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Foram considerados perfis convencionais (raios gama, resistividade, densidade, sônico e 
neutrônico) de vinte e três poços exploratórios de petróleo na Bacia do Parnaíba. As datas das 
aquisições dos perfis são muito variadas, implicando também em mudanças tecnológicas de 
obtenção das diferentes propriedades. Os poços estão distribuídos por vários compartimentos 
tectônicos da bacia. Os perfis foram corridos continuamente frente aos intervalos com rochas 
ígneas nos poços, cobrindo também as encaixantes circunvizinhas.Os métodos geoestatísticos 
empregados foram a análise bivariada e a análise fatorial. Além de demonstrarem eficiência no 
agrupamento de corpos com características similares, eles sugerem uma metodologia propícia 
para melhor interpretação das intrusões, auxiliando no processo de correlação entre corpos 
ígneos caracterizados e aqueles não agrupados. A análise bivariada permite o estudo de 
muitas variáveis simultaneamente, estabelecendo relações entre elas, de forma a determinar 
se há diferenças entre a distribuição de duas variáveis que são estatisticamente significativas. 
Aqui foi utilizada para identificar quais padrões de perfis tratados são mais representativos 
entre si. A análise fatorial, por sua vez, é destinada a representar um processo aleatório 
multivariado a partir da criação de variáveis novas, obtidas das variáveis originais e, em menor 
número, de modo a eliminar as variáveis que não possuem significado no processo. Durante o 
processo geoestatístico adotado, essa técnica foi utilizada para desenvolver equações que 
representassem um determinado dado (perfil) criado a posteriori pelo processo. Assim, foi 
possível eliminar os perfis que não possuíam representatividade matemática das equações 
criadas e, ao serem comparadas as informações com o perfil original do poço, e mostrarem 
compatibilidade, validam a sua utilização para cálculo de propriedades petrofísicas sintéticas. A 
correlação cruzada (crossplot) de diferentes pares de dados gerados ou originais permitiram 
separar eficientemente os corpos (na sua maioria soleiras e diques mapeados em seções 
sísmicas) em seis grupos distintos (A a G), com características comuns. Esta classificação 
permitiu a correlação e o mapeamento de todos eles de forma sistemática.Com efeito distintivo 
entre os grupos, particularmente, os grupos A e C possuem os corpos ígneos mais densos, 
porém se diferem, principalmente, nas respostas no perfil neutrônico, no qual o Grupo A 
apresentou valores maiores do que o Grupo C (40–57% e 2-11%, respectivamente). O Grupo B 
mostra correlação gráfica com o Grupo C, porém ele possui corpos ígneos relativamente mais 
espessos, menos fraturados e relativamente mais alterados. Já o Grupo C exibe, 
principalmente, forte influência térmica sobre as encaixantes e grande homogeneidade 
litológica. No caso do Grupo D, devido à baixa espessura dos seus corpos, as respostas 
geofísicas apresentam-se afetadas por efeitos ambientais, gerando ampla variação nas 
contagens de raios gama (15-140 gAPI). Também há correlação dos grupos C e D, de forma 
que os corpos ígneos do segundo grupo são diques alimentadores das soleiras do primeiro. O 
Grupo E é o grupo mais máfico e mais bem distinto nos gráficos, devido as suas baixas 
contagens de raios gama. Finalmente, o Grupo F se diferencia por ser o grupo menos denso 
(1,8-2,1 g/cm3) e com maiores vagarosidades, observadas no perfil sônico. 


