guardar para próxima construção de CDF; 

6. Escolher uma nova localidade e repetir os passo 3 – 6, até simular todos os nós da 

malha; 

7. Transferir todos os valores de voltar para o espaço original dos dados. 

No passo 4, a CDF pode ser criada a partir dos pesos da krigagem, o que evita 

extrapolação de valores, pois os valores são limitados pelo máximo e mínimo local. 

Ao final desse procedimento, tem-se uma realização da SGS. Podem ser obtidas várias 

realizações a cada realização os valores obtidos serão diferentes dos anteriores, já que a ordem 

dos nós simulados e os resultados traçados da CDF são obtidos de forma aleatória. Todas as 

realizações devem respeitar o histograma original. 

2.12.2 Simulação sequencial direta 

 

A simulação sequencial direta é uma alternativa para a simulação sequencial, quando a 

multigaussianidade não seja estabelecida. Na SSD, os dados são utilizados diretamente para a 

construção da CDF, não é necessário nenhuma transformação de dados. Para realizar a SSD, 

em uma malha regular de localidades não amostradas, os seguintes passos podem ser 

utilizados (YAMAMOTO; LANDIM, 2013): 

1. Escolher aleatoriamente uma localidade da malha; 

2. Realizar a krigagem ordinária, para obter os pesos dos dados na vizinhança de 

investigação; 

3. Construir uma CDF, utilizando os pesos da krigagem como probabilidades para cada 

ponto e traçar aleatoriamente um valor dela; 

4. Colocar o valor traçado na malha e guardar para a próxima construção de CDF; 

5. Escolher um novo nó da malha e repetir os passos de 2-5, até que a malha esteja 

completa. 

Outra alternativa para construção dessa CDF é usar uma função de distribuição 

acumulada gaussiana (SOARES, 2001), que pode ser caracterizada por média e variância 

condicionais, representadas na Equação (2.71) e na Equação (2.72), respectivamente: 
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���
∗ (��)= �(���

∗ (��))      (2.71) 

 

e 

���
� (��)=

�

�
∑ [�(��)− ���

∗ (��)]²
�
���    (2.72) 

 

onde  �(∙) é a transformação para os escores da distribuição normal. Nesse procedimento é 

utilizada a krigagem simples invés da ordinária. 

 A função de distribuição acumulada gaussiana é, em seguida, amostrada por Monte 

Carlo. Posteriormente, é aplicado a transformação inversa no valor simulado. 

 Também pode ser utilizada uma distribuição lognormal para modelar a função de 

distribuição acumulada local (ROBERTSON, 2002). A CDF tem uma variância logarítmica, 

σ²(u0), dada pela Equação (2.73): 

 

��(��)= ln�
���
� (��)

����
∗ (��)�

� + 1�    (2.73) 

 

onde ���
� (��) é a variância do erro da estimativa da krigagem simples descrita pela Equação 

(2.42) e ���
∗ (��) é a estimativa da krigagem simples. 

 A CDF tem uma média logarítmica, μ(u0), escrita pela Equação (2.74): 

 

�(��)= ln����
∗ (��)�−

��(��)

�
    (2.74) 

 

 O valor simulado é dado pela Equação (2.75): 

 

����
∗ (��)= exp (�(��)+ ���(��))   (2.75) 

 

onde r é um número aleatório entre 0 e 1. 

 Para criação da CDF ainda pode ser utilizado o modelo bootstrap, que é baseado na 

replicação de um histograma referência (CAERS, 2000). O histograma é representado por 

uma série de quantis ��
���

, onde k = 1, 2, 3, ..., K. Cada quantil tem uma probabilidade igual 

de ocorrer, 1/K. A média e a variância da série de quantis são descritas pela Equação (2.76) e 

pela Equação (2.77), respectivamente: 
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� ��� =
∑ ��

����
���

�
     (2.76) 

 

���� =
∑ (��

���
�� ���)²�

���

�
    (2.77) 

 

 Os quantis globais, que refletem a distribuição do histograma referência, devem ser 

transformados, para que representem os quantis locais. A transformação é realizada pela 

Equação (2.78): 

��
���������

∗ (�)

��� (�)
=

��
���

�� ���

����
    (2.78) 

 

onde ���
∗ (�) e ���(�) são a estimativa e a variância da krigagem simples, respectivamente. 

Para simular o processo por bootstrap,  primeiramente, um inteiro kb é aleatoriamente 

escolhido do intervalo [1,K]. O quantil �
��
��� é a amostra bootstrap de ��

���, k = 1, 2, 3, ..., K. 

Posteriormente, a Equação (2.78) pode ser utilizada para calcular o valor de �
��
�����, utilizando 

o valor de �
��
���

. O valor �
��
�����torna-se o valor simulado em u. 

 No entanto, o valor simulado na bootstrap pode alcançar valores negativos (CAERS, 

2000) e uma transformação inversa deve ser utilizada. A Figura 2.13 apresenta como essa 

transformação deve ser realizada. O valor de uma variável z1(u) pode ser obtida a partir da 

inversa de z0(u) (JOURNEL; XU, 1994). 

Figura 2.13 – Transformada inversa de CDFs 

 

Fonte: Journel e Xu, 1994. 
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 A Figura 2.12 poderia ser representada pela Equação (2.79): 

 

��(�)= ���[�� ���(�)�]    (2.79) 

 

 O problema do método é a perda de exatidão nos valores originais dos pontos 

(JOURNEL; XU, 1994). Uma correção na transformada pode ser aplicada, conforme a 

Equação (2.80): 

��(�)= ���(�)+ �(�)[��(�)− ���(�)]   (2.80) 

 

onde ��(�) representa o valor da variável com a correção, ��(�) é a váriavel transformada 

totalmente, ���(�) é o valor obtido caso a variável fosse estimada por krigagem simples e 

�(�) é um fator de correção que varia entre 0 e 1. Ele reflete a razão da incerteza na 

localização u, quanto maior a incerteza maior a influência de ��(�), ele pode ser expresso 

pela Equação (2.81): 

�(�)= �
��� (�)

�� á����
�
�

      (2.81) 

 

onde ω > 0 é o nível de correção, ���(�) é a raiz da variância da krigagem simples, e 

�� á���� = � á����(���(�),� ∈ A). 

 Desse modo, as quatro metodologias descritas podem ser utilizadas para simular o 

valor de um nó da malha.  
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3 Estado da Arte 

 

 A metodologia geoestatística baseia-se na modelagem de uma função de correlação 

espacial, o semivariograma, que, posteriormente, é utilizada na solução de problemas 

estimativa, por meio da krigagem, ou em problemas de simulação estocástica. Os estudos 

foram iniciados por Krige (1951) e conceituados nos diferentes trabalhos de Matheron (1962, 

1963, 1965, 1971, 1973) com o intuito de prover estimativas precisas de teores locais sobre 

blocos de mineração, acabou desenvolvendo a formalização da teoria das variáveis 

regionalizadas.  

 Seguindo a popularidade da geoestatística, o mercado de software vem expandindo 

desde a década de 80. England, Sparks e Robinson (1989) apresentaram o Geo-EAS 

(Geostatistical Environmental Assessment Software), uma coleção de ferramentas interativas 

de software de domínio público para realizar a análise geoestatística bidimensional de dados 

distribuídos espacialmente. As principais funções apresentadas do pacote são a construção de 

malhas 2D e mapas de contorno a partir da krigagem dos dados amostrais. 

 Hernandez e Srivastava (1990) apresentaram o ISIM3D, um programa que realizava a 

simulação indicadora sequencial (SIS) em 3D na linguagem C. Os autores mostraram, no 

artigo, o formalismo do SIS, descreveram o algoritmo desenvolvido e explanaram os desafios 

encontrados em sua execução. Foi discutido também o estudo de caso no campo de 

Wilmington de Los Angeles, Califórnia. Os autores concluíram que a simulação indicadora 

sequencial é uma técnica mais flexível que os métodos tradicionais, sendo uma possível 

alternativa quando os dados amostrais não apresentam multigaussianidade. No entanto, o 

método requer vários modelos de semivariograma, um para cada ponto de corte, o que nem 

sempre é possível. 

 Deutsch e Journel (1992) forneceram um resumo da coleção de softwares 

desenvolvidos pelo grupo de pesquisa da Universidade de Stanford. O intuito dos autores era 

divulgar o GSLIB (Geostatistical Software Library) publicamente, provendo um código fonte 

que semearia novos estudos, ferramentas e, possivelmente, novos avanços teóricos. O texto do 

livro apresenta os conceitos geoestatísticos, construindo uma consistente bibliografia. Os 

autores também mostraram como podem ser desenvolvidos rotinas que reproduzam as 

técnicas geoestatísticas. Uma nova edição do livro foi lançada em 1998. 
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 Pebesma e Wesseling (1998) apresentaram o Gstat, um programa para modelagem de 

variogramas, predições geoestatísticas e simulação. O Gstat permite trabalhar com dados 

multivariados em uma, duas, ou três dimensões. Os autores mostraram que, comparado com 

os pacotes GSLIB (DEUTSCH; JOURNEL, 1992) e GeoEAS (ENGLUND; SPARKS; 1988), 

o Gstat tem a disponibilidade de uma completa e simples sintaxe de comandos que permite 

total funcionalidade e pode escrever e ler dados no formato SIG (Sistema de Informação 

Geográfica). Os autores defendem que o Gstat, naquele momento, era a melhor escolha 

gratuita, pois oferecia a mesma funcionalidade que os programas pagos desenvolvidos em 

tantas plataformas diferentes. 

 Ribeiro e Diggle (2001) divulgaram o geoR, um pacote que realiza análises de dados 

geoestatísticos e predições espaciais, que expande as ferramentas de análises espaciais do R. 

Os autores apresentaram as diversas funções do geoR, como a criação de semivariogramas 

experimentais, a estimativa de parâmetros, a validação do modelo e a simulação. 

Posteriormente, Ribeiro, Diggle e Christensen (2003) apresentaram o geoRglm, uma extensão 

do pacote geoR que permite a inferência dos modelos espaciais utilizando modelos de cadeia 

de Markov de Monte Carlo. O geoRglm executa simulação condicional e inferência bayesiana 

para os modelos lineares binomial e de Poisson.  

 Oz et al. (2003) apresentaram o DSSIM-HR, um programa para a simulação 

sequencial direta com reprodução do histograma na linguagem FORTRAN 90. Para validação 

do software, foi realizado a simulação do campo de Barbour Couty, West Virginia. Os 

resultados da simulação foram satisfatórios, comprovando a competência do DSSIM-HR na 

reprodução do histograma. 

 Remy, Boucher e Wu (2009) publicaram um livro detalhando a utilização do SGeMS 

(Stanford Geostatistical Earth Modeling Software), um programa gratuito utilizado para 

modelagem geoestatística 3D. O SGeMS foi o pacote que sucedeu o GSLIB e também foi 

criado na Universidade de Stanford. O código é todo em C++ e roda interativamente no 

Windows. Os autores apresentaram uma concisa explicação das técnicas geoestatísticas, como 

também explicam o funcionamento das ferramentas disponíveis no programa. 

 Li, Boucher e Caers (2014) apresentaram o SGeMS-UQ, um aditivo para o SGeMS 

que realiza a análise baseada na distância da incerteza nas simulações geoestatísticas. Para 

demonstração da ferramenta, foi realizado um estudo de caso da incerteza na predição da 

produção de um reservatório na Costa Leste da África. Outros aditivos para SGeMS podem 
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ser encontrados na literatura, como em Boucher et al. (2010), no qual é apresentado Tetris, um 

gerador de training images para o SGeMS. 

Hansen, Vu e Bach (2016) divulgaram o MPSLIB, uma classe em C++ que provê a 

base para executar a maioria dos métodos de simulação de múltiplos pontos baseados na 

simulação sequencial. O código foi desenvolvido para ser utilizado tanto por novatos, como 

por especialistas. A classe mostrou-se favorável a adaptações, permitindo que o código base 

seja estendido para gerar novas funções. 

A geoestatística é uma ferramenta indispensável nos dias atuais em vários setores da 

indústria. Novos métodos geoestatísticos estão sendo desenvolvidos, promovendo o avanço 

dos programas geoestatísticos. Modelos antigos também estão melhorando sua execução, 

tornando-se cada vez mais eficientes. Neste trabalho, é desenvolvido um programa capaz de 

executar análise variográfica, estimativa de valores e simulação sequencial, em dados tanto 

2D, como 3D, sendo uma ferramenta amigável ao usuário e com intuito científico e 

acadêmico. 
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4 Materiais e métodos 

 

Este capítulo é dividido em três seções. A primeira apresenta o programa desenvolvido 

e todas suas funcionalidades, a segunda apresenta os estudos de casos realizados utilizando o 

GeoLEAP e a terceira mostra a metodologia utilizada para desenvolvimento deste estudo. 

4.1 GeoLEAP 

Neste trabalho, foi desenvolvido um programa capaz de executar análise variográfica, 

estimativa de valores e simulação sequencial, em dados tanto 2D, como 3D, sendo uma 

ferramenta amigável ao usuário e com intuito científico e acadêmico. Este programa foi 

nomeado GeoLEAP, a junção de “Geo” referente à palavra geoestatística e “LEAP” que é a 

sigla do Laboratório de Estudos Avançados em Petróleo. 

O  GeoLEAP tem o intuito de apresentar técnicas e procedimentos geoestatísticos aos 

engenheiros de petróleo, aos geólogos e aos geofísicos, para melhorar o entendimento sobre a 

modelagem de reservatórios petrolíferos. Ele também pode ser utilizado por cientistas de 

outras diversas áreas que estejam interessados em aplicar a geoestatística em seus estudos. 

Sua interface foi construída ordenando o processo de modelagem. Primeiramente, os 

dados são inseridos e é construída a malha de pontos. Em seguida, são obtidos a média, a 

variância, o desvio-padrão, os valores máximos e mínimos e os quartis da distribuição, 

conjuntamente com a criação do histograma. Posteriormente, é realizado análise variográfica, 

construindo o semivariograma experimental e seu modelo teórico. Logo após, o usuário tem a 

opção de escolher se irá realizar uma estimativa ou simulação. E, finalmente, o usuário pode 

criar mapas, sejam eles mapas 2D ou as vistas do modelo 3D. O fluxograma da Figura 4.1 

ilustra esse procedimento. 
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Figura 4.1 – Fluxograma do processo de modelagem 

 

O GeoLEAP ainda tem uma série de instruções que auxiliam na utilização das funções 

disponíveis. Desse modo, entende-se que, além de permitir a modelagem de reservatórios, o 
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software simplifica e explana os métodos geoestatísticos para novos usuários, o categorizando 

como amigável e educativo para o usuário. 

4.1.1 Ferramenta computacional 

 

O GeoLEAP foi criado utilizando o Qt versão 5.10, um framework multiplataforma 

para desenvolvimento de interfaces gráficas em C++. Com ele é possível desenvolver 

aplicativos e bibliotecas uma única vez e compilá-los para diversas plataformas sem que seja 

necessário modificar o código fonte. A licença do Qt utilizada foi a GNU Lesser General 

Public Licence v.3 (LGPL), que permite que o software seja distribuído, porém não 

comercializado. 

Foram utilizadas duas bibliotecas além das oferecidas pelo Qt, o Eigen versão 3.3.4 e 

o QcustomPlot, ambos utilizando a mesma licença que o Qt. O Eigen é uma biblioteca em 

C++ para álgebra linear, operações com matrizes e vetores, transformações geométricas e 

soluções numéricas de equações. Foi utilizado o arquivo cabeçalho Dense, que permite 

trabalhar com vetores e matrizes e solucionar sistemas de equações lineares. O QcustomPlot é 

um Qt C++ widget para geração de gráficos e visualização de dados. Foi utilizado para 

criação de gráficos 2D, foram gerados gráficos de barras, gráficos de dispersão e mapas. 

O programa é constituído de 19 classes, sendo algumas criadas apenas para coletar 

dados e outras criadas para aplicar os métodos geoestatísticos. 

4.1.2 Principais algoritmos 

 

Dentre as operações que podem ser realizadas com o GeoLEAP, os principais 

algoritmos são o do semivariograma experimental, o da krigagem e o da simulação 

condicional. Nesta seção, serão apresentados fluxogramas dos algoritmos utilizados para 

trabalhar com cada uma delas. 

