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Uma das preocupaçôes fundamentais em Geologia, quando

do manuseio de um grande número de dados, diz respeito ã clas-
síficação dos mesmos na procura de possÍveis agrupamentos.Ta¡s

métodos c ì a s s i f i c a t ó r i o s , especialmente no âmb i to nac i ona I , ba

seiam-se essencialmente na anál ise qualitativa das informações

geo I óg ica s obt idas.

De uns anos pâra cá, porém' tem hav ido um interesse

cada vez mais crescente em torno dos métodos de cìassificação
quantitat¡va, muito dos quais, como os desenvoìvidos para a

Taxonomia Numérica, encontram-se num alto está9io de desenvol-

vimento (comparar, a propósito, os trabalhos de SoehdL ø

Sneath, 1963 e Sneath z Soclzal, 1972) . Vãrias dessas técnicas

têm sido adotâdas em Geologia e os pa I eon tó lo gos têm t ido um

sucesso es pec ia I a resPeito.

Em Estratigraf Ìa, um dos prob I emas de classif icação

consti tu¡-se na corre lação entre secções estratigráf icas I oca-

I izadas em d i ve rsos pon tos . Nesse sent ido, entre os vários mé-

todos propostos por Sachín et a!-. 11965il , Mentiam e Sn¿l"Íh

119671, Mznníam 11970:l, Read l1g70l , um dos mais promissores é

o apresentâdo por Rea.d e Mønniam 11972ll . Estes autores se uti-
I izam do modelo Markoviano de primei ra ordem para representar

as t rans i ções I Ìtológicas das diversas s ecções estratÌ9ráficas
e, em segu ida, apì icam uma aná I ise de aorupamentos (c'Lua t¿tt a-

INTRODUçÃO
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naLq^i^ ) ao conjunto de secções , pa ra ser verificado sua dis-
tribuição segundo as respectivas seme I hanças e dissemelhanças.

Visando a apìicabiìÍdade e exequíbi I idade de semelhan

te metodologia a secções estratigrãficas na Bacia do Paraná,fo

ram ut il izados perfis comPos tos de poços da PETR0BRÁS perfura-
dos nos Estados de l'1âto Grosso, São Paulo, Paranã, Santa Cata-

r ina e Rio Grande do Sul, portadores de todo o intervalo estra
t¡ grãf¡co das Formações ltararé-Aquidauana, Rio Boni to, Paler-
mo, lrati, Estrada Nova e Rio do Rasto.

Com o p ropós i to de caracterizar o processo depos i c io

nal cíclico, aventado por So.Lamuni (1961) e Landim (1971\, pa'

ra es tas Formações Neo-Pa I eozó icas, foi util¡zado o método das

Cadeias de Markov de ordem simp'l es. As inúmeras propriedades,

i ne rentes a es te mé todo ' encont rêm amPla apl icabiì idade a p ro-

blemas geoló9icos; sua utilização permitiu a estruturação das

diversas secções, segundo o modelo l'larkoviano de primeira or-
dem, de tal forma a se rem ut il í zadas j unto ã anãl ise de agrupa

men tos .

Nessa segunda fase, foi efet i vada a compa ração entre

as diversas secções estratigráficas consideradas. Esta metodo-

I og ia, baseada no cálculo de coef Ìc ¡entes de seme I hança entre

os perfis analisados, serviu para a classificação dos mesmos

segundo o maior ou menor grau de similaridade' no que dîz res-

peito a aspectos tais como probabilidade de transições Iitoló-
gicas, espessura, probabil idade de trans ições I itol óg icas esta

bil izada e Porcentagem de espessura de ca da I itologia'

Como resultado princìpal, constatou-se que â apl ica-

ção desta metodologia classificatória a secções estratigráfi-
cas, ut¡lizando computadores, é um método quantítât¡vo rápido

e potencialmente viável de correlação estratigrãfica'
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2. TRABALHOS PRÉV IOS

Poucos são os t raba I hos rea ì izados na Bacia do Pa raná

que incluem todo intervalo contendo as unîdades l¡toestratigrã-
ficas do Paleozóico superÌor, distribuídas verticalmente desde

o topo da Formação Ponta Grossa (Grupo Paraná) até a base da

Fo rmação Pirambóia-Rosário do Sul (Grupo São Bento) '

Com relação aos t raba I hos de cunho geo I óg ico ' visando

a correlação estratigráf ica das diversas un i dades rochosas na

Bacia do Paraná, merece destaqúe o de Nanth['Le¿t øt aL' (1969.),

onde é apresentada uma integração de dados geológicos de sub-su

perfície, obtÌdos de poços perfurados pela PETR0BRÂS na Bacia'

Estes Autores propõem uma coluna estratigråfÌca para a parte

brasileira da 8acia, apresentando a descrìção das Formações que

a compõem.

Uma nova reavaliação e integração dos dados estrêtigrã
ficos, acumulados pela PETR0BRAS através de mapeamentos geológi

cos, es tudos estrêtigráfÌcos e perfurações rea I i zadas na Bacia

do Paraná, levaram ao estabelecimento, en Sehneiden eÍ a!"
(1974), de uma coluna estratigráfica atuaìizada para as rochas

da Bac i a.

Corn referênc Ìa ao Ìntervaìo estratigráfico abordado

nes ta dissertação, esses traba I hos reúnem dados sob re as ca rêc-

terÍsticas litológicas e sedimentares relativas ãs unidades ro-

chosas que lhe são atribuÍdas, suas re lações estratigráf icas,es

pessura, d¡stribuição geográf ica, ambiente deposicional, con teú



E

do fossilÍfero e i dade es t imada , de tal mane i ra a possibil ¡tar
â ca rac te r i zação des se intervalo (Cs-Ps) nas diversas pârtes
da Bacia.

En Soan¿t øÍ aL. 11974) e f LX-6d,tLo ¿ Landim í1976l' " o

întervâlo compreendìdo pelas Formações ltararé, Rio Bonito, Pa-

lermo, lrati, Est rada Nova e Rio do Rasto é abordado do ponto

de vista dâ evolução t e c t o - s e d i me n t a r e paleogeográfica da Ba-

cia do Pa raná, ava I iando a sucessão de amb ientes e cond i ções
de deposição daquelas unidades sed¡mentares. l'iesses trabalhos é

procurada uma interpretação, em bases quant itati vas ' da evolu

ção geológica do c ra ton brasiìeiro durante o Fane rozó ico, cons í

de ran do seus ma iores eventos de s ed imen t ação e e rosão '

Ent re os trabalhos quantitativos rea I izados na Bacia

do Paraná, utÌlizando modelos geomatemáticos, pode-se mencíonar

os de F'ul[a-no e Landím ,1972; t976lr , Landím ø FíLLlttLo (1572l, e

FíLL6a,Lo (1971). Nestes, é estudada, de maneira geral,a evolução

tec tôn ica e pa leogeog rá f ica da Bac ia, através do emp rego da aná

lise de superfície de tendência (tn¿nd 
^urLóa'c¿ 

d.naLq^i's) aos da

dos de espessuras, principalmente no tocante à seqUência Permo-

-Carbonífera. Es ta seqüênc ia inc'l ui os depós i tos glaciais, in-
ter e pós-glaciais, representados pelas un ¡dades ìitoestratigrá
ficas dos Grupos Tubarão e Passa Dois. Landin (1973) aplicou as

metodologias das Cadeias de Markov, anál ise de agrupamentos e

anál Ìse de tendênc ia no es tudo dos mistitos do Grupo Ttlbarão no

Es tado de São Pau'l o. Este é, en t retanto, um dos ra ros trabaìhos

de autores nacionais onde são ernpregadas a anáììse de agruPamen

tos e âná I ise Ma rkov i ana.

A ut i I ização de tais anã ì ises quantitativas, por pes-

quisadores estrangeiros, tem sido reìativamente f reqtiente em

trabalhos de cunho exploratório ou experimental e mesmo de apl i

cação prática, desde o início dos anos 60' A comb i nação, entre-

tanto, destas duas metodologias' como uma técnica de comparação

de seqlJências sedimentares em diferentes bacias' ou em áreas dÌ

versas dentro de uma bacia, como no Presente caso' nos é conhe-

cida apenas en R¿a"d ¿ M¿,L,LLam 11972). Trabalhos semelhântes, vi

sando à compa ração de seqiJências c Íc I icas, através da utiì ¡za-
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ção do método de associação cruzada (cno¿t-d¿¿ociatíon) e anál i

se de agrupamentos, são encontrados em M¿nnian 119701 ' Sa'ch.ín

ei aL, 11965), Menniam e S nealll (19671.

Tratando-se, portanto, de assunto promissor, mas a¡ n-

da pouco exp I orado, procurou-se, nes te t raba I ho, util izar os co

nhecimentos qual itativos ora existentes para a seqUência do Pa-

leozóico superior da Bacia do Paraná, submetendo-os às metodolo
gias quantitativas das Cadeias de I'larkov e anãl ise de agrupamen

tos, com a f inal idade pr inc ipa'l de constatação da efet iv idade e

exequibil idade desta técnica na comparação de seqtlências sedi-
mentares.



3.1. Gene ra I idades

A Bacia Sediment¿¡r do Paranå, abrangendo 1.000.000 km2

em territ6rio brasileiro, consti tui-se em uma bacia intracratô-
nica, total izando, em seu depocentro, cerca de 5.000 metros de

sedimentos Paleozóicos, Hesozóicos, lavas basálticas e, local-
mente, rochas Ce¡ozôicas (Nonth[løzf. øf aI-', 1969),

0bjet i vando a I oca I ização de reservas de hidrocarbone-
tos na Bacia do Paranå, a PETR0BRAS real izou um grande número

de investigações geoló9icas nos Es tados do Rio G ran de do Sul,
Santa Catarina, Paranã, São Pau'l o, 14inas Gera¡s, Hato Grosso e

Go iãs , compondo um total de /l poços perfurados na Bacia. Den-

tre estes, foram selecionados 33 perf is de poços por conterem

todo o intervalo estratigrãf¡co compreendido pelas rochas das

Formações I t a r a r é - Aq u i d a u a n a , Rio Bon i to, Pa I e rmo, lrati , Estra

da Nova e Rio do Ras to, que cons t ¡ tuem o interesse deste ôstu-
do.

Éssas Formações do Paleozóico superÌor parecem apresen

tôr um caráter cÍclico (SaLamuni, 1961 e Ldndin, 1971j. e consti
tuem ê denominada SeqUênc ia Delta (cs-Ps), segundo Soa¡tøa et
aL. 11574). De acordo com estes autores, o registro geológico
preservado no Craton Brasileiro pode ser dividÌdo em seis se-

qlJências denominadas Al¡a (€ - 0i), Beta (os - s), Gama (Di -

I NTERVALO ESTRATIGRAFI CO ES'TUDADO
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Ci), Delta (Cs - ps), Epsilon (¡s - rs), Teta (Terc) e uma sub-
-seqtlência Delta-A (Trm - Js), das quais as mais bem desenvolvi
das são as seqUênc ias Gama e De I ta.

A seqUênc ìa Delta, correspondente ao último c¡clo tec-
to-sedimentar do Paleoz6ico da Bacia do Paranå, mostra espes-
sura máxima aproximada de 2.500 metros constatada na região SV

do Es tado de São Paulo.

3.2. Característ icas Litoló

Com re'l ação às un idades I itol óg ìcas, pe r tencen tes ao in
tervêlo estratigráf ico a bo rdado nes te es tudo, os d i ve rsos t raba

lhos sobre a Bacia do Paraná mostram modificações ria denomìna-

ção e classifîcação I itoes trat igráf ica destas un idades roc ho -
sas , segundo os diversos autores.

A classifÌcação aqui adotada pa ra as un idades I Ìtoes-
tratigráficas daque I e intervalo (Cs-Ps) é o segu i n te:

icas e Arnbientes de Sedimenta

Grupo

Passa Dois

Fo rmação Rîo do Rasto
(Ps)

Formação Es trada Nova

(ps)

Fo rmação I ra t i
(Ps)

Grupo
Tubarão

ao

f-Fo. r" çã o Palermo (Pm- s )
I

lrormação Rio Bon i to (Pm-s)

lforraÇão ltararé-Formação Aqu i dauana

L (cs-pm) (cs)

þ"ru.o
þemb ro

l-rle 
m b ro

l_Membro

l-M emb ro

l-lt"'u.o

14o r ro Pel ado

Serrinha

Teres i na

Serra Al ta

Assistência
Taquaral



9

Pa rt indo-se des ta cìassif icação, são abordadas, a se-
guir, as principais características litológicas e amb i en ta is
das diversas un îdades e sua co locação f ren te a classif Ìcações
recentes,

A Formação ltararé é compostâ por diamict¡tos e areni-
tos intercaìados com argilitos rítm¡cos, gerãlmente de cores
cínza-esverdeada e esbranquiçada (Nozthdle.et. ¿t dL., 'l 969) .

Segundo So a-tte¿ eÍ o,!-. (1974), o inÍcio do ciclo, res-
ponsãve I pela depos i ção da seqUênc ia De I ta, é representado por

sedimentação fluviaì e lacustre, com contribuição glacial de a-
renitos parciaìmente conglomeráticos e, s e c u n d a r i â me n t e , argíl i

tos com acamamento rÍtmico e diamictitos intercalados. Estes se

d¡mentos da parte basal da Formação ltararé, mostrando cores

marrom-avermelhadas e laminação plano-para'l ela, constítuem a de

nominada Formação Campo do Tenente (cs) por S elLn¿id,en et a.L.

(1574), para os Estados de Paraná e Sânta Câtarinê.

A parte média da Formação ltararé é formada predominan

temente por aren¡tos de cores cìaras e ac¡nzentadas, de granulo
metriê bastante variada, secundariamente d¡amictìtos, espessâs

intercalações de siìtitos e fol he I hos de cor c inza, refletindo
o aprofundamento da Bacia, com o início da transgressão marinha

vinda de S\,/. A esta seqUência p r e d o m i n a n t e me n t e a renosa , depos i

tada em condições amb¡entais cont¡nentais, em sua parte basal,e
em condições marinhas, em suas partes média e superior, situada
e s t r a t i g r a f i c a me n t e na parte méd ia do Grupo ltararé, segundo

Schnøid¿n ¿t aL. (1974), estes êutores denomÌnaram Formação Ha-

fra (pi), ind iv Ìdua I i zando-a nos Estados do Pa raná e San ta Cata

r i na.

0 arqueamento de Pontâ Grossa tem seu desenvolvimento

acelerado durante o f inal do Pe rmiano inferior, atíngindo o au-

ge no Permiano médio, época em que, no embaciamento ao Sul do

Arco depos ita ram-se c ìás t icos f inos marinhos,de amb ien te ep ine-

3.2.1. Formações ltararé e Aquidauana
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rítico e planície de maré, como folhelhos, siltitos e rítmìtos
(Medøinor e Tomaz Fq, 1973).

Sehneide.n ef aX-. (1974) propóem a denominação de Forma

ção RÌo do Sul (em) para designar os sedimentos essencialmen-
te êrgiìosos, situados estratigrafÌcamente acima da Formação Ma

fra, correspondentes aos clásticos f i nos da po rção superior da

Fo rmação I ta ra ré .

A Formação Aquidauana (Cs) constitui-se predominânte-
mente de sedimentos arenosos,de coloração vermelho-arroxeada,ca
racterizados, em sua po rç ão inferior, pela p redom i nânc i a de are

nitos nédio a grosseiros, com estratif îcação c ruzada acana I ada

e, s e c u n d a r i a me n t e , d iamict itos, clásticos f inos e presença de

delgado conglomerado basaì. A porção rnédia é constituÍda por

grande quant idade de silt¡tos, folhelhos e a ren i tos finos, fina
mente estratìfÌcados p I a n o - p a r a I e ì a me n t e e ocorrênc ia local de

ìntercalações de diamict¡tos' Na porção suPerior dâ Formação,

predom¡nam, novêmente, os sedimentos arenosos.

Dev i do å presença de diamictitos e estruturas de orí-
gem glacial, a sedimentação da Formação Aquîdauana é tida como

relacionada å ação de geleìras. A co lo ra ção ave rme lhada dos se-

dimentos e estruturas sedimentares sugerem deposição em ambìen-

te continental, altamente oxidante, por sistemas fluviais e la-
custr¡nos associados a presença de glacial próximo.

As relações de contato entre as Formações ltararé e

Aqu idauana, embora muito pou co conhecidas, são cons ideradas ' em

grande parte, como interdígitadas (soanea ¿ Lo-ndin, 1973). A

Formação Aquidauana ocupa o extremo N, N \'l e W da 8acia, enquan-

to a Formação ltararé desenvolve-se desde o Uruguaì até a Por-

ção Suì do Es tado de Mato Grosso e quase todo Es tâdo de São Pau

lo, com excessão de suâs áreas Nll e extremo Norte'

J.2.2. Formações Rio Bon i to e Paìermo

Com a regressão marinha iniciada no Permiano médio, os
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sedimentos fluviais e deltåicos da base da Formação Rio Bonito
p rog ra da ram sob re as camadas marinhas da parte superior da For-
mação ltararé. Na segunda pârte do Permiano médio, é retomada a

subsidência generalizada da Bacia, com o âvanço da sedÌmentação
marinha depos Ítando silt¡tos, a ren i tos e ca ìcá r ios, em amb ìen-
tes I itorâneo, epinèrÍt¡co e planÍcies de maré, ao Sul do Arco
de Ponta Grossã. Sob re eìe e daÍ pa ra Nor te, es ta transgressão
deposìtou arenitos fìnos e siltÌtos arenosos, raramente calcå
rios, de cores arroxeadas, em ambÌente de suprâ-ma rê (Soane.¿ et
aL. , 1974) .

S elLn¿iden e.l. dL. (1?74) di vidiram a Formação Rio Boni-
to (Pm-s ) em três Memb ros 

- 
Tr ¡ unfo, Pa raguaçu, Siderópol is 

-referentes aos intervalos inferior, médio e superior, âssim de-

nominados, informalrnente, em t raba I hos anteriores efetuados çe-
la PETR0BRAS. Segundo estes autores, tal divisão é possível, no

momento, apenas para o bordo Leste da Bacia (Estado de Paraná,

San ta Câtârina e São Pauìo).

Traba ìhos recen tes, rea ì izados no Es tâdo de São Paulo,

adotaram a denominação de Formação Tatuí para designar o pacote

sedimentar equìvaìente à Formação Rio Bonito, em suas partes mé

dia e superior, e ã Formação Palermo ( La-ndin ø Fi,LlilLo, l9'/2;

Soan¿,s e Landím, 1.973).

0 f,lemb ro Tríunfo é constituído, essencialmente, por a-

renitos esbranquiçados, finos a médios, argilosos, micáceos,tex
turalmente Ìmaturos e, s e c u n d a r ¡ a me n t e , por a ren itos mu i tos fì-
nos, siìtitos, argilitos, folhelhos carbonosos e leitos de cal
vão de a mb ien te f lúvio-deltáico. 0 14embro Pa raguaçu constitu¡-
-se de siltitos e folhe'l hos c inza e esve rdeados, com níveis de

ca rbonatos a rg i losos, depos itðdos em amb iente marinho transgres
sivo, recobrindo os sedimentos do l'tembro Triunfo' Esta trans
gressão, a NE do Paraná e São Paulo, avançou sobre sedimentos

da Formação ltararé, anteriormente expostos à erosão.0 Hembro

Siderópolis const¡tui-se principalmente de camadas delgadas de

arenitos finos, cinza escuros, intercalados com leitos de argi-
ì Ìtos e foìhelhos carbonosos e, ìocaìmente, leitos de carvão.Es

ta sedìmentação ocorreu em amb iente litorâneo que p rog ra dou so-
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bre a seqUêncîa mar¡nho-transgressiva do Membro Paraguaçu.

Com a expansão da área de sedimentação e o contÍnuo au

mento da subsidência, permitindo que todâ área atual da Bacia
fosse cobe rta pela t ransg ressão marinha, fo ram depos itadôs os

sedimentos síltico-arenosos em amb ien tes litorâneos e epineríti
cos da Formação Palermo (Pm-s).

3.2.3. Grupo Passa Dois

A Formação lrati (Ps) é subdivîdida nos l'lembros Taq'¡¿-

ral e Assistência. 0 I'lembro Taquaral compreende a secção de to-
lhelhos cinza-escuros e cinza-azulados da base da Formação, de-

positados em ambiente marÌnho de águas caìmas. 0 I'lembro Assis-
tênc ia constitui-se de foì hel hos p re tos p i robe t um i nosos , fol he-

lhos e argilitos escuros e calcários creme a cinza escuros' re-
fletindo condições marinhas restritivas dentro da Bacia'

A Formação Estrada Nova (Ps) é consti tuÍda pelo l'lembro

Serra Alta, inferior, e pelo Hembro Teresina, superior, situada
estratigraficamente acima da Formação lrati. Têis Hembros são

considerados como unidades pertencentes à categoria de Formação

por diversos autores. Nonth(Løøt ¿t aL. (1961) aes igna Formação

ao Hembro Serra Alta e Ìnclui os sedimentos do llembro Teresina

como parte do que considera a Formação Estrada Nova. A Formação

Corumbataí, como definida em trabalhos da PETR0BRÁS para o Esta

do de São Paulo, é correlacionável ' na quase totalidade' eos

Hemb ros, Serra Al ta e Te res ina.

0 Hemb ro Serra Al ta, constÎtuído por ârgi litos' folhe-
I hos e s¡ltitos c inza-escu ros, com frêtura concho idâ I , carãcte-
riza condições marinhas de águas calmas semelhantes ås condi-

ções de sedimentação do Membro basal da Formação lrati.

Na fase f i na I da sed imen tação Se r re Al ta, sucedem-se

ambíentes cada vez mais rasos, de águas agitadas, originando al

te rnânc ias de argilÌtos e folhelhos cinza-escuros com siltìtos
e arenitos muito f inos, cinza claros, do Membro Teresina. Em
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sua pa rte superior oco r rem, am íúde, ca I cár ios, por vezes oôl Íti
cos.

A Formação Rio do Ras to (Ps) compreende os Hembros Se¡.

r inha, ìnferior, e Horro Pe I ado, superior, s i tuados estratÌgra-
ficêmente acima da Formação Estrada Nova (Hembro Teresina), Sil
titos, arg i I itos e a ren itos finos, esverdeados e a r roxeados ,

const¡tuem as litologias predominantes do Hembro Serrinha, como

resul tado de avanços p rog radac iona i s de clásticos de planícies
cos te i ras sob re dep6s i tos de pìanície de maré, caråctèrizando
amb ientes de . t rans ição ent re os depós i tos de águas rasas da For

mação Teresina e os depósitos continentais fluviais do l'lembro

l'lorro Pelado. Este, por sua vez, consiste essenciaìmente de ar-
gilitos e siltitos avermelhados e arroxeados, intercalados por

arenìtos finos avermelhados, arroxeados e esbranquiçados.

As cores arroxeadas e âvermelhadas, dom¡nantes na par-
te superior da Formação Rio do Ras to, i nd icam amb i en te depos i-
cional gradativamente mais oxidante da base para o topo.



O estudo comparativo de seqUências, tidas como cÍcl icas,
do Pal eozóico superior da Bacia do Paraná, através de perfis de

poços, foi efetivado por intermédio dos métodos das Cadeias de

Markov e anál ise de agrupamentos.

As propriedades inerentes å anál ise Markoviana, de am-

pla aplicabiìidade a problemas geológicos, são discutidas no

próximo ítem. Segue-se-ìhe uma rápida abordagem sobre a seqtiên-

cia de proced¡mentos para a anál ise de agrupament.os.

0s programas CADEIAS I'tARK0V 0RDEM I e CLUSTTR ANALY-

SlS, adaptados durante o desenroìar deste trabalho, foram util i

zados pa ra o manuse io dos dados .

4. HETODOLOG IA

14

4. r Cade ias de Ha rkov

I'luitos são os processos naturais de ocorrência casual

que mostram efeitos, segundo os quais, eventos prévios influem
em even tos subseqUentes ' Esses processos são chamados I'larkovîa-

4.1.1. Gene ra I idades
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nos; enquadram-se aqu¡ ¡números processos geolõg¡cos.

As Cadeias de Markov de 19 ordem são uma forma de pro-
cessos I'larkovianos que podem ser consideradas como seqUências
ou cade ias de es tág ¡ os discretos no tempo (ou espaço), em que a

probabíl idade de transição de um estågio para o outro, dentro
de um intervalo de tempo, depende do estágio imediatamente pré-
vio.

As Gadeias de Ì'larkov, nesta forma geral, são tais que

contém um número finito de estágios e as probabíl idades associa
das ås t rans ições entre os es tág íos são es tac ioná r ias, isto é,
não mudam com o tempo. Por esta definição geral, ainda, as Ca-

de i as de l'l a rkov podem se r cons ¡ de radas como tendo uma menô tLít
curta, que se estende apenâs durante certo ¡ntervalo de tempo,

cessando além desse intervalo 
- 

são chamôdas Cadeias de I'larkov

de primeira ordem ([inat-ondet Manhov chainl . se, entretanto,es
tender-se a definição de tal modo que as probabilidades associa
das a cada trans ição sej am depen den tes de even tos anteriores ao

imediatamente p receden te, as Cade ias de Ha rkov se rão cons i de ra-
das como tendo uma møm6nia longa, sendo denominadas cadeias de

alta ordem, Pode-se dizer, en tão, que exibem re I ações de depen-

dênci a múltipìa.

Um importânte aspecto das Cade i as de Ha rkov é que apre

sentam a chamada propriedade Markoviana, que se traduz como ê

dependênc ia das probabilidades associ adas a cadâ t rans ição pa ra

com o es tág io precedente (ou vá r ios es tág ios pa ra cade i as de al

ta ordem).

Hodelos matemátícos, que emPregam as Cadeias de Harkov

para representar as propriedades Harkovianas, ocupam uma posi-

ção intermediária no esPectro dos modelos dínâmicos' que abran-
gem desde os modelos determinísticos clássÌcos em um extreno' a

té modelos puramente casuais noutro extremo, onde os eventos

são independentes.



TransiÇoes

As matrizes de probabilidade de transições const¡tuem
uma mâneira simples e objetiva de apresentação das Cadeias de

Ma rkov (lÁanlzov fJLanAíi.íonA mal.JLice^ ) . Cada e lemen to nesta ma-

triz quad rada ind ica a probabilidade de t rans ição de um determi
nado es tág io para o segu inte (cade i as de lÊ ordem),

0 cãìcuìo das probabil Ìdades de t rans ição base ia-se,
normalmente, na f req[iência de ocorrência de transições de um e-

ven to (es tág io) pa ra ou t ro, observadas pa ra o p roce s so cons ide-
rado. 0 ponto de pârt¡da da aná'l ise I'larkoviana é, pois, a mâ-

triz de regis tros ou mâtriz de f requênc ia de t rans i ções '

A verif i cação da propriedade Ha rkov ia n a no Processo se

d¡mentar de determinada seqtlêncÌa estratigráfica, assim como a

simulação cod i f icada de taì p roces so, é fe i ta, usua lmente, por

meio da matr¡z de frequência de trânsições litológicas, ou se-
ja, os es tág ios envolvidos no p roces so co r res pondem ãs I itolo-
gias que compõem a seqUência estudada' Esta matriz tabula o nú-

mero de vezes que todas as trans ìções I ítolõgicas poss Íve i s o-
co r rem, na vertîcal, em certa seq[iênc ia estratÌgráf ica '

Existem do¡s métodos de estruturação de informações
geológicas em tais seqLJências e que são amplamente util izados'
No primeiro, ¿nb Q.dd¿d Ma.nl¿ov cha'ín, são observadas as trans i-

ções de uma I ito'l ogia 
- 

uma entidade litológica d¡stinta em

contato, tanto acima como abaixo, com entidades I itológicas dÌ-
ferentes 

- 
pa ra outra nâ seqijência, não importândo a espessura

de ca da un i dade. Neste caso, o p roce s so Ma rkov ia no é estrutura-
do de tal forma que o tempo é considerado como uma variável con

tínua (continuou¿-i.imz l,|anl¿o v p,Loca,A^ ) e os elementos da diago-

naì principal da matriz de reg is t ros são igua Î s a ze ro. No se-

gundo método de tabuìação, as observações são feitas a interva-
los fixos, partindo-se da base da seqllência; os elementos da

diagonal principal da matriz resul tante não são necessariamente

iguais a zero (veja-se Figura 1) '

\.1.2. Matrizes de Reqistros e de Probabil îdade
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Por este método, o tempo é considerado uma variável
discretâ, ou seja, as transições ocorrem segundo uma série de

¡n te rvê los discretos. Nes te caso, cons idera-se que as variáveis
tempo e espessura sejam intimamente reìacionadas, desde que se

despreze o efeito da compactação, de maneira que a unidade de

espessurê Ae, empregada na construção da matriz de registros de

trans ição, sej a correspondente ê um intervalo de tempo At.

Uma seqUênc ia I ¡toestratì9ráfica pode, en tão, ser tabu

lada em uma matriz de registros comPosta Pelas f reqtiências de

transicão (c,,) a. um es tág io litológico para o seu sucessor.
J-

Por exemplo, uma seqtlência onde os registros' Para quatro estê-
gios I itológicos, são fe¡tos a esPaçamentos fixos, pode ser es-

cr i ta como se segue:

c11

Nes te tipo de matriz de reg ìs t ros, os e ìemen tos da dia

gona I principal (c,,) exp r imem as espessuras re I at ivas dos dife

rentes tipos litoló9icos rta seqUênc ia. No caso das matrizes on-

de são verificadas apenas as transições de um tipo I itológico
pa ra outro, os elementos c.. são iguais a zero'

A matriz ðe probabilidade de transições é obtida a par

t¡r da matriz de registros (falLq matnix), divÌdìndo-se cada e-

lemento c.. da î-ésima lìnha pelo total dessa linha' 0 totâl de

ca da I in¡lJ ¿" matr¡z resuìtânte se rá, en tão, igual a l'00; cada

um de seus eìementos fornece a probabilidade de transição de um

determ¡nado está9io (pertencente a uma determinada I inha) para

B
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o próximo estágio (pertencente a uma determinada coìuna).

A matriz de probab i I idade de transições P, referente
matriz R acima, pode ser esquemat¡zðda da seguinte forma:

pa râ j
d

onde o.. indica a probabiìidade de um es tá9 io i ser segu ido por'rJ
um j. Eíta é a matrÌz f4arkoviana tabulada para uma seqUência

es t ra t i g rá f i ca.

Uma outra forma de representação das probabi ì idades de

transições de uma matriz Harkoviana é a t râvés do diagrama de

t rêns i ções (vej a-se F igu ra 2). As setas indicam as pos s Íve ís

t rans Ìções de um es tág io pa ra outro e os vaìores pi.¡ dão as pro

bab i I idades de cada uma dessas transÌções.

4.1.3. Teste EstatÍstico para a Propriedade Harkoviana

Embora a utiìização do modelo Markoviano apresente mui

tês vantagens, deve-se reaìçar que existem vãrios problemas íne

rentes ã apl icação ind isc r i mi nada das Cade ia s de l4a rkov à análi

se estratigráfica. Parte desses problemas são devidos å simpli-
f i cação das ìitolog¡as usadas, quando são es tabe lec idos os estã

gios para a matriz de transições. Em muitos casos' o número de

es tág ios se I ec ionados é muito Pequeno pa ra eng I oba r as varia-

Pll PtZ Pl3 Ptlt

PZt PZz PZ3 PZ\

P3t P3z P33 P3\

P¿.r P\z 98 P44

r9
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Figura 2. Diagrama de transições
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ções litol6gicas de uma secção estratigráfica, resultando no a-

grupamento de I itologias não simi lares.

Para uma melhor utilização das Cadeias de Harkov' tor-
na-sê importante que as probabil idades de transição não variem

drasticamente com a posição na seqüência (matrizes estacionã-
rias) e que o número de transições medidas seja grande o sufi-
ciente para se obter boas est¡mativas das probabi I idades de

trans¡ção.

Apesar desses problemas' as matrizes de trans¡ção Mar-

kovianas são val iosas na descrição da relaçóes de dependência

em seqUênc ias de even tos.