4.1.2.1 Semivariograma experimental 

O semivariograma experimental, apresentado na Equação (2.11), é uma função que 

depende do vetor ao qual está associado. Para cada vetor, tem-se um valor de semivariograma, 

então, quando for calcular o valor da função, deve-se definir a direção, a inclinação e a 

magnitude do vetor. Por ser uma função par, o sentido não precisa ser definido. Os ângulos de 

direção e inclinação foram definidos conforme apresentados na Figura 4.2 e 4.3. A Figura 4.2 
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apresenta a direção do vetor, o ângulo inicia-se no eixo norte-sul, orientado para o norte, e 

tem sentido horário. A Figura 4.3 apresenta a inclinação do vetor, o ângulo inicia-se no eixo 

vertical, orientado para baixo, e com sentido anti-horário. 

Figura 4.2 – Direção 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

Figura 4.3 – Inclinação 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018

 

Antes de realizar o cálculo do semivariograma experimental, deve-se importar os 

dados amostrais. Os arquivos deverão estar organizados da seguinte maneira: na primeira 

linha deve ser escrito o cabeçalho com o nome das variáveis, sendo as duas primeiras sempre 

as coordenadas “x” e “y”, e, em casos de modelos tridimensionais, a terceira corresponde a 

coordenada “z”, as demais colunas são as propriedades que serão analisadas; as colunas 

devem ser separadas por tabulação; e o programa é limitado a sete colunas. Os valores das 

propriedades do arquivo importado devem estar separando os decimais por um ponto, 

seguindo o modelo americano de representação de decimais. Para utilizar qualquer função do 

programa, os dados devem ser importados previamente. A Figura 4.4 ilustra o formato da 

disposição de colunas que deve ser utilizado para importação dos dados. O arquivo 

apresentado na Figura 4.4 mostra um conjunto de dados bidimensional. 
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Figura 4.4 – Exemplo de arquivo importado no GeoLEAP 

 

 

O cálculo do semivariograma experimental pode ser realizado de duas maneiras, uma 

para a malha regular de pontos amostrais, outra para a malha irregular. A malha irregular, por 

ter menos restrições, foi selecionada para ser a forma que o cálculo vai ser executado no 

GeoLEAP. Desse modo, torna-se necessário atribuir os valores dos elementos associados a 

essa abordagem (largura máxima horizontal e vertical, tolerância angular horizontal e 

vertical). Para se trabalhar com as malhas regulares, deve-se zerar o valor das larguras ou das 

tolerâncias. 

Outro aspecto importante é que a malha pode ser bidimensional ou tridimensional. No 

cálculo da malha bidimensional, atributos como inclinação, largura máxima vertical e 

tolerância angular vertical não são necessários.  

Foram habilitados quatro semivariogramas experimentais para ser calculados: o 

omnidirecional, horizontal de maior continuidade, horizontal de menor continuidade e 

vertical. Por simplicidade, na interface do programa, foi utilizada a nomenclatura 

“variograma” invés de “semivariograma”.  

A Figura 4.5 apresenta o fluxograma que descreve o algoritmo para gerar o 

variograma omnidirecional. O variograma foi representado nos fluxogramas com a sigla ϒ. 

Após a leitura dos dados amostrais e os parâmetros do variograma, que nesse caso são apenas 

o número de passos e o comprimento de cada um, o algoritmo entra em um laço, no qual ele 

somente irá sair quando encontrar os pares para todas as distâncias requeridas. O único 

aspecto considerado para validação do par é se a distância euclidiana entre os pontos está 

dentro da tolerância de distância de cada passo. 
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Figura 4.5 – Fluxograma do variograma omnidirecional 

 

 A Figura 4.6 mostra o fluxograma utilizado para criação do algoritmo para os 

variogramas nas direções de máxima e mínima continuidade. Como a direção de mínima 
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continuidade foi adotada como ortogonal à de máxima (Seção 2.8.1), o algoritmo para gerar a 

função foi o mesmo, apenas corrigindo o ângulo.  

Figura 4.6 – Fluxograma do variograma de máxima e mínima continuidade  
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Os parâmetros necessários dependem do tipo de dados (2D ou 3D). Da mesma forma 

que no omnidirecional, são obtidos os pares para todas distâncias requeridas. O que difere do 

fluxograma apresentado na Figura 4.5 são os critérios de seleção dos pares. Para o par ser 

aceito, os seguintes aspectos devem ser verdadeiros:  

 a projeção do vetor (ui-uj) sobre a curva do variograma (reta que se inicia no ponto ui 

e tem os ângulos idênticos aos parâmetros direção e inclinação)  deve estar dentro do 

critério de tolerância do passo;  

 a distância horizontal da projeção para o vetor (ui-uj), denominada distH, deve ser 

menor que a largura máxima horizontal (critH);  

 e a distância vertical da projeção para o vetor (ui-uj), denominado distV, deve ser 

menor que a largura máxima vertical (critV). Deve-se salientar que o critV é apenas 

utilizado no caso tridimensional. 

A Figura 4.7 ilustra o fluxograma que descreve o algoritmo de geração do variograma 

vertical. Da mesma forma que os outros dois casos, ocorre a leitura dos dados amostrais e dos 

parâmetros do variograma, e, posteriormente, a busca dos pares. No entanto, vale salientar 

que os parâmetros são coletados separadamente, pois são diferentes dos utilizados nos casos 

de máxima e mínima continuidade horizontal. Os critérios de seleção, nesse caso, são: a 

projeção deve estar dentro do critério de tolerância do passo e a distância entre a projeção e o 

vetor (ui-uj) deve ser menor que largura máxima horizontal. 
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Figura 4.7 – Fluxograma do variograma vertical 
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  Com esses três fluxogramas foi possível construir os quatro tipos de variogramas. No 

final de cada um deles, é gerado um arquivo ASCII contendo os valores da função 

calculados. 

4.1.2.2 Krigagem 

 

A krigagem, descrita na Seção 2.10, pode ser executada de diversas formas, podendo 

ser linear (sem transformação de dados), ou não linear (com transformação de dados). Como 

o processo da krigagem é repleto de laços e processos, os fluxogramas foram simplificados e 

apresentam apenas os processos que devem ser resolvidos, não tão detalhados como os 

apresentados nas Figuras 4.5, 4.6 e 4.7. 

Um dos primeiros desafios da krigagem é definir quais dados amostrais serão 

pertinentes na estimativa de cada nó. O critério utilizado no GeoLEAP foi que a distância 

adimensional entre os pontos (Ld) deve ser menor que 1. A Figura 4.8 apresenta o 

fluxograma para cálculo da distância adimensional. Apesar de estarem juntas, foram criadas 

duas funções, uma para o caso bidimensional, outra para o tridimensional. 

Os parâmetros de entrada são o vetor formado pela diferença entre os pontos e os 

parâmetros dos modelos teóricos. O fluxograma apresentado mostra o cálculo nos casos 

bidimensionais e tridimensionais. Nos casos isotrópicos, para o cálculo são considerados 

apenas a magnitude do vetor e o alcance ponderado dos modelos. Nos casos anisotrópicos, é 

realizada a rotação do eixo das coordenadas, para que elas coincidam com os das direções de 

máxima e mínima continuidade e com a direção vertical (processo explicado pelas Equações 

(2.19) e (2.20), corrigindo os ângulos em respeito à convecção apresentada na Seção 4.2.1). 

As variáveis alcanceMax, alcanceMin e alcanceVert são a média ponderada dos alcances de 

cada modelo em cada direção. O valor da distância adimensional é obtido a partir da Equação 

(2.21). 
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Figura 4.8 -  Fluxograma do cálculo da distância adimensional 

 

 Outro desafio da krigagem é calcular o valor da função covariograma, sendo 

problemático principalmente nos casos anisotrópicos tridimensionais. O problema consiste 

em construir um modelo adimensional que unifique os de cada direção (horizontal de maior e 

menor continuidade, e odireção vertical). A Figura 4.9 mostra o fluxograma do cálculo do 

covariograma, onde é esquematizado uma adaptação do desenvolvimento proposto na Seção 

2.8, que calcula o valor da função semivariograma unificada para todas as direções, para 

calcular o covariograma unificado. Como as funções semivariograma e covariograma são 

relacionadas pela Equação (2.9), não existem problemas nessa adaptação.  

 No cálculo da distância adimensional, é utilizado um alcance que sumarizava todos os 

métodos. Já, no covariograma, é calculado uma distância adimensional para cada tipo de 

modelo. Nos casos tridimensionais, é necessário o cálculo de uma distância adimensional 

referente a direção vertical, que vai contabilizar a anisotropia zonal. 
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Figura 4.9 – Fluxograma do cálculo do covariograma 

 

 Da mesma maneira que no fluxograma da distância adimensional, os casos 

bidimensionais e tridimensionais foram apresentados juntos, mas também estão divididos em 

duas funções. 
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 A Figura 4.10 apresenta o fluxograma utilizado para construir o algoritmo da 

krigagem. Ele apresenta de forma sucinta o algoritmo para a criação de 5 classes, que se 

referem a cada um dos métodos de krigagem desenvolvidos: a simples, a da média, a 

ordinária, a multigaussiana e a lognormal.  

Figura 4.10 – Fluxograma da krigagem 
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 Na Figura 4.10, estão ilustrados os métodos de krigagem desenvolvidos no GeoLEAP. 

No final de cada um dos métodos é gerado um arquivo ASCII, onde estão impressos os 

valores das estimativas. No fluxograma, não foi distinguido se a malha era 2D ou 3D, mas o 

tipo de malha define o processo “Criação da malha”. O “Agrupamento dos dados amostrais” 

seleciona os pontos que têm distância adimensional menor que 1. O “Construção da matriz de 

covariogramas” utiliza os pontos selecionados no agrupamento, vale salientar que os termos 

da matriz vão depender do tipo de krigagem. A “Resolução do sistema linear” é realizado 

utilizando a biblioteca Eigen. São disponibilizados uma série de métodos de solução de 

sistemas lineares, que podem ser escolhidos antes da estimativa. O método configurado como 

o padrão é a eliminação de Gauss-Jacobi, devido sua estabilidade na resolução dos sistemas 

de equações lineares. Dentre os outros métodos encontram-se a eliminação de Gauss, a 

decomposição de Cholesky, a decomposição ortogonal completa, entre outros. O “Correção 

dos pesos” é um processo que corrige os pesos negativos, ele é descrito pelas Equações (2.43) 

e (2.44) apresentadas na Seção 2.10.1. O “Estimativa do nó da malha” depende de qual o tipo 

de krigagem.  

Os processos apresentados acima são aplicados em todos os métodos de krigagem, no 

entanto os métodos não lineares apresentam algumas outras peculiaridades. As 

transformações no espaço gaussiano e no espaço logarítmico foram apresentadas nas Seções 

2.9.1 e 2.9.2, respectivamente. O “Correção do efeito da suavização” é um processo que 

reproduz o desenvolvimento apresentado na Seção 2.10.4.1 e permite a correção do efeito de 

suavização que seria mais grave nos métodos com transformada. A transformada inversa é 

diferente em cada caso. No caso da krigagem multigaussiana, a solução adotada foi 

interpolação linear utilizando os dados amostrais. No caso da krigagem lognormal, basta 

apenas calcular o exponencial da estimativa. 

A krigagem multigaussiana deve ser apenas utilizada quando a distribuição mostra-se 

multigaussiana. Então, para validar a multigaussianidade do processo, deve-se realizar o teste 

de bigaussianidade (descrito na Seção 2.10.4.2). Uma nova classe foi criada apenas para 

realização do teste. 

4.1.2.3 Simulação condicional 

 Foram desenvolvidas duas classes para realizar a simulação, uma classe para 

simulação gaussiana sequencial e outro para simulação sequencial direta. A Figura 4.11 

apresenta o fluxograma para construir o algoritmo da simulação gaussiana sequencial. Muitos 
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dos processos apresentados são equivalentes aos explicados na Seção 4.2.2 . O procedimento 

ainda requer a construção de um CDF (Cumulative distribution Function), para que o valor 

simulado seja selecionado aleatoriamente pelo método de Monte Carlo. A CDF foi construída 

utilizando os pesos da krigagem. Um aspecto relevante do processo que, diferentemente da 

krigagem, a simulação requer que os pontos simulados sejam utilizados no próximo 

agrupamento de dados. Os pontos agrupados para um novo nó serão compostos tanto dos 

dados amostrais quanto dos dados simulados. Então, a cada realização os valores simulados 

vão ser diferentes não apenas pela seleção aleatória do termo na CDF, mas também pela 

ordem em que os nós são simulados. No final, também é gerado um arquivo ASCII com os 

pontos simulados. 

Figura 4.11 – Fluxograma da simulação gaussiana sequencial 

 

 A Figura 4.12 ilustra o fluxograma que estrutura o algoritmo da simulação sequencial 

direta. A composição inicial do algoritmo é bastante semelhante à da simulação gaussiana 

sequencial, o algoritmo se distingue na construção da CDF para simulação de Monte Carlo. 

São oferecidas quatro opções, uma utilizando os pesos da krigagem, sem realizar nenhuma 
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transformação, outra transformando os dados para o espaço gaussiano, outra com uma 

transformada logarítmica e a última utilizando um histograma alvo para melhorar a precisão 

global. Os métodos com transformada gaussiana e logarítmica aplicam a transformada 

inversa antes de ir simular o outro nó, pois a transformada serve apenas para construção da 

CDF. Já na transformada bootstrap, a transformada inversa é realizada apenas quando todos 

os nós foram simulados. Essas quatro opções são descritas na Seção 2.12.2. 

Figura 4.12 – Fluxograma da simulação sequencial direta 
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4.1.3 Interface gráfica 

 

 O GeoLEAP foi desenvolvido com uma interface gráfica simplificada que apresenta 

em sua página inicial seis abas: Dados iniciais, Estatísticas, Variograma experimental, 

Modelos teóricos, Estimativas e simulação, e Mapa.  

 A Figura 4.13 apresenta a página inicial do programa. Ela é iniciada na aba “Dados 

iniciais”. Essa aba é responsável por carregar o arquivo de dados amostrais, criar ou carregar 

o grid (formato da malha), apresentar, na forma de tabela, os dados amostrais e uma 

representação espacial deles por um gráfico de dispersão. 

Figura 4.13 – Aba “Dados iniciais” 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

 

 A Figura 4.14 mostra a aba “Estatísticas”. Nessa aba, são apresentadas as informações 

da distribuição, como a média, a variância e os quartis, e é ilustrado o histograma. 
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Figura 4.14 – Aba “Estatísticas” 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

 

 A aba “Variograma experimental” é ilustrada na Figura 4.15. Nessa aba, é possível 

criar os quatro tipos de variograma, o omnidirecional, o horizontal de máxima continuidade, 

o de mínima continuidade e o vertical. É disponibilizado o acesso a duas janelas, uma de 

criação do mapa variográfico, a outra para coleta dos parâmetros do variograma vertical. 

Podem ser criados tanto variogramas 2D como 3D. Instruções foram disponibilizadas, para 

que o usuário possa se familiarizar com os parâmetros requeridos. 
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Figura 4.15 – Aba “Variograma experimental” 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

 A aba “Modelos teóricos” é mostrada na Figura 4.16. Nela é possível carregar os 

variogramas experimentais e abrir janelas para coletar os parâmetros dos modelos teóricos. 

Para verificação do ajuste do modelo, é permitido a visualização das funções em um gráfico. 

Instruções são fornecidas para construções dos modelos. 

Figura 4.16 – Aba “Modelos teóricos” 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 
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 Na aba “Estimativas e simulação”, apenas oferece ligação para as janelas que fazem 

as operações de krigagem e simulação. A aba é representada na Figura 4.17. 

Figura 4.17 – Aba “Estimativas e simulação” 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

 

 Em cada um desses botões apresentados na Figura 4.17, é possível abrir uma janela. A 

Figura 4.18 apresenta uma das possíveis janelas, a janela da krigagem simples. Nessa janela, 

pode-se escolher qual variável vai ser estimada, se o modelo usado vai ser o anisotrópico ou o 

isotrópico, a existência de blocos nulos ou não, se vai ser gerado mapa de incertezas e pode 

requerer a validação cruzada dos dados. Como se trata da krigagem simples o valor da média 

deve ser informado. 
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Figura 4.18 – Janela da krigagem simples 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

 A aba “Mapas e vistas” ilustrada na Figura 4.19 permite a visualização 2D dos mapas 

criados na aba “Estimativas e simulação”. Para os modelos 3D, ela oferece a opção de 

visualização das vistas dos planos. 

Figura 4.19 – Aba “Mapas e vistas” 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 
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 Tanto na barra de ferramentas quanto na aba “Dados iniciais” é possível construir o 

grid que vai ser utilizado. Ao clicar nessas opções é aberta uma janela que salva os 

parâmetros do grid. Essa janela está sendo ilustrada na Figura 4.20. 

Figura 4.20 – Janela de construção do grid 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

 

 Os métodos apresentados na aba “Estimativas e simulação” tem uma estrutura muito 

parecida, contudo, nas janelas dos métodos de krigagem multigaussiana e simulação 

gaussiana sequencial é disponibilizado a opção de realizar o teste de bigaussianidade. A 

Figura 4.21 mostra a estrutura do teste. Nela é possível a modelagem de variogramas para os 

dados transformados no espaço gaussiano. 
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Figura 4.21 – Teste de bigaussianidade 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

  

No método de krigagem lognormal, também é necessário calcular o modelo do 

variograma dos dados transformados. Da mesma maneira que na krigagem multigaussiana, 

uma janela permite a realização dessa operação. Ela apresenta uma estrutura idêntica à da 

apresentada na Figura 4.21, retirando a opção do teste de bigaussianidade. 

4.2 Estudos de caso 

O GeoLEAP foi desenvolvido para construção de modelos de reservatórios utilizando 

técnicas geoestatísticas. Primeiramente, uma análise variográfica dos dados deve ser realizada 

com o intuito de encontrar propriedades do conjunto de dados. Dentre elas pode-se citar: as 

direções preferenciais, o tipo de modelo (isotrópico ou anisotrópico), os semivariogramas 

experimentais, os modelos paramétricos, entre outros fatores.  

Serão utilizados dois conjuntos de dados, um bidimensional e outro tridimensional. 

Nesta seção, estão presentes as estatísticas básicas de cada conjunto, os modelos de malha de 

cada um, os semivariogramas experimentais e os modelos paramétricos. Inicialmente, será 

descrito o conjunto bidimensional e, posteriormente, o tridimensional.  
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4.2.1 Caso bidimensional 

Os dados para o modelo bidimensional foram selecionados de uma série de arquivos 

presentes no livro Geoestatística, conceitos e aplicações, de Jorge Yamamoto e Paulo Landim 

(2013). Conjunto de dados referenciado no livro como Arquivo 11. Não é revelado no livro a 

qual propriedade a variável se refere, então ela foi referenciada como ZGauss. Os dados foram 

adicionados no Anexo 1. A Tabela 4.1 mostra as estatísticas básicas dos dados. 

 

Tabela 4.1 – Estatísticas básicas do conjunto de dados bidimensional 

Número de dados 64 

Média  15,740 

Desvio-padrão 4,527 

Coeficiente de variação 0,288 

Máximo 25,129 

3º quartil 18,888 

Mediana 16,150 

1º quartil 12,646 

Mínimo 4,655 

 

 

A Figura 4.22 apresenta o histograma dos dados bidimensionais. As barras em azul 

representam a frequência, e a curva vermelha a frequência acumulada em porcentagem. 
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Figura 4.22 – Histograma do conjunto de dados bidimensionais 

 

 

 Para modelar os dados, foi utilizado um variograma omnidirecional (o termo 

“variograma” é utilizado para referir-se a função semivariograma, como já foi apresentado na 

Seção 4.1.2.1). Para gerar o variograma experimental, os parâmetros de entrada utilizados 

foram: passo de 2,5 metros e 9 passos (não é necessário mais nenhum outro parâmetro, já que 

trata-se de um variograma omnidirecional 2D). O ajuste utilizado para o modelo paramétrico 

foi o esférico, representado na Equação (4.1): 

 

�
�(ℎ)= 19,8�1,5

�

��,��
− 0,5�

�

��,��
�
�
�  ���� ℎ < 14,16

�(ℎ)= 19,8 ���� ℎ ≥ 14,16
  (4.1) 

 

 A Figura 4.23 mostra o ajuste do modelo paramétrico, que foi representado na 

Equação (4.1), e o variograma experimental. A curva contínua refere-se ao semivariograma 

experimental e a curva tracejada refere-se ao variograma teórico.  
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Figura 4.23 – Ajuste entre os variogramas experimental e teórico omnidirecionais do caso bidimensional 

 

Fonte: GeoLEAP. 

A malha criada foi bidimensional e suas dimensões estão presentes na Tabela 4.2.  

Tabela 4.2 – Malha bidimensional 

Quantidade de blocos 

Direção x 25 

Direção y 25 

Dimensões dos blocos 

Direçao x 2 m 

Direção y 2 m 

Origem dos blocos 

Direção x 0 m 

Direção y 0 m 
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4.2.2 Caso Tridimensional 

 

Os dados do caso tridimensional apresentam valores de porosidade de um campo do 

nordeste brasileiro. O modelo foi gerado a partir da simulação gaussiana sequencial, realizada 

no Petrel, um software da empresa Schlumberger. O Petrel não foi apresentado na Tabela 1.1, 

pois ele é muito mais complexo e engloba uma extensa lista de funcionalidades que vão além 

da geoestatística, sendo uma plataforma que permite os mais complexos desafios estruturais e 

estratigráficos. Os dados foram adicionados no Anexo 2. A Tabela 4.3 apresenta um resumo 

das estatísticas básicas do conjunto tridimensional. 

Tabela 4.3 – Estatísticas básicas do conjunto de dados tridimensional 

Número de dados 1443 

Média 0.2577 

Desvio-padrão 0.0447 

Coeficiente de variação 0.1733 

Máximo 0.3663 

3º quartil 0.2898 

Mediana 0.2634 

1º quartil 0.2279 

Mínimo 0.1286 

 

A Figura 4.24 apresenta os dados do histograma caso tridimensional. As barras em 

azul representam a frequência e a curva vermelha a frequência acumulada em porcentagem. 
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Figura 4.24 – Histograma do conjunto de dados tridimensional 

 

  

Os dados tridimensionais já compõem um modelo de reservatório com todos os 

blocos quantificados, pois são resultados do Petrel, então, para a análise variográfica, foi 

utilizado esse conjunto, construindo um melhor entendimento. Para validar os métodos de 

estimativa e simulação condicional do GeoLEAP, foram construídas três amostras a partir do 

modelo inicial: uma formada com 68 pontos, contendo apenas blocos que contenham poços 

perfurados, outra com 300 pontos e a última com 600 pontos selecionados aleatoriamente. Os 

dados dos blocos por onde os poços atravessam estão no Anexo 3. 

Foi verificado que, da mesma forma que no caso bidimensional, os dados não 

apresentaram uma direção preferencial, então optou-se por uma análise isotrópica no plano 

horizontal. Como se trata de um modelo tridimensional, além do variograma omnidirecional, 

também deve ser estudado o variograma vertical. A Tabela 4.4 apresenta um resumo dos 

parâmetros experimentais. 
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Tabela 4.4 – Parâmetros do variograma experimental 

Parâmetros  
Variograma 

Omnidirecional 
Variograma Vertical 

Número de passos 6 8 

Passo [m] 62 0,6 

Inclinação [º] 90 0 

Direção [º] - 45 

Largura máxima vertical [m] 0,6 - 

Largura máxima horizontal [m] - 30 

Tolerância angular vertical [º] 30 - 

Tolerância angular horizontal [º] - 30 

  

 

 O ajuste utilizado para o modelo paramétrico foi uma combinação do modelo 

gaussiano e do exponencial. A Tabela 4.5 resume os parâmetros do modelo ajustado. 

 

Tabela 4.5 – Parâmetros do modelo teórico omnidirecional e vertical 

  Variograma Omnidirecional Variograma Vertical 

Modelos 
Paramétricos Contribuição Amplitude Contribuição Amplitude 

Exponencial 0,0015 200 0,00145 1,5 

Gaussiano 0,00025 70 0,0011 4 
 

 

 A Figura 4.25 ilustra o ajuste entre variograma omnidirecional experimental e o 

teórico e a Figura 4.26 apresenta o ajuste entre o variograma vertical experimental e o 

teórico. Nas Figuras 4.24 e 4.25, o experimental é representado pela curva contínua e o 

teórico pela curva tracejada. 
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Figura 4.25 – Ajuste entre os variogramas experimental e teórico omnidirecionais do caso tridimensional 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

Figura 4.26 – Ajuste entre os variogramas experimental e teórico verticais do caso tridimensional 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 
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A malha criada é tridimensional e suas dimensões estão presentes na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 – Malha tridimensional 

Quantidade de blocos 

Direção x 16 

Direção y 19 

Direção z 20 

Dimensões dos blocos 

Direçao x 62 m 

Direção y 44 m 

Direção z 0,6 m 

Origem dos blocos 

Direção x 0 m 

Direção y 0 m 

Direção z 463 m 

 

No modelo tridimensional, alguns blocos não precisam ser calculados, pois, no 

modelo original, eles foram considerados nulos, então a função “Blocos nulos” foi ativada. 

Um arquivo contendo quais blocos devem ser anulados é selecionado quando essa função é 

ativada.  

4.2.3 Avaliação do desempenho 

Nesse estudo, para o caso bidimensional foram observadas a precisão global e local 

dos diferentes tipos de simulação sequencial direta. Para verificar o ajuste do modelo teórico 

aos dados amostrais, foi realizada a validação cruzada. 

Para o caso tridimensional, além da precisão global e local dos métodos de simulação 

sequencial direta, foi verificada a semelhança com os dados originados do Petrel. A validação 

cruzada também foi realizada nesse caso, contudo ela foi efetuada com os dados originais, 

pois esses foram utilizados nos ajustes dos modelos paramétricos do semivariograma. 

Foram construídos gráficos Q-Q, para avaliação qualitativa do ajuste dos modelos 

teóricos. A raiz do erro quadrático médio (root squared mean error, RSME) também foi 

utilizada para avaliar a qualidade dos ajustes dos modelos. A Equação (4.2) demonstra como 

o RSME pode ser calculado: 
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���� =  �
�

�
∑ (�� − �̂�)�
�
���      (4.2) 

 

onde N é número total de termos, zi é a propriedade original e �̂�é a propriedade calculada. 

 A Tabela 4.7 resume a quantidade de realizações de cada método de construção da 

CDF (função de distribuição acumulada, sigla em inglês) da simulação sequencial direta para 

cada conjunto de dados. Foram selecionadas quatro amostras: uma para o caso bidimensional, 

nomedada 2D, composta dos pontos amostrais presentes no livro de Yamamoto e Landim 

(2013); e três para o caso tridimensional, sendo elas as amostras 68, 300 e 600. A amostra 

nomeada 68 contêm apenas informações de blocos que são atravessados por poços e é 

constituída de 68 pontos amostrais. A amostra 300 foi composta por 300 pontos selecionados 

aleatoriamente. A amostra 600 engloba a 300 e adiciona mais outros 300 pontos que também 

foram escolhidos de forma aleatória. As três amostras foram selecionadas para que fosse 

possível avaliar o impacto da quantidade de dados e dispersão dos dados nas precisões global 

e local. 

Tabela 4.7 – Realizações da simulação sequencial direta 

  
Métodos de construção de CDF - SSD 

 
Amostra 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
Bootstrap 

Bidimensional 2D 10 10 10 10 

Tridimensional 

68 10 10 10 10 

300 10 10 10 10 

600 10 10 10 10 

 

A avaliação da precisão global dos métodos é realizada a partir da comparação com os 

valores originais, o histograma alvo. A análise foi realizada tanto no caso bidimensional, 

como no caso tridimensional. No caso bidimensional, o histograma alvo a ser reproduzido é o 

mesmo representado na Figura 4.21. Já no tridimensional, o histograma é aquele ilustrado na 

Figura 4.24. O desvio quadrático médio (mean squared deviation, MSD) expressa a qualidade 

do ajuste ao histograma alvo. O MSD é representado na Equação (4.3): 

 

��� =  
�

�
∑ (�� − �̂�

(�)
)��

���      (4.3) 
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onde K é o número de intervalos, zi e �̂� são o i-ésimo quantil da distribuição alvo e da 

distribuiçao da l-ésima realização, respectivamente. 

 A avaliação da precisão local dos métodos é feita através da comparação dos 

semivariogramas experimentais de cada realização  com o modelo teórico. O MSD entre o 

teórico e os experimentais expressa o ajuste local. A Equação (4.4) mostra como pode ser 

calculado o MSD dos semivariogramas. 

 

��� =  
�

�
∑ (�(ℎ�)− ��(ℎ�))

��
���     (4.4) 

 

onde L é o número de passos, hi é o passo, e � e �� denotam o semivariograma teórico e o 

experimental de cada realização, respectivamente. 

 Para precisão global, o valor do MSD entre o modelo teórico e o semivariograma dos 

dados amostrais foi utilizado como referência para os outros valores. Mapas das melhores 

realizações em precisão global da amostra 2D e vistas da primeira camada do plano “xy” das 

melhores realizações em precisão global das amostras 68, 300 e 600 foram utilizadas para 

demonstrar visualmente o resultado desses casos e para reforçar o entendimento sobre o 

conjunto de dados. 

4.3 Metodologia de trabalho 

 O fluxograma presente na Figura 4.27 apresenta as diversas etapas que integram o 

estudo. 
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Figura 4.27 – Fluxograma das diversas etapas do estudo 

 

 

O capítulo V apresentará os resultados obtidos nos estudos de caso bidimensional e 

tridimensional. Os estudos de caso foram utilizados para verificar a capacidade do GeoLEAP 

de desempenhar a construção de modelos de propriedades de reservatórios de petróleo. 
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5 Discussões e resultados 

 Neste capítulo é apresentada um estudo de caso do software GeoLEAP, foram 

analisados quatro conjunto de dados (um conjunto bidimensional e três conjuntos de dados). 

Os resultados foram obtidos a partir da validação cruzada dos modelos e de realizações do 

GeoLEAP da simulação sequencial direta. Foram observadas as precisões globais e precisões 

locais das realizações. No final do capítulo, uma breve comparação entre as três amostras 

tridimensionais foi discutida. 

5.1 Caso bidimensional 

A amostra 2D, como já apresentado na Seção 4.2.1, apresenta informações de 64 

pontos, distribuídas por toda malha. Após a seleção do modelo teórico do semivariograma, as 

validações cruzadas utilizando a krigagem simples e a ordinária foram realizadas. A raiz do 

erro quadrático médio (RSME) entre os dados originais e os valores estimados é apresentado 

na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Validação cruzada do caso bidimensional 

 Krigagem simples Krigagem ordinária 

RSME 3,7254 3,7798 

 

 Os valores de RSME encontrados demonstraram-se em uma escala de grandeza menor 

que os valores de permeabilidade da amostra, um erro aceitável. Esse erro pode ser explicado 

pelo efeito da suavização da krigagem, não invalidando a avaliação variográfica realizada na 

Seção 4.2.1. 

 A Figura 5.1 ilustra o gráfico Q-Q dos dados estimados pela krigagem simples no 

caso bidimensional. A curva vermelha representa a curva de 45º na qual os quantis dos dados 

originais e estimados coincidem. Os pontos não fogem muito a curva, mostrando que a 

distribuição da krigagem respeita a original. 
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Figura 5.1 – Gráfico Q-Q da krigagem simples do caso bidimensional 

 

 

  A Tabela 5.2 apresenta os valores encontrados do desvio quadrático médio (MSD) 

dos quantis para todas as realizações da simulação sequencial direta.   

 

Tabela 5.2 – Precisão global do caso bidimensional 

Realização 

Métodos de construção da CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

1 15,3922 2,3403 3,2583 0,2378 

2 1,1143 3,3979 3,2193 0,3516 

3 10,5426 2,9284 3,7212 0,2497 

4 2,7636 3,0048 3,8350 0,2594 

5 9,7353 5,3042 3,2231 0,2458 

6 2,9688 4,0593 3,1260 0,2985 

7 0,4157 4,0831 3,2724 0,3188 

8 0,6827 2,9237 3,1058 0,2331 

9 1,0633 3,3747 3,1058 0,2599 

10 2,7320 4,7608 3,1058 0,2834 
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 Os valores obtidos nas realizações do método sem transformada apresentaram os 

valores mais altos entre todos os métodos. Os valores elevados foram nas suas realizações 1, 

3 e 5. No entanto, as outras realizações apresentaram valores baixos. Como o MSD é muito 

sensível a valores extremos, alguns blocos afetam de forma mais agressiva no indicador, mas, 

no geral, o método ainda preserva precisão global.  

Os métodos com transformada gaussiana e com transformada logarítmica mostraram 

valores intermediários e mais homogêneos de MSD. A transformada bootstrap foi a que 

apresentou a maior precisão global, o que já era previsto, pois o método consiste basicamente 

em modelar a CDF em uma forma semelhante ao histograma original. A realização mais 

precisa foi a realização 8 da bootstrap. 