Por outro lado, o fãto de que as matrizes de probabili
dade de transições podem ser construídas a partir de una suces-

são de eventos não significa, necessariamente' que o processo

físico original seja um Processo Harkoviano. No entanto, pela

estruturação de uma seqtìência de eventos ern uma matriz de proba

bilidade de transições, o modelo torna-se l'larkoviano.

É evi dente, Pois ' que uma questão de grande importãn-

cia na apl ícação dos modelos Harkovianos é se o processo em es-

tudo apresentã realmente a Proprîedade I'larkoviana.

A presença ou ausêncía dessa propriedade' em uma ma-

triz de transições, pode ser testada e s t a t i s t i c a me n t e Pela ex-

pressão:

onde -2log"À, para m es tág ios ' segue â distrìbuição chi-quadrá-

tica com (m - l)' g."u, de lÌberdadu; nij é a f reqlJência de

transições na ij-ésima ceìa; pÌj é " probabil idade de transi-

ções para â mesma cela e P; é a probabil idade total para a colu

nâ resPect iva.

Por este teste' aval ia-se a hipótese nula (i=j) segun-

),-1 lc)o
m

t,J nij ton"(c'rlcr)



do a gual, a probabilidade da i-ésima litologia ser seguida pe-

la j-ésima I itologia é a mesma que ser seguida por uma não i-é-
sima litologia. Em outras palavras, a deposição das vãrias lito
logias i ndependem umas das outras. Nesse senti do, a hi pótese al
ternativa coloca que a deposição de uma I itologia depende da ¡-
medi atamente anter ior.

Se o valor calculado para -2log^À exceder ao valor ta-
belado de x2 para (m - 1)z nr"rs de I ¡b;:dade e a um nível cr de

signif icância (-ztog"À' > xz (r; 9.1.)), rejeita-se a hipótese

de que os eventos sejam i ndependentes. Se, no entanto,
-2log"À s x' ,o; 9.1.), a hipótese de independência não é re-

jeitada.

São condições do teste que a matriz de probabi I idade

de transições seja estacionária (veja-se ítem 4.1.5.) e que os

eventos ocorram a i nterva I os de tempo i gua i s. Dessa forma, cOn-

siderando a relação entre espaço e tempo em uma seqUência lito-
lógica, o teste é apì icável somente a matrizes tabuladas segun-

do intervalos fixos.

todo a

várias
a proPr
r i f i cad

do tipo

z2

De ve

es te t ¡

I i to I og

i edade

a atrav
I i to I ó

ser n

po de

ias d

Ha rko
és do

gico.

Ainda com relação â matriz de probabi I idade de transi-
ções, deve-se enfatizar que o método estatístico do chi -quadra-

do aplica-se somente a matrizes onde todos os elementos são Po-

sitivos e diferentes de zero. As I imi tações estatísticas impos-

tas por elementos nulos podem ser' até certo ponto' superadas

pela omissão de um grau de ìiberdade para cada zero. Assim, o
)

va I or de X' a ser confrontado com o va lor ca I cul ado refere-se
,

a ( (m ' 1)" - k) g.l ., onde k corresponde ao número de ze'Lo^

existentes na matriz.

Po r ou t ro I ado , embo ra os p roces sos Ha rkov i anos Pos sam

abranger desde as relativamente simples Cadeias de Markov de

¡9 ordem, regulares, até modelos comPlexos com mem6,LiL.6 que se

otado, também, que

matrizes, a distr
e

V

verá ser exponenc

iana da seqUência sedimentar deverá ser ve-

uso de matrizes tabuladas segundo mudanças

para apl icação de tal mé

bu i ção de espessura das

al. Em condição inversa,
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estendem por do is ou mais intervalos de temPo, o teste aqu i a-

bo rdado encon t ra ap I icação apenas pa ra o caso de verif icagão da

propriedade Markoviana de 1? grau. Ã,ndett¿ o n e Goodnan 11957l, in
Knumb¿in 11967]l, Schwazzd.cherL (19671, apresentem testes outros
que são aplicáveis a cade i as de ordem mais elevada

No que se refere às ømb ¿dded. Manhov-chd.inÁ, o método

adotado foi o indicado por Pottett e BLa.lzelq 11968l.: estes âuto-
res util izaram-se de uma tabela de contingência (tabe I a de valo
res esperados em processos aleatórios) e aPl icaram o tes te do

chi-quadrado aos da dos obse rvados.

0s elementos da tabela de contingência e que represen-
tam as f reqlJências esperadas de transições de um estã9io I ¡toló
g ico í para o está9io j, são ca I cu ìa dos pela fórmu I a:

onde e,. é a f reqtlêncÌarJ
f req Uênc ia totâ ì pa ra a

para a j -és ima co I una;

o valor de ¡2

e..rJ
n. . n.rJ

N

esperada para a ij-ésima cela; n. é a

i-ésima linha; n. é a freqUência total
N é o número total de observações.

é calculado por:

t

obs

onde n.. é a freqUência observada para a ij-ésima cela'
rJ

As hipóteses, nula e alternatìva' são as mesmas do tes

te ânterior.0 número de graus de liberdade é, também, dado por

((m-1)Z - k), onde k refere-se ao número de zetLo^ da matrÌz'

t (nr, - etr)2

,j=t uij



Trans ições

Hatrizes de Trans ições Estabil ìzadas

0s valores de probabil idade, em uma matriz de transi-
ções, traduzem a mudança de um estágio para o imediatamente su-
cessor, isto é, num único intervâlo de tempo.

4.1.4. Potenciacão de Hatrizes de Probabìl idade

Supondo-se i como est.ág¡o inicial, a probabil idade
que, apõs n intervalos de tempo, obter-se-á um estágìo j, é

' (n). ur.", va'l ores de probabìlidade podempresentadâ Por pij
ðpresentados em forma matricial .

Uma Cadeia de Markov com quatro estágios, envolvendo n

i n te rva los de tempo ' pode ser escrìta:

2\

, (n)

[0,,

t,,,
I

l"'
[u'

de

(n) 
^ 

(n)
f 12

Exempl ificando o cálculo dos vaìores de probabi I idade'
após um número de interva'l os p r é - e s t a b e I e c i d o s , cons ide re-se u-

ma matriz de probabiìídade de transições com dois estágios e fi
xe-se dois intervalos de tempo sucessivos. Então,

(n)

(n)

,r.r.(n) orr(n) or4(n

(n) (n) (n
P3z' P33' P34

0,,3(n) 0,,4(n

de

re
se r

(n) o,,r(n) our(n) 044(n



- (2)
Pt I

(2)
P tz

Q)Pzt

(2)
Pzz

Pl t.Pt 1 + P12.Pr2

Pll.Plz + 9t2'P22

PZt'Pt I o PZZ'9Zt

P2t.P t2 + P22.P22

Em álgebra matricial, isto equivale a multipl icar-se a

matriz de transições inicial por ela mesma. Portanto, p(2) = r.r.

Para uma transição em três întervaìos,

P\J/

Assim, para o n-ésÌmo ¡ntervalo,

P(2)

Se a matriz de probabi I idade de transições é sucessiva
mente multiplicada com o resultado anterior, as linhas da ma-

trîz tornam-se, a certa aìtura, umas iguais ãs outras, de manei

ra que subsequen tes potenc i ações não îrão aìterar os valores
componentes das mesmas. As linhas da matriz, assim estabiliza-
das, são charnadas vetores de probabil idade fîxa.

Como exemplo, considera-se a matriz referente ã secção

AB-1-SP (Anhemb¡, 5P), obtida após a vigõsÎma-oitava potencia-

ção da mêtriz de probabilidade de t rans ição inicial, apresentada

no 0uadro 1.

Esta matriz mostra que, atingida a estab¡l izagão, as

probabil idades de se Passar Pa ra um ou outro está9io é indepen-

den te do es tág io Ìnicial, pois que os va ì ores de pröbab il idade

são i dênt icos pa ra todas as I inhas da matriz.

Assim, o vetor de probabilidade fìxa (v) expríme as

25

, (n) ,(n-1)
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3

0

' '-l o 
['o'r tl Bl.1'5

2 4l P=c 1.266

, ol 01.,,,, ,f , l.o*

B

.057

.634

.1r6

.166

.130

p. p=p 
(2)

.115 .000 .021

.115 .096 .038

.516.033.066

.250.416.000

. 173 . 000 .608
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A

.688

.216

.377

.290

. r84

B

=c

D

E

.099 .163

.444 .177

. 164 .331

.21\ .272

. r 87 .221

. 009

.l05

. o42

. r98

. 018

.040

.058

.085

.027

.389

A

o

D

E

A

.\751

.\75t

.\751

.\75t

.4751

Quadro 1. - |'latriz de registros (R) e respectiva mêtrìz de pro-

bab i I idade de t rans ições (P) obt idas pa ra a secção AB- | -SP; a

matriz T corresponde à matriz P elevada å 28? potêncìa' A, B'

C, D e E referem-se aos es tág ios litoìógicos: a ren ì tos, s¡lti-
tos, folhelhos, calcários e diamictitos, respectivamente'

.1905 .2r01 .0434

.1905 .210i .0434

.1905 .2ro1 .0434

.1905 .210r .0434

.1905 .2101 .0434

E

.0807

.0807

.0807

.0807

. 08o7
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p ropo rções de equil íbrio entre os vários estágios, ou sej a, en-

tre as várias litologias. lsto significa que, no caso exemplifi
cado, havendo um ìn te rvâ ìo de tempo suficiente, a probabilida-
de de ocorrer uma transîção para arenitos ê 0.\75 'l , para silti-
tos , 0.1905, para folhelhos, 0.2101 , para calcários, 0 ' 0434 e

pa ra d í amict itos, 0.0807, pê rt ¡ndo-se de qualquer des tes t iPos

I i to ló9 i cos.

Nesse sentido, para a matriz R do Ouadro l.' obtida pe

lo método dos intervalos fixos, onde as espessuras relativas
são expressas pe los valores da d i agona I príncipal, a un í dade es

tret¡gráfica, possui aproximadamente \7.512 de arenitos, l!.051
de siltitos, 21.0ly" de foìhelhos, \.3\Z de calcários e 8.07U de

diamictitos.
Como se verá adiante, o vetor de probabil idade fixa po

de ser usado como um modelo de eventos independentes, para simu

lar secções estrâtigráficas sem impl Ìcações de nøm6'Lia.

A potenciação de matrizes Harkovianas pode fornecer re

sultados interessantes. Assim, a elevação de uma matr¡z de pro-

babi I idade de transições a uma potência n, conduz ã obtenção de

uma outra matriz cujos valores indicam a probabilidade de tran-
s ição de um estágio pa ra outro, apõs n in te rva los de tempo. Es-

tas matr¡zes podem ser representadas em dendrogrâmâs que mos-

tram as probabil idades assocìadas a cada estágìo, através de

uma sucessão de ciclos (Quadro 2).

Estes diagramas são úteis no estudo de seqlJências de

camadas de ocorrência provável, após um certo número de even-

tos (ou transições). AssÌm, pa ra umâ matriz de p robab i I idade con

tendo apenas elementos positivos, isto é, Pâra uma Cadeia de

Ma rkov reguìar, âs probabi I idades, associadas a ca da um dos su-

cessivos ramos do dendrograma, podem ser obtidas d¡retamente pe

la elevação dessa matriz a uma potência correspondente.

4. 1.5. l4atrizes Estacionãrias

Jã f oi anter¡orme{ìte exposto que as matr¡ zes l'larkoVia-
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805-A-
057-s-
115 - C -
000 - D -

021 -E-

115 - A -

634-B-
115 - C -
096-D
038-E-

266-A-
116 - B -
516-C-
033-D-
066-E-

166 - A -
166-B-
?50-c-
,4r6 - D -
,000-E-

. 007

.036

.007

.005

.002

. 031

.013

.059

.004

.007

.000

.000

.000

.000

.000

.093

28

.007

.086-A-.002

.r30-B-.003

.173-c-.004

.000-D-.000

.608-E-.0r1

. 059

Quadro 2.'Ði agrama baseado nos dados apresentâdos no Quedro I'
para a secção AB-1-sP (matrizes p 

" 
p(2))' contém as probabili-

dades associadas aos diferentes estãgÌos, após doÌs intervalos

de tempo, part indo-se do es tá9 io A (areni tos)'

trans ¡çao

.000

t rans ição

.004
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nas são o resultado de um processo estacionãrio no tempo ou es-
pêço, comp reendendo-se, dessa fo rma, que as probab íl idades de

trans ição são constantes através do tempo. No entanto, embora
uma seqUência possa exibî r a propriedade Harkoviana, o exame de

sub- intervaìos dessa seqUência pode ìevar a valores de p robab i-
lidade de transição diferentes, mostrando que o caráter cícli-
co varia com o tempo. Nessa caso, a seqlJência ap resen ta depen-
dênc ia l4arlcovìana não-es tac ionári a.

Em uma Cadeia de l,la rkov estacionária, p¡j é a probabi-
I idade de trans ição de um estágio i, no tempo t-1, para o está-
9io j, no tempo t. Em uma Cadeia n ã o - e s t a c i o n á r Ì a , p.r(t) é â

probabilidade de trans ição de um es tãg ío Ì pa ra outro j, sendo

uma função do tempo.

Testes utiìizados para verificar se uma matriz de pro-
babiìidade de transìções é ou não estacionária, tomam por hipõ-
tese nu la que p,,(t) = p:, para t = 1,2,3, ,.., t. Em outrasrJ rl
palarrras, tais testes são usados parê verifícar se as probabìli
dades de transição, caìculadas em sub-intervalos de tempo, são

igua ìs aos valores da matriz de probabilidade de t rans ições,
obt idos pela es t imação em todo întervalo.

No caso de uma seqtiênc Ìa sed imen ta r ap resenta r-se não

-estacionária, pode-se ìevântar, entre outras a I te rnêt Ìvas, que

mais de uma condição de ambiente sedimentar influenciou a se-
qlJência de depõsitos. Esse fato pode resu'l tar de grande util¡da
de, por exempìo, comparando-se matrizes de transição MarkovÌana
para tipos diferentes de ambierite sedimentar.

\.1 .6 . C ìass i f i cacão das Cade i as de l'la rkov por Depen-

As Cadeias de Ma rkov pe rtencem

de modeìos de processos estocásticos '

0 mode I o Ha rkov iano de p r ime i ra
pela cond i ção de que o estado do sistema
evento E, depende do es tado no tempo t-l

dên c ia e lntervalo de TeTpo

a uma extensâ classe

o rdem é caracterizâdo
no tempo t, ponto X ou

, ponto X-1 ou evento
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E-1 (p rop r ieda de Ha rkov iana ) . En tão, no intervalo concei tua I de

completa dependência a completa independência, o modelo |.larko-
viano ocupa uma posição intermediária, de dependência parc¡al.
Hã, no entanto, um eìemento de probabil idade nos processos Mar-
kovianos que impede uma predição exata de eventos futuros e, ä

este respeito, eles guardam alguma seme'l hança com os modelos a-
leatórios.

0 grau de dependênc ia de um certo estågîo, sob re estê;-
gios prévios, é expresso comumente em termos de nen6nia envol-
vida no processo. Nos modeìos determ¡nÍsticos clássicos de de-
pendênc ia, o es tado no instante t depende de todos os estágíos
prévios¡ dessa forma, o processo é consíderado como tendo uma

longa men6nia. Neste caso, um processo Harkoviano de l9 ordcm

tem umâ memînLd curta, e um processo puramente aleat6rio não

ten m¿m'o nia-.

Considerando-se as Cadeias de 14arkov dependentes ape-

nas em relação ao estágio imed¡atamente anterior' estas podem

ser definidas como cadeias de dependôncia simples, porque um ú-

nico estágio prévio está envo'l vido. São também chamadas cadeias
de 1? ordem, pois o estágio precedente é o imediatamente ante-
rior.

As cade ias de dupla dependênc ia envo ìvem doi s es tá-
gios precedentes. Neste caso, se os dois estágÌos são imediata-
mente precedentes, a cade ia é chamada de segunda o rdem e envol

ve uma unÌdade de tempo. Entretanto' se os dois estágios não

são imediatamente precedentes, a cadeia é de ordem superior å

segu nda e um ou arnbos in te rva I os de tempo envolv idos podem ser

maiores que uma unìdade de temPo.

0 sígnificado da múltipla dependência pode ser melhor

visual izado cons ide rando-se, por exemp I o, uma cade ia de 2Ê or-
dem, com do is es tág ios. Em uma cadeia desse tipo, a probabil ida

de de transição para um dos estágios é influenciada, não somen-

te pelos doi s es tág ios p receden tes , mâs também pe la I sequênc ia

em que es tes es tá9 ios oco r rem. Pode-se rep resen ta r es tas relâ-

çõès por uma matr¡z de transição do tipo:
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Embora es ta forma de ap resen ta ção não seja usua I , ela
evidenc ia que os estágios em t-2 e t-1 inf ì uenc iam a transição
de t-1 a t.

As re lações entre dependênc ia, ordem e intervalo de

tempo, podem ser meìhor ¡nterpretadas admitìndo-se umâ Cadeia

de Markov como uma série de intervalos igualmente espaçados, is

to é, uma cadeia que avânça no tempo em incrementos iguais, co-

mo por exemplo, ..., t--2, t-1 , t, t+i, t+2, ... A transição de

t-2 a t-1, etc., const¡tui uma unidade de temPo- Uma transição,
em um simples intervalo de tempo' de t-3 a t-1, envolve d uas u-

n idades de tempo, e âssim por diante.

A FÌgura 3 contém um exemplo de diagrama en degnauá i'
lus t rando várias comb inações de dependênc ia, ordem e intervaìos
de tempo. Nessa f igura, 4, b e c Ìlustrâm cadeias envoìvendo u-

ma dependêncÎa simples, onde se representa um intervalo de tem-

po. A cadeia a é de 19 ordem porque o estágio j, no tempo t, de

pende do estág¡o i, imediatamente precedente. As cadeias b e c

âpresentam ordem mais alta, pois que dependem de estágios ante-
riores ao precedente imediêto, embora envolvendo uma única de-

pendência. Exemplos envolvendo dependência dupla são aPresentê-

dos pelas cade ias d e d onde r representa o primeiro ìntervalo

de tempo dos dois envolvidos na re ìação de dependênc ia. Exem-

p los g, h e i envo ì vem dependência tripla, sendo p o intervãlo
de tempo inicial da re lação de dependênc ia.

estágio em

t-l A B

P t l ? tz

Pz'l Pzz

P3l P3z

P4 r
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É preciso que se atente para o fato de que tais exem-

plos se referem a matrizes tabuladas segundo intervalos discre
tos de tempo.

Hu¡tos fenômenos naturâis mostrâm dependências maio-
res que a de primeiro grau. Por exemp I o, certas seqUênc i a s sed í

mentêres exibem superimposição de ciclos maiores sobre cíclos
menores. Situações deste tipo podem ser representadas por matri
zes Harkovianas de at ta ordem, cuja esquemat¡zação e abordagem

matemática são tânto mais complexas quanto maior o grau de de-
pendên c i a reve I âdo pelo processo lla rkov iano.

Vários são os trabalhos experimentais sobre o assunto
gue podem ser encontrados na literaturã geológica americana, al
guns deles revelando boa apl icabi I idade prática pâra o método'

\,1.7. Secções Estrat igráfi cas Simuladq:

A simulação de secções estratigráficas, na forma mais

simples do modelo Markoviano, pode ser executada por meio da ma

triz de f req Uênc iâ de trans i ções I itológicas. Henos comum é a

utíl ização de matrizes de registro de espessura dos corpos I i to
I ó9 i cos , que cons t ¡ tuem a seql-lênc ia rea I .

Nos casos em que a matri z de reg¡stros é tabulada se-

gundo intervalos fixos, a simulação ìnclue não somente a suces-

são de litologias mas, também, a esPessura de cada ocorrência.
Nes te caso, a esco I ha do intervalo apropr iado, pa ra a contagem

das t rêns ições litológicas, é deve ra s ¡mpor tan te ' Sendo muito

grande, algumas litologias podem ser inteiramente perdidas; sen

do muito pequeno, a matriz tende a ter probabil idade 1.00 na

diagonal principal e 0.00 nas outras posições, em amostragens

finitas.
Por outro lado, se a tâbulação base ia-se nas transi-

ções de um tipo I itológíco para outro' a matriz controla a su-

cessão de litologias, mas as esPessuras rePresentam eventos in-
dependentes, baseados em valores al eat6rios das correspondentes

distribuições de freqUência. Neste caso, em que o temPo é uma
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variável contínua, a s i mu ìação não se baseia nos vâ I ores de pro

bab i ì idade de transições litológicas (pij), pois que resultar¡a
numa sucessão probabi'l Ística de camadas sem nenhuma relação com

as espessuras das mesmas. Uma solução é o emprego da distribui-

ção dc freqUência das espessuras, obtidas por obse rvação direta
na seqUência estratigráfica, conjuntâmente ã matriz Harl<oviana.

A s imulação de secções estratigráf icas em computadores,

a partir de simples matrizes de registro, tem se mostrâdo satis
fatória quando envolve um nr'lmero razoável de transições (500 ou

mais), como indicam os va'l ores de probabiìidade de transições
entre os d ive rsos es tág i os ìitológicos, po rcen tagem de ocor

rência destes estágios, espessura médÌa das camadas, etc, resuì
tados estes que se mostram concordantes quando obtidos de sec-

ções rea is e simuladas.

Por outro I ado, as Cade ias de Marlcov de primeira ordem

revelam Iimitações na simulação de seqüências. Por exernplo, a

ocorrência de camadas-guia ou de tipos ìitoló9icos particulares,
em un determi nado intervalo estratigráf ico, dentro da seqUência

simu'l ada, reqLrer condições de dependância mais complexa que as

matrizes l4a rkov ianas s i mp ìes.

A ap I icação das Cade ias de l4arkov, em Estratigraf ia,
restrìnge-se, normalmente, ã anál ise de seqUênc ias sedimentares

u n i - d i me n s i o n a i s . Knutnb ¿in (1968) , num trabalho de cunho geo ló-
g i co-expe r ìmen ta I , introduziu uma me todo l og ia pa ra s imu la ção de

secções estratigráf icas em duas d imensões, nais espec if i camen te

a s imu I ação de mode los 14arkovianos de transgressão e regressão,

tendo o tempo como variável contínua'

As pa rt icu I a r i dades

de primeira o rdem, que foram

¡.,ermitem an teve r inúmeras aPì

cos e sedimentológi cos.

Primeiramente' cons t

1.8. A-1:- l ¡cgg_oes das Cad_eias de Markov

referentes ås Cadeias de |4a rkov

abordadas nos Ítens anteriores,
icações a problemas estratigráfi-

¡tuem as matrizes Markovianas uma
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forma símples de apresentação de dados quantÌtativos relativos
a sequências estratigrãficas. No presente cêso, tais matrizes
são utilìzadas na comparação de seqüências do Paleozóico supe-
rÌor da Bac ia do Paranã.

A anã I ise da propriedade Ha rkov i ana , de dependênc ia

sÌmpìes ou de mais aìta ordem, traduz os processos cícìicos de

sedimentação, As Cadeias de Harkov de 19 grâu, em inúmeras si-
tuações, uma vez caracterizada a presença da proprìedade l'larko-
viana, permitem vis'l umbrar toda sucessão de eventos como, por

exemp'l o, ern relação å seqüência de deposição de diferentes ì¡to
logias em determìnado ambiente sed¡mentar' Nesse sentido, podem

ser ut Í I izadas no reconhec¡mento de amb ientes êntigos'

0 conceìto de entropìa relativo às CadeÌas de l''larkov¡

embora potencìalmente eficiente, raramente tem sido apl icado ao

es tudo de secções estrat¡grãf icas. A dependênc ia ou a aleatorei
dade na ocorrência das ì itologias, que se rePetem numa seqUên-

cia, pode ser aval iada em termos de entropia. Assim, a sucessão

de I itoìogias, tan to em ordem ascendente, quênto descendente nu

ma seqtìôncia, pode ser descritê pela entropia de matrizes ì4arko

vianas.

Ambìentes de sedÌmentação e padrões de sedìmentação

cíc'l íca podem, também, ser def in idos pelos valores de entropÌa
de te rm ina dos pa ra a á rea em questão.

A s imu I açao de s ecçoe s

dimensões, a partir de matrizes
bordada no ítern anterior-

4.2. Anál Ìse de Agrupamentos

A comparação das secções de poços' pâra o intervâlo
do Pa leozó ìco superior da Bacia do Pa raná, foi efetivada atra-

vés do mátodo estatistico multivarìante da anál ise de agrupamen

tos. Tal metodologia tem se revelado eficiente na cìassificação

estrêtigráficas em uma e duas

Ma rkov ianas, foi rapidamente a-
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de amostras e variáveis (observações), segundo suas semelhanças
e di ssemelhanças.

Na seqlJência de ope rações pa ra ap I i cação desta anál i-
se, o primeiro passo refere-se å obtenção dâ matriz inicial de

dados, usualmente composta pelas mensurações ou observações feì
tas nas amostrâs em estudo Procede-se, em seguida, ao cálcuìo
dos coeficientes de similaridade entre amostras (modo 0) ou en-

tre variáveis (modo R), baseado nos dados fornecidos pela ma-

triz i nicial

DÌversas são as medidas de semelhança que podem ser u-

sadas neste procedinento, sendo o coeficiente de correlação pro

duto-momento de Pearson (r..) e o coeficiente de distância Eu-
rJ

clidiano, m-dimensional (d,,), os maìs comuns'rJ

0 c5l cu lo de tais va I ores de simi'l arÌdade, entre os pâ

res possÍveis de amostras ou variáveis, resulta em uma matriz
simËtrica constituída por coefic¡entes sij, que traduzem a se-

melhança entre as amostras (ou variáveÎs) i e j.

Dando segu¡mento ã anál ise, o próximo passo consiste
na comb inação daque les coe f ic¡entes, segundo n íve is hierárqui-
cos de similaridade. Entre os processos aglomerativos com tal
fÌto, os mais usuais utilizam médias aritméticas, ponderadas

ou não , na formação de pa res de amos t ras ou va r iãve i s '

Esse pareamento se verifica em relação ao coeficiente
de maior similaridade da matriz, segundo uma ordem sucessiva

de decréscimo de similaridade' de tal mane i ra que a matriz de

as soc iação de ve ser reca I cu la da a cada ciclo combinatório.

No caso do rnétodo de agrupamento por médias não-ponde

radas (weigthed pain-grLoup mz-tlxod), os Pares ou grupos parea-

dos , formados segundo os ma is a I tos coef ic ientes de s imi I ar i da-

de, são cons¡derados como simpìes elementos da nova matriz de

associação, que podem ser reagrupados com outros elementos ou

mesmo com outros grupos. Dessa maneira, as amostras (ou variá-
veis), agrupadas ao final do processo, sofrerão maior 'irif luân-

cÌa dos elernentos da matriz de coef i c ien te s de similarÌdade
que as agrupadas no inÍcio.0 método de agrupamento Por médÎas
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ponderêdas (unwøigthed o,vøtLage. møthod") tenta eviter este proble
ma pela ponderação de cada grupo proporcionalmente ao número de

amostras (ou variáveís) que o compõem, durante o processo aglo-
merativo.

0s resultados da análise de agrupamentos são comumente
apresentados sob a formâ de dendrogramas. Estes, como uma sim-
plificação em duas dimensões de uma relação m-dimensíonal, tor-
na i nev Í tåve I o aparecimento de d is torções quanto às similarida
des entre as amostras e va r iãve is.

0 grau de distorção costuma ser aval íado através do

coefic¡ente de correlação, estimado para a matriz inicial de si
milaridade e a mêtriz de coeficientes cofenéticos, que cor-
respondem aos vâ lo res de correlação aparentes, der ivados do den

drograma. Coeficientes cofenéticos maiores que 0.80 têm sìdo
consíderados cono indicadores de baìxo grau de distorção.

4,1. P rogramas Usados

As Cadeias de I'larkov fazem parte dos mais simples mode

los de processos estocásticos, constituindo-se em abertura para

uma ampla variedade de mecanismosprobabìl ístìcos. Tais modelos,
por sua vez, possìbilitam a simulação, em computâdor, de inúme-

ros processos geológicos.

Knumbøín (1967 ) reúne as 'l istagens de quatro progra-
mas, escritos em urna versão modificada do F0RTRAN lV,utÎlizados
em computadores CDC 1400, de forma a abranger a I guns asPectos

da aná I ise Ma rkov iana de secções e s t r a t i g r á f i c a s . Den t re estes
programas, um existe que testa a proprÌedade l4arkoviana; um se-
gundo presta-se ã ob tenção dâ matriz de probabil idade de trânsi
ções , após sucess ivas potenc i ações, com â fina I idade de est imêr

os estágios de equilíbrio do sistema; um terceiro para ut¡l¡za-

4.3.1. Proqrama CADEIAS HARK0V 0RDEI'l I
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ção da matriz de transições em estudos de simulação; um quarto
p rog rama presta-se ã s imu lação de p rocessos de even tos indepen-
dentes,

Es tes p rog ramas fo ram adâptados ã I inguagem F0RTRAN lV
6fanddrLd, durânte o desenrolar deste trabalho, para serem util¡
zados em computadores IBM 1130, com 32k de memória, e combina-
dos de maneira a compor um único. Este, apresentado no anexo
'l .1., compõe- s e das sub-rotinas RAN D F, responsável pela ge ração
de números ao acaso, N0HEN, STOCH e f4ARCH, correspondentes, a-
té certo ponto, aos programas originais NO MEì1 , STOCHEX e flAR-

CHAIN e por um p rog rama principal refe ren te ao TESTHARK, util i-
zado pa ra tes ta r a propriedade Markoviana,

Resumidamente, o roteiro de processamento é o seguin-
te: fornec ida uma matriz de probab i I idade de t rans ições I itoló-
gicas e/ou a respect iva matriz d,e reg is t ros, o programa princi-
pal testa a propriedade Markoviana de primeira ordem que, se

presente, p ros segue com a s ub- rot ¡na HARCH pa ra a s ìmu I ação da

secção estratigráfica. Na atual forma, tal sirnulação inc'l ue 500

transições. A matr¡z de probabilidade de trans ições é, en tão,
uti I i zâda na sub-rotina ST0CH onde , através de sucess¡vas poten
ciações, fornece o vetor de probabi lidade fixa. A sub-rotÌna N0

HEN, fazendo uso deste vetor, promove a simulação de seqtlências
sem âs impl lcações de nemîttia. envolvidas num modelo Harkoviano.

Por outro ìado, se o programa principaì não rejeitar a

hÌp6tese de um processo de eventos independentes, a matriz tes-
tada pode ser usada d i retamente na sub-rotina ST0CH pa ra compu -
tar o vetor de probabi I idade fixa, que é, a segu ir, utilizado
na sub- rot ina N0MEN.

4.3.r.1

Este programa verifica a presençâ ou ausência da Pro-
priedade l'larkoviana em uma matriz de t rans ições lítológicas, is
to é, em determinado intervaìo estratigráf Îco, a t ravés da apl i-
cagão do tes te estatistico aÞresentado no Ítem 4.1.3., pâra mâ-

P rog rama Princípal
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trizes tabu I adas a intervalos fixos.

0 programa funciona com uma ou duas matrizes: no prì-
me¡ro caso, é fornecida apenas a matriz de registros, sendo com

putada a matriz de probabilidãde de t rans i ções; no segundo ca-
so, as duas matrizes são fornecidas. Em ambos casos o programa

computa e registra os totais marginais da matriz de reg¡stros
(¡lc) e as probabi I idades torais para cada co'l una (P(J) vET0R DE

L I N HAS ) .

A matriz N L0G P, impressa peìo progrâmâ, é útil na lo
cação dos elementos que mais contribuem com o resultado do tes-
te estatístico, cujo vaìor é também impresso (vAL0R A sER TESTA

D0), seguido pelo VAL0R DO QUI qUADRAD0 em questão. 0s elemen

tos dessa matriz são caìcuìados segun do (n,j , on" (C¡rler).