 A Tabela 5.3 apresenta os valores encontrados do MSD para os semivariogramas 

experimentais para todas as realizações da simulação sequencial direta. O valor do MSD 

comparando o semivariograma experimental da amostra com o teórico foi de 3,4206. 

Tabela 5.3 – Precisão local do caso bidimensional 

Realização Métodos de construção de CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

1 89,0502 69,2015 92,9924 38,5488 

2 7,7862 51,8528 93,0985 37,3185 

3 81,3741 38,1928 97,5333 24,8936 

4 23,0151 54,1701 97,5456 33,3912 

5 7,6596 63,1546 95,5809 31,7124 

6 32,9085 67,0130 93,6984 41,7054 

7 5,4430 39,4689 95,3410 32,1322 

8 10,3296 59,6876 95,0026 32,0016 

9 14,2890 29,1725 96,3848 35,8656 

10 32,3393 40,1699 98,0096 31,9470 

 

 Na análise da precisão local, os valores mais elevados de MSD encontrados foram 

obtidos nas realizações da transformada logarítmica, representando as mais baixas precisões. 

Como a transformada logarítmica reduz bastante a amplitude da distribuição dos dados, na 

transformada inversa valores extremos ocorrem com maior facilidade, perturbando o arranjo 

local e reduzindo a precisão. Essa redução da amplitude também ocorre na transformação 

gaussiana o que justifica os valores elevados encontrados também nesse método. A 
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transformada bootstrap, como é voltada para a precisão global, perde um pouco da precisão 

global mesmo com a correção da transformada inversa (Seção 2.12.2).  

O método sem transformada apresentou alguns valores satisfatórios, mas o caráter 

aleatório ainda se repetiu. Comparado com o valor de 3,4206, o sem transformada mostrou a 

maior precisão local, logo entende-se que, com um grande quantidade de realizações, a 

aleatoriedade pode ser dissipada, o tornando uma boa escolha, caso o foco seja manter a 

precisão local.  

A Figura 5.2 apresenta os mapas das melhores realizações considerando a precisão 

global. Todos os mapas da Figura 5.2 estão indicados por uma letra em parênteses, a letra (a) 

representa o mapa da realização 7 do método de construção de CDF sem transformada, a letra 

(b) refere-se o mapa da realização 1 com o método com transformada gaussiana, a letra (c) 

representa o mapa que foi resultado da krigagem simples, a letra (d) vincula-se ao mapa da 

realização 9 do método com transforma logarítmica e a letra (e) refere-se ao mapa da 

realização 8 do método com transformada bootstrap. 

Quando comparado ao mapa da krigagem (vista “c”), percebe-se que os métodos de 

simulação sequencial direta conseguem reduzir o efeito da suavização. A qualidade da 

transformada bootstrap é reforçada na Figura 5.2. A forma do mapa ainda se assemelha 

bastante a da krigagem, mas a aleatoriedade do método ainda é bem marcante. O método com 

transformada logarítmica foi o que apresentou visualmente o pior ajuste, reafirmando os 

resultados observados nas Tabelas 5.2 e 5.3. Os métodos com transformada gaussiana e sem 

transformada apresentaram resultados visualmente agradáveis, o que era esperado, visto que 

foram representadas as realizações que tinham o melhor ajuste global. 
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Figura 5.2 – Comparativo dos mapas das realizações com melhor precisão global de cada método de construção 

de CDF da amostra 2D 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

 

5.2 Caso tridimensional 

O caso tridimensional conta com três amostras -  68, 300 e 600 – como foi descrito na 

Seção 4.2.2. Diferentemente do caso bidimensional, os dados de todos os blocos já foram 

(c) (d) 

(e) 

(a) 

(a) Sem transformada 

(b) Transformada gaussiana 

(c) Krigagem 

(d) Transformada logarítmica  

(e) Transformada bootstrap 

(b) 
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calculados utilizando a simulação gaussiana sequencial no Petrel. Logo, é possível comparar 

os valores obtidos no GeoLEAP com os valores originais para todas as amostras.  

Como o modelo paramétrico do semivariograma teórico é o mesmo para as três 

amostras, foi realizada apenas uma validação cruzada para todas as amostras. A Tabela 5.4 

apresenta a raiz do erro quadrático médio (RSME) entre os dados originais e os valores 

estimados. 

 

Tabela 5.4 – Validação cruzada do caso tridimensional 

 Krigagem simples Krigagem ordinária 

 Porosidade Porosidade 

RSME 0,0440 0,0441 

 

 

Os valores encontrados de RSME estão uma ordem de grandeza menor que a 

porosidade, mostrando um ajuste aceitável do modelo teórico utilizado. Os valores de RSME 

da krigagem simples e ordinária são bastante próximos, o que pode ser explicado pela grande 

densidade de dados. 

A Figura 5.3 apresenta o gráfico Q-Q dos dados estimados pela krigagem simples no 

caso tridimensional. A curva vermelha representa a curva de 45º na qual os quantis dos dados 

originais e estimados coincidem. Diferentemente do caso bidimensional, ao analisar o gráfico 

Q-Q, percebe-se que os pontos fogem muito da curva de 45º. Essa falta de ajuste das curvas é 

a representação do efeito de suavização da krigagem, pois ela respeita a precisão local dos 

dados, contudo o gráfico Q-Q é um demonstrativo de precisão global. O que não invalida o 

valor aceitável do RSME, que é o maior indicativo de ajuste entre os dados. 
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Figura 5.3 – Gráfico Q-Q da krigagem simples do caso tridimensional 

 

 

5.2.1 Amostra 68 

 

A amostra 68 foi gerada selecionando os blocos que eram atravessados por poços. Ela 

é a menor das três amostras contendo apenas 68 pontos amostrais. Apesar da pequena 

quantidade de dados, O RSME entre a krigagem simples e os dados originais foi de 0,0456,  

um valor satisfatório comparado ao RSME da validação cruzada apresentada na Tabela 5.4. 

A Tabela 5.5 mostra os valores do RSME obtidos pelas realizações da simulação 

sequencial direta. Os valores obtidos em todos os métodos estão na mesma ordem do valor 

encontrado na validação cruzada.  O método da transformada logarítmica obteve resultados 

muito semelhantes ao obtido pela krigagem simples. 
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Tabela 5.5 – Raiz do erro quadrático médio da amostra 68 

Realização 

Métodos de construção de CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

RSME RSME RSME RSME 

1 0,0611 0,0644 0,0462 0,0559 

2 0,0558 0,0717 0,0473 0,0579 

3 0,0619 0,0678 0,0466 0,0556 

4 0,0573 0,0662 0,0473 0,0552 

5 0,0632 0,0636 0,0470 0,0548 

6 0,0696 0,0614 0,0465 0,0537 

7 0,0564 0,0649 0,0470 0,0527 

8 0,0651 0,0664 0,0467 0,0544 

9 0,0679 0,0660 0,0463 0,0551 

10 0,0785 0,0537 0,0462 0,0556 

 

 A Tabela 5.6 apresenta os valores encontrados do desvio quadrático médio (MSD) dos 

quantis para todas as realizações da simulação sequencial direta. Os valores de MSD são 

adimensionais da mesma forma que a porosidade. 

Tabela 5.6 – Precisão global da amostra 68 

Realização 

Métodos de construção de CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

MSD MSD MSD MSD 

1 5,63E-04 7,32E-04 1,05E-03 8,34E-05 

2 1,54E-04 1,16E-03 9,61E-04 7,31E-05 

3 1,36E-04 1,47E-03 9,98E-04 8,99E-05 

4 3,09E-04 8,24E-04 9,35E-04 5,81E-05 

5 4,34E-04 6,92E-05 9,58E-04 9,29E-05 

6 9,90E-04 1,87E-04 9,57E-04 9,09E-05 

7 1,75E-04 1,98E-04 1,02E-03 1,10E-04 

8 1,99E-04 5,60E-04 7,24E-04 5,77E-05 

9 5,10E-04 3,58E-04 7,64E-04 8,78E-05 

10 1,64E-03 2,12E-04 9,60E-04 7,49E-05 

  

 O método com transformada logarítmica apresentou, em sua maioria, os resultados 

mais altos. O sem transformada apresentou-se com valores intermediários, contudo ainda 

apresentou o valor menos preciso, na realização 10.  
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O método com transformada gaussiana apresentou uma alta aleatoriedade, com 

valores baixos como o da realização 5 e com valores altos como da realização 3.   

O método mais preciso foi o com transformada bootstrap, do mesmo modo que no 

caso bidimensional. A melhor precisão global foi encontrada na realização 8 da bootstrap, 

com valor de 5,77E-05. A raiz desse valor (7,6E-03) mostra que diferenças nas porosidades 

apenas são encontradas na terceira casa decimal. 

 A Tabela 5.7 apresenta os valores encontrados do MSD para os semivariogramas 

experimentais para todas as realizações da simulação sequencial direta. Os valores de MSD 

são adimensionais, pois a porosidade também é adimensional. O valor obtido para MSD 

baseado no semivariograma experimental dos dados originais foi de 1,92E-09. 

Tabela 5.7 – Precisão local da amostra 68 

Realização 

Métodos de construção de CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

MSD MSD MSD MSD 

1 1,89E-09 6,26E-09 1,84E-08 4,83E-10 

2 7,64E-10 2,31E-08 1,71E-08 1,28E-09 

3 9,13E-09 8,27E-09 1,81E-08 3,54E-10 

4 7,40E-10 8,30E-09 1,27E-08 8,49E-10 

5 3,59E-09 1,01E-08 1,72E-08 1,07E-09 

6 1,82E-08 7,74E-09 1,84E-08 4,80E-10 

7 6,96E-10 1,68E-08 1,75E-08 7,70E-10 

8 1,34E-08 4,86E-09 1,54E-08 1,04E-09 

9 2,95E-08 1,60E-08 1,62E-08 4,22E-10 

10 5,30E-08 1,41E-09 1,82E-08 1,68E-10 

 

 O método com transformada logarítmica apresentou, em sua maioria,  valores altos de 

MSD, mostrando baixa precisão local, semelhante ao que aconteceu no caso bidimensional. 

O com transformada gaussiana também apresentou valores altos de MSD. Entretanto, foi o 

sem transformada que obteve o valor mais alto de MSD. A sua realização 10 foi o pior em 

todos os três parâmetros analisados. Contudo, apesar de ter obtido valores com baixa 

precisão, o método sem transformada ainda obteve resultados bastante precisos, como em 

suas realizações 2, 4 e 7.  

A maior precisão local foi encontrada nas realizações do bootstrap. A correção da 

transformada inversa promove que os valores fiquem mais próximos da estimativa da 
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krigagem, tornando mais próximo do modelo teórico. Diferentemente do caso bidimensional, 

valores mais baixos que a MSD do semivariograma experimental original foram encontrados. 

A Figura 5.4 apresenta vistas da primeira camada no plano “xy” das melhores 

realizações considerando a precisão global da amostra 68. Todos as vistas da Figura 5.4 estão 

indicados por uma letra em parênteses, a letra (a) representa a vista da realização 3 do método 

de construção de CDF sem transformada, a letra (b) refere-se à vista da realização 10 com o 

método com transformada gaussiana, a letra (c) representa a vista dos dados originais, a letra 

(d) vincula-se a vista da realização 8 do método com transforma logarítmica e a letra (e) 

refere-se a vista da realização 8 do método com transformada bootstrap. 

A região em azul escuro nas vistas representam os blocos nulos. Como a malha tem 

uma grande quantidade de blocos, a semelhança dos métodos de simulação sequencial direta 

com o modelo original não foi realçada, apesar dos bons índices apresentados nas Tabelas 

5.5, 5.6 e 5.7. Essa dissimilaridade visual pode ser atribuída a dois fatores: foram 

considerados apenas os melhores ajustes da precisão global, logo a garantia é de similaridade 

entre os histogramas; e os pontos amostrais estão muito distantes, o que fortalece o aspecto 

aleatório da simulação condicional, que justifica as diferenças percebidas sem invalidar as 

realizações. 
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Figura 5.4 – Comparativo das vistas da primeira camada do plano “xy” das realizações com melhor precisão 

global de cada método de construção de CDF da amostra 68 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

5.2.2 Amostra 300 

A amostra 300 foi construída selecionando 300 blocos aleatórios do modelo original. 

A RSME obtido da relação com a krigagem simples foi de 0,0434 um resultado melhor até 

que o obtido na validação cruzada. 

 A Tabela 5.8 mostra os valores da RSME obtidos pelas realizações da simulação 

sequencial direta. Os valores obtidos em todos os métodos estão na mesma ordem do valor 

(a) (b) 

(c) 

(e) 

(d) 

(a) Sem transformada 

(b) Transformada gaussiana 

(c) Original 

(d) Transformada logarítmica  

(e) Transformada bootstrap 
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encontrado na validação cruzada. Comparado com os valores apresentados na Tabela 5.5, a 

amostra 300 obteve erros menores, o que se deve a maior quantidade de dados originais, os 

quais não contribuem no somatório da RSME.  

Tabela 5.8 - Raiz do erro quadrático médio da amostra 300 

Realização 

Métodos de construção de CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

RSME RSME RSME RSME 

1 0,0536 0,0523 0,0426 0,0482 

2 0,0519 0,0528 0,0425 0,0484 

3 0,0523 0,0542 0,0427 0,0483 

4 0,0506 0,0538 0,0426 0,0480 

5 0,0516 0,0527 0,0426 0,0484 

6 0,0557 0,0527 0,0426 0,0483 

7 0,0523 0,0547 0,0426 0,0484 

8 0,0523 0,0530 0,0424 0,0483 

9 0,0519 0,0543 0,0425 0,0483 

10 0,0546 0,0525 0,0426 0,0486 

 

A Tabela 5.9 resume os valores encontrados do desvio quadrático médio (MSD) dos 

quantis para todas as realizações da simulação sequencial direta da amostra 300. Os valores 

de MSD são adimensionais da mesma forma que a porosidade.  

O método de construção da CDF com transformada logarítmica apresentou os 

resultados mais elevados de MSD, sendo a realização 2 a de mais baixa precisão global. E, 

diferentemente da amostra 68, o com transformada bootstrap não apresentou os melhores 

valores de precisão global, apesar de ainda ser bastante precisa. 

Como um todo, o método com transformada gaussiana apresentou valores baixos de 

MSD, mas o valor mais baixo é referente a realização 6 do método sem transformada, com 

apenas 1,18E-05. Percebe-se que, com o aumento de dados amostrais, a precisão garantida 

com a transformada bootstrap se manteve, contudo o método sem transformada e com 

transformada gaussiana conseguiram aumentar mais suas precisões globais. 
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Tabela 5.9 – Precisão global da amostra 300 

Realização 

Métodos de construção de CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

MSD MSD MSD MSD 

1 6,32E-05 1,73E-05 3,72E-04 6,71E-05 

2 4,49E-05 3,94E-05 3,75E-04 7,61E-05 

3 1,01E-04 1,31E-05 3,68E-04 6,41E-05 

4 5,44E-05 3,95E-05 3,57E-04 6,75E-05 

5 4,16E-05 4,01E-05 3,74E-04 6,11E-05 

6 1,18E-05 3,41E-05 3,70E-04 6,01E-05 

7 3,69E-05 3,20E-05 3,61E-04 6,64E-05 

8 1,69E-05 3,92E-05 3,74E-04 6,62E-05 

9 2,28E-05 4,66E-05 3,68E-04 7,16E-05 

10 3,15E-05 1,49E-05 3,72E-04 5,53E-05 

 

 A Tabela 5.10 apresenta os valores encontrados do MSD para os semivariogramas 

experimentais para todas as realizações da simulação sequencial direta da amostra 300. Os 

valores de MSD são adimensionais, pois a porosidade também é adimensional. O valor 

obtido para MSD baseado no semivariograma experimental dos dados originais foi de 1,92E-

09. 

Tabela 5.10 – Precisão local da amostra 300 

Realização 

Métodos de construção de CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

MSD MSD MSD MSD 

1 3,91E-09 4,74E-09 5,69E-09 1,21E-09 

2 2,92E-09 2,45E-09 5,89E-09 1,31E-09 

3 2,67E-09 5,05E-09 5,69E-09 1,33E-09 

4 2,81E-09 3,25E-09 5,64E-09 1,26E-09 

5 2,56E-09 3,43E-09 5,87E-09 1,34E-09 

6 7,52E-09 3,14E-09 5,82E-09 1,43E-09 

7 4,40E-09 7,52E-09 5,81E-09 1,18E-09 

8 4,27E-09 5,50E-09 5,94E-09 1,41E-09 

9 4,11E-09 3,48E-09 5,85E-09 1,26E-09 

10 5,49E-09 4,96E-09 5,87E-09 1,39E-09 
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 Os valores obtidos de MSD para a amostra 300 ficaram na mesma ordem de grandeza 

do calculado com o original (1,92E-09), mostrando que as realizações apresentaram uma 

elevada precisão local. As realizações do método com transformada bootstrap foram as mais 

precisas, com MSD menor até que o caso original, o que deve ser atribuído a correção da 

transformada inversa.  