Este programa foi adaptêdo de tal forma a aceitar ma-

t r izes de reg¡stro de trans ições com va ìo res nuìos, n umê tenta-
tiva de supe ra r as I imitações estatísticas ¡mpos tas por tais e

lementos. No entanto, para matrizes que apresentâm muitos ze-
ros , o tes te do ch i-quadrado pode fathar, não reje¡tando a hipó
tese nula de. um processo independente, mesmo que a propriedade
Ma rkov Ìana es tej â presente,

0 número máximo de estágios I itológicos aceitos para

a matriz de registros é de 20.

\.3.1 .2. Sub- rot i na MARCH

Uma vez refutada a h ipótese de não-dependênc ia de even

tos pelo programa principaì, é chamada a sub-rotina HARCH para

s imu'l ação da secção es trat igráf ica.

Nesta s ub- rot ina, é uti lizada a matriz de probabÌl ida-
de de trânsições, fornecida ou caìculada peìo programa princi-
pðl, que dá origem ao cáìculo e impressão da HATRIZ DE PR0BABI-

LIDADE ACUHULADA. Esta, juntamente com os números aleatórios ge

rados pela sub-rotina RANDF, é responsável pela sÌmulação da

secção estratigráfica, cujo número de trênsições (HoRnw), estã-



gÌo inicial para s í mu lação (lNlC) e forma
(LTlP0) são fornec idos entre os dados.

A apresentação da secção simulada pode

mas. Numa delas, a sîmulação ocorre da esquerda
segu n do I inhas, com o es tág io A ocupando a posi
grãf ico e ca da está9îo subseqUente tomando pos i

mente superiores, como exemplificado no Quadro

N9 TRANSP0STç0ES = 500

lNlCl0 = E
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apresentação

ser de duas for
pa ra a direita,

ção inferior do

ções sucess ï va-
3.

de

cc

AAA AA

DD

BBB

Qua d ro l, - Trecho da simuìação lateral pa ra a secção AB-l-SP.

ccc ccc

AAA AAAAAAAAAAA

EEEEE

Noutro caso, a simulação arranja-se como em uma coluna

estrâtigráfica vertical, com a primeìra transição na base (veja

-se anexo 1.2.). Esta forma de apresentação (lrlP0=2) requer u-

ma série de cartões de sÍmbolos para representar os diferentes
tipos litoìógicos, envol vidos nas trans ições, e que são arranja
dos segundo a ordem A, B, C, D, etc., da matriz fornec ida.

A sub- rot ina I4ARCH computa e imprime as matrizes de re
gistro e de probabilidade de t rans içõès devidas ã s imu ìação. Fi

nalmente,as porcen tagens de ocorrência de cada es tág io são ta m-

bém listadâs.

cc

AAAAAAAAAAAAAAAAA AA

DDD

AAAAAAA



4.3. 1.3. Sub-rorina STOCH

Por meio desta sub-rotina, â mâtriz de probabiìidade
trans ¡ ções, fo rnec ida ou calcuIada pelo prog rama principal, é

submetida a sucessivas potenciações parê estimação dos estágios
de equÌl íbrio do s is tema. Es te cálculo prossegue âté a potênc ia

50, quando as colunas da matriz são verificadas para estabilÌza
ção. Em caso positivo, o cáìcuìo volta âo programa principal.
Caso contrário, a matriz de potência 10 é submetida a suces

sìvas potências de 10 da rnatriz original, até o nível 500. Nova

mente, caso não tenha ocorrido a estabìlização, a sub-rotina u-

til iza a matriz de potência 100, e I evando-a a sucessivas potên-
cÌas de 50, até a I cança r a potência 5000, ponto em que o cál cu-
ìo retorna definÌtivamente âo programa principal.0 CRITÊRl0 PA-

RA PARAR ãs sucessivas potenc¡ações, na forma util izada, ver¡fi
ca a estabilização da matriz para cinco casas decimais.

Nâ matriz estabilizada, a probabilidade de se passar

para um ou outro estágio é independente do estãgio inicial,pois
que as I inhas da matriz são idênticas. Assim, o vetor de proba-
bil Ìdade fixa representa as proporções de equiì íbrio entre os

es tág ios do s Í s tema,

41

4.3. 1.4. Sub-rot¡na N0|4EN

Esta s ub- rot i na util iza-se do vetor de probabiìidades

fixas, gerado pela sub-rotina ST0CH, para simulação de uma sec-

ção estratigráf ica on de os even tos são independentes.

Comparando-se os resultados das simulações Markovianas

e não-l'larkovianas, verifica-se que a espessura das camadas dos

d ife rentes tipos I itológicos, obtidos por NOl4EN, são, via de re
gra, menores que as obtidas peìa sub-rotina HARCH. Por outro la

do, as espessuras tota is reìatìvas Pâ ra cada I itoìogÌa são apro

ximadamente as mesmas Para as duas simulações.
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19 cartão - contém o número de matrizes que

ção de secções estratigráficas,
ra (¡z).

Seqüênc ia de Ca rtões de Dados

to 39 e 4g ca rtões - apresentam os valores
ra o intervalo de 1 a 2l g.l. e

pa ra leitura (11F7.5).

5?, 6?, 79 e 8? cartões - são reservados parâ o título do pro-
grama, Formato para leitura (4042).
Se necessários mais cartões de tÍtulo, as dimensões
da va r iáve I TITL devem ser aumentâdas.

99, 109, 1'l 9, 129 e 139 cartões - ut i I izados na identificação ,

junto ao tÍtulo, dos tipos litoiógicos e res pec t ¡va

simbolog¡a. Formato para leitura (4042).

se rvi rão ã rsimula-
Fo rma tcj pa.ra ìeitu-

tes.

lÀ9 cartão - apresentê os valores de N (número de estágios I ito
lõ9icos); KRIS (1, q uando fornec idas as matr¡zes de

registro e de probabilidade de t rans ições; 2, quan-

do fornecida apenas a matr¡z de registros)i CRIT

(valor 1.0000 correspondente ao CRITERI0 PARA PARAR

o cálculo de matrizes sucessivamente potenciadas );
NDRA\,J (número de träns¡ções para simulação); lNlC
(es tág io litoìógico para o ìnÍcio da s imu lação; é

des ignado pelo n úme ro correspondente êo es tág ¡o I i-
tol óg îco, êss im: 1, 2,3, ..., 20, re lat ivo a A, 8,

C, ..., T) e LTIP0 (1, quando a sìmulação é apresen
tada da esquerda pa ra a direita, segundo ì inhas; 2,
quando apresentada como uma coluna estratìgráfica).
Formato para ìe¡tura (212, F7.4, 314).
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0 numero destes cartoes varia conforme
es tág ¡os I itológicos a serem usados na

dimensões da variãveì TlTl devem ser

de

at

ch i-quadrado pa-

= 0.05, Fornato

o número de

simulação;as
corresponden-
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159, 169, 17?, 189 e 199 ca r tões - reservados para identifica-
ção dos nomes dês diferentes I itol og ¡as (XNOilE) e

respect ivas s imbo ìog ias (SYM), Fo rma to pa ra leitura
(l0Al0). 0 número des tes cartões varia com o de l¡-
tologias util izadas; neste caso, também o formãto
de leitura deve ser alterado.

209 ca rtão - reservado pa ra iden t if icação do perf il litológico
correspondente å matriz de registros que se s eg ue,
Formato pa ra ì e i tura (4042) .

212,229, 23?, ?\? e 25? cartões - contém as ìinhas da primeíra
matriz de registros, com os dados arranjados segun-
do o formâto (F6,0). 0 número de cartões varia com

o número de ìinhas da matriz de registros, isto é,
com o número de estãgios Iitoìógicos utiìizados.

26?,27?,28?,292 e 309 cartões - se utiìizâdo o valor 1 para

KRIS, es tes cartões deverão con te r as ìinhas da ma-

triz de probab i ì idade de t rans ições correspondente
å matrìz de registros anterior.

Pa ra os novos conj un tos de dados, seguem-se os cartões
re fe ren te s às out ras matrizes de registro, anteced idos do car-
tão-.i dentificação, e respectivas matrizes de probabilidade de

transições.

Se o va ìor utilizado pa râ KR lS for 2' os conjuntos de

cartões correspondentes ãs diversas matrizes de registro são co

locados sucessivamente, uns após os outros, separados unicamen-

te peìos cartões de identif icação '

A aná I ise de agrupamentos, aqui uti
através de um programa em ì i nguagem F0RTRAN

adaptação de um programa e sete sub-rotinas
ví,s 11973]l , para ut i ì ização em comPutadores

4.3.2. Pr r ama CLUSTER ANALYS l5

lizada, é executada
lV, resultante da

âp resen tadas em D¿-

Burroughs 3500.
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0 prog rama principal (cLUSTE ) util iza-se das seguintes
sub- rot inas: READM e PR INTM, responsáveís, respectivamente, pe-

la leitura e impressão de matrizes; STAND, para normaììzação
dos dados; DIST e RC0EF, para o cálculo da matriz de coeficien-
tes de simiìaridade, r e s p e c t ¡ v a me n t e , coeficientes de distãncia
(Eucl idiano) e de correlação produto-momento (r,r); WPGA, parâ

o método de agrupamento uJe.ight.e.d pain-gzoup 0"vøtLage. c'Lu,slezing
e DENDR0, para impressão do dendrograma resultante.

0 prograna CLUSTER ANALYSIS ut¡liza uma matriz de da-
dos de dimensões N por H, onde N é o número de observações (li-
nhas) e M é o número de variáveis (coìunas). As opções do car-
t ão- con t ro ìe são ¡ ¡i5 

- 
ITYPE; lSlM; IN0RM 

- 
cada uma delas

com as êìternati'ras correspondentes. Assim, se a primeÌra opção

de controle 
- 

ITYPE 
- 

for 1, o programa computa uma matriz H

por H de simìÌaridade entre colunas; se 2, computa umâ mâtr¡z N

por N de similaridade entre linhas; se 3, o programa ace i ta o

fornecimento de uma matriz de similaridade de dímensões ll por

H. A segunda opção 
- 

lSlM 
- 

pode assumi r valores 1 e 2; se 1,

o coeficiente utiìizado na construção da mâtriz de similarídade
será o coeficiente de correìação produto-momento i se 2, serã u-

tÌlÌzado o coef ic ien te de d i stânc ia. A te rce i ra opção 
- 

IN0RH

- 
[ ¡s5pe¡sáveì pelâ normal ização da matriz inicial de dados :

se assume o vaìor 0 (zero), não é processada a normalÌzação dos

dados; se I, os dados da matriz inicial são normal izados Para
valores zi, por colunas.

\.3.2

. 0 programa princìpaì promove, inicialmente, a leitura
do ca r tão-con t ro ìe; segue-se ê ìe i tu ra, através da sub-rotina
READH, da matriz inicial de dados (ITYPE=l ou 2) ou da mètriz
de semelhança (tryp¡=3), quando esta é fornecida' Em qualquer

dos casos, a sub-rotina PRINTH é chamada a imprimir a matriz
inicÌalmente fo rnec i da .

Quando é sol i citãda a computãção, entre col unas, de

Sequôncia de Processamento - Programa PrinciPal
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uma matriz l.l por H de similaridade (ITYPE=l), o processamento
prossegue com o cálculo dos coeficìentes de semelhança através
da sub-rotina RC0EF ou DIST, conforme estipuìado no cartão-con-
trole (lSl¡,1). Quando sol icitado o cãiculo de uma mêtriz tJ por
N de simÍlaridade entre I ìnhas (ltyp¡=Z), o programa promove

a transpos ição da matrÌz de dados, p rev ¡amen te à ccmputação dos

coef ¡cientes de semelhança.

Em ambos casos, se pedÌdo a normaìização dos clados
(lNORM=1), a sub-rot¡na STAND é uri'l ¡zadâ em seguida à leitura
e impressão da matriz inicial, computando os novos dados que

se rão uti li zados junto às sub-rotinas DIST ou RC0EF.

lmpressa a matriz de similaridade, segue-se a anáìise
de agrupamentos propriamente ditê, efetuadê através do método

das médias não-ponderadas 
- 

u,)eighl.¿d pl,i)L- gtLoup a,ve.ftagø cLu's-
i.øning. A sub-rotina WPGA estabeìece as combinações entre as

dÌversas amostras, assoc iando- I hes os respect ivos n íve is de sÌ-
milaridade, resu 1 tados es tes qrie são imp re s sos de forma a tor-
nar expl Ícitas as diferentes un iões.

Tais comb i nações são utiìizadas pela sub-rotina DEN-

DR0, onde são organizadas de forma a compor o dendrograma. Nes-

te, a visualização dos diferentes agrupamentos de âmostras tor-
na-se mais ev î den te, fac il itando a interpretação.

4. 3. 2. 2 . s u b- ro LL!-9:_¡l¡gL_s__t3-!l_IM

A s ub- rot ina READI4 é responsável peìa leitura da ma-

triz de dados fornecida ao programa. Foi estruturada de maneira

a ler uma matriz de N linhas por H coìunas, onde tl é o número

de observações e 14 é o n úme ro de variáveis da matriz.

A sub-rotina PR ll.lTM é uti lizada na impressão da matriz
de dados inicial e da matriz de simiìaridade calculada ou forne
cida ao programa. Quando so'l icitada a sub-rotina STAUD, imprime

tamb6m a matri z de dados no rma ì izados.



\.3.2.3 . Sub- rot i na STAND

Esta sub-rotina real iza a pad ron ização, por co lunas,
da matriz inicial de dados, de tal maneira que os novos e'l emen-

tos da matriz têm média igual a zero e desvio padrão igual a

i.00. ls to é efetuâdo através da equação:

para a distribuição normaì reduzida, onde X,, são os eìementosrJ
da coluna j e i. e S., respectivamente, a méãia e o desvio pa-

JJ
d rão dos e I emen tos X¡j p" ra aquela coluna.

0s valores zÌj, assim computados, constituem os elemen

tos padronizados, segundo a distribuição normal reduzida, da no

va matriz de dados.

4.3.2.4. Sub-rotina DIST

Util izando-se da rnatriz ¡niciaì de dados, a sub-rotina
DIST calcula os coeficientes de semeìhança 

- 
coeficientes de

distância 
- 

entre observações ou variáveis, originando a ma-

triz de simi ìaridade de dÎstância.

Tal coeficiente Euclidiano m-dimensional é comPutâdo

pe I a f ó rmu I a :

2..t)

x.. - Í.IJ 
-J

S,
J
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onde X.k corresponde à k-ésìma variável da

responde å mesma variáveì para a amostra j

r iáve i s .

d..rJ ui,(*,¡ - x¡u)2/'

amostra i; Xjk cor-
eméonúmerodeva
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0s d.., assim calcu'l ados, mostram o valor zero como or.J'
maior grau de similaridade; por outro ì ado, a maior distância
depen de rá da magn itude dos dados iniciais.

4.3.2.5. Sub- rot ina R C O_El

Es ta s ub- rot ina calcuìa os coe f ic ien tes de correlação

- 
coeficientes de correìação 1 inear produto-momento de Pear-

son 
- 

entre amostras ou variáveis da matriz inicial de dados.

0 coeficiente de correlação é computado pela equação:

r.,¡J

onde X.. é a k-ésima variável da amostra i, X., é a k-ésima va-
i k )K

rîável para a amostra j e m é o número de variáveis.

0s valores r. Þodem varÌar entre -1 a 1, limites es-
rJ

tes que expressam um comportanento compìetamente inverso até um

perfeito reìacionamento entre as amostras. Valores r,. = 0 indirJ
cam a inexistência de re ìação ìinear entre as amostras.

0s valores r.. são os e I emen tos constituintes da ma-
t.J

tri z de correìação.

x..x.,rJ lk

m(r rk

x.u)2/'))

m

t
i=1

x, o) /m

\.3.2.6. sub-rotina UPGA

xlk - (,,i, *, ¿2rù)

o ute-íghtød paitL- g)Lo uP

de comb inação de coef ic¡entes
não-poncle radas .

a,v erLo.g¿ c,Lu^l¿hing ê un método

de simiìaridade a t ravés de néd ias
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0 método cons iste no seguinte:

a. encon t ra r o coefic¡ente que exp res s e o maior grau
de s eme I ha nça em cada coì una da matriz de dados. Pa ra o coef i-
c ien te de distância, corresponde ao menor valor encontrado; pa-
ra o coef iciente de correlação, corresponde ao maior va lor en-
contrado;

b. dentre as ma io res similaridades para âs diversas
coìunas, encontrar as que são simétricas na matriz, ou sejâ, en

contrar os pares rec¡procãmente maiores, quando os coef¡c¡entes
são de correlação produto-monento e os pares reciprocamente me-

nores, q uan do são coef i c ien tes de distância;

c. estes valores const¡tuem os ceni.no¿ dos agrupamen-

tos ( cLut Í.e-¿¿ ) e são guardados para a const rução do dendrogrâma.

A s ub- rot i na imprime ta¡s valores (nível de s imi la r idade de a-
grupamento) e as observações respectivas (secções agrupadas).

d. encon t ra r a média (aritmética) entre os diversos e-
lementos das duas coìunas responsáveis por cada cLu¿ t¿tti

e. encontrar a médÌa entre as duas I inhas corresponden
tes (para os vários ctu,sÍ.¿n's);

f. com esta técnica, a matriz é recalculada e as amos-

tras ag rupadas são tratadas como uma nova amos t ra, que poderá

ser comb inada com outras amos tras, durante o p roces s o aglomera-
t ivo;

Este procedimento cont¡nua até que todos os cl-u^ tz-,LA

es tej am ag rupados.

9. reca lcu ìada a matr¡z o processo volta ao í tem a.



4.3.2,7. Sub-rotina DENDR0

Esta sub-rotina, tendo como dados os resultados obti-
dos pela sub-rotina WPGA, organiza-os de tal forma a const¡tuÍ-
rem um dend rog rama .

[.les te diagrama, as conexões entre as várias amostras
indÌcam os níveis de simiìaridade devidos ã combinação das mes

mas pela sub-rotina \,/PGA. Estes vaìores são impressos juntamen-

te com os nomes das amostras.

A escaìa, utiìizada nas coordenadas do dendrograma, é

definida em função dos valores máximo e mínimo de simi laridade,
obtidos entre as várias amostras.

4 . 3 . 2 . B . I 1q.-tj.ê ry-'_9__9S_ J-?ll e_e J__9 s_ ! a ! ! :

l9 ca rtão -

\9

cartão-controle con tendo as

lSl14 e ll.l0RM. Formato de ìeÌ
co lunas 1 a 3 - para o vaìor
colunas 4- a 6 - para o valor
co ì unas 7 a 9 - para o vaìor

22 e 3? cartões - reservados para o título do programa.

Formato pa ra ìeitura (8041).
Se necessários pode m ser rese rvados mais cartões Pâ

ra título, bastando que seja aumentada a dimensão

da variåvel TITL.

49 cartão - deve conter os valores N e H, que dimensionam a ma-

triz inicial de dados (¡rvpr=t ou 2), ou a matrìz
de similaridade, quando esta é fornec ida. N corres-
ponde ao número de amostras e M ao número de variá-
ve is.
Forma to Pa ra leitura 2(16) '

especificações ITYPE,

tura 3(13):
de ITYPE;

de lS lH;
de lN0RH.

59 cartão - reservado para o formato das linhas da matriz de da

dos fornecida. Forrnato para leitura (B0Al) '



6?, ?ol.t cartões - cada cartão contém o nome da amostra e as

diversas observações (variáveis) gue lhe correspon-
dem, compondo, então, as diversas I inhas da matr¡z
inicialmente fornecida.0 formato para leitura des-

ta matriz é o contido no 59 cartão de dados.

dos, o

(¡lvnn )

0 número máximo de variãveis e

utilizadas no programa é ¿e 50.

Além das

programa exrge o

em especif icaçao

nformações fornecidas
fo rnec i men to dos

DATA.

50

entre os

H nomes

amostras que podem ser

ca rtões de da

das variáveis



!,l. Aná I ise Ma rkov i ana

5.8q!uLr4!0s

Dentre os perfis compostos de poços da PETR0BRÁS, per-
furados na Bac ia do Pa raná, apenas trinta e três pude ram ser u-

t¡lizâdos neste estudo, uma vez que contém todo intervalo estra
t¡gráfico cons t ituÍdo pelas rochas das Fo rmações ltararé-Aqui
dauana, Rio Bonito, Palermo, lrati, Estrada Nova e Rio do Rasto.
Es tes poços se es pa I ham pelos Estados de Hato Grosso (5), São

Paulo (5), Pa ranã (10), santa catarina (B) e Rio Grande do Sul
(S) e, embora esta distribuição não seja homogênea em área,
compõem o acervo de dados disponíveìs para o problema estudado,

A ìoca I i zação des tes poços pode ser vista na Figura 4.

São eles:'l-AB-l-SP, 2-ALST-1-RS, 2-Al'tST-1-MT, 2-APST-1-PR,

l-AT-1-Sp, l-CA-1-PR, 1-CA-2-PR, 2-CGST-1-MT, 2-Ct4Sì--1-PR,

2-CNS'f-1-SC, 2-D0ST-1-tlr, 1-ES-1-RS, 2- trST- l -RS, 2-J-l-PR,
2-LSST-l-PR, 2-LVST-l-ßS, l-Þ1-1A-PR, 1-11C-l-SC, 2-r'lRST-1-RS,

l-pA-l-sc, 1-PH- 1-PR, 2-PUST-1-SC, 2-RPST- 1-t4T, 1-SJ-l-PR,
1-SJq-1-SC, 2-TGST- r -SC, 1-TP-1-SC, i -TV-2-SC, 2-UVST-l-PR,
2 -ppsT- 1-sP , 2 -0LST- 1-S P, 2- L I 5T- 1 -SP , 2-TLST- 1 -Ì4T.

5.1

5l

Levantamento dos Dados

Pe rf is Colpos tos de Po Ôs
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5.1

No capítulo 3, foram abo rda das as d ive rsas un idades ìi
toestratigráf icas pertencentes ao intervaìo do Paleozóico su-
perior da Bac ia do Paraná. As ìitoìogias predom¡nantes neste in

tervalo podem ser resumidas, de maneìra geral, em arenitos, fi-
nos â grosseiros, siltitos, folheìhos, foìheìhos sÍìticos, fo-
ìheìhos ca rbonosos, argiì itos, ca lcá r ios, calciìutitos, caìca-
ren itos, diamictitos" t¡l ¡tos e congìomerados.

Lìtologias predominantes na Seqilência

co grupos

ram ass im

Com base nes ta classif icação, fo ram estabelecidos cin-
rochosos, ou seja, cinco es tãg i os 'l itológ icos que f o-

des igna dos:

A = arenitos;

0 = siltitos;

C = fol hel hos, fo lhe I hos sÍlticos, foìheìhos ca rbono-

sos, a rg i ì i tos;

D = caìcários, calci ìutitos, ca I ca ren itos;

E = diamictitos, ti I ìtos, congìomerados'

>5

5.1 1.2. ¡|ãtrizes de Reqistro

0s perf¡s comPostos de poços da PETR0BRAS são taìs quc

se fazem a compa n ha r por perf is de potencial espontâneo, de re^-

s is t iv idade ou de raios gamâ , aìém de descr ições, por vezes de'

talhadas, de amostras de Poços '

Tal volume cle informações' e maìs a interPretação ìÌt-o

ló9ica feìta pela própria PE-lROBRAS, possibilìtaram o levanta-

men to dos dados pa ra as 33 secções selecionadas'

Uma vez des ignados os estágios ìito169ìcos (4, B, c' D

e E), para o intervalo estratigráf ico em estudo, as matrizes

de registro cle t rans ições ì ito lóq icas foram estruturadas pelas

duas formas convencionais: registrando-se as transições de urn

es tãg io litológico para outro na seqijência, ou fazendo-se obser

de Trans ições LLls_Lgg icas
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vações a intervaìos fixos de cinco metros, a partir da base da

mesma.

Vários fatores contribuÍram para a escolha desse espa-

çamento. Nesse sentido, a escolha de intervalos rnaiores levaria
a perda de mais corpos rochosos, especiaìmente calcários, gue,

em grande pa rte dos casos, pos s uem espessuras inferiores a cin-
co metros. Por outro ìado, embora espaçâmentos mêis reduzidos
conduzissem a uma perda menor de corpos ìitológicos pouco espes

sos, hâveria aumento acentuado das freqüências de trânsições de

uma litologia para si mesma (..,), "eroximando os elementos da

d ia gona I principal da probab ì ì idade 1,00.

0s co rpos de roc ha s basãlticas, existentes nes te inter
valo, fo ram suprimidos da con tagem.

0s anexos 2.1. e 2.2. reínen as matrizes de registro,
em forma de vetores, tabuladas pelos métodos referidos para as

Jl secções de poços,

0s resuì
me impressa pelo
dos no anexo 1.2.

5 .1 .2. Re

5.1 .2.1 . -o,p-çõ:=__!S--9onggl =

ul tad

ta dos comp le tos pa ra a

p rog rama CADE IAS 14AR K0V

Quando, no caPítulo anterior, foram mencionadas as vá-

rias caracterÍsticas e restrÌções pecul iares ao Programa CA-

DEIAS MARt(0V 0RDEll 1, ficou claro que este seria utilizãvel ape

nas jtrnÈo a matrizes de transições ìitoìógicas tabuladas em es-

paçamentos fixos.

Dessa forma, as matrizes compiladas no anexo 2.1. fo-

ram rellnidas ao p rog ra ma de aná I ise Ma rkov iana e compu tadas ' Den

tre as opções do programa, foram utilizados os valores seguin

tes: l(RlS=2, isto é, foram fornec¡das aPenas as matrizes de re-

s do Pro rama CADE IAS l-tARK0V 0RDEM 'l

secção AB- 1-SP, confor-
0RDEl4 l, estão lista-
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gistro; NDRAW=500 transições para s¡mulação; lNlC=5, o que cor-
responde ao estágio E, ou seja, d iamict itos pa ra o início da si
mulação; LTIP0=2, ou seja, a simulação é apresentada como uma

coluna estratigrãfica, com a primeira transição na base.

Estas opções fo ram vá I idas pa ra todas as secções em a-
ná I ise, exceto pa ra os perfis ES- 1-RS, PA-1-SC e SJQ- 1-SC, nos

quais não foi identificado o está9io E (diamictitos). Pa ra es-
tas secções forarn cons iderados, portanto, apenas quatro está-
gios 

- 
A, B, C, D. Nes te caso, o vaìor lNlC=5, espec ificado en

tre as opções de con t ro ìe, foi a ì te rado pa ra lN lC=4, ìsto é, o

estág¡o D (caìcários) foi cons ide rado pa ra o início da simula-
ção.

5.1,?.2. Resul tados do Programa Principaì

0 anexo l.l. apresenta, em formè vetoriaì, as matr¡zes
de probabiìidade de trans i ções I itol6gicas, ca lcul adas pelo pro
g ramâ principal pa ra todas as 33 secções.

0s valores de X2, ..lculados para as diversas matri-
zes , são, em regra, a I tos, indicando presença ma rca n te dâ pro-
priedade Markoviana de primeira ordem. As matrizes N L0G P, com

piladas no anexo 4.1., mostram valores positivos que, em sua

maioria, pertencem ã d¡agonal principal. São, pois, as transi
ções de r:m estágio para si próprio (c¡ì), as responsáveis ma¡o-

res pelos altos va ìores obt idos pa ra o tes te es ta t ís t ico,

5.1.2.3

A sub-rotina HARCH, através da utiìização da matriz
de probabilidade de transições caìculada peìo programa Pr¡nci-
pal, promove a sìmuìação de uma secção estratigráfica

Como referido anteriormente, foram utilizadas, nesta
progrãmação, apenas as mâtrìzes de registros tabuìadas segundo

i n te rva ìos fixos. Nes ta ca so, a s i mu lação resul tante incìue não

Resul tados da Sub-rotina HARCH
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somente a sucessão de I itologias, mas também a espessurâ de ca-
da ocorrênc ia.

Após a apresentação da secção simulada, são impressas

as mêtrizes de reg¡stro e de probabiìidade de transições gera-
das pela simulação. Estas últimas são apresentadas no anexo

3.2.; quando comparadas com aqueìas obt idas das secções reais
(anexo 3.1.), evidencia-se, via de regra, uma boa concordância
entre os dados de observação e s i mul ados.

Parte das diferenças ex¡stentes entre es tes resultados
deve-se ao fato de que, as matrizes de probabi lidade de transÌ-
ções I itolõgìcas, proven ientes da simuìação, não são calculadas
d¡retamente das matrizes de registro iguaìmente geradas, isto
é, pa ra o cálcuìo das matrizes de probab Ì I idade, são cons idera
dos os dados das matrizes de registro e mais a primeira lîtolo-
gÌa (lNlC), que não apa rece nâ secção simulada.

A sub-rot¡na HARCH imprime, também, as f reqtiências e

porcentâgem de ca da está9¡o I itoló9ico pa ra as 500 transÌções
cons Ìderadas. Estes resul tados permitem outras comparações, por

exemp¡o, quanto ã espessura média das camadas ' quanto å porcen-

tagem total de espessura e de camadas Para os di versos está-
g ios .

Tomando como exemplo a secção AB-l-SP, cujos resulta-
dos compìetos da computação estão relacionados no anexo l.2.,ve
rifica-se, pela mâtriz de registros, que foram constatadas 286

observações em espaços fixos de cinco metros. Neste intervalo ,

foi regìstrada, por 139 vezes, a ocorrência de arenitos dispos-
tos em 27 g rupos individuais. Sendo ca da obse rvação representa-
t¡vâ de um intervalo de cinco metros, a esPessura totaì dos are

nitos é estimada em 139x5=695m e a esPessura média em 695/27=

=25.74n. Cálculos semelhantes para as dernais ìito'l ogias levam

aos resultados mostrados no Quad ro 4(a). Va 1o res correlatos ob-

tidos pa ra secção AB- 1-SP, s imu ìados pela sub-rotina Ì4ARCH, são

apresentados no Quadro 4 (b). Taìs res u ìtados são, a grosso mo-

do, seme lhan tes entre si; resultados equivaìentes es tão reun i-
dos no anexo 4.2. pa ra as dernaÌs secções'



Rocha N9 ocorrênc ia
(grupos indi-
viduais)

B

c

D
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tota ¡s
(u)
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29

07
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9l

espessurê espes.média
(m) das camadas

(Íìl

A

B

c

D

E

tota is
(b)

695

260

300

060

115

r430

42
'2 '1

49

14

IE

153

25.7\
i 3 .68

r0.34
08.57
1?.78

% espessura
to ta I

48.60
r8.18
20.9B

04.20
08.04

100.00

57

1 155

0480

0570

0115

0180

250 0

Qua d ro 4. - Qua d ro comparativo refe ren te ã secção AB- I -SP (a)

real, (b) simuìada.

% camadas

29 .67
20. BB

31.87
07.69
09. B9

100.01

27 .50
t 4 .54
11 .63

08.21

12.00

5,1,2.4. Resultados da sub-rot ina ST0CH

Por meio desta sub-rotina, a matriz de probabiì Ìdadê

de transições, calculada pe lo prog rama principal, é submetida a

sucess ivas potenc iações pa ra estimação dos es tág ios de equil Í-
brio do sistema (veja-se anexo 1 .2. para secção AB-l-SP). Na ma

triz estabiìizada, a probabil idade de se passar Pa ra um o(¡ ou-
tro es tág io é independente do es tág io inicial, pois que as li-
nhas da matr¡z são idênticas 

- 
const¡tuem os vetores de proba-

bilidade fixa.

46 .20
19.20
77.80
04.60
07.20

r00.00

27.\5
21 .57

32 .03
09. 15

09. B0

100.00
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Em quase todas as secçõesr a estabilìzação da matriz,
para quatro casas decimais, foi atingida antes da potêncìa 50
(veja-se anexo 5.1. ).

0 anexo 5.1. traz os vetores de probabilidade fixa pa-
ra os 33 perf is es tudados. Tais vetores expressam as espessuras
relativas entre os diferentes es tág ¡os Iitológicos do intervaìo
estratìgrãfico, em seu es tado de equil íbrio.