A Figura 5.5 apresenta vistas da primeira camada no plano “xy” das melhores 

realizações considerando a precisão global da amostra 300. Todos as vistas da Figura 5.5 

estão indicados por uma letra em parênteses, a letra (a) representa a vista da realização 6 do 

método de construção de CDF sem transformada, a letra (b) refere-se à vista da realização 3 

com o método com transformada gaussiana, a letra (c) representa a vista dos dados originais, 

a letra (d) vincula-se a vista da realização 7 do método com transforma logarítmica e a letra 

(e) refere-se à vista da realização 10 do método com transformada bootstrap. A região em 

azul escuro nas vistas representam os blocos nulos. 

 Percebe-se mais similaridade entre a vista das simulações sequenciais diretas, 

evidenciando o impacto da dispersão dos pontos amostrais para construir modelos mais 

próximos da realidade, como também enaltecendo a influência da quantidade de dados. Os 

métodos de construção da CDF sem transformada e com transformada gaussiana revelam na 

Figura 5.5 o aspecto discutido anteriormente. À medida que a amostra cresce de tamanho, 

eles apresentam um melhor ajuste comparado com os outros métodos. 

  



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Capítulo V: Discussões e resultados 

 

Rodrigo Silva Tavares, junho/2018  97 

Figura 5.5 – Comparativo das vistas da primeira camada do plano “xy” das realizações com melhor precisão 

global de cada método de construção de CDF da amostra 300 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

5.2.3 Amostra 600 

A amostra 600 foi construída selecionando aleatoriamente 600 blocos do modelo 

original, sendo a maior das três amostras. A RSME obtida da relação com a krigagem simples 

foi de 0,0368 um resultado melhor até que o obtido na validação cruzada. 

 A Tabela 5.11 mostra os valores da RSME obtidos pelas realizações da simulação 

sequencial direta. Os valores obtidos em todos os métodos estão na mesma ordem do valor 

(e) 

(a) (b) 

(c) (d) 

(a) Sem transformada 

(b) Transformada gaussiana 

(c) Original 

(d) Transformada logarítmica  

(e) Transformada bootstrap 
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encontrado na validação cruzada. Comparado com os valores apresentados na Tabela 5.5 e na 

Tabela 5.8, a amostra 600 obteve erros menores, o que se deve a maior quantidade de dados 

originais, os quais não contribuem no somatório da RSME.  

Tabela 5.11 - Raiz do erro quadrático médio da amostra 600 

Realização 

Métodos de construção de CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

RSME RSME RSME RSME 

1 0,0444 0,0441 0,0368 0,0398 

2 0,0466 0,0439 0,0368 0,0397 

3 0,0435 0,0454 0,0369 0,0396 

4 0,0442 0,0471 0,0368 0,0396 

5 0,0450 0,0454 0,0368 0,0396 

6 0,0454 0,0438 0,0368 0,0397 

7 0,0451 0,0461 0,0368 0,0398 

8 0,0463 0,0443 0,0368 0,0395 

9 0,0460 0,0421 0,0369 0,0396 

10 0,0458 0,0432 0,0368 0,0396 

 

A Tabela 5.12 resume os valores encontrados do desvio quadrático médio (MSD) dos 

quantis para todas as realizações da simulação sequencial direta da amostra 600. Os valores 

de MSD são adimensionais da mesma forma que a porosidade.  

O método com transformada bootstrap apresentou valores de MSD semelhantes aos 

mostrados na Tabela 5.9 e na Tabela 5.6, o que indica uma forte influência da correção da 

transformada inversa do histograma e que o tamanho da amostra o afeta de forma mais tênue 

que comparado aos métodos com transformada gaussiana e sem transformada. Entretanto, 

mesmo não melhorando tanto em relação as amostras menores, a precisão global obtida com 

a transformada bootstrap ainda é evidente.  

O método com transformada logarítmica apresentou novamente os valores mais 

elevados de MSD, evidenciando a menor precisão comparado com os outros métodos. As 

realizações sem transformada e com transformada gaussiana na construção da CDF 

apresentaram valores baixos de MSD. A realização mais precisa dessa amostra foi a 3 do 

método sem transformada, com um MSD de 5,96E-06. 
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Tabela 5.12 – Precisão global da amostra 600 

Realização 

Métodos de construção de CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

MSD MSD MSD MSD 

1 3,01E-05 2,63E-05 1,57E-04 4,31E-05 

2 2,17E-05 2,92E-05 1,60E-04 4,56E-05 

3 5,96E-06 3,10E-05 1,63E-04 4,49E-05 

4 2,87E-05 1,82E-05 1,62E-04 4,58E-05 

5 1,17E-05 1,49E-05 1,61E-04 4,33E-05 

6 2,19E-05 1,93E-05 1,61E-04 4,37E-05 

7 3,52E-05 3,93E-05 1,65E-04 4,57E-05 

8 3,38E-05 2,77E-05 1,64E-04 4,57E-05 

9 2,58E-05 1,45E-05 1,63E-04 4,31E-05 

10 2,94E-05 1,85E-05 1,64E-04 4,52E-05 

  

A Tabela 6.13 resume os valores encontrados do MSD para os semivariogramas 

experimentais para todas as realizações da simulação sequencial direta da amostra 600. Os 

valores de MSD são adimensionais, pois a porosidade também é adimensional. O valor 

obtido para MSD baseado no semivariograma experimental dos dados originais foi de 1,92E-

09. Com o aumento do número de dados amostrais, os valores obtidos de MSD ficaram cada 

vez mais próximos do referente aos dados originais.  

O método com transformada bootstrap continua sendo o com maior precisão local, 

com um MSD de 1,27E-09 na realização 10. Os outros métodos também apresentaram 

desvios baixos, com pouca distinção entre eles. Como os blocos da malha simulados 

coincidem em posição com os originais, em uma amostra grande como essa não permite a 

existência de valores extremos para o MSD. 
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Tabela 5.13 – Precisão local da amostra 600 

Realização 

Métodos de construção de CDF para SDS 

Sem 
transformada 

Transformada 
gaussiana 

Transformada 
logarítmica 

Transformada 
bootstrap 

MSD MSD MSD MSD 

1 3,08E-09 2,55E-09 1,99E-09 1,28E-09 

2 5,26E-09 2,72E-09 2,00E-09 1,30E-09 

3 4,35E-09 3,66E-09 2,02E-09 1,31E-09 

4 3,02E-09 4,62E-09 2,02E-09 1,29E-09 

5 3,15E-09 4,75E-09 2,00E-09 1,26E-09 

6 4,75E-09 3,24E-09 2,03E-09 1,29E-09 

7 3,31E-09 3,93E-09 2,04E-09 1,33E-09 

8 4,49E-09 3,05E-09 2,07E-09 1,28E-09 

9 3,85E-09 2,70E-09 2,03E-09 1,28E-09 

10 4,03E-09 3,82E-09 2,03E-09 1,27E-09 

   

A Figura 5.6 apresenta vistas da primeira camada no plano “xy” das melhores 

realizações considerando a precisão global da amostra 600. Todos as vistas da Figura 5.6 

estão indicados por uma letra em parênteses, a letra (a) representa a vista da realização 3 do 

método de construção de CDF sem transformada, a letra (b) refere-se à vista da realização 9 

com o método com transformada gaussiana, a letra (c) representa a vista dos dados originais, 

a letra (d) vincula-se a vista da realização 1 do método com transforma logarítmica e a letra 

(e) refere-se à vista da realização 1 do método com transformada bootstrap. A região em azul 

escuro nas vistas representam os blocos nulos. 

 O aumento da quantidade de pontos amostrais permite que os modelos construídos 

fiquem mais parecidos com os valores originais, como já foi discutido na Seção 5.2.2. Todas 

as vistas são similares aos valores originais (vista “c”). Desse modo, percebe-se que uma 

grande quantidade de valores amostrais e uma boa distribuição espacial dos mesmos permite 

construir modelos realistas com menor dependência do método de construção de CDF 

utilizado. 
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Figura 5.6 – Comparativo das vistas da primeira camada do plano “xy” das realizações com melhor precisão 

global de cada método de construção de CDF da amostra 600 

 

Fonte: GeoLEAP, 2018. 

5.2.4 Comparação das amostras tridimensionais 

A partir dos resultados obtidos para precisão global e local das três amostras, fica 

evidente que a precisão aumenta com o aumento do número de dados amostrais e com o 

aumento da dispersão espacial dos dados. Na amostra 68, os dados amostrais se concentram 

nos poços, já as amostras 300 e 600, como foram selecionados aleatoriamente, fornecem uma 

melhor compreensão do reservatório. 

(c) 

(a) 
(b) 

(d) 

(e) 
(a) Sem transformada 

(b) Transformada gaussiana 

(c) Original 

(d) Transformada logarítmica  

(e) Transformada bootstrap 
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Em amostras menores, o método de construção da CDF com transformada bootstrap 

apresentou bons resultados, conseguindo replicar o histograma original e respeitando o 

modelo paramétrico do semivariograma. Contudo, à medida que a amostra cresce, métodos 

com a transformada gaussiana ou sem transformada mostraram maior precisão. 

Nas três amostras, as precisões do método com transformada logarítmica 

apresentaram os resultados mais baixos, porém quanto ao erro em relação a original, as 

realizações apresentaram bons resultados, o que pode pesar na escolha do método em futuras 

aplicações. 
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6 Conclusões e recomendações 

 

 Neste capítulo, são apresentadas as principais conclusões obtidas a partir da 

construção do GeoLEAP e dos estudos de caso, e algumas recomendações para trabalhos 

futuros. 

 

6.1 Conclusões  

A partir da construção do programa e dos estudos de caso, foi possível obter as 

seguintes conclusões: 

 Após os estudos de caso, usando dados de referência da bibliografia, bem como dados 

reais de um reservatório petrolífero de um campo do nordeste brasileiro, o software 

GeoLEAP pode se consistir uma ferramenta para aplicações de geoestatística, que 

permite construção de modelos 2D e 3D; 

 As validações cruzadas com as krigagens simples e ordinária permitiram verificar a 

qualidade da modelagem, caracterizando-se como parâmetros qualitativos para os 

casos estudados; 

 As instruções na interface nas abas da criação de semivariogramas experimentais e 

teóricos tornaram o uso dpGeoLEAP mais amigável, reafirmando a proposta do 

programa de introduzir a geoestatística aos novos usuários; 

 Os diversos métodos de construção de CDF (cumulative distributiion function) para a 

simulação sequencial direta (SSD) permitem que o usuário mantenha a precisão 

global e a local no seu modelo de reservatório, mesmo que não tenha uma amostra 

muito grande e dispersa; 

 A partir das realizações da simulação sequencial direta (SSD), conclui-se que a 

construção da CDF por transformada bootstrap é uma alternativa bastante eficiente na 

construção de modelos de reservatório, pois foi construída essencialmente para 

melhorar a eficiência global e foi corrigida para não perder a local; 

 Com as realizações também foi possível concluir que os métodos de construção de 

CDF sem transformada e com transformada gaussiana, se tornam mais precisos que os 

outros à medida que a amostra cresce; 
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 O método com transformada logarítmica, mesmo apresentando-se como o menos 

preciso no estudo de caso, mostrou o melhor ajuste do RSME (root squared mean 

error), caracterizando suas realizações como válidas. 

6.2 Recomendações  

As principais recomendações para trabalhos futuros são: 

 Implementação de técnicas de análise bivariada para o GeoLEAP; 

 Incorporação de técnicas de análise de fácies; 

 Elaboração de novos modelos de construção de CDF; 

 Aprimoramento da interface gráfica com adição da visualização de modelos 

tridimensionais.
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Anexo 1 

 A Tabela A.1 apresenta os dados amostrais do caso bidimensional. 

  Tabela A.1 – Dados amostrais do caso bidimensional 

X [m] Y [m] ZGauss 

 0,5 3,5 18,888 

5,5 8,5 20,454 

6,5 14,5 16,917 

0,5 20,5 16,410 

3,5 27,5 7,879 

2,5 35,5 14,328 

2,5 41,5 15,964 

4,5 44,5 15,521 

11,5 6,5 8,858 

9,5 10,5 13,449 

9,5 13,5 11,378 

8,5 20,5 10,700 

10,5 28,5 20,980 

11,5 36,5 18,662 

10,5 37,5 16,159 

9,5 45,5 12,685 

17,5 6,5 6,737 

14,5 12,5 14,256 

15,5 16,5 19,393 

17,5 19,5 17,736 

13,5 29,5 19,320 

17,5 36,5 18,810 

16,5 42,5 17,851 

17,5 45,5 15,613 

21,5 0,5 10,488 

20,5 7,5 13,165 

23,5 16,5 4,655 

20,5 20,5 13,770 

24,5 27,5 18,627 

20,5 33,5 18,697 

21,5 39,5 16,150 

23,5 48,5 11,521 

   

X [m] Y [m] ZGauss 

30,5 4,5 17,556 

29,5 10,5 13,403 

29,5 16,5 7,381 

25,5 20,5 11,834 

30,5 30,5 15,419 

26,5 36,5 21,807 

27,5 41,5 23,252 

5 47,5 18,581 

34,5 0,5 15,249 

33,5 11,5 13,091 

36,5 17,5 7,403 

35,5 24,5 11,095 

32,5 8,5 16,577 

35,5 34,5 21,760 

35,5 38,5 16,356 

36,5 48,5 23,271 

42,5 1,5 12,646 

38,5 9,5 11,827 

38,5 13,5 10,238 

42,5 21,5 14,194 

40,5 28,5 18,870 

38,5 31,5 25,189 

39,5 39,5 11,996 

38,5 47,5 21,635 

49,5 1,5 20,815 

49,5 8,5 19,712 

46,5 13,5 20,446 

43,5 20,5 14,836 

43,5 28,5 18,026 

48,5 33,5 21,104 

46,5 39,5 12,051 

47,5 49,5 23,685 
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Anexo 2 

 A Tabela B.1 apresenta os dados amostrais utilizados no caso tridimensional. 

Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continua)

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

31 638 463,9 0,2552 

31 638 465,1 0,2696 

31 638 465,7 0,3046 

31 638 466,9 0,2541 

31 638 468,7 0,2626 

31 638 469,3 0,2652 

31 638 469,9 0,1995 

31 638 470,5 0,1624 

31 638 472,3 0,2972 

31 638 474,7 0,261 

31 682 464,5 0,2154 

31 682 465,1 0,3103 

31 682 468,7 0,2633 

31 682 469,3 0,3053 

31 682 469,9 0,235 

31 682 472,9 0,2968 

31 682 473,5 0,2821 

31 682 474,1 0,2656 

31 682 474,7 0,2775 

93 550 463,3 0,1993 

93 550 463,9 0,1836 

93 550 464,5 0,233 

93 550 465,1 0,248 

93 550 465,7 0,2733 

93 550 466,3 0,2981 

93 550 466,9 0,244 

93 550 467,5 0,2896 

93 550 468,1 0,2586 

93 550 468,7 0,2524 

93 550 469,3 0,2614 

93 550 469,9 0,3052 

93 550 472,3 0,1641 

93 594 463,3 0,3487 

93 594 463,9 0,1382 

93 594 464,5 0,2112 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

93 594 465,1 0,2653 

93 594 466,3 0,2657 

93 594 466,9 0,2746  

93 594 467,5 0,3179  

93 594 468,1 0,2741 

93 594 468,7 0,2596 

93 594 469,3 0,26 

93 594 469,9 0,2872 

93 594 470,5 0,2039 

93 594 474,1 0,2676 

93 638 463,9 0,1628 

93 638 464,5 0,2281 

93 638 465,1 0,2828 

93 638 466,3 0,2761 

93 638 466,9 0,2884 

93 638 468,1 0,2853 

93 638 468,7 0,2383 

93 638 469,3 0,2378 

93 638 469,9 0,243 

93 638 470,5 0,1785 

93 682 463,9 0,1816 

93 682 465,1 0,2927 

93 682 465,7 0,2943 

93 682 469,3 0,2125 

155 506 463,9 0,2575 

155 506 464,5 0,2428 

155 506 465,1 0,2512 

155 506 465,7 0,2286 

155 506 466,3 0,2289 

155 506 466,9 0,2573 

155 506 467,5 0,2663 

155 506 468,1 0,2864 

155 506 468,7 0,2724 

155 506 469,3 0,2545 

155 506 471,7 0,2438 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação)