Como exemplificado anteriormente para o perfi I A8-1-SP,

o vetor fixo indica que, o intervaìo estratigráfico, em seu es-
tado de equilíbrio, possui aproximadamente l+7.51'4 de arenitos,
19.052 de silt¡tos, 21 .017" de folhelhos, 4.3\"4 de ca lcá r ios e

8.072 au diamictitos. Estas proporções apresentam-se em concor-
dância com os vaìores de porcentagem de espessura mostrados no

Qua d ro 4.

5.1.2. !. Resul tados pa ra a Sub-rotina N0HEI

Usando como rnodeio o vetor de probabil idade fixa, esta
sub-rotina simula secções sem implicações de nem6nia-, ísto ê,
on de os eventos são independentes.

Tais s imu I ações , q uan do compa radas ãquel as onde os pro

cessos são dependentes, mostram, normalmente, um maior número

de ocorrênc ias pa ra cada tipo 'l itoló9ico, acarretando em esPes-

suras médias menores. Por outro lado, as porcentagens de espes-

sura total são, a grosso modo, próximas.

Exempl ificando, o Quadro 5. mostra os resultados dos

experimentos das sub-rotìnas Ì4ÂRCH e N0MEN quanto ao número de

oco r rênc ias , espessura média das camadas e Po rce n tagem de espes

sura tota ì de cada litologia pa ra a secção AB-1-SP.

0s vetores fixos, gerados por simulação não-markoviana,

são apresentados no anexo 5.2.; quando comparados aos vetores
gerados por contínua potenciação da matriz de probabilidade de

t rans ições iniciaì, mos t ram boa concordância.
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Quadro 5 - Quadro
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10 .29
06. 14

06.03
05.00
05.16

comparatÌvo refe rente
mu ìação Ha rkov ia na , (b)

As matrizes de registro do tipo entbeddød l.|o-nhov cho.ín,

como frisado anteriormente, foram tabuladas parâ todas as sec-

ções e encont rêm-se reun idas no a nexo 2,2..

0 teste do chi-quadrado, segundo Potta-tL ø B Lalze-I- 11

119681 , ap ì icado a tais matr¡zes, reve lou p resença ma rcan te de

dependênc ia de primeira ordem pa ra o processo sedimentar. A ta

5.1.3.

49.40
19.40

21.00
03.60
06.60

100.00

Matrizes
Ì4udancas

ã secção AB-1-SP para
s imu lação não-11a rko-

de

do T i

Probab iìidade de Trans i

o Litoì-ógico
oe
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bela de contingênciâ pa ra as 33 secções e os va iores calculados
de ¡- sáo apresentados no anexo 4.3.

As matr izes de probabi lidade de transições são apresen
tadas , em forma vetor ia I , no anexo 3.3.

5.1.\. Discussão

0s diversos êspectos abordados no programa CADEIAS I'lAR

KOV 0RDEI''l I, aplicãveis a matrizes de reg¡stro em espaçamentos
fixos, revelaram a presença de dependôncia Markoviana de primei
ra ordem e boa correlação entre dados rea is e s i mul ados.

Por outro lado, embora os resu ltados obtidos para o

teste do ch i-quadrado sejam altos (veja-se anexo 4,1.), estes
são bastânte influenciados pelês transições cii. T"ì fato serve
para ilustrar que a escol ha de i n te rva ìos de observação mu ito
pequenos pode levar a resultados que indicam a presença de men6

Lía onde ela não existe.

No que concerne ã ap I icação do teste ¡2 pa ra verif ica-
ção da propriedade llarkoviana de primeiro grau, é comumente a-
ceito que todas as celas da matriz de registros tenhêm uma fre-
ql-Jênc ia mÍn ima de c inco por cento (Kttumb¿in ¿ GnaqbiLL, 1965) .

ls to, no entanto, não ocor re pa ra mu itas das trans ições I itoló-
gicas observadas para ês trinta e trôs secções. 0 procedimento
convenc iona I , pa ra superar es tc p rob I ema, é a comb inação de li-
nhas da matr¡2, até conseguir-se a freqüânciâ desejada para as

ce I as. Com re lação às matrizes de reg is t ro, isto s ign if ica reu-
nír os t ipos litológicos mais simil¿res. Para o in te rva lo estra
tigráf¡co das Formações estudadas, um número menor de estágios
litológicos levaria ã combinação de I itologias muito diferentes.

Além disso, se ê espessura dos t Ìpos ì i to lõg icos não

apresentar distribuição exponenc ia ì , as matrizes de registro a

Ìntervalos fixos não são válidas para o teste da propriedade
Marl<oviana (Kttumb¿ín ø Da"cøq , 1969). Enbora não tenha sido veri
fi cada a dÌstribuição de espessura dos co rpos I itológicos para

as diversas secções, é do conhecimento dos geo-estatÍsticos que,
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em seqUências sedimentares, a distribuição é raramente exponen-
c¡al. Neste câso, unicamente se verifica o padrão de sucessão
litológica através das matrizes do tipo embzdd¿d c[taínl .

A apl icação, pâra tais matrizes, da distfibuição chi-
-quatrática, baseada nê ut¡ìÌzação de tabelas de contigência, à

mane i ra recomendada por P o Í.f.en e B.LalzzLq (19681 , permi t iu f os-
sem confirmados os resultados obtidos parâ as Cadeias de Mar-

kov, registradas a espaços verticaîs de c¡nco metros.

Fica, pois, reafirmada a presença da dependência Har-
koviana de primeira ordem para o processo de sedimentação do Pa
'I eozó ico superior da Bac ia.

Nesse sen t ido, ainda, uma vez que a oco r rênc ia de Ion-
gos pe r íodos erosionais ou exis tênc ia de fácies não persisten-
tes implicariam em ausênc î a de møn6nia, tai s s ituações não po-

dem ser cons ideradas pa ra o intervalo I ¡ toestratigráfìco em

questão.

quênto ã simulação de seqtiências e s t r a t i 9 r á f i c a s , mes-

mo havendo boa correspondência com os dados de observação, as

seqt¡ências reais, como é sabido, restringem certas litologias a

determinados níveis e s t r a t i g r á f i c o s , o que não é consegu ido pe-

lo programa na forma ut¡lizada. Assim, corpos de diamìctitos,
restritos ãs Formações ltararé e Aquidauana, e calcários, restr¡
tos ås Formações Rio Bonito, lrati e Estrada Nova, podem ocor-
rer em qualquer nível da secção simulada. 0u seja, a simulação,

aqui processada, presta-se mormente ã utilização de matrizes es-

tacionárias, como já anteriormente mencionado,

Tal propriedade não foi verif icada pa ra as secções em

estudo. Contudo as ì¡tologias, diamictito e caìcãrio, como espe

cificado acima, estarem restr¡tas a determinadas Formações, a a

nãl ise indivìdual de cada perf il permite verificar que a distri
buíção dos demais tipos rochosos é bastante uniforme; dessa for
ma, as matrizes derivadas das diversas secções podem ser consi-
de radas estacionárias pa râ tais litologias.

Como colocado no ítem 4.1.5. ' a ocorrência de seqtlên-

cias sed i men ta res não-es tac ioná r ias permite suPor que diferen-
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tes ambientes, dentro do contexto de uma bacia sedìmentar, te-
nham influenciado a deposição dos sedimentos. Assim é que, âs

Formações ltararé e Aquidauana, reìacionadas a ambientes gla-
ciais, inter e pós-glaciaiS, marinhos e/ou continenta¡s, mos-

tram tipos rochosos, como tilitos e diamictitos, não encontra-
dos nas dema i s un idades I i t o e s t r a t i g r ã f i c a s do ¡ntervalo estuda
do, Assim, também, os calcários encontrados nas Formações Rio
Bon i to, lrati e Es t rada Nova foram dépos ¡ tados em ambientes ma-

rinhos, como reflexo de um maior aprofundamento da Eacia Sedi-
mentar.

De maneira geral, as demais litologias, que se mostram

relativamente estacionárias em toda seqlJência, caracterizam a

un i fo rm i dade do ambiente maior 
- 

bacia sed imen ta r intracratôn,i
ca 

- 
que imprime, em úìtima análise, suas própr¡âs caracteris-

tÌcas aos depós itos sed¡mentares.

J.2. Anã I i se de A

As matrizes de regístro re fe ren tes aos 33 perf is com-

pos tos de poços da PETR0BRAS, estruturadas segundo intervalos
fîxos, tendo sido processadas pelo programa de anáì ise Markovia

na , forneceram uma sé r ie de dados que foram t raba I hados pe lo
C LUS TER ANALYS IS.

Estes conjuntos de dados 
- 

matrizes de probabil idade

de transições ca'l cu I adas e ge radas por simulação, vetores de

probabilidade fixa 
- 

f orarn codificados sob a forma de vetores,
de maneira a possibilitar a comParação entre as diversas sec-

ções . A estruturação des tes ve to res é tal que inclue apenas as

transições mais signÌficantes entre os vários estágios ìitológi
cos , ou seja, não foram incluídas ês t rans ições DE (calcário pa

ra diamict¡to) e ED (d iamict ito para calcário), pois que apre

5 .2.1

ru âmentos

Dados
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sentam probabiìidade zero em todâs as secções, salvo para as

secções SJ- l-PR e PP-1-SP.

As matr¡zes vetoriais, compostas ê partir das matrí-
zes de probabilÌdade de transição calculadas e ge radas por simu
lação t4arkoviana, são apresentadas no anexo 3.1. e 3.2., in-
cluindo as transições DE e ED, Suas dimensões para util Ízação
junto ao CLUSTER ANALYSIS são 33 por 23 (N por ü).

A matriz vetot ìaì, relât¡va âos vetores de probabi I ida

de fixa, é 
"presentadê 

no anexo 5.1. ¡ suäs dimensões N e H são,
respect i vamen te , 33 e 5,

Do mesmo modo, as matrÌzes de probabilidade do tipo an

bødded Manþov chdín, umâ vez reconstruÍdas em vetores (anexo

3.3.), serviran à anáìise de agrupamentos dos perfis de poços.

Nes te caso, também as probabiìidades de transições pii, ou se-
ja, AA, BB, CC, DD e EE, aìém das transições DE e ED, foram a-
partadas da aná1ise, haja vìsto que, para este tipo de matri-
zes, os valores pertencentes ã diagonal principal são todos i-
guais a zero. Desta forma, as dimensões N e 14 da matriz veto-
rial computada são 33 e 18.

A construção de mat r Ìzes vetoriais para a aná'l ise de

agrupâmentos, onde sejam congregadas todas as trans ições pos-

s Íve is ent re os vá r ios estágios litológìcos, I eva ã obtenção de

dendrogramas onde as uniões entre amostras ocorrem a níveis de

similarìdade pouco mais eìevados. lsto, porém, praticamente não

aieta os resul tados ofe rec i dos pela aná'l ise.

Dent re as opções do cartão-controle, foram utìl izados

os valores: ITYPE=2, ou seja, foi fornecida a matriz vetoriaì
de dados e solicitada sua transPosÌção para o cálculo da matriz
de similaridade entre amostras; lSl14=1 e 2, isto é, primeiramen

te foi calculada uma matriz de coeficÌentes de correlação produ

to-momento e, num segundo processamento, foi calculada uma ma-

triz de coef icientes de d is tânc ia; I N0RH=0 , is to é, não foi so-

i.2.2.0pçõ s de Controle - Processamen
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I ic¡tada a normal i zação dos dados.

Partindo destas aìternativas, o programa principal do

CLUSTER ANALYSIS efetiva a leitura da matriz inicial de dados
(anexos 3 e 5) e, imediatameirte após, sua impressão.

ut Î

Prossegue com a transpos ição da referida matriz Para
I ização no cálculo da matriz de coeficientes de símÌìaridade

pressa (anexos 6 e 7), é computada junto å sub-rotina t¡JPGA. 0s

resultados desta sub-rot¡na, apresentados no anexo 8, prestam-

-se ã construção dos dendrogrêmas.

5 .2.3. Dendrogramas Resul tantes

A impressão do dendrograma registra os diversas ní-
veis de simÌlaridade responsáveis pelas uníões das amostras ou

secções. Estes valores são calcuìados pelo weíghted pa'it- gJLoup

method a partir dos coefic¡entes de semelhança 
- 

coefícientes
de correlação produto-momento e de distânc¡a 

- 
caìculados pe-

las sub-rotinas RC0 EF e DIST.

As matrizes de dados, utiì¡zadas na análise de agrupa-

mentos, foram construÍdas a partir de vetores derivados de ma-

trizes de probab i ì idade de transições (ca lcu I adas e ge radas por

simulação) ou de vetores de probabil Ídade fixa (obtidos por po-

tenciações sucessivas), relativos ãs diversas secções. Assim

sen do, os va lo res daquelas matrizes va r iam dentro do intervalo

lO,tl ae probabi lidade de transição, o que impl ica dizer que os

resultados obtidos Para o coeficiente de distância, assumem va-

I ores nes te intervalo.

Quan to ao coef ìc¡ente de corre I ação de Pea rson ' seus

valores sempre variam no intervalo [-t, t] ' sendo que' parâ os

dados ora analìsados, raramente encontrou-se valores negativos.

A separação dos grupêmentos, como resu I tado da aná I ise

do dendrograma, foi fe¡ta com base em nÍveÌs mÍnìmos de simila-
r idade, es t ipu ìados em função dos va lo res de simiìaridade (at
pl itude dos mesmos) de cada dendrograma.

coeficÌente de correlaçao ou de distanc¡a 
- 

que, uma vez im
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Este método, quando compêrado ã simples individualiza-
ção de lLamoA no dendrograma, tem a vantagem de ser menos subje-
t¡vo pela própria int rodução de um limite de s imi ìa r idade, abai
xo do quaì as ì igações se verificam apenas entre grupos, ou en-

tre grupos e amostras que são consideradas isoladas pela anál i-
se. P ropo rc íona , a inda, fácil visualização dos grupos ind i v idua

lizados e rapidez de apìicação.

Hétodos mais recentes, utilizados na partição de den-

drogramas @n{ond, 1976; Snzai.h, 15771, embora possibi I item uma

separação mais criterÌosa, baseada em valores estatÍsticos, de

tal maneira a reduzir a um mínimo o grau de subjetividade comu-

nente envolvido neste processo, reputam cálculos sof¡sticados,
vÌáveÌs apenas peìa ut iìização de p rog rama ções em computadores.

A ut iìização de n íve is mínimos de simÌlaridade, junto
aos dendrograrnas obtidos pela anáìise dos vários conjuntos de

dados, permitiu, de maneira geraì, fossem sepa rados em do is gru

pos prÌncipais de perfis. Estes foram, poster¡ormente, plotados
em mêpa.

5.2.3.1

0 dendrograma, devido ås matrizes de probabìl idade de

trans ições (calculadas) pa ra os coe f ic ientes de cor re I ação pro-
duto-momento (Á - anexo 9.1.), aPresenta o vaìor 0.9793 como

maÌor nÍvel de similaridade entre as secções CA-1-PR e SJ-1-PR

e o valor 0.4345 como rnenor similaridade entre as amostras

AB- 1-SP e ES-1-RS.

Cons ide rando-se como nível mÍnimo de simiìaridade o va

lor 0.75, pode-se distinguir três gruPamentos de amostras: gru-
po l- AB-1-SP, LS-1-RS, CG-l-HT, D0-l-MT, UV-1-PR, PP-1-SP'

Ap-1-PR, CA-2-PR, PH- 1-PR, CA-l-PR, SJ-1-PR, H-lA-PR, Ll-l-sP'
CH-l-PR, PU-i-SC, HC-2-SC, f4R-l-RS, TV-2-SC, RP-1-l"lT; grupo ll -

AL-1-RS, lT- l -RS, TG-',I -SC, AT- l -S P, TL- 1-MT, 0L-l-SP, J-1-PR'

Dendrogramas obt idos pa ra Ma t r izes de Probebil idade de

Trans i cões a Esoacos F i xos
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TP-i-SC, CN-i-SC; grupo lll - ES-1-RS, PA-1-SC, SJQ-1-SC. Con-

sequentemente ficaram isoladas as âmostrâs Al'1- l -llT e LV-1-RS.

Faz-se necessário frisar que as amostras CN-1-SC e.

SJq- 1-SC I ígam-se âque les g rupos segundo n íve i s de seme I hança

pouco abaixo do mÍnimo estipulado (0.7\59 e 0.7\36, respectíva-
mente), porém muito próximos deste, motivo pelo qual tais se(:-

ções não foram sepa radas,

Com relação ao dendrograma obtido para os coeficientes
de distância (Á,' - anexo 9.2.) , este mostra 0.0522 cono maior
valor de simiìaridade ent re os perf is CA- 1-PR e SJ-1-PR e 0.2883
como ma ior d î s tânc ia ent re as ðmos tras AB- 1-SP e LV- 1-RS.

Se for considerado o valor 0.20 como nível mínimo de

s imilaridade, f i cam ev i denc iados grupamentos com pequenas dife-
renças em relação aos designados para o dendrograma Á: o grupo

I inclue, também, as secções TP- 1-SC e CN-1-SC que, no dend ro-
grama Á, fazem parte do grupo ll. Note-se, entretanto, que nes-

te dendrogrãma, a amostra CN-1-SC ìiga-se ãs demais amostras do

grupo ll (¡ncìuindo a amostra TP-1-Sc) ao nÍvel 0.7U59, nÍveì
este muito próxina 0.72i0 que une os grupos le ll. Nesse senti
do, a utilização de um nível mÍn ìmo de similaridade pouco mais

r i go roso isoìaria aqueìa amostrê.

quanto aos coef ic ientes cofenét i cos ca lculados pâ ra es

tes dendrogramas, os resuìtados foran 0.85 e O.Bl para ÁeA',
respectivamente.

No caso das matrÌzes de probabilidade de trans Ìções ge

radas por s imuìação a partir das correspondentes matrizes de

probab i 'l idades ca lcul adas, foram também obt i dos dois dendrogra

mas: um para os coeficientes de correlação r¡j (B - anexo 9'3.)
e outro pa ra os coef ic i en tes de d îs tânc Ìa (8t- anexo 9.4.).

0 diagrama B tem como maior vaìor para coef¡ciente de

correlação 0.9873 entre as secções I'4- 1A-PR e SJ-l-PR e como me-

nor simÌlaridade o valor 0.2178 entre as amostrâs AM-1-MT e

AB- 1-5P,

Para um nÍvel mínìmo da ordem de 0.75 tem-se dois gru-

Þos principaîs 
- 

grupo I - AB-'l -SP, CG-1-MT' lT-l-RS, AP- 1-PR,
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cA-1-PR, RP-1-MT, ¡4-1A-pR, SJ-1-pR, J-1-pR, CA-2-pR, pH-t-pR,
PU- 1-SC, D0- I -MT, UV-1-pR, pp- l-sp, Hc-2-sc, MR- 1-RS, CM- I -pR,
TV-2-SC, LS-l-RS, TP-1-SC; grupo tt - AL-1-RS, Lt-1-Sp,AT-t-Sp,
0L-1-SP, TL-1-tlT, TG-1-SC 

- 
e dois grupos subsidiários compos-

tos por apenas duas secções 
- 

CN-1-SC e SJQ- I -SC; ES- l -RS e

PA-i-SC, As amostras LV-1-RS e AH-1-14T, como nos dois casos ¿¡n-

teriores, fícaram isoladas dos agrupêmentos.

0 diagrama B' mostra menor distância (0.0599) entre os
perf¡s CA-2-PR e PH-1-PR e menor similaridade (0.3548) entre
AH-1-HT e AB-1-SP. Utilizando-se o valor 0,20 cono IimÍte na se
paração dos agrupamentos, obtém-se os mesmos grupos prìncipais
e minori tários encontrados no dendrograma 8.

Estes resultados exibem algumas diferenças em reìação
àqueles obt idos pa ra as matrizes de probabil idade de trans ições
calculadas: as secções J-1-PR e lT-l-RS, aqui pertencentes ao
grupo I, encontram-se enquadradas no grupo ll (diagramas A e

At); o perfil Ll-l-SP, aqui participando do grupo ll, enquadra-
-se no grupo I (A e Á'). A secção TP- 1-SC, já tratada anrer¡or-
mente como integrante do grupo ll, no caso do dendrograma A, "
do grupo l, no caso do dendrograma A', está aqui ìncluída no

grupoø l. Assim, também, a secção CN.l-SC, participando aqui de

um dos grupos minoritãrios, caracteríza melhor sua posição ¡nde
finida em rel ação aos grupos I e tl dos diagramas A e A'.

Um outro aspecto dessas va r i ações diz respe ito aos
dois grupos subsidiários que ocorrem nos dendrogramas B e B' e

que es tão congregados num ún ico grupo, grupo lll, nos dend rog ra

mas A e A'. Tal fato evidencia uma melhor i n d i v i d u a I i z a ç ã o dos
grupamentos no caso das ma t r Ìzes de probab il idade calculadas.

Ainda em termos compêratÌvos, tanto para o caso de coe

ficientes de correlação corno de distância, a variação dos valo-
res máximo e mÍnimo de similaridade, c¡tados acima, mostra mêior

ampl i tude pa ra o ca so de ma t r izes de probab il idade ge radas por
simulação.

Por outro lado, para todos quatro dendrogramas, embora

o maior valor de semelhança não envolva as mesmas secções, im-
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porta ser frisado que as amostras integrantes do grupo lou do
grupo I I , em cada um dos dendrogramas, encontram-se al tamente
co r re I ac ionada s . Ass im é que, no dendrograma A, os va I ores de

simi laridade para o grupo I variam de 0.9793 a 0.7900, para o

grupo ll variam de 0.9655 a 0.7459; no dendrograma At, para o

grupo I varia de 0.0522 a 0,1989, pâra o grupo ll varia de
0.0765 a 0.15\7. No caso do dendrograma B, para o grupo los va

lores de similaridade variam de 0.9873 a 0.7722, para o grupo
ll variam de 0.9692 a 0.8830; no dendrograma 8', para o grupo
I variam de 0.0599 a 0.19\5, para o grupo ll variam de 0.0753
a 0.1413.

Considerando, por outro Iado, o menor vâlor de simila-
r ìdade, no caso do den d rog rama ,4 corresponde å união dos grupos
I e ll com o grupo lll e amostra LV-1-RS; no dendrograma A'
corresponde ã união dos grupos l, ll e lll com a amostra LV-l-
RS, sendo que as I igações dos grupos I e ll com o grupo lll fa-
zem-se a niveis mais altos. Nos dendrogramas ß e B', o menor va
lor de similaridade corresponde ã un ião dos grupos I e ll e sub
sidiários com a secção isolada AH-l-MT; as I igações entre os
primeiros e os grupos menores ocorrem a níveís mais elevados.

Deve ser lembrado, ainda, que as âmostrês ES-l-RS,
PA-l-SC e SJQ-1-SC, formadoras do grupo lll nos diagramas A e

Á,t e dos grupos minoritários nos diagramas I e B', correspondem
ãs secções em que não foi en con t rada a I itologia E, ou seja,dia
m¡ct¡tos de maneira geral, conforme anteriormente mencionado no

Í tem 5.1.2.1..

5,2.3.2. Dendrogramas obtidos para Vetores de Probabiìidade
F i xa

A util i zaçáo dos vetores de

dos por sucessivas potenc iações das

de t rans i ção ìi tol6gica, cêlculadas
g¡stro tabuìadas a espaços f ixos de

agrupamentos, i s to é, na compa ração

probabil idade f ixa, obti-
matrizes de probabilidade
a pârtìr de nâtrizes de re-
c¡nco metros, na análise de

entre os perf is de poços es
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tudados, deve-se ao fa to de co r res pon de r ãs ì inhas da matriz es

tab i I izada. 0u seja, o vetor fixo ind ica as po rcen tagens de es-
pessura de ca da tipo rochoso pertinente ao Ìntervaìo estratigrá
fico ana I isado, sendo considerado o estado de equil íbrio do sis
temâ depos ic iona I .

Por este motivo, seus prováveis resultados parecem-
-nos mais coe ren tes con os obj et ivos propos tos.

0 dendrograma obtido pâra os coeficientes de Pearscn
(C - anexo 9.5.) mostrâ o valor 0.9990 como maior correlação en

tre as amostras HR-1-RS e TL-1-1.1T e 0,1560 como menor simïlari-
dade entre os perfis AB-1-SP e AL-1-RS. Tomando-se o valor 0.65
como nível mínimo de sîmi laridade, indívidual izam-se três agru-
pamentos: grupo I - AB-'l-SP, AT-1-SP, J-1-PR,0L-1-SP, RP-1-HT,
AM-1-14T, D0-1-HT, CG-1-MT; grupo ll - AL-1-RS, P A - 1 - S C , I T - 1 - R S ,

HC-2-SC, TG-1-SC; grupo ll I - AP-1-PR, CA-2-PR, CN-1-SC, SJ-l-PR'

ES:1- RS, CH-1-PR' PH-l-PR, LV-1-RS, H-'ì A-PR, UV-1-SC'

sJq-1-sc, Lt-1-sp, TP- 1-sc, pp- 1-sp, cA- 1-pR, Ls-1-RS, MR- I -RS,

TL-1-HT, TV-2-SC. Note-se que a amostra CG-1-MT está I igada ao

grupo lao nível 0.6\37, pouco inferior ao mÍn¡mo estipulado,ra
zão pela qual esta secção foi considerada como pertencente åque

le grupo.

0 dendrograma Cr (anexo 9.6.) exibe o valor 0.0106 co-
mo menor distânciâ entre as secções CA-2-PR e CN-1-SC e 0,2046
como maior distânc¡a entre as secções AB-l-SP e AL-1-RS. Estipu
I ando-se um nível mínîmo de similaridade da ordem de 0,15, indi
v idua I izam-se três g rupos idênt icos, quanto ãs secções que os

compõemn aos separados no dendrograma C, ressalva feita para a

amostra HC-2-SC que, no caso presente, faz parte do grupo lll.

0s grupamentos obt idos pa ra os dend rog rêmas C s C', ba

seados na anáì ise dos vetores de probabil idade fîxa, mos t ram di
ferenças um tanto acentuadas com relação aos grupamentos obti-
dos para os demais dendrogramas. Apresentam uma vântagem em re-
lação a estes, pois não possuem amostras isoladas pela análise.

0s coef¡c¡ent€s cofenéticos calculados foram 0.69 pa-

ra C e 0.75 para Cr. Ta ìs valores, :ndicêtivos de d i s torção no

dendrograma, devem-se, certamente, à distinta individual ização
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dos agrupamentos, no caso do diagrama C, cujas uniões se fazem
a níveis de similaridade inferiores (principalmente para as li-
gações entre I e ll e I e I I I ) , . c o n t r a s t a n d o com as ligações den

tro de cada grupo, que obviamente resultãriam um .coeficiente
ma ìs e ì evado,

Considerados os diagramas do ítem anterior em relação
aos C e C¡, estes exibem uma maior ampl¡tude de variação entre
os mãximos e mínimos de simîlaridade, para o caso de coeficien
tes de correìação produto-momento, Situação inversa ocorre parâ
o caso de coef ¡ c ien tes de d is tânc ia. Note-se que, no caso des-
tes dendrogramês, para os valores utilizados como limites na se

paração dos di versos grupos, houve maior rÌgor no caso do den-
drograma Ct e menor rigor para o diagrama C, quando comparados
aos diagramas A e Ä', e I e B'.

Também para os dendrogramas C e C', como abordado aci-
ma, âs I igações entre amostrâs, dentro de cada um dos grupos,
são bastante elevadas. Assim é q ue, no diagrama C, os va lores
de correlação para o grupo I va r Ìam no intervâlo de 0.9984 a

0.9399 ou 0.6437, nível este de I i9ação com a secção CG-1-HT;
pôrâ o grupo ll variam de 0.9669 a 0.7813; para o grupo lll, de

0.9990 a 0.6955. No caso do dìagrama C', os valores de distân-
cia variam, para o grupo l, de 0.0130 a 0.1396; para o grupo
ll, de 0.0602 a 0.1173; para o grupo lll, de 0.0106 a 0.1138.

5.2.3. J, Dendroqramas

Foram obtidos doÌs dendrogramas referentes às matri-
zes de probabi I idade de trans ição caìculadas: um em que os coe-
f ¡ c ¡entes de semel hança são coeficientes de correl ação rii Q'
anexo 9,7.) e outro em que são usados os coef¡cientes de distân
cia (O' - anexo 9.8.).

No primeiro caso, o diagrama 3 mostra uma dispersão
mui to grande das amostras que se agrupam em váríos clu^Leu a

baixos níveis de similaridade. Assim, a um nÍvel mÍnimo de 0.50,

Trans i ções se

obtidos oara
undo Mudan

Matrizes
as do Ti

de Probabil ìdade de

o Litolóqico
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i n d i v i d u a I i z a m - s e um grupo principal e quâtro grupos de pequena

exp res s ão: grupo I - AB- I -SP, TL-1-t4T, AL- 1-RS, TG- 1-SC; grupo
ll - AP-1-PR, LV-1-RS, UV-l-pR, CH-1-pR, pu-1-sc, D0-1-Ì4T,
cA-2-PR, Lr-1-Sp, ES-1-RS, pH- 1-pR, TV-2-SC, pp-1-Sp, LS-l-RS,
¡4R-l-RS, RP-1-14T, 14C-2-SC; grupo lll - CA-i-PR, SJ-1-PR,J-1-PR,
0L-'l -SP; grupo lV - CN-t-SC, M-14-PR; grupo V - AH-1-¡4T,AT-1-SP,
TP- 1-SC, SJQ-1-SC. A es te nível, as secções PA- 1-SC, CG-1-HT e

lT- 1-RS f icararn i sol adas dos grupamentos,

Já no ca so do dendrograma ,', a separação dos grupos
é pouco mais evidente. lndividual izam-se dois grupamentos â Lrm

nÍvel mÍnimo de sÌmilaridade de 0.30: grupo I - AB-1-SP,
cN-1-SC, AL-r-RS, TG-1-SC, AT-1-Sp, Tp-1-SC, pA-l-SC, SJQ-1-SC,
CA-1-PR, SJ-1-PR, J-1=PR, 0L-1-SP, TL-1-MT; grupo ll - AP-l-PR,
LV-1-RS, CA-2-PR, Lt-1-Sp, pH- 1-pR, TV-2-SC, pp- I -Sp, LS-l-RS,
t4R-1-RS, RP-1-MT, MC-2-5C, UV-1-pR, Ct'l-1-pR, pU-1-SC, D0-1-HT,
14-lA-PR, CG-1-HT. Ficam isolados os perfìs Al4-1-14T, ES-1-RS e

tT-1-RS.

Embora a sepa ração dos g rupos, nos dois dend rogramas,
seja sensivelmente diferente, o grupo ll do diagrama 0' cor-
responde, quase que totalmente, ao mesmo grupo do diagrama 0,
enquanto o grupo I,daquele d iag rama, con g rega , com ra ras exce-

ções, todas as amostrâs pertencentes aos grupos menores do den-
d rog rama ?.

0 coef iciente cofenét i co obt ido pa ra O foi 0.72; pa ra

,0,80.0s motivos levantados para os valores relativamente
ixos dos coeficÍentes cofené t i cos calculados pâ râ o dend rog ra
C exp I icam, em parte, os coeficientes ora encon t rados para

0t
ba

ma

0.

Com relação aos dendrogramas vistos an te r io rmen te, os

dend rog rama s D e D' mos t ram va I ores de sîmÌlaridade bastante in

feriores (veja-se, a p rop6s i to, os nÍveis de un i ões registrados
junto aos dendrogramas). Assim, os valores máximo e mínimo de

simÌlaridade encontrados para o dendrograma 2 são 0.9485 e

-0,0953 e, para o dendrograma D', 0.0690 e 0.4849, respectiva-
mente.



Note-se QU€, no

simi lari dade estipulados
sos anteriores.

5.2.3.1+. Discussao

De manei ra geral , os dendrogramas constru ídos
de coeficientes de correlação produto-momento r,, (4, BrJ
tram resultados bastante próximos aos obtidos pela ut
dos coef icientes de distância (A', B', C'), excessão fe

presente caso, os níveis mínimos Ce

foram rel at i vamente ma i ores que nos ca

o caso dcs diagramas D e D', que se mostram algo diferentes. llo

entanto, estes últimos 
- 

A', ß', C' 
- 

mostram níveis de simi-
laridade que podem ser considerados mais aìtos em relação aos

obt i dos pa ra os coef ¡ c ¡ entes de Pea rson.

Por outro lado, os níveis de similaridade entre as sec

ções , nos d i ve rsos dendrogramas
zes até mesmo entre grupos. Ass

o grupo I se I iga ao I I ao nÍve
ma A', o grupo ll está unido ao grupo lll ao nÍve1 0.23 e este:s

se I igam ao grupo I a um valor de distância da ordem de 0.26;
no dendrograma ß os grupos I e I I se unem segundo um coeficien-
te de correlação de 0.74, ênguanto que no dendrograma B' tal ì ¡

gação se dá a um coeficiente de distância de 0,22; no diagrama
C', o grupo ll se une ao lll por um nível igual a 0.16 e estes
se unem ao grupo I ao nível 0.20; no diagrama 0', a união entre
grupos I e I I se faz a um nÍvel de 0.32. Tais valores, para os

coeficientes utilizados, são bastante altos, evidenciando uma

elevada correspondência entre ês secções estudadas. Dessa fo¡'-
ffiê, parecem indicar uma aìta homogeneidade, quanto aos tipos li
tológicos, em toda área da Bacia abrangida por tais secções.

Da anál i se geral desses dendrogramas pode-se deri var
que há, na ve rdade, apenas t rês conj untos de dados , uma vez

que ficou constatada, anteriormente, a quase inexpressiva di fe-
rença entre os dendrogramas proven¡entes de matrîzes de probabi

I i dade de trans i ções cal cul adas e geradas por s imulação de ma-
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são bas tan te a I tos , a I gumas ve

m é que, no caso do diagrama 1.,

0.72 de correlação; no diagrar-

part¡r
C) mos

I i zação

ta pa ra
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trizes de registros feitos a espaços fixos, o que demonstra a

viabilidade do uso de um ououtro conjunto de dados. 0ptou-se pela
ut i ì ização dos dendrogramas A e Ár , por serem estes construídos
a partir dos dados originais de perfis e que aí se mostram me-

lho r ag rupados (veja-se ítem 5.2.3.1.).

Por outro lado, os dados referentes aos dendrogramas
A e Ar, C e C', e D e ?r, mostram, como verificado, resultados
com d ife renças um tanto acentuadas. ls to po rq ue a ca da um deìes
coube a ca rac te r i zação de as pec tos específ i cos pa ra os vários
perf is, Assim, pa ra o primeiro conj un to de dados (dendrogramâs
A e At ), as secções de agrupam segundo as probabilidades de

trans ições 'l itol óg icas, compu t adas estatisticâmente pa râ cada
perf il em seu es tado or ig ina I de p roces sos estocásticos, ou me-

lhor, de dependência 14arkoviana de primeira ordem, Neste caso,
a espessura tota ì das d i fe ren tes I Ì to ìog ias é também caracter¡-
zada para cada perf il. Cons iderados os dendrogramês C e C', o

agrupamento das secções se verifìca segundo valores de probabi-
I i dade de trans ições ì ito ló9 i cas independentes de transições
precedentes, ou seja, exprimem o equilÍbrio do sistema deposi-
cÌonal, onde as probab i ì idades de t rans ição de uma lÌtologia pa

ra outra são fixas e independentes das transições precedentes.
Este conjunto de dados caracteriza, ainda, a porcentagem de es-
pessurê total de cada I Ìtologia para os diversos perfis. No ca-
so dos dendrogramas D e Ð ', a indivíduaìização dos grupamentos
de secções oco r re segundo probabi'l i dades de t rans ição de uma li
tologia para outra, un¡camente definidas pelo número de corpos
litológícos individuais, sem cons¡derar ã espessura dos mesmos.

Quanto aos coe f ¡cientes de correìação cofené t i cos es-
timados pa ra os dìversos dendrogramas, aq ue les referentes aos

dendrogramas C, C' e D i ndicam um relativo grau de distorção.
¡lesse sentido, fica nÍtido pela anál ise desses dendrogramas que,

em g rande pa rte, ta is resul tados devem-se às ì i gações entre gru

pamentos. Estes, no gerâì congregando um grande número de sec-

ções, implicam em ampla repetÌção de valores na matriz cofenétÌ
ca a ser comparada com a matriz iniciaì de similaridade, resul
tando em est i mações mais ba ixas pa ra o coef ic iente de correla-

ção entre anrbas. E obvio, portanto, que a correlação de cada um



7tl

dos grupos dos dendrogramês, indiv¡dualmente, para com as mes-
mas secções da matriz inicial, deve revelar a'l ta concordância
cofenética, abstraindo-se, dessa forma, os efeitos da união, em

duas dimensões, de grupamentos de dimensões superiores.

Ã parte, é necessário frisar que os elementos de cada
uma das ìinhas da matriz de probabilidade de transições, para
as secções estudadas, somam ã unidade e, conseqUentemente, for-
mam um conjunto de sistemas fechados, Segundo Cho-q eÁ e K¡tuthaL
(1966), tal fa to tende a dìminuir os va ìo res de coeficientes de

correlação, podendo aparecer va ìo res negat ivos, Com exceção da

matriz de sìnri laridade para as matrizes de probabi lidade de

trânsição de um tìpo litoìógico para outro, as demais matrizes,
referentes aos coeficientes de correlação produto-momento, mos-

tram poucos valores negativos e/ou baixos em valor absoluto.

apresentados pe ìos Dendrogramas

0s dendrogramâs, discutidos no ítem 5.2.3., exibiam
grupamentos individua'l izados segundo nÍveis mÍnimos de similari
dade, que variam de um dendrograma para outro em função de seus

p16prios valores de similaridade. 0s resultados, assim obtidos,
foram plotados ern mapas para facilidade de visuaìização da dis-
tribuíção dos d iversos grupos em á rea (anexo 10).

5.2.\. Distribuição, em Área, dos

5.2.\

0s mapas A e A', incluídos no anexo 10, seriam ìdênti-
cos não fosse pelas amostras TP-i-SC e CN-1-SC que se enquadram

em grupos diferentes num e noutro mapas. Por este mot¡vo, não

será feita distinção no trat¿mento dos mesmos.

Embora a distribuição das 33 secções den t ro da Bacia

não seja homogênea, o que permitiria uma melhor avaliação do

comportamento, em área, destas amostras, os grupos derivados

Ma as referentes aos Dendro

Resul tados

ramas Á e At
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dos dendrogramas mostram-se congregados a regÌões mais ou menos

especÍficas. Assim, o grupo l, o maior deles, engloba amostras
da região central e da porção \,/Nl, da Bacia. 0 grupo ll reúne
secções que se espalham peìa borda ìeste, área esta provavelmen

te submetida a condÌções de sedimentação mais continentais em

quase todo Permiano, uma vez que as transgressões marinhas Per-
mianas ter ¡am vindo de SW. Dessa forma, as secções da porção
centro-leste (grupo l) Iocalizam-se em á reas de predomÍnio de

depos i ção marinha durante o Permiano. Tais s ituações podem ser
visual izadas nos mapas pa I eotectôn icos do PermÌano, encon t rados

en Nottfh[Løøi ¿Í a.L. 11969: 331-3391.

Segundos estes autores, os t rês perfis compostos do

grupo lll es ta r iam I oca ì izados em á rea de extensa pl ataforma du

rante o Pe rm i ano, por e'l es chamada de Plâtaforma Lajes-Torres-
-Lagoa Vermelha. A congregação destas secções está, provavelmen
te, re ìac ionada å ausênc ia de diamictitos em toda s três.

5.2.\.2. t4

0s mapas C e Ct, diferindo unicamente com reìação ao

perfîl MC-2-SC, serão aqui tratados como uma mesma unidade.

0s grupos distinguidos pelos dendrogramas a Pa recem

bem defìnidos em área. 0 grupo I dispõe-se nas ãreas l'/Nl,l e ENE

da Bac ia de sed imentação, cor respondendo, poss ive lmente, a re-
giões mais sujeitas a processos erosivos, de caráter ampìamente

con t i nen ta I .

0 grupo ll, o menor deles, apârece separado em dois rtú

cleos: um, mais ao su'l , composto pelas secções AL- 1-RS e lT-1-
-RS, na d i reção do alongamento do Escudo S u I - R i o - G r a n d e n s e ; ou-

tro, na área adjacente-sul ao Alto de Porto Unìão (|4c-z-sc,

TG-1-SC) e a leste do Domo de Lajes (PA-1-SC). 0 grupo lll es-

tende-se pela reg ião centro-leste da Bacia, caracterizando pro-
vavelmente áreas com predominância de sedimentação.

Tal modelo pode ser facilmente corroborado peìa verifi

referente os Dendro s C e C'
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cação das litoìogias predominantes para as seÇções dos diferen
tes grupamentos.

. Cons iderando os grupos obtidos pelo dendrograma C',
foi verificado, para cada um deìes, a média aritmética dos ve-
tores de probabilidade fixa correspondentes às díversas sec-

ções estudadas, Os vetores médios, assim obtidos, es tão reuni
dos no Quadro 5.

Ana lisando-se ta is resuìtados verifica-se que, pa ra o

vetor médio correspondente ao primeiro grupamento, há uma

maior probabiì i dade de t rans ¡ções pa ra a litologia A (areni-
tos), acompanhada , secundariamente, por s¡ltÌtos (g). 0u seja,
es tes valores indicam eìevada porcentâgem de espessura de are-
nitos, aproximadamente 50"Á, segu i ndo-se os sil t¡tos (22'4). Ê.

esse vetor v,, ainda, que apresentâ a maior porcentagem de es-
pess u ra de diamict¡tos.

No caso do segundo g rupo, as ìitoìogÌas pa ra as quais
há elevada probabilidade de t rans ições são os siltitos e folhe
lhos, mostrando porcentagens de espessurê bastante próximas,
em torno de 40"Á. No terceiro grupo, as maiores probabilidades
de t rans ições ficam rese rvadas pa ra os si'l t itos, seguidos por

arenitos e, s e c u n d a r i a me n t e , por foìheìhos.

L ITOLOG IAS

Grupo

u1

Grupo

vz

Grupo

; t̂

A

. \96

.119

.28\

lt

B

. 222

.385

.37 9

Quadro 5 - ¡4édia arÌtmética dos conjuntos de vetores de proba-
b i I idade fixa, correspondentes ås diversas secções

e s t r a t i 9 r á f i c a s , des ignadas segundo os grupos l, ll
e lll do dendrograma C''

c

. 129

.41 r

.202

D

.031

.029

.041

E

. 120

.055

.091
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Por outro lado, o ìevantamento das matr¡zes de reg¡s-
tro de trans¡ção litológica, em espêçamentos fixos, confÌrmou
a alta f reqiJência das d iferentes litologias pa ra os . d i ve rsos
grupamentos. Assim, todas as secções do grupo I mostraram ele-
vada f reqiJência de arenìtos em sua ta bu lação. 0s perf is do gru
po ll reve la ram a ìtas po rcen t a gen s de f reqijência de siltitos e

foìhelhos, enquanto que, para os perf is do grupo lll, há uma

maior freqUência de siltitos e arenitos em relação à freqUên
ciâ total de trans ições. Por exemp ìo, no cêso do. primeiro gru-
po, o perfiì A8-1-5P apresenta um total de 139 t rans ições para
arenitos, compondo cerca de \97" da f reqtìência total; a secção
AL-1-RS, do segundo grupo, mostra 8'l transições para siltitos
e 55 para folhelhos compondo, respectivamente, 482 e 32'4 de un

total de 170 transições; o perfiì AP-l-PR revela 192 trans¡-
ções para silt¡tos (532) e 93 para arenitos (26%), em 162 tran
s ições (veja-se, a propós i to, anexo 4.2.) .

Fica, pois, ca rac te r i zada a tendênc ia de passagem pâ-

ra sedimentos mais grosseiros nas áreas marginais definidas pa

ra os mapas C e C', levando a supos ição de serem ãreas com se-
dimentação continental, mais sujeitas a processos erosivos du-
rante o Permiano.

0s sedimentos mais finos mostram distribuições locali
zadas, p rovave'l men te restritas a áreas de sed imentação con f ina
da.

0s sed imentos f inos, i n te rca I ados a a ren itos, caracte
rizam áreas mais propícias ã sedimentação., área centraì da Ba-

cia, que nos mapas paleotectônicos do Permìano, en Nonfh[I-e-ef e-t

at-. (1969),aparecem corno amb¡entes de cleposição marinha.

Comparando-se os mapas C e Ct aos Á e A', söbressai
uma relativamente boa correspondência entre o grupo lll dos

prÌmeiros e o grupo I dos últimos. Por outro lado, o grupo ll
destes equ iva ìe, em pa rte, ao grupo ll na porção mais ao suì

e êo grupo I a E.NE nos mapas C e C'. 0 grupo lll dos mapas A e

A' não encontra correspondência definida nos mapas C e C'.



5.7.\.3. Hapas referentes aos Dendroqramas O e 0'

Dev i do ã g ran de heterogene ídade dos resultados obti-
dos pelo dendrograma D, a distribuição dos diversos grupos em

mapa mostra-se dispersa, i n d i v i d u a I i z a n d o - s e um ún ico grupo

- 
grupo lV 

- 
situado nas porções mais centrais da Bacia.

Por outro ìado, os dois grupos, sepârados no diagrama
2r, encontram-se bern defin idos em mapa. 0 grupo I apa rece muÌ-
to bem caracterizado em toda borda les te da Bac ia, desde o Sul
até as secções mais ao norte, provavelmente representando as

amos tras onde as probabiì idades de t rans i ção pa ra I itologias
mais grosseiras são maìores, haja visto que as matrizes de re-
gistro tabu l adas por mudanças do tipo lito'l ógico devem ref Ie-
tir a freqUônc i a das dì ferentes litologias em cada perf il.

0 grupo ll representa as secções ma is centrais estuda
das, correspondendo a áreas de sedimentação, predominantemente.

Dev i do à diversidade de grupos apresentados pelo ma pa

O,fica difÍcil sua comparação como o mapa O'. A grosso modo, o
grupo lV naque ìe mapa, corresponde ao grupo ll no mapa 0'. 0

g rupo I nes te mapa, também grosseiramente, congrega todos os

grupos menores no mapa 0.

A comparação do mapa Dt, com os ânteriormente anaìisa
dos, é dificultada pe'l o número expressivo de amostras que não

se equivalem, quanto ã distribuição em área, num e noutro ma-

pas , Em caráter geraì, pode ser d ito que, a d i ferença bãsica
entre a distribuição das secções no mapa 0' e nos mapas C e

C', e A e Ä', se refere ã melhor def in i ção e maÌor expressão ,

naq ue le mapa, a I cançadas pelo grupo de amostras locâì izado em

toda porção leste da Bacia (g rupo l).

5.2.4.4. Di scussão

0s métodos convencionais de tabuìação de mâtrízes de

registro de trans ição I itológica são dois: um baseado na mudan

ça de t ipos ìitoló9icos e outro na veri ficação da litologia

78



presente a espaçamentos fi xos. As concl usões baseadas num e ou-
tro conjunto de dados podem diferir: assim, uma matriz de regis
tros do tipo enbeddød l,lanþov eLtain expressa, pFêferencialmente,
as freqUências reìativas dos diferentes tipos litológicos nos
perfi s, enquanto que matrizes tabuladas a espaços fi xos caracte
rizam as porcentagens de espessura das várias I i tologias em ca-
da secção.

Matrizes de probabi I idade de transição, provenientes
de registros feitos a intervalos de cinco metros, ìevaram ã ob-
tenção dos dendrogramas e respectivos mapas A, A', B, B', C e

C' . Dentre esses, corno já f icou caracterizado nos Ítens anterio
res, os mapas A (e/ou At) e C (e/ou Ct) são os que figuram co-
mo os mais representativos. 0s mapas ? e 0' provém de rcgístros
originais feitos pela muclança de I itologia. Dentre esses, ape-
nas o O' apresenta esboço razoável dos di ferentes grupos em á-
rea.

Jã foi aqui mencionado que os níveis de simi laridade,
entre as várias secções nos dendrogramas, são bastante al tos,
até mesmo entre grrJpamentos que se mostram pouco individual iza-
dos entre si.

Estes fatos evi denci am elevada associação entre as

secções analisadas, indicando ampla uniformidade de sedimenta-

ção na Baci a. Tai s concl usões são corroboradas, em grande esca-
la, pela distribuição dos diferentes grupos em mapa. Assim, de

manei ra geral, os mapas obtidos (4, A' , C, C' , D') mostram uma

ãrea central e centro leste, ampla, mais ou menos uniforme em
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todos eles que, peìa posição na Bacia, caracterizam região de

condições mais propícias ã sedimentação, com predominância de

ambientes nrarinhos; todos esses mapas mostram áreas externas ã-
quela central mbora com distrÌbuições diferentes nos clife-
rentes nrapas 

- 
interpretadas como áreas marginais å região de

maior sedimentação e, por isso rnesmo, tidas como caracterÍsti-
cas de co¡rdições mais favoráveis ã sedimentação continental e

processos erosivos.

0s mapas A ê Át, C e Ct, mostram um grupo menor de
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amostras, respectivamente grupos lll e ll, que apresentam dis-
tribu¡ção bastante ìoca I izada ,

Como colocâdo anteriormente, os mapas C e Ct, referen
tes aos vetores de probabi'l i dade fixa, t ra zem resu ltados mais
coerentes com os obje t ivos propostos: distribuíção em á rea se-
gundo as probabil ¡dades de t rans ições I itoló9icas pa ra o s¡ste-
ma deposicional em equiìÍbrio, porcentagem de espessura e por-
centagem de freqUência de t rans ição pa ra os tipos I itológicos
dos vários perfis.

Como abordado no Ítem 5.?.\.2., as diferentes ãreas,
definídas pe'l os trôs grupamentos de secções nos mâpas C e Ct,
mostram caracterÍsticas pecuìiares quanto ã granulometria do se

dimento predominante, reve'l ando Índices para definição de áreas,
dent ro de uma bacia, a pârtìr da anã'l ise de vetores de probabi-
lÌdade fixa referentes a perfís quaisquer dentro da mesma.

Assim, no presente cêso, as secções, pertencentes às

áreas mais marginais dentro da Bacia, mostraram acúmulo de sedi
mentos mais grosseiros, constituindo áreas sujeitas ã sedimenta

ção continental, p r e d o m i n a n t e me n t e . Por outro I ado, as secções
mais centraÌs na Bacia revelaram maior porcentagem de sedimen-
tos finos, âssoc iados a grosse¡ros, caracterizando áreas que,se
gundo NottthdlezÍ et aL, (1969l. , const¡ tuirìam amb¡ente de depo
s ição marinha no Pe rmiano.



A me todo I og ia expos tâ nes te trâbalho, em sendo uti I iza-
da na comparação quantitativa de seqtiências sedimentares, reve-
lou-se promissora devido ã facilidade de apl i cação a secções es-
t ra t i g rã f i ca s .

0 tratamento de seqllências sedimentares, pela anál ise
de Cadeias de Harkov, tem como causa o ajuste dos mode'l os esto-
cást¡cos a este tipo de informações geol6gicas. A apl icação das

Cadeias de l''larkov de primeira ordem ã seql.Jêncìa do Paleozóico
superior da Bacia do Paraná, assim como a ampla gama de situa-
ções geológicas em que taì modelo vem sendo uti lizado, apresentê
certas I imitações estatÍsticas. No que conce rne à ap I icação do

,,

tes te do x" pa ra verificação da propriedade Ha rkov i ana de o rdem

simples, inúmeras são as restrições. 0 teste, apl icado ãs matri-
zes de registro â espaços fixos, requer que todas suas celas
tenham uma freqUência mínima de cinco por cento do total, o que

implica dÌzer que vaìores nulos não são aceitos para o teste.
Este problema pode ser superado pela omissão de um grau de I iber
dade para cada zero da matriz estudada.

0utra exigência do teste se refere ã estac¡onareidade:
da seqUênc ia sed imen ta r. Sob es te âspecto, embo ra esta proprie"
dade não tenha sido verifìcada estat¡sticamente Parê os diver"
sos perfis de poços , a própria sucessão de I itologias, observa-

CONCLUSõES
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da diretamente nas secções, reê'l ça uma d¡str¡buíção unÌforme
dos es tãg ios litoló9icos A, B e C (a ren i tos, silt¡tos e fol he-
lhos de maneira gera'l ) através da seqUência. As I itologias D e

E (calcãrios e diamictitos de manei ra geraì ), no entanto, res-
tringem-se a Formações específicas dentro do intervâlo estrati-
gráfico.

Deve ser lembrado, também, que o x', apl Ícado a câ-
deias tabu ìadas em i ntervalos d iscretos de tempo, requer distri
bu ição exponenc ia I pa râ âs espessuras das diversas lìtologias
em cada secção. Desta maneira, a constatação da propriedade Mar

koviana fo¡ efetivadê uti lizando-se as emb edd¿d- chlain^ e respec
tÌvas tabe las de con t ingênc ia pa ra o ch i -q uad rado.

Apesa r de todas essas restrições, os resu ltados do tes
te, pôrê as secções anal isadas, reve'l aram presença marcante da

proprìedade Harkoviana. Resultados posit¡vos foram igualmente
encontrados pa ra as ma t r ¡zes de registro segundo mudança s do ti
po I itológico.

Tais resul tados caracterizam, unicamente, a presença
de dependência de primeira ordem, ou seja, no processo sed¡men-
tar,â deposição de uma litologìa particular exibe nøm'onía que

se estende, pelo menos, ao estágio I itológico precedente. Ao

contrário do que se cos tumâ entender, a constêtação pura e s im-
pìes da propri edade Ì4a rkov iana não implica em que a sucessão de

I itol ogÌas sej a c Íc ì ica. Pa ra tan to, é necessár io a construção
de urn modelo 14arkoviano.

, Dentre os inúmeros âspectos relacionados ã anál íse
l'larkovíana, a simulação de seqtìôncias e s t r a t i g r á f i c a s , a partir
rie cade ias de observações feitas a ¡ntervalos de c inco met ros ,

mostrou resultados bastante próximos aos reais. No entðnto, o

mecanismo de simulação, aqui empregado, presta-se unicamente à

construção de seqUências sedimentares estacionárÌas. A restri-
ção de I itologias espec Íf icas a especÍf icos níveis estratÌ9ráfi
cos reinvidica programações mais elaboradas.

Os vzton¿¿ de pttobabilidade [íxa, obtìdos por potencia

ções sucessivas de matrizes de registros efetuados a intervalos
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d iscretos de espessura, ca rac te r i zam o es tado de equilÍbrio do
processo sedimentar, ou melhor, o estado em que a deposição
das I itologias se verif ica segundo probabÌlidades fixas, que in
dependem da I itoìogia precedente. Estes vetores exprimem, ainda,
as porcentagens de espessura re la t ivas aos grupos I itoìógicos
dist¡nguidos nas diversas secções.

l.lo que concerne å anãl ise de âgrupamentos como método
classificatõrio ut i I izado para as secções da Bac ia do pa raná,
quatro foram os conjuntos de dados aos qua is foi aplicada taì
anãlise: matrizes de probabiiidade de transições litológicas
calculadas, geradas por simulação Markoviana de seqUências es-
trêt¡gráficas e vetores de probabil idade fixa, todos derivados
de registros feitos a intervaìos de cinco rnetros; mâtr¡zes de
probab i ì idades de transição referentes a registros fe¡tos peìa
rnudança de um tipo Iitolõgico pa ra ou t ro.

Doìs coefic¡entes de semeìhança serviram à classifica-
ção das amostras: coefic¡entes de distância Eucl idiano m-dimen-
sional e de correlação p rod u to-momen t o. 0s resu'l tados, revela-
dos por esses coeficientes, mostram diferenças prat¡camente i-
nexpress ivas.

0s dendrogramas obt i dos exibem, de mane i ra geral, al-
tos níveis de similaridade como ref 'l exo da elevada associação
entre as secções anal isadas e, consequentemente, dê ampla un ¡-
formidade de sedimentação na Bacia, pelo menos na área abrangi-
da por aquelas secções. Ta'l fa to é corroborado pelas caracterÍs
t¡cas es tac ionã r ias dos a ren itos, siìtitos e folhelhos em ge-
ra I , pe rcept Íve i s ao ì ongo de toda seqüênc ia sed imen tar das For
ma çõe s rochosas estudadas.

As d iferenças encontradas ent re os resu ltados dos di-
versos dendrogramas advérn, essencialmente, dos êspectos especÍ-
f icos abordados por cada um deles: as matrizes de probabil idade
de trans ições, ca ìcu ìadas e geradas, caracterizam a dependência
Ma rkov iana simples entre I ¡ tologias e sua espessu râ tota I ; os

vetores de probabi I idade fixa caracterizam o equìlÍbrio do sis-
tema deposicional, relacionando as porcentâgens de espessura de
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cada tipo rochoso; ês matrizes de probabil idade de Èransições,
para mudanças do tipo litológico, câracterizam a maior ou menor
probabil idade de t rans ições entre as d ¡ fe ren tes l¡to'l ogias, sem

se p reocupa r com a espessura das mesmas.

No primeiro caso, os dendrogramas obtidos mostram re-
suìtados bastante próximos, reaìçando a eficiência dos proces-
sos s¡mulatõrios. Estes.e os dendrogrêmas relativos aos vetores
fixos ìeva râm a resul tados mais real íst icos, haja visto que

seus dados abrangem aspectos melhor fundamentados no processo
sedimentar.

Por out ro lado, em todos eles foi pos s Íve I a individua
I Ìzação de dois grupamentos principais de amostras, grupos es-
tes q ue, uma vez p ìotados em mapa, permi t i ram fossem deìinea-
das: a) uma área centro-leste, ampìa, que pela posição na Bacia
e mâ ior porcentagern de f inos que áreas adj acen tes, câracter¡za
reg i ão de cond ições mais propícias ã sed imentação; b) uma área
exte rna ãquel a centra'l , particularmente com ma ior porcentagem
de material grosseiro, interpretada como área marginal ãqueìa
de maior sedimentação, provaveìmente submetida a sedimentação
cont¡nental e processos e ros i vos durante o Permiano.

Os dendrogramas A, At e A' mostraram valores relâtiva-
mente altos para coeficientes cofenéticos; os demais (C, C' e

?) estimaram valores menores que 0.80. Tal distorção deve-se
mais ãs uniões entre grupamentos que entre amostras de um mesmo

grupo, reve ìando se rem es tes representatìvos dos dados ini-
ciais.

Finalmente, a co'l ocada questão sob re a ut¡l ização, em

anál ise estratigráfÌca, do método quant¡tativo exposto, mos-

trou ser este potenciaìmente eficiente. Pârece cìaro, no entan-
to, que a apìicação de taì metodo'l ogia a intervalos litoestrat¡
grãficos menores, a nível de Formações ou Períodos geoìógicos ,

possibilitaria a caracterização até mesmo de elementos tectôni
cos influentes no processo de sedimentação e, consequentemente,
da evo I ução t e c t o - s e d i me n t a r da Bacia.
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lmpressão compl eta

no anexo 1.

A N E X O I.2.

dos resu I tados do programa listâdo

1. para a secção AB- 1-SP.
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SILIIIU
F6LHËLtIO
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BiBå{"3r"âllEYr-,-YT8[Ëoì.'" 0E ?sçe5 qr !-EMBß!s - B. PARÂNÂ
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A N E X O 1.2. (continuação)

Àtl - I - SP

IIATR ¡ Z OE iìEGISIROJ IFORNÊCIDA}

ÀrjcDEr{G
a I I2.Oû 8.C0 ló.OO 0.00 3.00 139.00

B ó.OC 33.00 ó.00 5.c0 2.00 52.c0
c ló.oo ?.o0 f1.00 2.00 4.00 ó0.00

o 2.0û 2.00 3.00 5.00 0.00 12.00
E 2.QC 3.OO 4.00 0.00 14.00 ?3.00

t{G ¡.38.00 53.00 ó0.00 12.00 23.00 28ó.00

IlAIR¡¿ OE PÊ,OBASILII}ÂOE DE lRANSICAO ICALCULÂOAI

ÀBCDEa o,8o5 0.057 o.l1ã q.gqo 0.92r
d o:iit 0.634 o.rl5 9.49E .l.gl8
e n4266 o.r¡ó o.5ló q.gll o.oqo
ó o:i66 0:16ó 0.25c q.tlÞ o.ooú
E O:08ó 0.110 0.113 0.000 0-604

PIJ¡ VEÌOR LINHÂS

0.48 0.18 c.2c 
_ 
0.04 0.08

HÂTR I Z Ñ LOG P

a8co,E
^ 

,7:42e -e.154 -9.603 0.999 -3-e46
ã :t.rã1 4i:ó2t -3.587 1.!1q -1.11¡
i. -4,-1áË j¡:ãiÈ 21,41e :q.1q9 -A.Ztq
ó -i:i2¿ -..272 o.s26 lt.1?q o.ooo
É -i.¿al -i:õ5¡ -0.750 o.ooo 28.336

VALOR A SER TESIADÛ= 224.840

VALOR D0 0UI QUÁDRADO= 22.360

ÉA¡RIZ DÊ PROÙÂsILIDADÊ DÊ TRÂNSICAO IFORNECIOA OU CALCULÂDAI

ÂBCOE. ô-so5 o-c57 o.t15 0.coo 0.c2I
¡¡ o:r15 0.6J4 o.lt5 o.L9ó o.ol8
¿ o:2óó o.t 16 0.516 0.033 S.SÞÞõ õ:rô6 o.l6ó ú.25o 0.416 0.099
E õ:¡s¿ o: t3o o.l7f o.ùoo o.ó08

HÀTRI ¿ DE PROI}ÄBIL¡DÂÛE ACUHULÄDA

a8C0EÀ ô-Hôq o-B6f 0.9?8 0.978 0.999'ri õ:ii5 o.75rl o.Bó5 o.eóI 0.999
í. 04266 0.383 o.cco 0.e33 l.gqgñ ñ:iÃÀ õ-jil o.ta1 I.(,00 1.000
É o:oeô o.zt? o.l9t o.3er l.ooo

Pß¡llEIkO NUHER0 Âo acaso= c.13?