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

155 506 472,9 0,1572 

155 550 464,5 0,1621 

155 550 465,1 0,1478 

155 550 465,7 0,2681 

155 550 466,3 0,2569 

155 550 466,9 0,2866 

155 550 467,5 0,3128 

155 550 468,1 0,2646 

155 550 468,7 0,2209 

155 550 469,3 0,2366 

155 550 469,9 0,2864 

155 550 472,3 0,1962 

155 594 463,9 0,1745 

155 594 464,5 0,2122 

155 594 465,1 0,1577 

155 594 466,3 0,2443 

155 594 466,9 0,2678 

155 594 467,5 0,2773 

155 594 468,1 0,2689 

155 594 468,7 0,2531 

155 594 469,3 0,2858 

155 594 469,9 0,2688 

155 594 470,5 0,1967 

155 638 463,9 0,2011 

155 638 465,1 0,2025 

155 638 466,3 0,2878 

155 638 466,9 0,2864 

155 638 468,1 0,2801 

155 638 469,3 0,2632 

155 638 469,9 0,1892 

155 638 470,5 0,1634 

155 638 474,1 0,2395 

155 682 463,3 0,2974 

155 682 463,9 0,2983 

155 682 465,7 0,344 

155 682 466,3 0,2818 

155 682 468,1 0,2675 

155 682 468,7 0,2045 

155 682 469,3 0,1675 

155 682 469,9 0,2269 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

155 682 470,5 0,1393 

155 682 474,7 0,2675 

155 726 463,3 0,2954 

155 726 463,9 0,2438 

155 726 464,5 0,3444 

155 726 465,7 0,3004 

155 726 466,3 0,3073 

155 726 469,3 0,3077 

155 726 469,9 0,2942 

155 726 470,5 0,1429 

155 726 474,7 0,2665 

217 418 463,3 0,2066 

217 418 463,9 0,1942 

217 418 464,5 0,2439 

217 418 465,1 0,2284 

217 418 465,7 0,2641 

217 418 466,3 0,1886 

217 418 466,9 0,3235 

217 418 467,5 0,1425 

217 418 468,1 0,2962 

217 418 468,7 0,3329 

217 418 469,3 0,2493 

217 418 469,9 0,2791 

217 418 470,5 0,3077 

217 418 471,1 0,3022 

217 418 472,3 0,3506 

217 418 473,5 0,2751 

217 462 463,3 0,1902 

217 462 463,9 0,1922 

217 462 464,5 0,2334 

217 462 465,1 0,2848 

217 462 465,7 0,2311 

217 462 466,3 0,2366 

217 462 466,9 0,2894 

217 462 467,5 0,2334 

217 462 468,1 0,3166 

217 462 468,7 0,2955 

217 462 469,3 0,258 

217 462 469,9 0,2675 

217 462 471,1 0,2268 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

217 462 471,7 0,2903 

217 462 472,9 0,2216 

217 462 473,5 0,2638 

217 506 463,3 0,1911 

217 506 465,1 0,1833 

217 506 465,7 0,2697 

217 506 466,3 0,241 

217 506 466,9 0,288 

217 506 467,5 0,2468 

217 506 468,1 0,2425 

217 506 468,7 0,2873 

217 506 469,3 0,2404 

217 506 471,7 0,2331 

217 550 464,5 0,2036 

217 550 465,1 0,194 

217 550 465,7 0,2413 

217 550 466,3 0,2484 

217 550 466,9 0,2999 

217 550 467,5 0,2746 

217 550 468,1 0,2881 

217 550 468,7 0,2763 

217 550 469,3 0,2799 

217 594 463,3 0,1606 

217 594 465,7 0,2599 

217 594 466,3 0,2414 

217 594 466,9 0,2773 

217 594 467,5 0,2971 

217 594 468,1 0,2538 

217 594 468,7 0,3137 

217 594 469,9 0,2736 

217 594 472,3 0,1863 

217 638 465,1 0,241 

217 638 465,7 0,1885 

217 638 466,3 0,2803 

217 638 466,9 0,2881 

217 638 467,5 0,2709 

217 638 468,1 0,2786 

217 638 468,7 0,2461 

217 638 469,9 0,2016 

217 638 474,1 0,276 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

217 638 474,7 0,3025 

217 682 463,3 0,2946 

217 682 463,9 0,248 

217 682 465,7 0,3473 

217 682 466,3 0,3006 

217 682 469,9 0,1943 

217 682 470,5 0,1783 

217 726 463,3 0,3131 

217 726 463,9 0,2535 

217 726 464,5 0,3159 

217 726 465,1 0,3153 

217 726 469,3 0,2988 

217 726 469,9 0,1772 

217 726 470,5 0,1756 

217 770 463,3 0,3259 

217 770 463,9 0,2912 

217 770 464,5 0,3137 

217 770 469,3 0,3348 

217 770 469,9 0,3151 

217 770 470,5 0,2386 

279 330 463,3 0,2483 

279 330 463,9 0,2726 

279 330 464,5 0,2573 

279 330 465,1 0,2108 

279 330 465,7 0,254 

279 330 466,3 0,2179 

279 330 466,9 0,2238 

279 330 467,5 0,1956 

279 330 468,1 0,2916 

279 330 468,7 0,2456 

279 330 469,3 0,284 

279 330 473,5 0,2428 

279 374 463,9 0,236 

279 374 464,5 0,2637 

279 374 465,1 0,2822 

279 374 465,7 0,2332 

279 374 466,3 0,2696 

279 374 466,9 0,193 

279 374 467,5 0,182 

279 374 468,1 0,3074 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

279 374 468,7 0,2756 

279 374 469,3 0,2683 

279 374 469,9 0,2782 

279 374 470,5 0,2782 

279 374 472,3 0,205 

279 374 473,5 0,279 

279 418 463,3 0,24 

279 418 463,9 0,2167 

279 418 464,5 0,2296 

279 418 465,1 0,2678 

279 418 465,7 0,2483 

279 418 466,3 0,2752 

279 418 466,9 0,2635 

279 418 467,5 0,2888 

279 418 468,1 0,2695 

279 418 468,7 0,3061 

279 418 469,3 0,2812 

279 418 469,9 0,2396 

279 418 470,5 0,3663 

279 418 472,9 0,2574 

279 462 463,3 0,1855 

279 462 463,9 0,2091 

279 462 464,5 0,2582 

279 462 465,1 0,2352 

279 462 465,7 0,2387 

279 462 466,3 0,2496 

279 462 466,9 0,2962 

279 462 467,5 0,247 

279 462 468,1 0,256 

279 462 468,7 0,2983 

279 462 472,3 0,2817 

279 462 472,9 0,2679 

279 506 463,3 0,1897 

279 506 463,9 0,1939 

279 506 465,7 0,2492 

279 506 466,3 0,2569 

279 506 466,9 0,2801 

279 506 467,5 0,2734 

279 506 468,1 0,2845 

279 506 468,7 0,3048 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

279 506 469,3 0,2511 

279 506 472,3 0,2061 

279 550 463,3 0,1516 

279 550 465,7 0,2372 

279 550 466,3 0,3007 

279 550 466,9 0,265 

279 550 467,5 0,2721 

279 550 468,1 0,2726 

279 550 469,3 0,257 

279 594 465,7 0,2524 

279 594 466,3 0,273 

279 594 466,9 0,2435 

279 594 467,5 0,2939 

279 594 469,3 0,2419 

279 594 469,9 0,2907 

279 594 474,1 0,3386 

279 594 474,7 0,3078 

279 638 466,3 0,2617 

279 638 474,1 0,3454 

279 638 474,7 0,2839 

279 682 463,3 0,2075 

279 682 464,5 0,2972 

279 682 466,3 0,2794 

279 682 468,1 0,2396 

279 682 469,3 0,2889 

279 682 470,5 0,2189 

279 726 463,3 0,3342 

279 726 463,9 0,3092 

279 726 464,5 0,2977 

279 726 465,1 0,3147 

279 726 466,3 0,3146 

279 726 468,1 0,2375 

279 726 468,7 0,2235 

279 726 469,3 0,2507 

279 770 463,3 0,2931 

279 770 463,9 0,2969 

279 770 464,5 0,3078 

279 770 468,1 0,2029 

279 770 469,9 0,3272 

341 286 463,9 0,2437 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

341 286 464,5 0,2405 

341 286 465,1 0,2779 

341 286 465,7 0,2951 

341 286 466,3 0,2136 

341 286 466,9 0,2203 

341 286 467,5 0,207 

341 286 468,1 0,2722 

341 286 468,7 0,2421 

341 286 470,5 0,3177 

341 286 472,9 0,2816 

341 286 473,5 0,1908 

341 330 463,9 0,2262 

341 330 464,5 0,2543 

341 330 465,1 0,2773 

341 330 465,7 0,2275 

341 330 466,3 0,275 

341 330 466,9 0,2083 

341 330 467,5 0,2556 

341 330 468,1 0,2679 

341 330 468,7 0,2537 

341 330 469,9 0,2766 

341 330 470,5 0,1912 

341 330 472,3 0,2666 

341 374 463,9 0,1959 

341 374 464,5 0,2518 

341 374 465,1 0,2896 

341 374 465,7 0,2789 

341 374 466,3 0,2699 

341 374 466,9 0,2298 

341 374 467,5 0,2796 

341 374 468,1 0,2851 

341 374 468,7 0,2342 

341 374 469,3 0,2844 

341 374 469,9 0,265 

341 374 470,5 0,2798 

341 374 472,3 0,235 

341 374 472,9 0,261 

341 374 474,1 0,3484 

341 418 463,9 0,3037 

341 418 464,5 0,1794 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

341 418 465,1 0,2618 

341 418 465,7 0,2802 

341 418 466,3 0,2707 

341 418 466,9 0,2392 

341 418 467,5 0,2732 

341 418 468,1 0,2887 

341 418 468,7 0,2773 

341 418 469,3 0,236 

341 418 469,9 0,2611 

341 418 470,5 0,3357 

341 418 472,3 0,2717 

341 418 474,1 0,2977 

341 462 463,3 0,1822 

341 462 463,9 0,3269 

341 462 465,1 0,2076 

341 462 465,7 0,2179 

341 462 466,3 0,254 

341 462 466,9 0,2681 

341 462 467,5 0,3125 

341 462 468,7 0,2863 

341 462 469,9 0,2612 

341 506 463,3 0,1803 

341 506 463,9 0,2034 

341 506 464,5 0,2408 

341 506 465,1 0,2154 

341 506 465,7 0,2483 

341 506 466,3 0,261 

341 506 466,9 0,2711 

341 506 467,5 0,337 

341 506 468,1 0,2758 

341 506 469,9 0,2964 

341 550 465,7 0,2834 

341 550 466,3 0,2708 

341 550 466,9 0,2428 

341 550 467,5 0,2903 

341 550 468,1 0,2191 

341 550 468,7 0,2794 

341 594 464,5 0,2017 

341 594 465,1 0,2172 

341 594 466,3 0,249 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

341 594 466,9 0,2872 

341 594 467,5 0,2723 

341 594 468,1 0,2575 

341 594 468,7 0,2665 

341 594 469,3 0,2724 

341 638 463,3 0,1691 

341 638 463,9 0,1505 

341 638 466,3 0,273 

341 638 467,5 0,257 

341 638 469,3 0,252 

341 638 474,7 0,1669 

341 682 463,3 0,2687 

341 682 463,9 0,1741 

341 682 466,3 0,2835 

341 682 468,1 0,2991 

341 682 468,7 0,206 

341 682 469,3 0,2657 

341 726 463,3 0,3289 

341 726 464,5 0,3170 

341 726 466,3 0,2822 

341 726 468,1 0,3180 

341 726 469,3 0,2967 

341 770 463,3 0,1749 

341 770 463,9 0,2677 

341 770 464,5 0,1904 

341 770 466,9 0,2381 

341 770 467,5 0,2991 

341 770 468,1 0,3072 

341 770 468,7 0,2061 

341 814 463,3 0,3061 

341 814 464,5 0,2184 

341 814 466,3 0,3227 

341 814 467,5 0,2078 

403 198 464,5 0,2279 

403 198 465,1 0,2434 

403 198 465,7 0,2848 

403 198 466,3 0,2946 

403 198 466,9 0,2832 

403 198 467,5 0,2843 

403 198 468,1 0,2675 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

403 198 471,7 0,2136 

403 198 472,3 0,1980 

403 242 463,9 0,2679 

403 242 464,5 0,2816 

403 242 465,1 0,2355 

403 242 465,7 0,2783 

403 242 466,3 0,2013 

403 242 466,9 0,1954 

403 242 467,5 0,202 

403 242 468,1 0,2609 

403 242 468,7 0,2359 

403 242 470,5 0,3309 

403 242 472,3 0,2286 

403 242 473,5 0,1752 

403 242 474,1 0,1698 

403 286 465,1 0,3071 

403 286 465,7 0,2882 

403 286 466,3 0,3010 

403 286 466,9 0,2562 

403 286 467,5 0,2548 

403 286 468,1 0,2459 

403 286 468,7 0,2461 

403 286 469,3 0,2173 

403 286 473,5 0,1913 

403 286 474,1 0,1581 

403 330 463,9 0,2093 

403 330 464,5 0,2668 

403 330 465,1 0,2664 

403 330 465,7 0,2998 

403 330 466,3 0,2913 

403 330 466,9 0,1889 

403 330 467,5 0,2894 

403 330 468,1 0,2494 

403 330 468,7 0,2583 

403 330 469,9 0,2481 

403 330 470,5 0,2792 

403 330 474,1 0,2045 

403 374 463,9 0,227 

403 374 464,5 0,2898 

403 374 465,1 0,2916 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

403 374 465,7 0,2815 

403 374 466,3 0,2526 

403 374 466,9 0,243 

403 374 467,5 0,2618 

403 374 468,1 0,2812 

403 374 468,7 0,2701 

403 374 469,3 0,2802 

403 374 469,9 0,2826 

403 374 470,5 0,2330 

403 418 463,9 0,2688 

403 418 464,5 0,3133 

403 418 465,1 0,2631 

403 418 465,7 0,2814 

403 418 466,3 0,2724 

403 418 466,9 0,2747 

403 418 467,5 0,3229 

403 418 468,1 0,3082 

403 418 469,3 0,322 

403 418 469,9 0,3191 

403 418 470,5 0,2831 

403 418 472,3 0,2677 

403 418 474,1 0,3231 

403 418 474,7 0,3319 

403 462 463,9 0,2698 

403 462 465,1 0,2552 

403 462 465,7 0,2918 

403 462 466,3 0,2807 

403 462 466,9 0,2374 

403 462 468,1 0,311 

403 462 472,3 0,2815 

403 462 474,1 0,3354 

403 506 464,5 0,1924 

403 506 465,1 0,2989 

403 506 465,7 0,3047 

403 506 466,3 0,2429 

403 506 466,9 0,2953 

403 506 467,5 0,2948 

403 506 468,1 0,2844 

403 506 468,7 0,3468 

403 506 469,3 0,2728 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

403 506 472,9 0,2176 

403 550 465,1 0,2822 

403 550 465,7 0,3232 

403 550 466,3 0,3049 

403 550 466,9 0,2865 

403 550 467,5 0,2641 

403 550 468,1 0,2875 

403 550 468,7 0,2961 

403 594 465,1 0,2774 

403 594 465,7 0,2869 

403 594 466,3 0,2949 

403 594 466,9 0,2917 

403 594 467,5 0,2967 

403 594 468,1 0,3010 

403 594 469,3 0,2799 

403 594 474,7 0,3342 

403 638 466,3 0,2523 

403 638 466,9 0,2747 

403 638 467,5 0,2593 

403 638 468,1 0,2583 

403 638 469,3 0,2607 

403 638 474,7 0,1781 

403 682 463,3 0,2225 

403 682 463,9 0,1903 

403 682 466,3 0,2907 

403 682 466,9 0,2763 

403 682 468,1 0,2405 

403 726 463,3 0,2263 

403 726 463,9 0,2228 

403 726 464,5 0,2062 

403 726 465,7 0,2173 

403 726 466,3 0,2943 

403 726 466,9 0,2765 

403 726 467,5 0,271 

403 726 468,1 0,2436 

403 726 468,7 0,208 

403 770 463,3 0,3243 

403 770 464,5 0,2199 

403 770 467,5 0,2825 

403 770 468,1 0,3146 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

403 770 468,7 0,2808 

403 814 463,3 0,3264 

403 814 464,5 0,2196 

403 814 467,5 0,2458 

465 110 465,7 0,1697 

465 110 466,3 0,2752 

465 110 466,9 0,2866 

465 110 467,5 0,2544 

465 110 468,1 0,2979 

465 110 469,3 0,268 

465 110 470,5 0,303 

465 110 472,3 0,1795 

465 154 464,5 0,2217 

465 154 465,1 0,1795 

465 154 465,7 0,1779 

465 154 466,3 0,3029 

465 154 466,9 0,298 

465 154 467,5 0,278 

465 154 468,1 0,3051 

465 154 472,3 0,1862 

465 198 464,5 0,2429 

465 198 465,1 0,2448 

465 198 465,7 0,2106 

465 198 466,3 0,2797 

465 198 466,9 0,3014 

465 198 467,5 0,2414 

465 198 468,1 0,2301 

465 198 468,7 0,2469 

465 198 472,3 0,16 

465 242 464,5 0,2575 

465 242 465,1 0,2335 

465 242 465,7 0,2459 

465 242 466,3 0,3026 

465 242 466,9 0,1894 

465 242 467,5 0,2347 

465 242 468,1 0,252 

465 242 468,7 0,3104 

465 242 469,9 0,2288 

465 242 473,5 0,1793 

465 242 474,1 0,1505 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

465 286 465,1 0,2975 

465 286 465,7 0,2804 

465 286 466,3 0,2794 

465 286 466,9 0,192 

465 286 467,5 0,2671 

465 286 468,1 0,301 

465 286 468,7 0,2738 

465 286 469,3 0,259 

465 286 471,7 0,2401 

465 286 473,5 0,2446 

465 330 464,5 0,277 

465 330 465,1 0,3124 

465 330 465,7 0,3202 

465 330 466,3 0,2876 

465 330 466,9 0,2917 

465 330 467,5 0,2684 

465 330 468,1 0,297 

465 330 468,7 0,3112 

465 330 469,3 0,3398 

465 330 473,5 0,2378 

465 330 474,1 0,202 

465 374 463,9 0,2073 

465 374 465,1 0,3065 

465 374 465,7 0,2658 

465 374 466,3 0,3282 

465 374 466,9 0,2767 

465 374 467,5 0,2558 

465 374 468,1 0,3084 

465 374 468,7 0,3019 

465 374 470,5 0,2368 

465 418 463,9 0,1589 

465 418 465,1 0,2301 

465 418 465,7 0,291 

465 418 466,3 0,2723 

465 418 466,9 0,2902 

465 418 467,5 0,331 

465 418 468,1 0,3187 

465 418 469,3 0,323 

465 418 470,5 0,3159 

465 462 465,1 0,2433 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

465 462 465,7 0,2648 

465 462 466,3 0,2571 

465 462 466,9 0,2763 

465 462 467,5 0,3061 

465 462 468,1 0,2958 

465 462 472,3 0,2644 

465 462 472,9 0,2562 

465 506 463,3 0,3136 

465 506 464,5 0,2293 

465 506 465,1 0,2801 

465 506 465,7 0,3217 

465 506 466,3 0,2633 

465 506 466,9 0,2796 

465 506 467,5 0,2308 

465 506 468,1 0,3439 

465 506 468,7 0,3363 

465 506 469,3 0,3126 

465 506 472,9 0,2602 

465 550 464,5 0,1797 

465 550 465,1 0,2504 

465 550 465,7 0,3073 

465 550 466,3 0,2881 

465 550 466,9 0,2956 

465 550 467,5 0,2875 

465 550 468,1 0,2784 

465 550 468,7 0,306 

465 550 469,3 0,3114 

465 594 463,3 0,2089 

465 594 463,9 0,1741 

465 594 464,5 0,2375 

465 594 465,1 0,2394 

465 594 465,7 0,3125 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

465 594 466,3 0,2235 

465 594 466,9 0,2559 

465 594 467,5 0,2397 

465 594 468,1 0,2463 

465 594 468,7 0,2652 

465 638 466,3 0,2547 

465 638 466,9 0,2862 

465 638 467,5 0,2524 

465 638 468,1 0,2589 

465 638 468,7 0,2869 

465 638 469,3 0,2392 

465 638 469,9 0,278 

465 638 470,5 0,2665 

465 682 463,3 0,1711 

465 682 463,9 0,1947 

465 682 466,3 0,2991 

465 682 466,9 0,3148 

465 682 467,5 0,2218 

465 682 468,1 0,2894 

465 682 468,7 0,269 

465 682 469,3 0,3115 

465 726 463,3 0,1753 

465 726 463,9 0,1988 

465 726 464,5 0,2448 

465 726 465,7 0,2112 

465 726 466,3 0,2992 

465 726 466,9 0,3087 

465 726 467,5 0,2579 

465 726 468,1 0,3073 

465 726 468,7 0,2875 

465 770 464,5 0,2292 

465 770 466,3 0,3157 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

465 770 466,9 0,3404 

465 770 467,5 0,3184 

465 770 468,7 0,1949 

465 814 463,3 0,2241 

465 814 464,5 0,2145 

465 814 467,5 0,2676 

465 814 471,1 0,2409 

465 814 471,7 0,2593 

527 66 464,5 0,2293 

527 66 465,7 0,2862 

527 66 466,3 0,2827 

527 66 466,9 0,2266 

527 66 467,5 0,2322 

527 66 468,1 0,2699 

527 66 468,7 0,2617 

527 66 469,3 0,2391 

527 66 469,9 0,2714 

527 66 471,7 0,2827 

527 110 463,3 0,2697 

527 110 464,5 0,1964 

527 110 465,7 0,2686 

527 110 466,3 0,3027 

527 110 466,9 0,2169 

527 110 467,5 0,2684 

527 110 468,1 0,2679 

527 110 469,3 0,2405 

527 110 469,9 0,2959 

527 154 464,5 0,2839 

527 154 465,7 0,2083 

527 154 466,3 0,288 

527 154 466,9 0,298 

527 154 467,5 0,2704 

527 154 468,1 0,2794 

527 154 472,3 0,1952 

527 198 464,5 0,2389 

527 198 465,1 0,2049 

527 198 465,7 0,2065 

527 198 466,3 0,2886 

527 198 466,9 0,2854 

527 198 467,5 0,2154 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

527 198 468,1 0,3044 

527 242 464,5 0,2855 

527 242 465,1 0,2022 

527 242 465,7 0,2341 

527 242 466,3 0,2938 

527 242 466,9 0,2204 

527 242 467,5 0,2307 

527 242 468,1 0,2648 

527 242 468,7 0,2831 

527 242 470,5 0,2488 

527 242 473,5 0,1818 

527 286 463,3 0,2453 

527 286 464,5 0,2326 

527 286 465,1 0,2604 

527 286 465,7 0,2742 

527 286 466,3 0,1952 

527 286 466,9 0,2144 

527 286 467,5 0,2623 

527 286 468,1 0,3022 

527 286 470,5 0,3147 

527 330 465,1 0,24 

527 330 465,7 0,3187 

527 330 466,3 0,2811 

527 330 466,9 0,3307 

527 330 467,5 0,2693 

527 330 468,1 0,293 

527 330 468,7 0,2767 

527 330 469,3 0,2343 

527 374 465,1 0,2667 

527 374 465,7 0,3476 

527 374 466,3 0,3272 

527 374 466,9 0,228 

527 374 467,5 0,2386 

527 374 468,1 0,2844 

527 374 468,7 0,3 

527 374 469,3 0,3385 

527 374 470,5 0,3519 

527 374 471,1 0,2523 

527 418 463,9 0,187 

527 418 464,5 0,2147 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

527 418 465,1 0,2224 

527 418 465,7 0,3268 

527 418 466,3 0,32 

527 418 466,9 0,296 

527 418 467,5 0,297 

527 418 468,1 0,2985 

527 418 470,5 0,327 

527 418 472,9 0,2036 

527 462 464,5 0,2218 

527 462 465,1 0,2358 

527 462 465,7 0,2973 

527 462 466,3 0,2888 

527 462 466,9 0,2954 

527 462 467,5 0,2995 

527 462 468,7 0,253 

527 462 469,3 0,2627 

527 506 464,5 0,1587 

527 506 465,1 0,2179 

527 506 465,7 0,3319 

527 506 466,3 0,2675 

527 506 466,9 0,2846 

527 506 467,5 0,1886 

527 506 468,1 0,3503 

527 506 468,7 0,3182 

527 550 463,3 0,276 

527 550 464,5 0,249 

527 550 465,1 0,2219 

527 550 465,7 0,3168 

527 550 466,3 0,2463 

527 550 466,9 0,298 

527 550 467,5 0,1835 

527 550 468,1 0,3281 

527 550 468,7 0,3243 

527 594 463,3 0,181 

527 594 463,9 0,1769 

527 594 464,5 0,1918 

527 594 465,1 0,2418 

527 594 465,7 0,3153 

527 594 466,3 0,2775 

527 594 466,9 0,1688 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

527 594 467,5 0,2574 

527 594 468,1 0,2585 

527 594 468,7 0,317 

527 594 471,1 0,3061 

527 638 463,9 0,2118 

527 638 464,5 0,2402 

527 638 465,1 0,3009 

527 638 465,7 0,3031 

527 638 466,3 0,267 

527 638 466,9 0,2617 

527 638 467,5 0,282 

527 638 468,1 0,2625 

527 638 468,7 0,3168 

527 638 469,3 0,2914 

527 638 471,1 0,2852 

527 682 463,3 0,2071 

527 682 463,9 0,228 

527 682 464,5 0,2404 

527 682 465,1 0,2543 

527 682 465,7 0,2612 

527 682 466,3 0,2613 

527 682 466,9 0,2983 

527 682 467,5 0,2487 

527 682 468,1 0,3088 

527 682 468,7 0,2855 

527 682 469,3 0,3123 

527 682 470,5 0,3133 

527 682 471,1 0,2808 

527 726 463,3 0,1892 

527 726 463,9 0,2053 

527 726 464,5 0,2766 

527 726 466,3 0,298 

527 726 466,9 0,2686 

527 726 467,5 0,2758 

527 726 468,1 0,2945 

527 726 468,7 0,3079 

527 726 469,3 0,3193 

527 726 469,9 0,3224 

527 726 472,3 0,2323 

527 770 464,5 0,192 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação)