NUI{ERO OE fRÀNS P0S I C0€S= 500

(continua)



1.2. (cont i nuação)

Ir¡ IC I0 =E

(cont ínua)



1.2. (cont inuação)ANEXO
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345
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132
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A N E X O 1.2, (continuação)

(cont i nua)



A N E x o 1.2: (continuação)

(cont i nua)
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Ir3 C
lI2 C
ltt c
110 c
1C9 À
IC8 A
I07 0
t06 B
tû5 ti
tc4 B
lC 3 A
102 ti
l0l tirco I
99c
98 A
91 A
968
958
940
93 fJ

928
91 0
e0 0
89 I
bB C87c8ó c
85C84c
83 Ia28iJl I
BO IJ

19 B
78 tJ

11 A

llrlar
tttltl

tttaaa
ttttta

++++++
++++++
++++++

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

++++++
++++++
ttr!al

(cont i nua)

++++++

++++++
++++++

attaal

trlall
ttllll

+++++



A N E x O 1.2. (continuação)

76 Â
15 C
74 C13 C72 C7t c70 a
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67 .Aóô À65Å
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59 

^58 À
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54451 Ä
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5AÂ

47 ,A
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4244t Â
404
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3783óE)5E
34E11 A
32Â3I A
30Â29428427C
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25 C24À21 A
224
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(continua)
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1.2. (con t inuação)

tlAlRl¿ DE PR08ÀSlLIDAûÈ OE lRÂi{SlCÀO IGERÂOÂ¡

AECDEn 0.8t8 0.o47 0.1tó 0.0c0 0.ct2b r./.114 ú.ó5ó 0.093 O.0c3 0.O4tC 0.21û 0.lui O.a1C 0.041 0.070D 0.!Eó 0,3e1 0.llrr 0.39I C.00Dt 0.r16 0.o27 0.211 0.000 c,583

0C0ÂRr NC I Â P0RCeNl0

À 231 46.2001-b 96 19.2000C 114 22. 1100.)
t, 23 4 - 600i
t 36 7 .2ç0i

ANEXO

HATR I2 INICIÂL IçORNECIDA¡a I 
^2 

Ä 3 A 4 A 5
a I 0.8ú5? J.0575 0.U.51 0.C003 0.C215
À 2 0.1153 (.6J46 0.lt5l C.096t c.0¡e4
^ 

1 O.2666 C.lÌoó 0.5¡óó O.0333 0.0óó6
a 4 0. tóóó !.16ó6 c.2tc0 0,4tóó 0.0000
A 5 ,i.C'8ó9 ,¡.lf .4 û.I?39 n.000ü 0.ó086

50

2

A 3 
^4 

A 5
0. tó26 0.0093 c.c4c4
û. r7ó8 ù.I0{9 0.0580c.33to c.0423 0.c852
a.27 t7 ú. t979 0.026óo.22A7 0.0 t 81 0.3a89

P0DER r1ÂX I r{0

^4 
A 5

6,0 t 88 0.c541
"J.0922 o. ri688
r.0444 0.0884
u.lt21 O.0488o.0130 0.2626

PODER

A2
0. 09e l
a . q1)a
c. I6l9
e.2l l9
0.1874

. POI-'ER 4

,1 1 A2 A 3 
^4 

A 5
a I -ì.5ó69 0,14.i5 c.re4? ú.026f 0.0634
À 2 0.352A C.2807 0.21]5 0.0?79 0.1749
A 3 0.4482 !. t89a O.23O2 iJ.C446 O.O8r2
Â 4 0.4105 c.2I)5 0.2345 C.ol63 0.0ó29

^ 
5 0.3279 0.2145 0.2270 0.0415 0.1889

POOER 3

A I A2 A 3
I 0,ó l4ó 0.12b3 O.1840
2 C.2952 ¡.33.18 C.20 38
J C.4257 û.i.8¿5 ù.2)884 0.36 5 8 C.22,6 0.25255 0.2659 C.20et O.2291

AI
I 0.ó8A4
2 q.2 1633 4.31 744 C.2A96
5 0.1a44

PO0ÉR 5

^2 
¡r 3 

^4 
A 5

a.t622 0.2qa6 0. c3l7 0.oó95
c..246r C.2158 0.C665 C.0 ? B2
{1. 191 7 î.2lÛl i.C445 O.0854a.2O,t7 î.22i) tJ.0ó ú3 0.0?rl

(cont inua)

Ál
Â t 0.5l58
A 2 C.3931
A 1 \J.4594



1.2. (cont i nuação)

o.312A O.¿130 0.2¿10 0.0454 0-t454

Por ¿R ó

_ À ¡ L2 À 3 A 4 Â 5!.51,?l q.lZ!5 0.2040 c.0355 o.ô?159.1!2Þ o.lz5J o.zt5t ú.c5s6 c.ù?te9.':¿t22 O. ¡?¿? 0.;l4c n.c412 O:Oåié{).1r12 q.¿e¿g 0.¿t7r ù.052ó 0.ùi5¿g.\t4l c..r0e2 o.Zl94 0.04óB O.iióã

ANEXO

PO)ER I

^? 
À 3 A 4 A 50.17?ò O.2:62 0.0fÉ0 O..J76Oo. z t:5 c.2t42 b.ar3z o:J8oz0. 192 i C.2120 A.044(r 0.0827

s. 1!c I c.2tte û.0487 0.0?80o.2ù51 C.2Iôó C.04ó9 0. 1042

8

a 3 Â4 A50.2075 0.0398 0.077?e.2t3t 0.04c7 0.rúllr.r.2).l .0438 0.0 8 20o.2t 22 0. 04ó5 0.0793
o.214 6 0.04ó5 0- 0950

PCrì ER 9

À.2 A3 Â4 Â5o.ta,l o.2 a4 c.04ti 0.078?
o. l9,i a-2L22 0,0475 0.08tt
o. 19i4 0.21c6 0.043? 0.ù815o.I94: 0.2t l3 (r.0451 0.')8000.ls¡4 O.2132 'J.0459 0.0894

¡
2
3

P OI,Ê R

0.1820
o. :;e )
0. i9:7
0.I9_ 9
o.2?'.4

A5
0.07s40.08tI
0. i8t2
c.08c4
0.08ó0

lo
A 3 

^40.2:90 0.04I8
o.2 t l5 0.04ó00.21e4 0. c4 36
0.2I C8 ù.044 50.2t22 0.0453

AIa I c.4.i27
a 2 0.4tI3
Â 3 rì.4¿ll

^ 
5 i.4421

A5
0.0799c.c8to
0.08r0
0.c805
0.0840

A5
0.c802
0.08¡0
0.0809
0.0806
o.082?

o.0421
û.045r
0.0435
0.044 t
0.0448

POOER

^20. l8o6
o. t9"3
0.1.9t2
0.19.)7
o. t962

POJER II

^2 a3
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Hatrizes de registro de transìção I itológica, dispos-

tas em forma vetorial.

ANEXO



Hatr¡zes tabuladas segundo ìntervâlos fixos de cinco

metros.

A N E X O 2.1.



At r.B Âc AD AE BA È¡ 0c BD BE cA cB cc cD c€ oA Dg Dc DD DE EA EB Ec ÊD EE:
A8-l-sP l¡2 I 16 0 I 6 13 6 S 2 16 I 3l z \ z 2 3 5 o z 3 4 0 lrr
At-l-Rs l0 2 6 I I 4 6l t0 z I 6 lt. 37 0 0 0 | 2 0 0 O z I 0 8
AN-l-|tl 227 36 z0 3 5 32 62 4 t 2 zo 4 9 I 0 6 I I ! 0 6 I 0 0 t8
AP-I-PR !6 36 13 5J\ r30 7ZO t 5 6g 0 0 319 l9 0 5 | O O20
AT-l-sP 107 12 I 0 I 9 36 6 o 6 9 g û 3 0 0 0 t O O 2 5 | 0 19
CA-I-PR 5lr 6 I 0 7 8 6l 15 9 2 S 15 À3 6 I r l, , j O 7 z 1 0 16
CA-2-PR 27 22 4 0 4 21 92 2t 11 4 3 2o\Z \ ) 012 j \ 0 j \ 2 O 20
cc-t-riT 92 7 0 4 713q8 2 9 7 O t2 o r 211 018 0 412 o 083
clf-l-PR 109 28 9 | , 25 170. ¡0 2 5 I 26 0 l t 2 O Z 0 Ì ¡ t 0 36cN-r-sc2J 7 \ 0 6 7 83 t4 9 S S tS 26 6 6 0 I 7 j 0 5 5 I o to
D0-l-ì1r 251 31 I 5 4 30 56 t4 5 2 9 t, tz 4 I 7 \ , 6 o q t z o 30
ES-l-Rs 23 3l I0 0 27 8f 2l t 012 t9 q0 l0 0 o z O 0 0 0 o 0 oll-l-Rs 23 l15 0 0177 1t lt5 97t 0 O o 010 0 0 o z 0 9. J-I-PR 165 I 7 0 9 \7 Zo I I 7 19 2g lr 0 O 2 , 0 0 9 3 0 0 2rrI

lLs-l-PR 9\ 28 27 t S 26 Sr lo 2 4 25 29 69 j 2 \ j t q o 7, r O t2
iLV-r-RSsr 2) 5 ¡ | 23 87 6 3 0 5 7 zg r 0 0 3 2 o 0 | o 0 0 o'$ r-rr-en 90 I 7 o 2 \ 79 g 3 r r0 7 36 r r o 3 1 2 o 2 0 2 o 18

å HC-2-sc J2 15 25 0 4 15 6\ 31 8 \ 2\ 32 46 6 1 1 9 t ¡ 0 4 z , 0 3¡|tlR-l-Rs 65 9 25 2 3 14 \2 tS 7 2 20 zO 66 4 0 2 I 3 5 0 3 z t 0 30IrPA-l-sc 3 7 0 0 0 469t6 2 o 3 t368 I o o 2 7 z 0 o 0 0 o 0P8-!-PR59 30 r0 3 2 t4 97 r4 5 5 8 t8 19 o 2 t 6 t 2 o 2 5' 0,7
PU-Î-SC 64 25 10 r I 26 73 t2 lt 4 l0 16 17 0 0 2 g r g o 6 , , o 27
RP-r-xr r¡9 r0 r0 o 5 t0 j3 15 3 o 14 36 o I0 3 o o o 2I I056
SJ-I-PR 59 9 4 r 6 6 132 t6 lr S \ t7 31 3 0 0 ll 4 S 1 lO z 0 I 27

SJQ-l-sc 36 19 { r 0t940 5 t o 5 \ Zz I o I I t 0 o 0 0 o 0 0ÎG-f-sc 2t l\ 7 0 I 14 29 2t 2 6 I ZS 9q 9 7 0 3 8 2 o I ¡ ¡0 0 38rP-r-sc 65 31 t2 2 3 29 80 9 t t1t 62A 3I2 r 3 0 o \ 9 6 0 \lw-2-Sc 52 19 13 2 3ri 58 l8 4 2ß t6 5t 2 z j t 2 t 0 4 3 0 058Uv-r-PR65 20 6 1 3 t5 63 t8. 7 | l0 r7 3o 3 | J, S 7 0 3 o a o 29pp-r-sp 68 29 r0 2 1 26 67 15 15 3 ro 15 14 7 2 3 || 9 I t 5 5 0 o 79oL-I-SP 95 6 0 0 5 3 27 I3 2 922 I0 0 0 ? O O S 3 0 0t,Ll-l-sP r15 21 3 r 42tBgli S 2 51326 3 0 o S \ S o ) z z 0tBTL-l-flT 87 t9 2t o i t7 56 20 3 | 22 2l Bq 6 z 0 0 9 0 o s t r o zg

A N € X 0 ¡.1.
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Matrizes tabu ladas por mudanças do tipo I itológico.

ANEXO



A8-I-SP 0 9 2J

AL-I-RS 0 3 6

Alt- l -ttr o 39 2t+

AP-|-PR 0 34 5

Af-l-sP 0 13 15

cA-r-PR o 6 I
CA-2-PR o 48 I
cc-r-ilT 0 5 0

Or-l-PR 0 31 15

cN-l-sc 0 12 r4

Do-r-Hr () q3

ES- | -RS 0 59 25

tT-l-Rs 0 0 21

J- t -PR 0 6

I r-s- r -pn o 39 45
I' Lv-r-Rs o 30 I
,3 n- IA-PR o 7 11

S ¡c-z-sc o 28 sl
6 nR-t-Rs o l8 26

lpn-r-sco8z
I

PH- l-PR 0 q5 30

PU- t -SC 0 50 23

RP-|-¡4T 0 12 18

sJ- t-PR 0 9 9

sJQ-r-sc 0 33 lo
TG- r-SC 0 18 13

tP-l-SC 0 ¡l9 llr
rv-2-sc o zS r4

w-r-PR 0 15 r0

PP- | -SP 0 4l 20

oL-r-sP 0 6 2

Lr-l-sP 0 23 6

fl-l-Hr 0 25 27

48
r5
7t6
63\
0 l0
78
1o 50

66
532
512
438
159
00

12 t0

4 38

t21
2\
730
220
o¡
3\6
850
58
't2 9

033
I t9

3\2
t2t
3 t\
439
r0 5

422
\?3

65
83
tt4
5J5
5l
8r7

46 J\
r 15

85
lt 20

98
7\ 6

8l
t7\
168

6

5 l0
60 2t

21 13

ll
32fi
22 l3
175
t5 r3

2\3
r0 3

2r I
t6 r0

28 30

rr 3

15 13

27 1

A { E X 0 2.2

- 
Translções l¡toló9lcas 

-
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2lr

2\
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l2
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17
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20

3

7
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c8 cc

r0 0 6 6

l0 0 2 0

303o
60oo
3082
¡l 0 7 \
51 0 8 5

1000
900r
¡4 o 7 t7
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l0 0 I 0
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3602J
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50rl
6{ o 12 |
21 0 7 t
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Hêtrizes de probabil idade de transições litológicas,

dispostas em forma vetor¡â1.

ANEXO



Hatriz vetorial composta a partir de matrizes de proba

bil idade de transições ca'l culadas pelo progrâmê de Aná

I ise l,larkoviana, para regìstros feìtos a intervêlos f¡

xos de cinco metros.

A N E X O 3.I.



AB-I.SP

AL-l-RS

Nr- l -llT

AP.I -PR

AT- I.SP

CA.I -PR

CA.2-PR

CG- l -Ì{7

CH.I.PR

cN- I -SC

D0-l -Ètr

ES-¡-RS

tT-l-Rs
J-I-PR

LS-I -PR

LV-I-RS

It-lA-PR

¡ic -2- s c

HR.I.RS

PA- l -SC

PH-1-PR

PU- | -5C

RP - r -tlT

SJ- 1-PR

sJQ- 1-SC

TG- r -SC

1P- l -SC

TV-2 - SC

UV.I -PR

PP-I-SP

OL.1.PR

TL- I -Hf

0.805 0.057 0.fl5 0.000 0.021 o.ll5 0.634 o.ll5 0.096 0.038 0.266

0,500 0.100 0.300 0.050 0.050 0.01{9 0.790 0'123 0.02{ 0.012 0.109

0.780 0.123 0.068 0.010 0.017 0.307 0.596 0.038 0.038 0.0t9 0.589

0.494 0.387 O.Otz 0.032 0.053 0.177 0.677 0.036 0.104 0.005 0.263

0.8!2 0.094 0.055 0.000 O.OO7 0.157 0.631 0.105 O.OOO 0.105 0.264

0.720 0.080 0.106 0.000 0.093 0.084 0'.6\2 0.157 0.09q 0.021 0.071

o.\73 0.385 0.070 0.000 0.070 0.1{o 0.617 o.lqo 0.073 0'026 0.041

0.836 0.063 0.000 0.036 0.063 0.164 0.607 0.025 O.l l3 0.088 0.000

0.726 0.r86 0.060 0.006 0.020 O.lt7 0.801 0'047 0.009 0.023 0.239

0,5'15 0.175 O.!00 0.000 0.150 0.059 0.703 o.ll8 0.076 0.042 0.086

0.833 0.r09 0.026 o.ol6 0.013 0.280 0.523 0.t30 O.0116 0.018 0.230

o.l7o 0.500 0.129 o.oo0 o.ooo 0.204 0.628 0.159 0.007 0.000 0.166

0.589 0.025 0.384 0.000 O.()0O O.Oll 0.885 0.080 0.011 0'0ll 0.157

0.863 o.o4r 0.036 0.000 0.057 0.115 0.602 0.256 0'012 0.012 0.120

0.598 0.r78 0.171 0.019 0.031 0.18t 0.566 0.209 0 013 0.027 0.195

0,629 0.28J 0.061 o'012 0.012 0.193 0.731 0'050 0'025 0.000 0'll9
0.84r 0.07! 0.065 0.000 0.018 0.041 0.822 0.093 0.011 O.()l0 0.181

o.l2r 0.197 0.328 0.OOO 0.052 0,122 0.52\ 0.25\ 0.065 0.032 0.220

0.625 0.086 0.240 0.019 0.028 0.175 o.525 0.187 0.087 0.025 0.181

0.300 0.700 o.0oo o.oo0 0.000 0.0!3 0.758 0'175 0.021 0'000 0.032

0,567 0.288 0.096 0.028 0.019 0.219 0.625 0.090 0.032 0.032 0.119

0.592 0.231 0.092 0.009 0.074 0.206 0.579 0.095 0.087 0.031 0.158

0.826 0.069 0,069 O.()O() 0.034 0.123 0.65[ 0.185 0.037 0.000 0.225

0.7q6 0,1r3 0.050 0.012 0.075 0.015 0.776 0.094 0'06t 0.029 0'072

0.600 0.316 0.066 0.016 0.000 0.292 0.615 0.076 0'015 0'000 0.156

o.Ì{88 0.325 0.162 0.000 0.023 0.189 0.19r 0.310 0.027 0.08t 0.0À9

0.575 0.27\ 0.r06 0.017 0.026 0.210 0-634 0.071 o.o07 0.055 0.221¡

0.584 0.213 0.146 0.022 0.033 0.171 0.585 o'l8l 0.040 0.020 0.l5lt

0.684 0.210 0.063 0.010 o.03l 0.144 0.605 0.17' 0'067 0'009 0.163

0.607 0.258 0.089 0.0t7 0.026 0.206 0,531 O.ll9 0.1¡9 0.023 0.208

0.896 0.056 o.o0o 0.000 0.0À7 0.066 0'600 o.2lr',r 0.022 0.066 0.058

0.798 0.r45 0.020 0.006 0.027 0.166 0.674 0.103 0.039 0.015 0.106

0.669 0.lt{6 0.161 0.000 0.023 0.175 0.577 o.206 0.030 0.010 0.162

I
I

I

A n E X O 3.1.

- 
trðns¡çõot I ltolõ9¡cas 

-
CA

0.1r6 0.5r6 0.013 0.066 0.166 0.r66 0.250 0.4r6 0.000 0.086 0.130 0.173 0.000 0.608

0.218 0.672 0.000 0.000 0.000 0.333 0.666 0.000 0.000 0.000 0.r8r 0.090 0.000 0.727

0.117 0.264 0.029 0.000 0.545 0.090 0.090 0.212 0.000 0.2q0 0.0q0 o.oo0 0.000 0,720

0.315 0.À2t 0.000 0.000 0.093 0.593 c.03r 0.281 0.000 0.192 0.038 o.o0o 0.000 0.769

0.t47 0.500 0.088 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.07! 0.185 0.037 0.000 0.703

0.2t4 0.614 0.085 0.0rq 0.055 0.6Í 0.166 0.166 0.000 0.250 0.07r 0.015 0.000 0.6À2

0.271 0.583 0.ù55 0.04t 0.00c 0.631 0. r57 0.210 0.000 0.r61 0. r29 0.064 0.000 0.645

0.250 0.500 0.000 0.250 0.064 0.354 0.000 0.580 0.000 0.040 0.r2r o.oo0 o.o0o 0.838

o.173 0.565 O.OO0 0.,021 0.200 0.400 0.000 0.400 0.000 0.088 0.088 0.022 0.000 0.800

0.258 0.{48 0.r03 0.r03 0.000 0.414 0.388 0.r66 0.000 0.178 0.r78 0.285 o.oo0 0.357

0.333 0.307 0.r02 0.025 0.150 0.200 0.150 0.300 0.000 0.088 0.022 0.041¡ 0.000 0.844

0.263 0.555 0.0t3 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

o.09{ 0.747 0.000 0.000 o.ooo 0.000 1.000 0.000 0.00ó 0.000 0.000 0.181 0.ooo 0.818

0.327 O.\82 0.068 0.000 0.000 0.400 0.600 0.000 0.000 0.250 0.083 o.ooo 0.000 0.666

0.226 0.539 0.023 0.0r5 0.333 0.250 0.083 0.331 0.000 0.304 0. r30 0.043 o.oo0 0.521

0. r66 0.690 0.023 0.000 0,000 0.600 0.{00 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.12't o.65\ 0.0r8 0.0r8 0.000 0.500 0.r66 0.313 0.000 0.090 0.000 0.090 0.000 0.8r8
0.293 o.\22 0.055 0.009 0.055 0.500 0.222 0.222 O.OO0 0.095 0.047 0.07r 0.OOO 0.785

0.181 0.600 0.036 0.000 0.r1r 0.444 0.166 0.277 0.000 0.083 0.055 0.027 0.000 0.833

0.1\2 0.7\7 0.076 0.000 0.000 0.181 0.636 0.18r 0.000 0.000 0.000 o.0oo 0.000 0.000

0.268 0.582 0.000 0.029 0.r00 0.600 0.100 0.200 0.000 0.042 0.106 0.063 0.000 0.787

0.253 0.587 0.000 0.000 0.r00 0.1150 0.050 0.400 0,000 0.153 0.076 0.076 0.000 0.692

0.r77 0.580 0.000 0.0r6 0.000 t.000 0.000 0.000 0.000 0,01r 0.063 0.0r5 0.000 0.888

0.309 0.563 0.051¡ 0.000 0.000 0.523 0.190 0.238 0.047 0.250 0.050 o.oo0 0.025 0.675

0.125 0.687 0.03r 0.000 0.331 0.313 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.176 0.66r 0,061 0.049 0.000 0.210 0.6r5 0.153 0.000 0.018 c,075 0.r88 o.oo0 0.7r6
0.f03 0.482 0.05r 0.r17 0.333 0.166 0.500 0.000 0.000 0.060 0.136 0.090 o.oo0 0.7r2
0.190 0.607 0.021 0.023 0.333 0.333 A.222 0.111 0.000 0.861 0.046 0.000 0.000 0.892

0.278 0.49r 0.0q9 0.0r6 0.r66 0.r66 0.277 0,188 0.000 0.088 0.ooo 0.058 0.000 0.852

0.3t2 0.291 0.r45 0.04r 0.093 0.343 0.281 0,250 0.03Ì 0.056 0.056 0.000 0.000 0.887

0.264 0.6À7 0.029 0.000 0.000 0.000 r.0oo o.ooo 0,000 0.218 0.r42 0.ò00 0.000 0.6r9
0.276 0.553 0.063 0.000 0.000 0.357 0.285 0.357 o.oo0 0.r20 0.080 0,080 0.000 0.720

0.155 0,622 0.044 0.014 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.t38 0.027 o.027 o.oo0 0.805



Matriz vetorial composta a partir de matrizes de pro-

babil i dade de t rans î ções geradas por simulação Ha rko-

v iana, pa ra registros fe ¡ tos em i ntervaìos de c inco

metros.

ANEXO



A r¡ E X 0 t.2,

- 
translçõÈ! ll tolõglcôs 

-
AA A8 AC ÂO AE 8À BB 8C BO BÉ CA C8 CC CO CE DA DB DC OO OE EA EB EC EO EE

¡s-l-sp 0.818 0.047 0.116 0.000 0.012 0. ll4 o'656 0.093 0.093 0'041 0'210

¡i-r-ns 0.526 0.122 0.3t5 0.035 0.000 0.051 0.790 0.122 0.001 0.031 0.090

AA-l-nr 0.786 0.117 0.073 0.000 0.019 0.283 0.619 0.053 0.017 0.017 0.6¡18

Ap-l-pR 0.529 0.393 0.025 0.042 0.008 0.151 0.687 0.037 0.109 0.010 0.200

AT-r-SP 0.852 0.lll 0.025 O.OOO 0'00q 0.13s 0.638 0.084 0.000 0.138 0.ì78

cA-t-PR 0.716 0.097 0.112 0.000 0.053 o'093 0.683 o.lltt 0.062 0.025 0 032

CA-2-PR 0.530 0.345 0.086 O.0OO 0.037 0.135 0.620 0.148 0'074 0.021 0.021

cG-1-¡lT 0.823 0.090 0.000 0.051 Û.028 0.192 0.596 0.028 0.086 0.096 0'000

cll-t-pR 0.746 0.184 0.05q O.0OO 0.0¡3 0.092 0.327 0.044 0.008 O.O2l¡ 0.157

cN-r-sc o.6ll o. r80 0.083 0.000 0.125 0.059 0.697 0.110 0.089 0'038 0.070

oo-l-r1T 0.840 o.ll9 0.oto 0.000 0.025 0.23\ 0.576 o'135 0.05! 0.000 0.285

ES-r-RS 0.157 0.54r O.IOO 0.000 0.000 0.208 o-6ll o.l4l 0'oì4 0.000 0'll8
tf-l-R5 0.622 o.ooo 0.377 0.000 0.OOO f).Ol5 0.879 0.070 0.000 0.010 0.108

J-t-pR 0.888 o.oq7 0.038 o.0oo 0.021 0.09! 0.613 0.255 0.000 0.036 0.075

LS-r-pR 0.622 0.169 0.r88 0.0r2 0.006 O. t75 0.578 0.198 0.005 0.035 0.158

LV-l-RS 0.6!3 0.300 0.050 0.000 0.006 0.187 0.730 0.048 0.028 0'000 0'104

¡-IA-PR 0.835 0.r26 0.029 o.0oO 0.000 0.036 0.828 0.099 0.013 0.022 0'094

ric-2-sc o.\\7 0.192 0.359 0.000 0.000 0.128 0.k96 0.239 0.085 0.042 0.210

HR-t-RS 0.631 0.097 0.261 0.OOO O.OO7 0.170 0.512 0.1q5 0.119 0-0\2 0.12'1

PA-r-SC 0.433 0.566 0.000 0.000 0.000 0.051 0.718 0.206 0.017 0.000 0.029

PH-l-PR 0.580 0.236 O. 7 0.OOO O.01\ 0.225 0.627 0.093 0,014 0.034 0.063

PU-l-SC O.609 0.226 0.116 O.006 O.04l 0.228 0.548 0.086 0.103 0.027 0.081

RP-r-Hr 0.832 0.067 0.072 0.OOO 0.022 O.lll 0.632 0.213 0.042 0.000 0.168

sJ-r-PR 0.736 O.lr8 0.078 0.026 0.039 0.037 0.785 0.086 0'063 0'022 0.042

sJq-r-sc 0.626 0.313 0.050 o.olo 0.000 0,291 0,606 0.072 0.02q 0.000 0.136

TG-r-SC 0.5r3 0.305 0.r66 0.000 0.013 0.t92 0.403 0.289 0.026 0.087 0.051

ÎP-t-SC 0.598 0.271 0.123 O.Of)O 0.006 0.242 0.609 0.088 0.005 0.0q7 0.168

Tv-2-sc 0.595 0.206 0.r82 0.007 o.oo7 0.205 0.524 0.198 0.028 0.035 0.087

uv-l-PR 0.701 0.208 0.069 0.006 0.013 o.ll¡2 0.628 0.158 0.049 0.016 0.085

PP-f-SP 0.613 0.262 0.rrO 0.000 0.013 0.208 0.529 0,113 0.119 0.023 0.150

oL-r-pR 0.899 0.07r 0.000 o.ooo 0.023 0.041 0.560 0.310 0.034 0.051 0.072

Ll-l-sP 0.803 0.169 0.005 o.oû5 0.016 0.133 0.69{ 0.ll' 0'029 0.024 0.070

TL-1-r4T 0.69r 0.r43 o.r5o o.o0o 0.013 0.187 0.585 0.187 0'015 0.023 0.086

I

I

o.t05 0.570 .0.043 0.070 0.086 0.391 0.130 0.39r 0.000 0.138 0.027 0.277 0.i100 0.583

0.266 0.636 0.000 0.000 0.000 0.333 0.666 0.000 0.000 0.000 0.12r 0.15r 0.000 0.757

o.t08 0.216 0-027 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.212 0.060 0.000 0.000 0.757

0.480 0.320 0.000 0.000 0.090 0.68r 0.068 0.159 o.0oo 0.086 o.r3o 0.000 0.000 0.826

0.109 0.630 0.082 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0,074 0.222 0.074 0.000 0.648

0.195 0.6\2 0.097 0.024 0.037 0.81/r 0.037 0.1r1 0.000 0.204 0.090 0.045 0.000 0.68r

0.2\\ 0.622 0.078 0.023 0.000 0.7{l 0.129 0.129 0.000 0.125 0.156 0.093 0.000 0.656

0.111 0.666 0.000 0.222 0.065 0.326 0.000 0.608 0.000 0.048 0.060 0.000 0.000 0.896

0.2ll5 0.596 .0.000 0.000 0.500 0:500 0.000 0.000 0.000 0.086 0.02r 0.086 0.000 0.826

0.25\ O.\73 0.l]! 0.087 0.000 0.615 0.256 0.r28 0.000 0.150 0.r25 0.q50 0.000 0.300

0.357 0.250 0.107 0.000 0.333 0.333 0.333 0.000 0.000 0.092 0.0r3 0.000 0.000 0.907

0.138 0.542 0.000 0.000 0.000 0.000 1.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.129 0.762 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.r27 0.000 0.890

0.365 0.5r6 0.0q3 0.000 0.000 0.750 0.250 0.000 0.000 0.r87 o.¡56 0.000 o.o0o 0.687

0.282 0.537 0.013 0.006 0.600 0.200 0.200 0.000 0.000 0.200 0.150 0.100 0.000 0.600

0.139 0.74r{ 0.011 0.000 0.000 0.750 0.250 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.189 0.694 o.or0 0.0r0 0.000 0.750 0.250 0.000 0.000 0.108 0.000 0.043 0.000 0.869

0.296 O.\\2 0.024 0.006 0.050 0.500 0.350 0.100 0.000 0.078 0.026 0.13r 0.000 0.789

0.2f6 0.6{3 0.012 0.000 0.r66 0,500 0.222 0-111 0.000 0.080 0.0r3 0.000 0.000 0.920

0.106 0.790 0.073 0.000 0.000 0.t25 0.875 0.041 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.279 0.639 0.000 0.018 0.000 0.750 0.000 0.250 0.000 0.088 0.066 0.rlr 0.000 0.755

0.3r6 0.602 0.000 0.000 0.r48 0.5¡8 0.074 0.259 0.000 0.066 0.lll 0.088 0.000 0.755

0.1j6 0.65s 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.r05 0.052 0.000 0.000 0.868

0.276 0.627 0.053 0,000 0.000 0.666 0.200 0.r33 0.000 0.176 0.058 0.000 0.058 0.735

0. r47 0.704 0.0ll 0.000 0.250 0.750 0. r25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.169 0.674 0.056 0.042 0,000 0.235 0.647 0.ll7 0.000 0.021 0.070 0.r52 0.000 0.764

0.r12 0.47r 0.089 0.r57 0.333 0.333 0.333 0.000 0.000 0.084 0.r26 0.r26 0.000 0.676

o.23\ 0.657 0.013 0.006 0.500 0.375 0.000 0.r25 0.000 0.065 0.039 0.000 0.000 0.907

0.340 0,521 0.042 0.0r0 0.150 0.300 0.250 0.300 0.000 0.t0r 0.000 0.016 0.000 0.898

0.115 0.342 0.164 0.027 0.r18 0.388 0.361 0.1 0.000 0.061 0.051 0.000 0.000 0.897

0.218 0.686 0.021 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.r93 0.r93 0.000 0.000 0.645

o.)66 0.s21 0.oqz 0.000 0.000 0.400 0.600 0.000 0.000 0.121 0.030 0.r2r u.úùü t.757

0.r83 0.683 0.028 0.011 0.000 0.000 r,000 0.000 0.000 0.133 0.000 0.044 0.000 0.8!4



ANEX

Hâtri z vetor¡al compostê

babil i dade de transições

fei tos por mudanças

o 3.3.

ê pârt¡r de matrizes de pro-

calculadas, para regÌstros

do tipo litoló9ico.



AB-l-sP0.ooo0.25oo.6380.0oo0.lllo.3630.0000.272o.227o.l36o.{76o.2380'o00o.1¡r2o.l420.t8lo.lsi_
AL-l-Rs 0.000 0.272 0.5À5 0.090 0,090 0.29q 0.000 0.q70 0.176 0.058 0.333 0.555 0.000 0.111 0.000 0.000 0.333 0.666 0.000 0.000 0.000 0.666 0.j33 0.800 o.B0o
A]i- r -r{r 0.000 0.527 0.324 0.054 0.09q 0.800 0.000 0.088 0.088 0.022 0.806 0.096 0.000 0.096 0,000 0.636 0.090 0.272 0.000 0.000 0.750 0.250 0.000 0.000 0.000
AP-l-PR 0.000 0.708 0.104 0.062 0.125 0,453 0.000 0.066 0.466 0.0t3 0.45¿' 0.545 0.000 0.000 0.000 0.078 0.89q 0,026 0.000 0.000 0.857 o.1rr2 0.000 0.000 o.()o0
Ar-rsP 0.000 0.4À8 0.517 0.034 0.000 0.454 0.000 0.227 o.o\S 0.272 0.55r 0.103 0.000 0.275 0.068 0:tll 0.llr 0.777 o.oo0 o.0oo o.z2z o.SS5 0.222 o.B0o 0.800
cA-l-PR û.000 0.272 0.363 0.045 0.318 0.228 0.000 0.228 0.485 0.057 0.185 0.407 0.000 o-259 0.148 0.040 0.680 0.280 o.oo0 0.000 0.615 0.076 0.307 0.000 0.000
CA-2-PR 0.000 0.716 0.119 0.014 0.149 0.361r 0.000 o.ll5 0.248 o.05r 0.085 0.728 0.000 o.llq 0.071 0.046 0.65r 0.302 0.000 o.ooo 0.j63 o.\St1 0.tgt 0.900 0.000
cG-l-r{1 0.000 0.277 0.000 0.388 0.313 0.193 0.000 0.032 0.{83 0.290 0.500 0.500 0.000 0.000 0.000 0.318 0.68r 0.000 o.oo0 0.000 0.312 0.625 0.062 0.000 0.000
clt-l-PR 0.000 0.596 0.288 0.019 0.095 0.653 0.000 0.t63 0.r02 0.08r 0.600 0.360 0.000 0.000 0.040 0.166 0.666 0.166 0.000 0.000 0.q00 0.500 0.too 0.000 0.000
ct¡-l-Sc 0.000 0.363 0.424 0.060 0.151 0.2r{! 0.000 0.224 0.À08 0.r22 0.283 0.264 0.000 0.132 0.320 0.068 0.586 0.344 0.000 o.0oo 0.137 0.206 0.655 0.000 o.o0o
00-1-HT 0.000 0.661 0.169 0.107 0.061 0.666 0.000 0.157 O.l40 0.0j5 0.629 0.lll 0.000 0.r85 0.074 0.300 0.500 0.200 0.000 0.000 0.500 0.tZS 0,375 0.000 0.000
E5-r-RS O.OOO 0.694 0.29À 0.000 O.Olr 0.424 0.000 0.532 0.043 0.000 0.260 0.730 0.000 0.010 0.000 0.000 1.000 o.0oo o.oo0 0.000 o.o0o l.o0o 0.000 0.ooo 0.000
lT-l-Rs 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.800 0.r00 0.6\5 0.322 0.000 0.032 0.000 0.500 0.000 0.500 0.ooo 0.000 o.0oo o.oo0 l.oo0 0.000 0.000
J-l-PR 0.000 0.379 0.206 0.000 0.413 0.312 0.000 0.531 0.125 0.031 0.233 0.\66 0.000 0.300 0.000 0.000 0.384 0.6r5 0.000 0.000 0.846 0.153 0.000 0.000 0.000

Ls-l-PR 0.000 0.{31 0.500 0.022 0.044 0.436 o.ooo 0.413 0.09r 0.057 0.506 0.431 0.000 0.024 0.036 0.333 0.666 0.000 0.000 0.000 0.4t6 o.Àt6 0.r66 0.000 0.000
LV-l-RS 0.000 0.750 0.200 0.025 0.025 0.613 0.000 0.250 0.t36 0.000 0.500 0.454 0.000 0.0À5 0.000 o.o0o 0.625 0.j75 o.0oo 0.000 t.oo0 0.()oo 0.000 0.000 o.0oo
x-IA-PR 0.000 0.r50 0.550 0.000 0.100 0.200 0.000 0.250 0.500 O.O5O 0.631 0.263 0.000 0.052 0.052 0.090 0.8r8 0.090 0.()OO 0.000 O.5()O 0.000 0.S00 0.000 0.000
r4c-2-.sc 0.000 0.321 0.586 0,o 0.080 0.263 0.000 0.526 0.r84 0.026 0.373 o-520 0.000 0.097 0.008 0.142 0.5!2 0.285 0.000 0.028 0.416 0.250 0.250 0.083 0.000
MR-r-Rs 0.000 0.367 0.930 0.061 0.040 0.357 0.000 0.375 0.232 o.o3S o.\52 0.396 0.000 0.132 0.018 0.130 0.652 0.217 0.000 o.oo0 0.333 0.500 0.166 ().ooo 0.000
PA-l-SC 0.000 0.800 0.200 o.o0o o.0oo 0.t53 0.000 0.423 0.423 o.ooo 0.166 0.166 0.000 0.666 0.000 0.000 0.3\2 0.657 o.ooo 0.000 o.0oo 0.000 0.000 0.000 0.000
PH-l-PR 0.000 0.548 0.365 0.048 0.036 0.!89 0.000 0.3!0 0.1r7 0.053 o.!2r¡ 0.q79 0.000 0.054 0.04r 0.105 0.473 0.421 0.000 0.000 0.250 0.500 0.250 0.000 0.000
PU-l-sc 0.000 0.574 0.264 0.068 0.091 0.56t 0.000 0.247 o.rq6 o.04ì 0.489 0.469 0.000 0.020 0.020 0.100 0.650 0.050 0.000 0.000 o.5ig 0.210 0,230 o.oo0 0.000
RP-l-ùfr 0.000 0.342 0.514 0.000 0.1\2 0.266 0.000 0.566 0.r66 o.0oo 0,648 0.297 0.000 0.027 0.027 0.r66 0.666 0.166 0.000 0.000 0.428 0.428 0.;42 0.000 0.000
sJ-l-PR 0.000 0.290 0.290 0,032 0.387 0.209 0.ooo 0.348 0.302 0.r39 0.250 o.\37 0.ûoo 0.112 0.000 0,000 0.640 0.320 0.ooo 0.ooo 0.68q 0.263 0.000 0.052 0.ooo

sJq-l-sc 0.000 0.767 0.232 0.000 0.000 0,767 0.000 0.t86 0.0À6 0.000 o.\s\ 0.272 o.ooo 0.272 0.000 0.125 0.375 0.500 0.000 0.000 0.000 o.0oo 0.000 o.oo0 0.ooo
TG-1-sc 0.000 0.562 0.406 0.000 0.031 0.345 0.000 0.436 0.054 0.r61 0.203 0.440 0.000 0.186 0.t69 0.000 0.285 0.714 0.000 0.000 0.047 0.380 0.571 0.000 0.000
lP-r-sc 0.000 0.700 0.200 0.057 0.042 0.608 0.000 0.t44 0.043 0.202 o.jl3 0.162 o.o0o 0.054 0.270 0.222 o.z2z O.SSS 0.000 o.oo0 0.250 0.46q 0.285 0.000 0.000
TV-2-SC 0.000 0.568 0,3r8 o.ot5 0,068 0.396 0.ooo 0.396 0.150 0.056 0.404 0.428 0.ooo 0.142 0.023 0,t25 o.\37 o.\37 o.ooo o.oo0 0.57t 0.428 0.000 0.000 0.000
uv-l-PR 0'000 0.483 0.322 0.096 0.096 0.341 0.000 0.390 0.243 0.024 0.]52 o.5oo 0.000 .0.ll7 0.029 0.r76 0.420 0.j52 0.000 o.o0o 0.600 o.oo0 o.qoo 0.000 0.000
PP-f-sP 0.000 0.621 0.289 0.028 0.057 0.186 o.ooo 0.277 0.297 0..039 o.2n 0.424 0.000 0.260 0.041 0.058 o.À50 0.470 0.000 0.019 0.538 0.384 0.076 0.000 0.000
õL-l-sP 0.000 0.333 0.111 0.000 0.555 0.227 o.oo0 0.500 0.r36 0.r36 o.2oo 0.731 o.ooo 0.066 0.000 0.000 0.250 0.150 o.ooo 0.000 0.692 0,307 0.000 0.000 0.000
Ll-r-sP 0.000 0.696 o.l8t 0.000 0.r2t 0.qt5 0.000 0.283 0.2\S o.056 0.269 0.576 0.000 0.153 0.000 0.058 o.7oS 0.2)S o.oo0 0.ooo 0.315 0.375 0.250 0.000 0,000
TL-l-ðf o.ooo 0.446 0.482 0.000 ù.uji o.\\2 0.000.0.5t9 0.0r9 0.0r9 0.4r7 0.388 0.ooo 0.r64 0.029 0.000 0.000 ¡.000 0.000 0.0ûô a.iso o.lzs 0.i:5 û.0û0 0.ûoû
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Ta be la con ten do as

t r izes de registro

bém, os va ìo res de

A N E X O 4.1

matrizes N L0G P referentes as ma-

por espaçamentos fixos. lnclui, tam
7

¡- ca ìcuìadös para as 33 secções

de poços,



ÂA AB ac /\D aE 8A BB 8C s0 BE cA CB CC C0 CÊ 0a DB OC DD DÊ EA EB €C ÊD EE ;T --L1o-)-
AB-1-sP57.42.9.35.9'600'00-].94.8'5840.62-3.58¡¡.l¡l:'"'i.,e--F'
AL'l-Âs l¡r'46 -3'12 -0 56 l oq -0'16 -3'\1 J2.37 -9.81 -0 67 -1.56 -0 ri5 -9,37 26,\t o.o0 o,o0 0.00 -0.3i r.r0 0,00 0.oo o-00 -r.92 -r.28 o.o0 20.u r28.or6 r6.92

AP-'-PR 30 13 -ll ll -1 46 -3 02 -1 44 -t2 65 3t 7\ -2-5s 3 28 -2.62 o tz -3,r 16.65 0.00 0.00 -).02 2.1\ -o,jl r0.,.r 0,00 -r.q! -2.62 o.o0 0.00 !7.42 tgz,zo:' ¡9,68AT-l-sP 53-27 -la 87 '6 17 0 00 -2 58 -10,58 35 76 -1 58 0.00 0 02 -5 93 '2 31 2t.99 5.96 o.0o 0.00 0.oo 5.96 0.00 0.00 -3,86 -r.16 -1.10 o.oo 36.17 22s.orJ ts.slcA-t-PR 5!'53 -8 5¡t -6 64 0 00 -0 J3 -9.08 ¡r0 20 -6.57 168 -3 oi -6.50 -6.sl i9.s6 1.as -1,92 -t.ss 6.70 -t.is z.92 0.00 -0,33 -3,0..1 -1.g? 0.00 il.87 252.r08 ?2.j6cA-2-PR 27 55 '1'73 '\'s6 0 00 -l l9 '\'oz 27 62 -9'30 2 66 -5 03 -!.21 -9.97 4l,ori -0.r6 -2.45 0.00 3,87 -0,98 5.r6 0.00 -0.28 -5.06 -2,44 o.0o jB.¡.! tg5.rsg 2r.0.tc0-l-¡{T 81 82 -9 !2 0'00 -3 88 -10 93 '9'57 \J 6l l.[3 1,54 -9.61 0.00 o,oz 7,3g 0.00 -0. 19 -3.]! !.09 0,00 ?2,40 0.00 -8.56 -8.42 0,00 0,c0 B¡,16 187.59ó 16.92ch-l-PR 86 06 -25'\2 '\'6J -0.{9 -¡r.77 -?5 53 9J,\1 -7 55 -0.29 -7.13 -1.{5 -7.83 ,.q.9r 0.00 -r.50 -0,\g -0.2g o.0o 7.20 0.00 -5.2r -6.60 -r.50 0.00 75.{9 4r0,265 21.03cN-l-sc 30 ,,9 -6 61 -3 24 o'00 2'25 -6'61 37 00 -8 97 0 94 '4 14 -2.8s '8.32 :j.89 z.\s 0.02 0.00 -0.r0 3,82 2.65 0.00 o.jB -\.62 ¡.90 0,00 r2,42 133.73J 2r.01D0-r-HT 87'73 -21 28 -8 \z '\'27 -7 55 -22'21 51'\o 7.57 0.89 -3 09 -8.,.t 6,06 16.7s l.86 -r,23 -3.63 -o-17 2.03 12.23 0.00 "7.55 -2,24 -t.07 o,oc gs,97 J66,?26 2.,.68Es-l-Rs ro'86 0'21 -5'75 0 00 0 00 -3 32 lg o" 'lo.il 0.ol 0 00 -3.91 -t2.oo 29.62 o,62 0,00 0.00 0.00 2.65 0.00 0.00 o.o0 0,00 0.oo 0.00 0.00 55.gj¡r 3.8¡,lT-l-Rs 28'96 -2 67 'l 0l o 0o 0 00 '2'67 66'\5 -ll l¡ 0 98 -1.3t -0 87 -t2,3q \2.28 0.00 0,00 o.Do 0.00 o.gB 0,00 0.00 o.0o 0,00 -r.6r o.oo 26,53 26\,21, 11,07J-l-PR 8{'93'11 07 '10'21 0'oo '5 82 -11 48 48.50 9.73 -0'05 -2.03 -lo,l7 8.02 3r.34 6.¡r9 0.00 0.00 r,24 4.0r 0.00 0.00 -6.s2 -2.83 0.00 0.00 \6.05 3s2.25\ 16.92

Lv-l-ßs l4 l0 -12 25 -5 04 -o {9 l ll -11.78 35'90 '7,26 0.67 0 oo -1.98 -7.16 40.75 o.16 0.00 0.00 0,64 r.71 0.00 0.00 r.l3 0.00 0.00 0.00 0.00 l3r.860 14.0711-IA-PR 71 75 -12 09 -7 54 0 00 -2 82 -8 7{ 70'02 -6.46 l.t9 -1.19 -7.t2 -6.86 {4.09 -0,r,, -¡,r{ 0.00 r.r6 -0.rÀ 5,5] 0.00 -2,81 0.00 -r.19 o.ao \2,55 3s. ,z\4 19.6g¡1c-2-sc 22'70 '7'82 2 55 0 00 -3'10 -7 82 29''.9 -\.8t 2'32 -5 a0 t,\7 -3.97 16.16 0.69 -2.r2 -t.31 3.6? -1,16 6.0{ o.0o -j.r0 -l,o8 -4.27 o.oo 6t,sr t99.r\2 22,16rlR'r-Rs 17 95 -8 90 -6 8¡r -! 97 -3'7\ '7'\g 3{.16 -7 8, J.61 -2 78 -9.93 -¡r,91 \2,2g -1.\o 0.00 -r.97 s,17 -t-g2 8,{o 0.00 -i.BJ -2.86 -2,rj 0.00 6:'.it ?72.421 22,j6PA-r-sc 5 Àl 3 ll 0 00 0'00 0'00 -0'45 t6'26 -t\.97 -t.80 0.00 -¡.20 -r¡r.86 )\.is 2.\5 0.00 0.00 -r.80 2.45 z,12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 l03.itó zl.o3?H-r-PR {3 q7 -10 35 -5 98 0 29 -1 66 -7'?5 \l'6.5 -9 25 1 05 '6 51 -6'57 -7.49 {6,88 0.00 -2.78 -o.gg ?.32 -0.i5 r.07 0.00 -1.70 -ó.7r -3.02 0.00 69.56 268,802 22.t6Pu-r-sc 42'85 -10'61 -6 ¡7 -l'80 -3 13 -10.02 35.97 -7 13 tr,84 '\.9s '6'\7 -s,31 \\,Jg o.0o 0.00 -2.2r 2.16 -r.26 rj.70 0.00 -\.0? -\,57 -2.49 0,00 \g.7i 2\9.689 2t.o)RP't-¡l 83 18 't1 95 '9 21 0'00 '8'lo -12'02 55'53 0.79 4 41 0.00 -8.37 -2.82 ll3.0¡l 0,00 -2.18 0.00 ¡.¡rt 0.00 0.00 o.o0 -5.12 -5.r3 -2.¡¡0 0,00 90.80 429.t73 t5.51sJ-l-rR 71 07 -12 72 -t¿ 36 -l 9l -2 04 '10'88 66 ó9 '7 5, t 29 -6 \5 -\.36 -i oj 40,89 -0.r6 0.00 o.0o 1.22 o,9i 7.r0 -0.80 r.¡¡¡r -q.47 0,00 -o.Br 49.76 358.¡¡16 22,36sJQ-l-sc 16 32 -l'¡3 -4 39 'o ll 0'00 -5'01¡ t7'23 -4'77 -0 19 0 00 -¡t.{5 -¡¡,65 27.i6 o.jt 0,00 -0.D -0.r0 0,51 0.00 0.00 0.oo 0.00 0.oo 0.00 0.00 66.5?9 9.q9TG-l-sc ?7 12 { 81 -6'91 0 00 -1 92 5 oo 15'35 '7.83 -0.78 '4 07 -6 91 -6,76 39.0i 4.r¡r -8,2t 0.00 0.00 2.lt 2.69 0.00 -r.9{ -¡,.q7 -8.J9 0.00 56.99 r99.929 19.68lP-l-5c lo 97 -7 03 -q 70 o'16 -5'67 -8 28 48 98 -7 09 -0.71 -8.07 -4 05 -7.2t 31,1¿1 r.17 -r.95 0.16 -0.72 ,,rr7 0.00 0.00 -6.47 -8.ti -j.zB 0.00 65.65 2r,r,167 22.16lv-2-sc {? 66 -5'56 -6'60 -0'29 -5 15 -6'86 41 56 -5 20 l'76 '1.¡'5 -6.60 -6.s1 \6.7\ -0,17 -¡/.rt o.i1 0.45 -0,17 l.15 0.00 -5.72 -r./,7 0.00 0.00 90,37 ,25,ó98 zz.t6uv-r'PR 5¡ 9¡ -8 99 -6'11 -l zo -3'7r -11 36 
'8 

2¡' -2't9 1 07 -7'\2 -6.29 -2,87 27,6j -0,a7 -r,s; -r.g3 -2.05 r,?5 u,it 0.00 -3.trt 0.00 -2.r0 0.00 59.66 269.907 22,j6PP'r-sP tl 80 -5 !l -2 78 '2.9È -e 26 '1 \8 35 71 0.t4 6.22 -6.6t -2'78 o,o2 12.67 4.32 -3.29 -t,2t 1.06 7.82 g,z5 -t,gt -7,9r -B-57 0.00 0.00 1t.t.s7 366.67., 23.68OL-l-sP 54 53 -8 01 0 00 0 oo -l 80 -6'07 21'5\ t l0 0 83 '1,21 '\.29 r,8r 29,63 I.rr 0.00 0,00 0.00 3.56 0.00 0.00 -3.ìs -1.2\ 0.co 0.00 zt.sr zts,so\ ,t\.07
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AflEX0

Lr-l-sP 78'22 -18 ól -5'60 -1 73 '3 t[ -18 61 54 82 -] 47 0'04 -2 89 '6.67 -1,20 16.?0 r.45 o.0o 0,00 o.0r¡ j.0o r,0j 0.00 -t.6{ -2.97 -r.oq 0,00 t2.63 trr,EiJ zl.o3
1_I-'.''.'{'97-8'9552'84¡¡.]8-]'5¡0'000.0o9.930'oo0.o0.4.20-2.l\.2.7\o.o064.88,l8'97|l8',l



Tabela contendo â espessura média das camadas, porcenta

gem de espessura totaì e porcentagem de camadas para âs

d iversas Iitoìogias (4, B, C, D, E), referentes as sec-

ções rea is (1) e simu'l adas (2).

A N E X O \.2.



ANEXO \,2.

Secções Litologias Espessura média porcentagem de porcentagem

das camadas (m) espessura total de camadas

('r) (1) (2) (t) (2) (1) (2)

A 25.74 27 .50

B t3.6B 14.5\
AB-I-SP C 10.34 11.63

D B. 57 8.21

E 12.78 12.00

A 10.00 10.55

B 23.8? 23.81

AL-1-RS C 15.28 13.75

D 5. OO 5.00
E 18.33 20.63

A 22.73 23.79

B 12.38 13.14

AH- l -HT c 6. B0 6.38

D 6.88 5.00
E 17 .86 20,63

A 9. 89 i 0.64

B l5.4B 15.99

AP.] -PR C B. 6i+ 7 .35

D 6.96 5.95
E 21 .6'0 28.75

A 31 -75 33.86

B 13.57 13.83

AT-I-SP C 10,00 13.52

D 5.00 5.00

E 16. 88 14.21

48.60 46.20 29.67 27.\5
r 8. i 8 19.20 20.88 21 .57

?0.98 22.80 31 .87 32.03
4.20 4.60 7.69 9.15
8. 04 7 .20 9. 89 9. 80

11,76 11.40 19.61 18.37

47.65 50.60 n33 J6,05

32.35 3o.Bo 35,29 38.lo
1 ,76 o .60 5 . 88 2.0\
6,tt7 6.60 5.88 5.4\

62.58 62.80 43.84 44.30

22.37 22.60 28.77 28.86

7 .31 7 .40 17.12 i 9.46
2.37 0,60 5.48 2.01

5.38 6.60 \.79 5.37

25.69 23.40 31 .5\ 26.96

53.0\ 58.20 4i.61 44.61

5.25 5.00 7.38 8.33

8,84 8.80 15.\\ 18.14

7.18 4.60 4.03 1.96

51.21 47.\0 28.99 26.12

22.98 26.00 30.\3 35.07

13.71 r 4.60 24.74 20.15

1.21 1.20 \.lS 4.48

10.89 10.80 11.59 14.18

('") (t )
(2)

- resultados obt¡dos de secçoes ¡eais,
- resul tados obtidos de secções sìmuladas.

(cont ínua)



Secções L itol ogi as Espessura média

das camadas (m)

ANEXO

CA. I -PR

A

B

c

D

E

B

c

D

E

A

B

c

D

E

4.2. (conti nuação)

('1) (r) (2)

CA-2-PR

tj.86 17.66

13.97 15.82

12.96 i 3.98
6. oo 5.63

14.00 15.71

9.50 10.66

13.07 13.16

12.00 13.23

6.33 5.7\
1 .36 1\.55

30.55 28.39

12.74 12.38

10.00 15.00

11.92 12.77

30.94 48.53

18.29 19.73

25 .2\ 29.95

i r .50 1?.39

3. 33 5. oo

25.00 28.75

11 .76 12.86

16. 86 16.55

9.06 9.50

6.00 5.7\
7 .17 7.14

Porcentagem de

espessura tota I

cG- 1-r.rr

(1)

26.22 22.60

33.22 38.60
24.\B z\.60

6 .29 5 .40

9.79 8.Bo

19 , 00 t6 .20

49 .66 45 . Bo

24.00 25.\0
6.33 6.20

1.00 6.40

34.06 35.20

24.\6 20. B0

1 .Z\ 1 .80

9,60 9.20

30.65 33.00

32,75 29.20

1t6.29 49.80

10.04 11.40

r.09 0.40

9.83 9.20

15 .27 14.40

45 .04 47 . oo

22.1\ ?2.80

6 .87 7.80

r 0.69 8.00

(2)

Porcentagem

de camadas

cl't - I -PR

(1)

B

c

D

E

B

c

D

E

19.63 18.29

31 .78 34. 86

25.23 25.1\
1\.02 13.71

9.35 8. oo

20.98 18.0r

39.86 \1 .23

20.98 22.75

10.49 r2.B0

7 .69 5.21

22.50 27 .93

38.75 37 .84

2.50 2.70

16.25 16.22

20.00 15.32

35.65 32.7\

36.52 38.05

17.39 20.35

2.61 1 .77

7.83 1.08

1\.53 12.67

29.91 32.13

27.35 27.15

12.82 15.38

15.38 12.67

(?)

cN- r -sc

(cont inua)



A N E X 0 \.2. (continuação)

-secções Litologias Espessura média porcentagem de porcentagem

das camadas (m) espessura total de camadas
:l

D0- | - T

A

B

c

D

E

A

B

c

D

B

c

D

E

A

B

c

D

E

A

c

D

E

ES- I.RS

30. 10 31 .36

10.49 11.81

7.22 6.66

7 .1\ 5.00

32.14 5\.29

7 .95 7.79
13.\l 13,59

11.25 r0.93

5. 00 5. 00

12.19 13.26

43.50 41 .\6
19.79 2t.02

5. 00 0. 00

21 .50 45.83

36.73 45 . 00

12.58 12.92

9.66 10.33

5. 00 5, 00

15. 00 r 6. 00

12.\6 11 ,25

11.53 r 1. 88

10.85 r 0. 82

7.50 5.00

10.45 1?.50

rT- | -RS

58.79 55.20

20.90 22.20

7.67 5.60

3.91 1 .80

8.lg 15.20

23,13 2t.B0

\9.25 53.80
26,86 23.60

0.75 0.80

16,74 12.20

37 .34 39, 80

40.77 37.00

0,43 o,oo

\.72 ll.oo

5r.90 46.80

21 ,20 27.40

15,76 18.60

1 ,36 0.80

9,78 6.40

33.91 31 .80

30.89 3\.20
27 .65 29,00

2.59 1 . oo

\ .97 4. 00

J-.I . PR

33.56 34.38

34.23 36.72

rB. 12 16.4t

9.40 T .03

\.70 5.\7

31.96 30.84

40.16 43.61

26.23 23.79

r.64 1.76

30.19 23.71

18. 87 24 .74

\5.28 45.36

1.89 0.00

3.77 6.19

25.00 18.84

29 ,81 38. 40

28.85 32.61

4. 8l 2.90

1 1.54 7.25

3r.03 28.30

30.54 33.96

29.06 31.60

3.94 2.36

5.42 3.77

LS- I -PR

(con t inua)



A N E X O \.2. (continuação)

Secçoes Li tologias Espessura média porcentagem de porcentagem

das camadas (m) espessurâ total de camadas

(,t)(l)(z) (m

LV-1-RS

A

B

D

E

A

B

c

D

E

H- 1A-PR

13.50 14.04

18.59 r8.56

16 -15 19.55

5.00 5.00

5.00 5.00

31 .47 30.\5
28.2\ 29.08

1\.\7 16.38

7 .50 5. oo

27 .50 38.33

8.64 9.05

10.52 9.94

8.65 I .97

6.\3 5.55

23.33 23.75

13,33 13.57

10.53 10.26

12.50 14.07

6.92 5.63

30 . 00 62.50

7.1\ B.82

20.68 17 .75

19.78 23.86

6. 1 r S.zz

llc - 2-sc

32.66 32.00

\7.98 49.00

16.9\ 17 .20

2.02 1.60

0.40 0.20

37 .41 26.80

33.57 \\.20
19,23 r9.00

2.r0. 0.80

7.70 9.20

20.71 22.80

33,2\ 32,60

?9.70 33.00

4.90 4.00

i r.44 7 .60

29.89 26.60

22.99 23.40

31 .61 3i.40
5,17 3.60

10.34 r5.00

\.93 6.00

44 .83 34.80

4\ "83 54"40

5.42 4,80

A

B

c

D

E

A

B

a

D

E

A

B

c

D

I'tR- 1 -RS

37.04 37.01

39.51 \2.86
r6.05 t\.29
6,17 5.19

1 .23 0.65

27 .87 22.22

27 .87 38.38

31 .15 29.29

6.56 4.04

6.56 6.06

23.\o 23.95

30.85 3r.r8
33.51 34.98

7.\5 6.84

\.79 3.04

27 .86 26.63

27.1\ 30.98

31 .43 30.43

9.29 8.70

\.29 3.26

11 ,\7 r 1.64

36.07 33.56

37 .70 39 .04

1\.75 15,75

(cont inua)



Secções L i to log ias Espessura méd ia

das camadas (m)

ANEXO

PH- I -PR

4.2. (cont inuação)

A

B

c

D

E

A

B

c

D

E

PU- 1 -SC

11.55 11.93

13.36 13.\2

ri.96 13.88

6.25 6.66

23.50 20.\5

12.27 12.8l

11 .89 il .08

12.12 12.56

8.33 6.75

16.25 20.\5

28.80 29.86

14.46 13.60

11.92 1\.5t
5.00 5.00

45. OO 38.00

19.75 19.00

22.37 23.33

I I .46 13.1+3

6.56 5.77

15 . 38 18. BB

12.50 13.38

r 3. oo 12.72

16.00. 16.92

5.00 5.00

Porcentagem de

espess urâ total

RP- I -HT

27.15 27.20

40 .47 40 .80

17.\9 22.20

z.6t 0. B0

12.27 9.00

30.34 29.20

35.39 36.80
17.70 19.60

5 .62 5 .,r0

1C.96 9.oo

\0.79 \\.20
22.95 23.\0
17 .50 23. Bo

0.85 r .00

17.85 7 .60

21 .64 15.20

46.58 53.20

15.07 18. Bo

5 .75 6. 00

r0 .96 6 .80

37.50 39.60

40.63 \i .zo

20.00 17 .60

1.88 i.60

A

B

I

D

E

Porcentagem

de camadas

SJ- I -PR

A

B

c

D

E

A

c

D

30.20 30.48

38.93 40.64

18.79 21 .39

5.37 1.60

6 .71 5 .88

29.93 27.1\

36.05 39.52

17.69 18.57

8. 16 9.52

8.16 5.2\

28.09 28.2\

31 .46 32.82

29 .21 31 . 30

3.37 3.82

7.87 3.82

18.02 13.61

3\.23 38.78

21 .62 23.81

r4.41 17.69

11.71 6.17

38.71 39.15

40.32 42.86

16.13 13.76

4 .84 4 .23

sJQ- 1 -SC

(continua)



Secções Litologias EspessuranÉdia

das camadas (m)

ANEXO

TG- I -SC

4.2. (cont inuação)

A 9.77 10.29 13.23 14.40 15.60 16.91

s 8.?2 8.¡g 22.77 22-80 31 .91 32.85
c 1\.79 15.36 \3.70 \2.\0 34.04 33.33
D 5.91 5.66 4.00 3.40 7.80 7.25
E 17 .66 21 .25 16 .3t 1 7. 00 1 0 .64 9 .66

TP- I -SC

Porcentagem de

espessura totâ I

A

B

a

D

E

A

B

L

D

E

TV-2-SC

11.77 12.46 30.62 32.\0
13.70 12.80 3\.15 33.80

9.66 9.47 15.72 17.80

5. oo 5.00 1 .63 1 .80

17.37 15.43 17 .89 1\.20

12.03 12.35 25.72 25.20

12.07 10.52 28.61 28,20

12.73 14.61 2\.28 29.80

5 .63 5 .71 2.60 1 . 60

\6.\3 5\.29 18.79 15.20

15.83 16.7\ 30.45 28.80

12.68 13.\6 33.33 36.60

9 . 84 10 . 44 19.55 18. B0

B.rB 7.1\ 5.77 4.oo

34.00 \9.16 r0.90 11.80

Po rcen ta gem

de camadas

UV- I -PR

B

c

D

E

A

B

c

D

E

PP- 1-SP

32.21 30 .95

30.87 31 .\3
20.13 22.38

\.03 4.29

12.75 10.95

29.37 27.87

32.54 36.61

26.19 27.87

6.15 3.83

5.55 3.83

25.\Z 2\.\3
34.75 38.6\
26.27 25.57

9.32 7.95

\.24 3.41

25.73 25.11

34.50 35.\3
r9.88 2t.52

14. 04 1\ .35

5 . B5 3.59

12.73 12.95

1 0 .68 't0 .63

7.06 7.60

6.66 5.63

44.50 48.75

27.52 29.00

30.96 33.60

11 .79 14. 60

7.86 7.?0

2t.87 r5.60

(cont inua)



Secções L ito logias Espessura média

das camadas (m)

A N E X 0 4.2. (continuação)

0L- r-sP

A 48.18 49.76 50.96 41.80 2t.57 15.79

s 12.50 11.37 2t.63 73.20 35.29 38.35
c 14. 16 15.93 16.35 27.\0 23.53 32.33
D 5.oo 5.00 0.96 1.40 3.92 5.26
E 13.13 14.09 10.10 6.20 15.69 8.27

Lr-l-sP

Porcentagem de

espessura tota I

A

B

c

D

E

A

B

c

D

E

TL- .I -HT

2\.83 25.\2 40.45 36.60 27.10

15.37 16.37 35.39 40.60 38.32
r r . 19 r 0.44 13.20 14.20 19.63

7.77 5.00 3.93 2.00 8.41

17 .86 20 .63 7 .02 6. 60 6 .5\

15.12 16.22 31 .94 29.20 28.48 26.95

rr.B3 12.08 23.83 25.60 27.15 31 .74

13.24 15.82 33.17 34.80 33.77 32.93

5.oo 5.00 7.21 1.40 5.96 4.19

25.71 32.1\ 8.85 9.00 \.6\ \.19

Porcentagem

de camadas



Tabela contendo as matrizes de contingência referentes

ås matrizes tabuladas por mudanças do tipo litológico

(anexo 2.2.). lnclui, também, os valores de x2 calcula

dos para as 33 secções de poços.