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

527 770 465,1 0,1848 

527 770 465,7 0,1995 

527 770 466,3 0,2917 

527 770 466,9 0,2951 

527 770 467,5 0,275 

527 770 468,1 0,3261 

527 770 468,7 0,2634 

527 770 469,3 0,3175 

527 770 469,9 0,3121 

589 22 463,3 0,2632 

589 22 464,5 0,2096 

589 22 466,3 0,2675 

589 22 466,9 0,209 

589 22 467,5 0,2863 

589 22 468,1 0,3381 

589 22 468,7 0,2641 

589 22 469,3 0,2585 

589 22 469,9 0,3286 

589 66 465,7 0,2315 

589 66 466,3 0,254 

589 66 466,9 0,2139 

589 66 467,5 0,175 

589 66 468,1 0,2643 

589 66 468,7 0,2407 

589 66 469,3 0,246 

589 66 469,9 0,2469 

589 110 464,5 0,202 

589 110 465,1 0,2184 

589 110 465,7 0,2515 

589 110 466,3 0,2994 

589 110 466,9 0,2056 

589 110 467,5 0,2269 

589 110 468,1 0,27 

589 110 468,7 0,279 

589 110 469,3 0,2953 

589 154 463,9 0,2289 

589 154 464,5 0,212 

589 154 465,1 0,2493 

589 154 465,7 0,2323 

589 154 466,3 0,2808 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

589 154 466,9 0,29 

589 154 467,5 0,2728 

589 154 468,1 0,2671 

589 198 463,9 0,2166 

589 198 464,5 0,235 

589 198 465,1 0,2199 

589 198 465,7 0,2725 

589 198 466,3 0,3134 

589 198 466,9 0,2809 

589 198 467,5 0,2734 

589 198 468,1 0,2457 

589 198 468,7 0,2946 

589 198 469,9 0,2252 

589 242 464,5 0,2595 

589 242 465,1 0,2149 

589 242 465,7 0,2886 

589 242 466,3 0,3249 

589 242 466,9 0,3018 

589 242 467,5 0,295 

589 242 468,1 0,2236 

589 242 468,7 0,2985 

589 242 469,9 0,309 

589 242 470,5 0,2827 

589 286 463,3 0,2394 

589 286 464,5 0,2611 

589 286 465,1 0,2189 

589 286 465,7 0,2508 

589 286 466,3 0,306 

589 286 466,9 0,2813 

589 286 467,5 0,2969 

589 286 468,1 0,2755 

589 330 464,5 0,2757 

589 330 465,1 0,2631 

589 330 465,7 0,233 

589 330 466,3 0,2682 

589 330 466,9 0,3113 

589 330 467,5 0,3309 

589 330 468,1 0,3184 

589 374 464,5 0,1939 

589 374 465,7 0,2721 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

589 374 466,3 0,3339 

589 374 466,9 0,3228 

589 374 467,5 0,3185 

589 374 468,1 0,3003 

589 374 469,9 0,1979 

589 374 471,1 0,2762 

589 418 465,1 0,2915 

589 418 465,7 0,2958 

589 418 466,9 0,2291 

589 418 467,5 0,289 

589 418 469,3 0,2303 

589 418 469,9 0,2304 

589 418 471,1 0,2493 

589 418 472,9 0,1892 

589 462 463,3 0,1683 

589 462 464,5 0,1805 

589 462 465,1 0,2257 

589 462 465,7 0,2981 

589 462 466,3 0,2764 

589 462 466,9 0,2714 

589 462 467,5 0,3086 

589 462 468,1 0,2865 

589 462 468,7 0,3528 

589 462 469,3 0,2707 

589 506 464,5 0,1571 

589 506 465,1 0,2408 

589 506 465,7 0,3072 

589 506 466,3 0,3189 

589 506 466,9 0,2266 

589 506 467,5 0,3158 

589 506 468,1 0,3363 

589 506 468,7 0,3519 

589 506 469,3 0,2975 

589 550 464,5 0,1642 

589 550 465,1 0,2975 

589 550 466,3 0,3216 

589 550 466,9 0,2556 

589 550 467,5 0,1997 

589 550 468,1 0,3403 

589 550 468,7 0,2635 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

589 550 469,3 0,2025 

589 594 463,9 0,1637 

589 594 464,5 0,2133 

589 594 465,1 0,2131 

589 594 466,3 0,2924 

589 594 466,9 0,1821 

589 594 467,5 0,1989 

589 594 468,1 0,3059 

589 594 468,7 0,3461 

589 594 471,1 0,2875 

589 594 471,7 0,26 

589 594 473,5 0,2984 

589 638 463,3 0,1614 

589 638 464,5 0,1973 

589 638 465,1 0,2471 

589 638 465,7 0,3152 

589 638 466,3 0,2719 

589 638 466,9 0,2654 

589 638 467,5 0,323 

589 638 468,1 0,3077 

589 638 468,7 0,3196 

589 638 469,3 0,2347 

589 638 470,5 0,1912 

589 638 471,1 0,2671 

589 682 463,3 0,1846 

589 682 463,9 0,1874 

589 682 464,5 0,2329 

589 682 465,1 0,2639 

589 682 465,7 0,2343 

589 682 466,3 0,312 

589 682 466,9 0,2397 

589 682 467,5 0,2585 

589 682 468,1 0,2349 

589 682 468,7 0,2636 

589 682 469,3 0,3285 

589 682 469,9 0,3396 

589 682 470,5 0,2741 

589 682 471,1 0,2557 

651 22 463,3 0,1925 

651 22 464,5 0,2346 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

651 22 466,3 0,1915 

651 22 466,9 0,2143 

651 22 467,5 0,1688 

651 22 468,1 0,2971 

651 22 468,7 0,2565 

651 22 469,3 0,2364 

651 22 471,1 0,3196 

651 66 463,3 0,2318 

651 66 465,7 0,2758 

651 66 466,3 0,2751 

651 66 466,9 0,1763 

651 66 467,5 0,1982 

651 66 468,1 0,3178 

651 66 468,7 0,2828 

651 66 469,3 0,26 

651 110 463,9 0,2276 

651 110 464,5 0,2442 

651 110 466,3 0,26 

651 110 466,9 0,2355 

651 110 467,5 0,2271 

651 110 468,1 0,2826 

651 110 468,7 0,3274 

651 110 469,3 0,2038 

651 154 463,9 0,2529 

651 154 464,5 0,2181 

651 154 465,7 0,2735 

651 154 466,3 0,269 

651 154 466,9 0,2628 

651 154 467,5 0,2807 

651 154 468,1 0,2918 

651 154 469,3 0,2079 

651 198 464,5 0,2312 

651 198 465,1 0,2304 

651 198 465,7 0,2746 

651 198 466,3 0,3204 

651 198 466,9 0,2846 

651 198 467,5 0,3311 

651 198 468,1 0,3133 

651 198 468,7 0,2601 

651 198 469,3 0,1881 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

651 198 469,9 0,2434 

651 242 463,9 0,238 

651 242 464,5 0,2182 

651 242 465,1 0,2733 

651 242 465,7 0,2896 

651 242 466,3 0,2368 

651 242 466,9 0,3046 

651 242 467,5 0,2691 

651 242 468,7 0,3061 

651 242 469,3 0,2268 

651 242 469,9 0,2513 

651 286 464,5 0,2536 

651 286 465,1 0,2691 

651 286 465,7 0,2867 

651 286 466,3 0,2481 

651 286 466,9 0,2765 

651 286 467,5 0,2591 

651 286 468,7 0,2824 

651 286 469,3 0,2279 

651 286 469,9 0,2095 

651 330 464,5 0,294 

651 330 465,1 0,285 

651 330 465,7 0,3153 

651 330 467,5 0,2924 

651 330 469,3 0,2265 

651 330 469,9 0,2377 

651 374 463,9 0,1652 

651 374 464,5 0,3152 

651 374 465,7 0,3157 

651 374 466,9 0,3047 

651 374 467,5 0,3316 

651 374 469,3 0,192 

651 374 471,1 0,2277 

651 418 464,5 0,3032 

651 418 466,9 0,2869 

651 418 468,1 0,3535 

651 418 468,7 0,2103 

651 418 469,3 0,2097 

651 418 469,9 0,2367 

651 462 463,3 0,1923 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

651 462 464,5 0,1836 

651 462 465,1 0,2357 

651 462 466,3 0,2956 

651 462 466,9 0,2228 

651 462 467,5 0,2138 

651 462 468,1 0,3135 

651 462 468,7 0,3327 

651 506 463,3 0,2081 

651 506 464,5 0,172 

651 506 466,3 0,2684 

651 506 466,9 0,2387 

651 506 467,5 0,3234 

651 506 468,1 0,294 

651 506 468,7 0,3031 

651 506 469,3 0,2441 

651 550 463,9 0,282 

651 550 464,5 0,2085 

651 550 465,1 0,3074 

651 550 466,3 0,3015 

651 550 466,9 0,2026 

651 550 467,5 0,3058 

651 550 468,1 0,2781 

651 550 468,7 0,3159 

651 550 471,1 0,2051 

651 594 463,9 0,2748 

651 594 464,5 0,2532 

651 594 465,1 0,2988 

651 594 466,3 0,2718 

651 594 466,9 0,2197 

651 594 467,5 0,2756 

651 594 468,1 0,2985 

651 594 470,5 0,2765 

651 594 471,1 0,2203 

651 594 471,7 0,2418 

651 638 464,5 0,2548 

651 638 465,1 0,2168 

651 638 465,7 0,3409 

651 638 466,3 0,2732 

651 638 466,9 0,2605 

651 638 467,5 0,3254 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

651 638 468,1 0,2878 

651 638 468,7 0,3566 

651 638 469,9 0,2862 

651 638 470,5 0,2841 

651 638 471,7 0,2617 

713 66 463,9 0,2165 

713 66 464,5 0,2294 

713 66 466,9 0,1836 

713 66 468,1 0,2652 

713 66 468,7 0,2748 

713 66 469,3 0,2617 

713 110 463,9 0,2495 

713 110 465,7 0,2812 

713 110 466,3 0,2635 

713 110 466,9 0,26 

713 110 468,7 0,251 

713 110 469,9 0,2419 

713 154 463,3 0,2107 

713 154 463,9 0,2105 

713 154 464,5 0,2426 

713 154 465,1 0,3042 

713 154 465,7 0,274 

713 154 466,3 0,2812 

713 154 466,9 0,2112 

713 154 467,5 0,2496 

713 154 468,1 0,2584 

713 198 463,9 0,2282 

713 198 464,5 0,2886 

713 198 465,1 0,2615 

713 198 465,7 0,2838 

713 198 466,3 0,3062 

713 198 466,9 0,2413 

713 198 468,7 0,2347 

713 198 469,3 0,2304 

713 198 470,5 0,2141 

713 242 464,5 0,2746 

713 242 465,1 0,2037 

713 242 465,7 0,2582 

713 242 466,9 0,2931 

713 242 469,3 0,2307 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

713 242 469,9 0,2265 

713 242 470,5 0,2001 

713 242 472,9 0,1936 

713 286 464,5 0,2976 

713 286 465,1 0,298 

713 286 465,7 0,2887 

713 286 466,3 0,2096 

713 286 466,9 0,3005 

713 286 467,5 0,3173 

713 286 468,1 0,2729 

713 286 468,7 0,2326 

713 286 469,3 0,2235 

713 286 469,9 0,2471 

713 286 472,9 0,2098 

713 330 464,5 0,2602 

713 330 465,1 0,2738 

713 330 465,7 0,2856 

713 330 467,5 0,3185 

713 330 468,1 0,2549 

713 330 468,7 0,2734 

713 330 469,3 0,1661 

713 330 469,9 0,2329 

713 374 463,9 0,1833 

713 374 464,5 0,3116 

713 374 465,1 0,2484 

713 374 466,3 0,2753 

713 374 466,9 0,3494 

713 374 467,5 0,3061 

713 374 468,1 0,2001 

713 374 468,7 0,1804 

713 418 463,3 0,1286 

713 418 463,9 0,2966 

713 418 464,5 0,1595 

713 418 465,1 0,2238 

713 418 465,7 0,3162 

713 418 466,3 0,2748 

713 418 466,9 0,287 

713 418 467,5 0,3421 

713 418 468,1 0,1527 

713 418 468,7 0,284 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

713 418 469,3 0,1958 

713 462 463,3 0,1936 

713 462 463,9 0,2799 

713 462 464,5 0,1644 

713 462 465,1 0,2275 

713 462 466,9 0,2247 

713 462 467,5 0,2775 

713 462 468,1 0,3204 

713 462 468,7 0,2167 

713 462 469,3 0,1837 

713 506 463,3 0,2743 

713 506 463,9 0,2989 

713 506 464,5 0,1744 

713 506 465,1 0,2215 

713 506 466,9 0,2796 

713 506 467,5 0,3011 

713 506 468,1 0,3089 

713 506 468,7 0,2895 

713 506 469,3 0,2319 

713 550 463,9 0,2961 

713 550 464,5 0,2061 

713 550 465,1 0,2088 

713 550 466,3 0,2782 

713 550 466,9 0,2434 

713 550 467,5 0,3199 

713 550 468,1 0,288 

713 550 468,7 0,2768 

713 550 469,3 0,2362 

713 550 470,5 0,2404 

713 550 471,7 0,2462 

713 550 474,1 0,3129 

775 110 463,3 0,1872 

775 110 465,1 0,2513 

775 110 465,7 0,2532 

775 110 466,3 0,2375 

775 110 466,9 0,2581 

775 110 467,5 0,1862 

775 110 468,1 0,3394 

775 110 468,7 0,2892 

775 110 469,3 0,2075 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN  Anexo 2 

 

Rodrigo Silva Tavares, junho/2018  130 

Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

775 110 469,9 0,2708 

775 154 463,3 0,1897 

775 154 463,9 0,2651 

775 154 464,5 0,3088 

775 154 465,1 0,2607 

775 154 465,7 0,2819 

775 154 466,3 0,2572 

775 154 466,9 0,2136 

775 154 468,1 0,3234 

775 154 469,3 0,2167 

775 154 469,9 0,2629 

775 154 474,7 0,2014 

775 198 464,5 0,2308 

775 198 465,1 0,26 

775 198 465,7 0,2892 

775 198 466,3 0,2847 

775 198 469,9 0,2372 

775 198 470,5 0,2682 

775 198 474,7 0,1757 

775 242 464,5 0,2742 

775 242 465,1 0,2729 

775 242 465,7 0,3315 

775 242 466,9 0,3053 

775 242 468,7 0,2384 

775 242 469,3 0,2013 

775 242 469,9 0,2425 

775 286 464,5 0,2856 

775 286 465,1 0,2698 

775 286 465,7 0,3241 

775 286 466,3 0,2682 

775 286 468,7 0,2428 

775 286 469,3 0,2184 

775 286 469,9 0,2141 

775 330 463,9 0,2747 

775 330 465,1 0,2656 

775 330 465,7 0,263 

775 330 466,3 0,2968 

775 330 466,9 0,2611 

775 330 467,5 0,2957 

775 330 468,7 0,2382 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

775 330 469,3 0,1764 

775 330 469,9 0,2286 

775 374 463,3 0,1888 

775 374 463,9 0,2825 

775 374 464,5 0,241 

775 374 465,1 0,2496 

775 374 465,7 0,2553 

775 374 466,9 0,3399 

775 374 467,5 0,3027 

775 374 468,1 0,2032 

775 374 468,7 0,2498 

775 374 469,3 0,1635 

775 374 469,9 0,2138 

775 418 463,3 0,1953 

775 418 463,9 0,2834 

775 418 464,5 0,2399 

775 418 465,1 0,2571 

775 418 465,7 0,3037 

775 418 466,9 0,1721 

775 418 467,5 0,1948 

775 418 468,1 0,1887 

775 418 468,7 0,2406 

775 418 469,3 0,2559 

775 418 469,9 0,2451 

775 462 463,3 0,2159 

775 462 463,9 0,3055 

775 462 464,5 0,2025 

775 462 465,1 0,2215 

775 462 465,7 0,3012 

775 462 466,9 0,167 

775 462 467,5 0,3354 

775 462 468,1 0,2117 

775 462 468,7 0,3049 

775 462 469,3 0,275 

837 110 463,3 0,2393 

837 110 464,5 0,2822 

837 110 465,1 0,2663 

837 110 465,7 0,3089 

837 110 466,3 0,2408 

837 110 466,9 0,2118 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (continuação) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

837 110 468,1 0,3133 

837 110 469,3 0,2486 

837 154 463,3 0,2659 

837 154 463,9 0,262 

837 154 464,5 0,2443 

837 154 465,1 0,2563 

837 154 465,7 0,233 

837 154 466,3 0,2479 

837 154 469,3 0,2184 

837 154 469,9 0,2465 

837 154 473,5 0,2602 

837 198 463,9 0,1519 

837 198 465,7 0,279 

837 198 469,3 0,2096 

837 198 469,9 0,2413 

837 198 470,5 0,1887 

837 198 472,3 0,2141 

837 198 474,7 0,1541 

837 242 464,5 0,2489 

837 242 465,1 0,2946 

837 242 465,7 0,2613 

837 242 469,9 0,2099 

837 242 472,9 0,1996 

837 286 464,5 0,2914 

837 286 465,1 0,2737 

837 286 465,7 0,2103 

837 286 468,7 0,1826 

837 286 469,9 0,1586 

837 286 470,5 0,1668 

837 286 472,9 0,2096 

837 330 465,1 0,2727 

837 330 465,7 0,294 

837 330 466,3 0,3288 

837 330 469,3 0,2039 

837 330 469,9 0,2149 

837 330 470,5 0,2058 

837 374 463,9 0,3262 

837 374 465,1 0,252 

837 374 465,7 0,2498 

837 374 466,3 0,3244 

    

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

837 374 468,1 0,1392 

837 374 468,7 0,2148 

837 374 469,3 0,1769 

837 374 469,9 0,2161 

837 418 463,3 0,1799 

837 418 463,9 0,3035 

837 418 464,5 0,3206 

837 418 465,1 0,2961 

837 418 465,7 0,2256 

837 418 466,9 0,1895 

837 418 467,5 0,1669 

837 418 468,1 0,1766 

837 418 468,7 0,1992 

837 418 469,3 0,1917 

837 418 469,9 0,1885 

899 154 463,3 0,3126 

899 154 463,9 0,2252 

899 154 464,5 0,2893 

899 154 465,1 0,271 

899 154 465,7 0,2012 

899 154 469,3 0,2167 

899 154 473,5 0,3077 

899 154 474,7 0,1679 

899 198 463,9 0,2481 

899 198 465,1 0,2506 

899 198 465,7 0,2838 

899 198 466,3 0,2802 

899 198 469,3 0,2265 

899 198 470,5 0,1488 

899 198 474,7 0,169 

899 242 464,5 0,192 

899 242 465,1 0,2796 

899 242 465,7 0,2662 

899 242 471,1 0,2012 

899 242 472,3 0,2332 

899 242 474,1 0,315 

899 286 463,3 0,3026 

899 286 464,5 0,2087 

899 286 465,1 0,2434 

899 286 465,7 0,2864 
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Tabela B.1 – Dados amostrais do caso tridimensional (conclusão) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

899 286 468,7 0,2515 

899 286 469,9 0,1675 

899 286 470,5 0,222 

899 286 472,9 0,2356 

899 286 474,1 0,2937 

899 330 465,1 0,2505 

899 330 465,7 0,3045 

899 330 469,3 0,1814 

899 330 469,9 0,2076 

899 330 470,5 0,1678 

899 330 471,1 0,1961 

961 198 463,3 0,278 

961 198 463,9 0,2333 

961 198 465,1 0,2798 

961 198 466,3 0,2499 

961 198 466,9 0,2495 

961 198 468,1 0,279 

961 198 468,7 0,2384 

961 198 473,5 0,2862 

961 242 463,3 0,2712 

961 242 463,9 0,1651 

961 242 464,5 0,2921 

961 242 465,1 0,3318 

961 242 465,7 0,2987 

961 242 467,5 0,2916 

961 242 469,9 0,1871 

961 242 470,5 0,1465 

961 242 473,5 0,2644 

961 242 474,1 0,2708 
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Anexo 3 

 A Tabela C.1 apresenta o conjunto de dados que compõe a amostra 68. 

Tabela C.1 – Dados amostrais da amostra 68 (continua) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

7 17 1 0,2263 

7 17 2 0,2228 

7 17 3 0,2062 

7 17 5 0,2173 

7 17 6 0,2943 

7 17 7 0,2765 

7 17 8 0,2710 

7 17 9 0,2436 

7 17 10 0,2080 

3 14 2 0,1745 

3 14 3 0,2122 

3 14 4 0,1577 

3 14 6 0,2443 

3 14 7 0,2678 

3 14 8 0,2773 

3 14 9 0,2689 

3 14 10 0,2531 

3 14 11 0,2858 

3 14 12 0,2688 

3 14 13 0,1967 

7 9 2 0,2270 

7 9 3 0,2898 

7 9 4 0,2916 

7 9 5 0,2815 

7 9 6 0,2526 

7 9 7 0,2430 

7 9 8 0,2618 

7 9 9 0,2812 

7 9 10 0,2701 

7 9 11 0,2802 

7 9 12 0,2826 

7 9 13 0,2330 

10 4 2 0,2289 

10 4 3 0,2120 
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Tabela C.1 – Dados amostrais da amostra 68 (conclusão) 

x [m] y [m] z [m] Porosidade 

10 4 4 0,2493 

10 4 5 0,2323 

10 4 6 0,2808 

10 4 7 0,2900 

10 4 8 0,2728 

10 4 9 0,2671 

10 12 3 0,1571 

10 12 4 0,2408 

10 12 5 0,3072 

10 12 6 0,3189 

10 12 7 0,2266 

10 12 8 0,3158 

10 12 9 0,3363 

10 12 10 0,3519 

10 12 11 0,2975 

14 6 3 0,2489 

14 6 4 0,2946 

14 6 5 0,2613 

14 6 12 0,2099 

14 6 17 0,1996 

7 13 4 0,2822 

7 13 5 0,3232 

7 13 6 0,3049 

7 13 7 0,2865 

7 13 8 0,2641 

7 13 9 0,2875 

7 13 10 0,2961 

10 8 3 0,2757 

10 8 4 0,2631 

10 8 5 0,2330 

10 8 6 0,2682 

10 8 7 0,3113 

10 8 8 0,3309 

10 8 9 0,3184 

 

 