AN EXO 4.3.



AB-1-SP 6.68 r2.r9 3.l9
AL-r-RS 3.40 3.80 1.20

All- I -r{1 19.70 13.57 \.82
AP-l-PR 20. r r 2.95 10.19

AT-r-SP 6.51 8,58 2.96

cA-r-PR 6.31 \.87 4.5 r

cA-2-PR 2j.08 1\.03 8.50

cc-l -l1T 6.27 0.40 4.45

cM-r-PR 17.9q 9. r5 2.20

cN- r -sc 8.18 9.23 q.96

D0- l -¡{T 20.93 9.92 7.3\
Es- 1-Rs 35.8\ 25.35 1.79

tT- r -Rs 3.lB r0.18 0.61r

J-r -PR 7.93 ?.68 3,22
LS- r -PR 27.89 26.30 3.80
LV- 1-RS r5.65 7.65 2.78

M- |A-PR 5,68 5.1\ ?,97

¡rc-2-5c 26.73 29,08 8.2 r

l4R- l -RS 14,9lt 13.89 6.03

PA- ¡ -Sc 2.\3 3.)6 3,27
PH- r -PR 27.82 21.38 5.56
PU-1-SC 30.0r r6.52 6.7\
RP- l -lif 9.13 11.26 r.83
sJ- 1-PR 9.09 6,61 s.ti

sJq-l-sc 15.57 8. 16 2.97

TG-l-SC 9.90 10.lr3 2.\8
TP- l -SC 23.00 12.16 2.96

lv-2-sc 14.40 fl.4r \.35
uv- r -PR 9.69 8.23 \.12
PP- r -SP 22,93 16.4r r¡.q6
0L- l -5P 5.50 1r.00 LC0

L l-r-sP 12.77 6.50 1r.09

TL-l-¡rr 1\.93 19.2\ 3.\5

AB AC AO AE

J -7t 6.2 r

0.40 3.40

3.50 19.70

r.68 20.rr
2.37 6.5r
2.3\ 6.31

4.35 26.67

3.03 6.62

3.66 l7.9tr
\.79 8.38

2.94 20.93

0.26 35.59
0.32 3. r 8

3.22 1.66
3.80 27.26

0.35 1Â.92

r .08 5.rI
2.81 26-43

r .3 r 14.67

- 2.\3
3.22 27,53
l¡.38 3 0.0r
r.8l 9.39
3.93 8.60

- 16.3r

3.5\ 9-72
8.87 22.68

1.90 14.À0

I .21 t0.?5
2.70 U.70
3.25 5. t9
1.69 12-77

2.0r r5.20

I

¡

I

7. \5 I .95

5.87 r .85

8.25 2.93

\.61 15.92

6.51 2.2\
7.75 7 .17

28.69 17.38

0.70 7.66
8.63 z. o7

13.7r 7.36
8.69 6. !4

4r.!5 2.93
¡r.85 0.3 0

8.48 3.56
25.\J 3.68
8.À2 3 -06

5. r { 2.97

38. l0 10.75

15.87 6.89

8.75 8.50

2\.51 6.38

r6.90 6.90

9. 65 | .57

9.17 7,17
8. 16 2,97

r7.93 \.25
l r .99 2.92

13.1\ 5.23

10.89 5.45
2\.02 16.78

4.89 1.22

10.,{5 6.58

r7.87 3.20

A ¡{ E X 0 t.3. (ÊÊ)

- 
Trånstçõe5 lltoló9tcae 

-

2.3¡ rr.85 7.79
0.62 3,60 5.56
2.13 13.57 8.25

2.93 2.95 4.61

r.80 8.58 6.51

3.73 \.87 7.75
8.89 13.63 28.29

5.22 0.43 0.70

3.\5 9. 15 8.63

7.11 9.06 r 3.16
2.58 9.92 8.69

o. \2 25.60 \2.17
0.r5 9.86 \.10
3.56 7.18 8.21

3.68 26.01 25.72

0.38 7.\6 8.61

I .08 4.88 5.39

3.69 28.5t 37.80

r .50 13.89 r6. r6

- 3.36 8.lS

3.69 21.38 24.77

4. 48 16.52 r 6.90

1.57 11.58 9.65

5.45 6. q0 9,3s
- 8.3ì 7.97

6.08 r0.43 r8.25

8.7s 12.16 12.16

2.29 11.\1 13.1\
r .60 8.50 r 0.63

3.95 16.\1 2\.25

3.g7 3.54 4.S8

2.71 6.26 r o.06

r .87 r 9.58 r7.87

3.n 4.40 3. r o

l .96 0.65 t,20
2.02 1.\7 \.82
2.34 0. {3 r0. r9

2.96 2.37 2.66

5-53 2.88 4.5r

8.88 4.54 8.37

0. r19 0.34 \.70
1 . 06 r .76 2,20

?.96 7.69 4.96

3.05 1.22 7,3\
2.lr 0.30 1,79

0.9! 0.47 0.64

3.33 3.33 3. 1 I

3.51 3.51 3.76
r.53 0. r9 2.71

2.82 1.03 2.82

11.60 3.98 8. fi
6.52 't. \2 6.03

.78 - 3.27
\.95 2.87 5.56

3.80 2.\7 6.7\
1.93 t.93 1,88

5.33 4.05 5.00
1.l,2. - 3. oj
\.56 6.52 2.48

r .56 4.69 2.96

&.r5 r.8r \.35
\.52 1.33 q.2S

12.ß 2.85 11. \6

0.83 2.7 r 0.94

3.zi t.j3 4.09

\.12 2.\t 3.51

.2.04 3.73
1.85 2.07

2.93 2,02

15.92 2.3\
2.02 2.66

7 ,17 5.53
17 .38 9. or

7.66 0.49

2.07 l .06

7.36 8. r I

6.1{4 3.05
2,95 2.09

0.30 0.97

3.56 3,tt4

3.72 7.5r
3,13 1.53

3.12 2.82

r 0.75 1r.70

7.01 6.52

8.50 r r .78

6.\5 \.95
6.90 3.80
1.57 1.93

7.33 5.3t
2.90 i.52
\.33 \.56
2.96. 1.56

5.23 4. 1 5

5.3 | \.52
t6.94 r2. r3

t.22 0.89

6. s8 3.35

3.20 ì. 12

(n) valores de x2 tabeìädos p€rô s Ê 0ì05 e ((m - ¡)2 - x) graus de llberdade

(it) For¡,n suprloldas as translções AA, DB, CC, DD e EE

l. 15 3.67 2.\1
0.22 0.60 0.93

0,52 3,50 2,13

r . (9 r .88 2.9t
0,73 2,66 2.02

2,66 2.3\ 3,79
2.79 \.28 8.89

3.71 3. \2 5.57
o.\2 J.66 3.\5
l.2 r 4.96 7.36
0.90 2.9\ 2.58

0.02 0.26 0.\2
0.03 0.64 0.30

1. rrrr 3.ll 3.56
0.51 3.76 3.72
o.07 0.34 0.39

0.59 r.03 r.r4
r.13 2.78 3.69
0:61 t_t r.83

0.75 3.51 \.07
r . 0r 4. ¡g 4.1r8

0.31 2.19 t.83

3. 17 
'.80 

5.57

1.55 3.71 6.50

r.lt 9.20 9.20
0.69 r ,90 2,29

0.66 1.25 1.56

r.99 2.92 \.32
0.72 3.07 3,97
0.87 1.93 3.09
o,\t 2.3\ 2.13

4.40 r.l5
r .04 0.3t
t.\7 0.52

0. !3 I .49

2.66 0.92

2. 88 2.66
4.61 2.79

0.36 3.96
1 .76 0.1r2

8.1r 4.36

1,22 0,90

0. 30 0. 02

0.97 0.06

3.\\ I .44

3.5 r 0.5 |

0. r 9 0,07

r .03 0.59

4.or r.rl
r .70 0.74

1.13 0.8r

2. À7 r .0r
2.25 0.37

4, 05 3.17

6.85 1.62

!.86 ! .18

r . Br 0.69

1.33 0.66

3.09 2.16

2.89 0.72

l .58 0.99
2.75 0.{9

3\.26 f 5,51

1r.92 12,59

69. t8 t ¡¡.07

r 03.58 12.59

59.60 r 5.5r
69.01 16.92

12\.6' 16.92

38.4t 11.07

39.19 r5.5 r

83.55 16.92

57.01 16.92

97.71 5.99
\6.82 3.84

93.72 12.59

58.19 r5.5r

38.82 9.49

56.8t r 1r.07

93.21 t9.68
\\.71 16.92

\9.9t 16.92

49.19 16.92

59. {8 16.92

\8.si r lr. 07

86.07 15.51

sg.ll t4.07

97.09 14.07

8r.62 16.92

t3.65 t 5,51
27.32 r 5,5r
86. o, r 8.3 r

60. 13 fl .07

\3,95 14.07

74,9{ iz.ii



A N E X O 5,

Vetores de probabi I idade fi xa,



l'latriz composta pelos vetores de probabil idade fixa obti

dos por potenciação contínua de matrizes de probabi I ida-

de de transìç6es calculadas, Acompanham as potências re-

ferentes â estabil ização dessas matrizes.

A N E X O 5,1.



- 
estágios litoló9¡cos 

-
A B C D E P(*)

AB-l-Sp 0.\7s 0.rgo 0.210 0.043 0.0g0 2g
AL-I-RS 0.121 0.477 0.339 0.017 0.043 29
Ar4-f -r1T 0.625 0.223 0.073 0.023 0.053 32
Ap-r-pR 0.256 0.530 0.052 0.088 0.071 36
Ar-l-sp 0.515 0.236 0.138 0.012 0.097 40
cA- 1-pR 0.262 0.332 0.7\\ 0.062 0.097 39
cA-2-pR 0.168 0.458 0.?20 0.058 0.093 26
CG- I -HT 0.355 0.243 0.012 0.096 0.292 48
Cl'l-l-PR 0.327 0.\62 0.100 0.0t0 0.099 40
cN-1-5C 0.15i 0.451 0.226 0.06g 0.101 20
D0-1-HT 0.587 0.208 0.076 0.039 0.087 70
ES-l-RS 0.23t 0.498 0.262 0.007 0.000 t4
rT-1-RS 0.171 0.382 0.417 0.004 0.024 60
J-I-PR 0.507 0.220 0.161 0.013 0.096 60

LS-r-pR 0.335 0.312 0.276 0.025 0.049 zo
LV-1-Rs 0.319 0.487 0.169 0.020 0.003 23
14-14-PR 0.357 0.35t 0.193 0.021 0.076 60

MC-2-SC 0.707 0.332 0.797 0.049 0.114 \3
l4R-l-RS 0.301 0.?37 0.320 0.052 0.087 60

PA-l-sc 0.049 0.448 0.448 0.054 0.000 2\
pH-t-pR 0.27\ 0.4i1 0.175 0.026 0.111 37
pu-i-sc 0.303 0.353 0.176 0.056 0.109 24

Rp-l-¡lT 0.4?t+ 0.230 0.r78 0.009 0.158 80

SJ-I-PR 0.210 0.\77 0.152 0.058 0. t00 44

sJQ-1-sc 0.384 0.397 0.199 0.018 0.000 zj
TG-l-sc 0.r34 0.233 0.438 0.040 0.154 25

rP-r-sc 0.308 0.347 0.157 0.0i6 0.170 25

TV-2-SC 0.257 0.286 0.242 0.026 0. 187 80

uv-l-PR 0.311 0.327 0.194 0.057 0.109 70

PP-I-SP 0.279 0.3i8 0.120 0.080 0.201 80

0L-r-pR 0.\t7 0.226 0.186 0.010 0.099 70
Lr-1-SP 0.404 0.357 0.137 0.040 0.060 30
TL-1-HT 0.324 0.240 0.335 o.oz2 0.076 44

A N E X 0 5.r.
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Hatriz composta por vetores de probabil idade fixa obti-
dos por s imu I ação não-markoviana.
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AB-1-SP 0.ir94 0.r94 0.210 0.036 0.066
AL- I -RS 0. 1 18 0. 498 0. 340 0. 018 0.026
AH-l-t4T 0.642 0.220 0.074 0.029 0.036
Ap-l-pR 0.268 0.53\ 0.054 0.082 0.062
Ar-l-sp 0.524 0.250 0.r30 0.010 0.086
cA-l-pR 0.270 0.3\2 0.2\2 0.060 0.096
cA-2-pR 0. i54 0.492 0.216 0.058 0.0g0
cG- 1-HT 0.364 o.z5z 0. 010 0. ttz 0.262
CM-I-PR 0.33\ 0.468 0.102 0.010 0.086
cN-1-SC 0.144 0.\78 0.222 0.064 0.092
D0-1-t'rT 0.602 0.209 0.096 0.030 0.074
ES-I-RS 0.2\2 0.519 0.232 0.008 0.000
rT-l-Rs 0.154 0.412 0.414 0.002 0.018
J-l-pR 0.520 0.236 0.149 0.010 0.096

LS-i-PR 0.344 0.330 0.264 0.030 0.032
LV-r-Rs 0.326 0.496 0.160 0.014 0.004
¡4-IA-PR 0.368 0.374 0.172 0.oz\ 0.062
r4c-z-sc 0.206 0.34\ 0.304 0.048 0.098
r"rR-l-RS 0.314 0.232 0.328 0.052 0.07\
PA-r-Sc 0.056 0.452 0.\5\ 0.038 0.000
PH-'l -PR 0.278 0.430 0.166 0.028 0.098
pu- i -sc 0.316 0.364 0.172 0.052 0.096
Rp- r-MT 0.432 0.746 0.17\ 0.004 0.144
SJ-]-PR 0.208 0.500 0.148 0.054 0.090
JQ-l-sc 0.388 0.412 0.184 0.016 0.000
TG-I-SC 0.12\ 0.256 0.\42 0.038 0. 140

Tp-i-sc 0.318 0.360 0.152 0.014 0.156
TV-2-SC 0.268 0.284 0.250 0.026 0.172
uv-l-PR 0.370 0.342 0.lgo 0.052 0.096
pp-1-sp 0.288 0.328 0.132 0.070 0.192
ol-r-pR 0.494 0.2\? 0.168 0.009 0.099
Lr-r-sp 0.400 0.386 0.124 0.048 0.042
TL-I-MT 0.332 0.238 0.3\Z 0.026 0.062
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A N E X O 6.

Hatrizes de coeficientes de cor re I ação de Pea rson.
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Referente à matriz apresentada no anexo 3,1,
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Referente â matriz apresentada no anexo 3.2.
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Referente à matriz êpresentada no anexo 1.2,

ANEXO
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Referente å matriz apresentada no anexo 3.3,

A N E X O 7.3.



aL-1.i5 0,r9t0 0,0000

¡f-r-¡r 0,2676 0.¡5t0 0.0000

ar.r-¡i 0.rt0[ 0.1757 o,ro9? 0,0000
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r!-r-Pß 0.21t3 0,¡4rt 0-?5rt o,r?73 0.rú7( 0.2r9r o,2oDt o_2D0 0. r2ì7 0.?270 o, r339 0.?r¡09 0,¡736 0,26{5 o.0ooo
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Re fe ren te ã matr¡z ap resentada no anexo 5.1.

A N E X O 7.4.
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Tabelas de Uniões para construção dos dendrogramas.

ANEXO



Referente å rnatrîz apresentada no anexo 6.1.

A N E X O 8,1.



Secções agrupadas nÍvel de s imi I ar idade

AT-l-SP TL-l-MT 0.965\g
cA-1-PR SJ-1-PR 0.97932
cA-2-PR PH-1-PR 0.96394
cH-1-PR PU-1-SC 0.96608
ES-1-RS PA-l-SC 0.87966
M-IA-PR Lt-1-SP 0.9696\
AL-l-RS tT-t-RS 0.94393
AP-1-PR CA-2-PR 0.9\075
AT-1-SP 0L-l-sP 0.95835
cA-l-PR H-1A-PR 0.95226
ES-l-RS SJq-1-SC 0.74359
MR- 1-RS TV-z-SC 0.94619
uv-t-PR PP-l-SP 0.94058
AT-1-SP J-t-PR 0.89064
CA- 1-PR CH- I -PR 0.9329t+
D0-r-tlT uv-t-PR 0.92\64
AL-1-RS TG-l-SC 0.86824
l'lc-2-sc |4R-1-RS 0.91729
AL-1-RS AT-1-SP 0.84539
AP-1-PR CA-i-PR 0,90970
AB-t-SP LS-l-PR 0.97972
AL-l-RS rP-l-SC 0.93380
AP-l-PR HC-2-SC 0.88600
AP-r-PR RP-1-MT 0.87699
cG-l-r4T D0-1-r'1T 0.86025
AB-r-SP CG-1-f4T 0.85014
AB-1-SP AP-1-PR 0.78998
AL-t-RS CN-1-PR 0.7\592
A8-l-SP AL-1-RS 0,72099
AB-1-SP AM-1-MT 0.6?\32
ES-1-RS LV-1-RS 0.5BBg2

AB-1-SP ES-1-RS 0.43449

A N E X O 8.1.



Referente à matr¡z apresentada no anexo 7.1,

A N E X O 8.2.



5ecções agrupadas nível de similaridade
AT- I -SP TL- I -MT 0. 07649
cA-l-PR SJ-1-PR 0.05222
cA-1-PR PH-l-PR 0.06301
ES-l-RS PA-l-SC 0.12790
AL- 1-RS tT- I -RS 0.12036
AT-1-sP 0L-l-sP 0.08633
l4R-i-RS PU-1-SC 0.07299
uv-l-PR Lt-1-SP 0.07460
AB- 1-SP UV- 1 -PR O. OB79I

AP- 1-PR CA-2-PR 0. 07899
cM-l-PR 14-IA-PR 0.07893
|4C-2-SC MR-l-RS 0.0BBB5
cA- 1-PR Clt- 1 -PR 0.09652
D0-l-r4T PP-1-SP 0.09414
AP- r -PR MC-2-SC 0. 09799
AT-l-SP J-t-PR 0.l34gg
TP-l-SC TV-2-SC 0.10081
AB-t-SP DU-l-t',tT 0,l0Bl4
AB-1-SP LS-I-PR 0.12000
AP-I-PR CA-I-PR 0.11267
AB-l-SP TP-1-SC 0.12531
AB-l-SP AP-l-PR 0.132811

AB-r-SP CN-l-SC 0.14865
AL-I-RS TG-I-SC 0.15837
ES-r-RS SJQ-1-SC 0.17550
AB-I-SP CG-1-|4T 0.17123
AL-1-RS AT-1-SP 0.15473
AB-1-SP RP-1-HT 0.1g88g
AL-1-RS ES-1-RS 0.22679
AB-t-SP Al4-1-MT 0.23381
AB-1-SP AL-1-RS 0.26152
AB- 1-SP LV- r -RS 0.28833

A N E X O 8.2.



A N E X O 8.3.

Referente à matriz apresentada no anexo 6.2.



::=
Secções agrupadas nÍvel de similaridade

:
AB- 1 -SP CG- t -MT 0,99662
AL-l-RS Lt-1-SP o.g22o3
AT-I-SP 0L-1-SP 0.96919
cA-t-PR RP-1-MT 0.97672
CA-2-PR PH- 1 -PR o.g73g4
c¡,t-t-PR TV-2-SC o.g3g77
ES-I-RS PA-I-SC 0.gl5g4
14-IA-PR SJ-l-PR o.98726
uv-1-PR PP-1-SP 0.94653
AT- 1 -SP TL- 1 -¡,tT 0. 955 0l
cA-1-PR M-IA-PR o.g5g27
CA-2-PR PU- 1 -SC 0. 95 I 07

cM-1-PR LS-l-PR 0.910gg
Ar-l-sP TG-1-SC 0.ggg4g
cA- I -PR J- I -PR 0.95043
cl4- l-PR TP- I -SC 0. 8906 t

MC-2-SC MR- I -RS 0.93593
AL- 1 -RS AT- t -SP 0. BB29B

cA-l-PR CA-2-PR 0.gt0r3
D0-1-¡4T UV-l-PR 0.91956
AP-l -PR CA-l -PR o. gB3Bt

D0-1-MT MC-2-SC 0.86994
AP- l -PR D0- I -MT 0. B456 1

AP- 1 -PR CM- 1 -PR o.B12o2
cN-t-sc sJQ-l-sc 0.75671
AB- I -SP I T-l -RS 0. B0l 94
cN- l -sc LV-l -RS 0.6g236
AB- 1 -SP AP- 1 -PR 0.77215
AB-1 -SP AL-t -RS 0.73595
AB-I-SP CN-I-SC 0.525\3
AB-1 -SP ES-l -RS 0.4gozo
AB-t-SP AM-1-l4T 0.21792

A H E X 0 8.3.



Referente å ma triz apresentada no anexo 7.2.



Secções agrupadas nível de similaridade
AL-l-RS Lt-l-sP 0.10446
AT-I-SP 0L_1_SP 0.07529
cA-1-PR SJ-1_PR 0.06149
CA-2-PR PH-t_PR 0.05993
ES-l-RS PA_1_SC 0.121\7
LS-l-PR TP_l_SC o.0gg27
uv-l-PR PP-I-SP 0.07960
AL-1-RS TG-l_sc 0.12090
AT-1-SP TL-l-r4T 0.09044
cA-1-PR 14-IA-PR 0.07643
CA-2-PR PU-l-SC 0.07614
AB-l-SP CG-i-t4T 0.12615
cA-l-PR J-I-PR o.ogtzg
r4c-2-sc |4R-1-RS 0.0999B
AP-l-PR CA-2-PR 0.10511
cA-l-PR RP-1-l4T 0.09970
cl'l-l-PR TV-z-SC 0.09857
¡tc-2-sc uv-r-PR 0.10027
cl'r- I -PR LS-1-PR 0.12011
D0-l-r4T ¡1C-2-SC 0.l2t0g
AL-]-RS AT-l-SP 0,14134
AP-1-PR CA-l-PR 0.13972
cM-t-PR D0-1-|4T 0.13523
AP-l-PR CM-l-PR 0.16126
cN-1-SC SJq-1-SC 0.16631
AB-i-5P AP-1-PR 0.17147
AB- t -SP tT- l -Rs 0. t 9450
AB-l-SP AL-1-RS o.2t87B
cN- 1 -SC LV- 1 -RS 0.22531
AB-1-SP ES-1-RS 0.27591
AB-1-SP CN-t-SC 0.29557
AB- 1 -SP Ar4- 1-HT 0,35\79

A N E X O 8.4.



Referente ã matriz apresentada no anexo 6.3.

A N E X 0 8.5.



AL-l-RS TG-l-SC 0.79090
AP- i -PR LV- I -RS 0,96\97
AT- 1 -SP TP- I -SC 0.75739
CA-2-PR Lt-l-SP 0.9\853
c¡{-l-PR PU-t-SC 0.89536
J-I-PR oL-I-SP 0.ggt7g

l4R-l-RS RP-1-l4T 0.91102
TV-z-SC PP-1-SP 0.93324
AB- I -SP TL-1-¡1T 0.7\575
cA-1-PR SJ-1-PR 0.91162
CA-2-PR ES-l -RS 0.79907
LS-r-PR r4R-l-RS 0.89628
PH-1-PR TV-2-SC 0.Bt75g
LS-l-PR HC-2-SC 0.84107
cM-l-PR D0-1-MT 0.795\6
AP-l-PR UV-1-PR 0,76992
CA-2-PR PH-l-PR 0.74400
AP- ]-PR CM- I -PR 0.69255
CA-2-PR LS-l-PR 0.68/o62
CN-I-SC ¡1lA-PR 0.69052
AP-I-PR CA-2-PR 0.60\32
AT- l-SP SJ0- I -SC 0.6366\
cA-l-PR J-I-PR 0.63836
AB-1-SP AL-1-RS 0.5\07?
Ar.1-1-t.lT AT-1-SP 0.52.366
AP-l-PR CA-1-PR Ð.45760
AB- 1 -SP tT- 1 -RS 0.46238
AP-l-PR CN-1-SC 0.346t+7
AB-1-SP AP-1-PR 0.23907
Ar4- l -r.1T PA- 1-SC 0.23853
AB-I-SP AM-I-MT 0,1937 1

AB-1-SP CG-1-MT -0.09531

Se cçõe s agrupadas

ANEXO 8.5.

nÍvel de similaridade



Referente å matr¡z apresentada no anexo 7.3.

A N E X O 8.6.



Secções agrupadas nÍvel de similaridade
AL-1-RS l-G-l-Sc 0.1\021
AP- 1 -PR LV- 1-RS 0.15737
AT- t -SP TP- l -SC 0. 14604
cA- I -PR SJ - 1-PR 0. 1 1435
CA-2-PR Lt-1-SP 0.07161
J-l-PR 0L-l-SP 0.12039

MR- 1 -RS RP- l -HT 0. 09934
ïv-2-sc PP-l-SP 0.06996
LS-i -PR MR-1-RS 0.09552
PH-1-PR TV-2-SC 0.1126\
CA-2-PR PH-I-PR 0.133\5
CH-I-PR PU-I-SC 0.l0tgg
LS-I-PR MC-2-SC 0.112\5
cM-r-PR D0-1-MT 0.13973
LS-I-PR UV-I-PR 0.l4g5g
AB-t-SP CN-l-SC 0.17410
CA-2-PR L5-1-PR 0,15983
AB-l-SP AL-l-RS 0.192\6
CA-2-PR C¡4-1-PR 0.17728
AB-1-SP AT-1-SP 0.20317
cA-r-PR J-I-PR 0.18623
AP-l"PR CA-z-PR 0.21019
AP-I-PR H1A-PR 0.23034
PA- 1-Sc SJQ- 1 -SC 0.21938
CA- 1-PR TL- 1 -MT 0.2t+027

AB-1-SP PA-r -SC 0.25665
AP- l-PR CG- 1 -HT 0.27585
AB- 1 -SP CA- 1 -PR 0.27680
AB-I-SP Al4-1-t4T 0.31112
AB- 1-SP AP- 1 -PR 0.31721
AB- 1 -SP ES- 1 -RS 0.36856
AB-r-SP Lr-1-RS 0.48493

ANEXO 8.6.



Re fe ren te å matriz apresentada no anexo 6.4.

A N E X O 8.7.



Secções agrupadas nÍvel de similarîdade
AM- 1 -MT D0- | -Hr 0.99840
AT-I-SP J-I_PR 0.99750
cA-t-PR LS-l -PR 0.g5ggg
CA-2-PR CN-l-SC 0.99768
tT- 1-RS MC_2-SC 0.96692
t4-IA-PR uv-1-PR o.gg77\
MR- I -RS TL - 1 _MT 0. g9g0l
TP-1-SC PP-l_SP 0.96009
AL- 1-RS PA- i -SC 0.95023
AT-t-SP 0L-1-SP 0.993\1
CA-2-PR SJ-I_PR 0.96169
H-IA-PR PU-1_SC 0.98856
AB-i-SP AT-1-SP 0.98213
AL-l-RS tT-t-Rs 0.927\1
cM-1-PR PH-l-PR 0,g75gg
M- IA-PR SJo- 1-SC 0.g7762
AB-l-SP RP-l_1.1T 0.9622\
fi4- I -PR LV- 1 -RS 0.964\1
l'1-ÎA-PR Lt-1-SP 0.96734
AB- 1 -SP Al.t- I -l4T 0. g3gg0
CA-2-PR ES-l -RS 0.94496
cH-l-PR M-IA-PR 0,92921
AP-1-PR CA-z-PR O.B6684
cA- 1-PR l"lR- t -RS 0.90021
AL- 1 -RS TG- I -SC O.7ït3ti
cA- i -PR TV-2-SC 0.94154
cH-t-PR TP-t-SC 0.88040
AP-l-PR Clt-1-PR o.Bt723
AB-I-SP CG-1-MT 0.64372
AP-1-PR CA-1-PR 0.69548
AL-t-RS AP-t-PR 0,536\3
AB-l-SP AL-1-RS 0.155g9

-

A N E X O 8.7,



Referente ã matr iz apresentada no anexo /.4.

A N E X O 8.8.



Secções agrupadas nivel de similaridade
AL-I-RS |T-1-RS 0.06023
AH-l-tlT D0-I-r,tT 0.02486
AT-1-S|' J-1-PR 0.01305
CA-2-PR CN-t-SC 0,01057
iiR-l-Rs TL-l-t"lT 0.0lBBg
PU-I-SC UV-1-PR 0.01459
AL-]-RS PA-I-SC 0.06661
AT-l-SP 0L-l-SP 0.02275
CA-2-PR sJ-l-PR 0.04052
14-IA-PR PU-t-SC 0,03255
AB- l -SP AT- I -SP 0 .03236
cA- I -PR I,|C-2-SC 0.03547
LS-I-PR r.lR-l-RS 0.04516

sJQ-l-SC Lt-1-SP 0.04456
TP-1-SC PP-l-SP 0,0\027
Aß- 1-SP RP- 1 -ilT 0. 046tr8
CA-1-PR TV-2-SC 0.05000
M-14-PR PH-]-PR 0.04359
AB- l -SP Ar'1- t -l4T 0 .08980
ctl-l-PR LV-1-RS 0.05399
H-|A-PR TP-l-SC 0.05504
cA- | -PR LS- 1-PR 0 .06592
CA-2"PR ES-I-RS 0.06831
cr,,t-l-PR sJQ-1-SC 0.06626
ci'l-1-PR ¡4-1A-PR 0.07697
AP- l-PR CA-z-PR 0.09 136

cA-1-PR Cl4-1-PR 0.09160
AL-r-RS TG-I-SC 0,117?9
AP-I-PR CA-I-PR 0.11379
AB-1-SP CG-l-MT 0.13963
AL-1-RS AP-l-PR 0.t5930
AB-1-SP AL-'l -RS 0.201'58

ANEXO ú-o-



AN E XO

Dendrogramas resu'ltantes.



Dendrograma Á - referente aos n íve is da tabela 6. t.

ANEXO



OENDROGRAIlA A

ANEXO 9.1.
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Dendrograma Â' - referente aos nÍveis da tabela 7,l.

A N E X O 9.2,



DENDROGRAMA A '

ANEXO 9.2.
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Dendrograma B - re fe ren te aos nÍveìs da tabe I a 6,2,

A N E X O 9.1.
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Dend rograma B' ^ re fe ren te aos n lve is da tabela 7.2.

A N E X O 9.4.
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Dendrograma C - referente aos n íve ís da tabe I a 6.4.

A N E X O 9.5.
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ANEXO 9.5.
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Dendrograma C'- referente aos nÍveis dâ tabela 7.4.

A N E X 0 9.6.



A N E X O 9.6.
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Dendrograma 0 - referente aos níveis da tabela 6.3.

A N E X O 9,7,



DENDROGRA},IA D

ANEXO 9.7.
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Dend rog rama 0' - referente âos n Íve is da tabel a 7,1.

A N E X 0 9.8.
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ANÊXO

Hapas obt idos,



HapaA-referenteao

A N E X O 10.I.

dend rog rama A.



A N E X 0 t0.1.

BUEÎJOS AIRE

\f'

1

O 2OO ¡rOO¡ñk--;¡-¡

o
\\

LEGENDA

GRUPO T O

GRUPO TI ¡
GRUPO III A

l1l\ PA 
^



Mapa At - referente ao dendrograma

A N E X 0 10.2.
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Mapa C - referente ao dendrograma C.

A N E X O 10.3.
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Hapa C' - referente ao dendrograma C'.

ANEXO



A N E X O I0.4.

_t
âÂ\

O æo {0O¡Ì'tc::åd-3

o

LEGENDA

GRUPO I O

GRUPO II ¡
GRUPOItr ô

MAPA C '



14apa 0 - referente ao dendrograma 0.
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A N E X 0 10.5.
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l.lapa 2¡ - referente ao dendrograma ?t
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ANEXO r0.6.
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