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RESUMO 

 

Depósitos carbonáticos são um dos principais reservatórios de óleo e gás nos 

sistemas petrolíferos mundiais mais relevantes. Calcita (CaCO3) e dolomita 

(CaMg(CO3)2) são os principais minerais constituintes das rochas carbonáticas. Os 

processos de dolomitização possuem grande relevância no entendimento do 

comportamento das características petrofísicas destes reservatórios. O trabalho teve 

por objetivo entender a relação entre a ocupação dos poros por dolomita e a 

variação de algumas propriedades petrofísicas (porosidade, permeabilidade, 

densidade de grãos, entre outras) dos carbonatos do pré-sal brasileiro (Bacia de 

Santos, estrutura de Carioca, Bloco BM-S-9). Além disso, buscou-se discutir os 

valores de relaxatividade superficial (ρ) com diferentes estágios de dolomitização 

através dos resultados de simulação de RMN. O estudo se desenvolveu com a 

integração de dados de petrografia, petrofísica (porosidade, permeabilidade e RMN), 

microtomografia de raios X (micro-CT), perfis de poço e simulador de respostas de 

RMN (RWNMR). Observou-se nos resultados que as propriedades petrofísicas 

foram afetadas por três fases diagenéticas distintas. O preenchimento do espaço 

poroso por dolomita e sílica influenciou o tamanho, geometria e conectividades dos 

poros, isto apontou para uma redução das propriedades de porosidade e 

permeabilidade. Os macroporos são os mais importantes para a permeabilidade das 

amostras e estão associados às amostras com menor quantidade de dolomita. Já a 

maior quantidade de microporos tem melhor relação com a cimentação silicosa. 

Houve uma tendência dos maiores valores de porosidade e permeabilidade estarem 

correlacionados com as menores quantidades de cristais de dolomita. As amostras 

com maior tamanho de poros e menor quantidade de dolomita apresentaram os 

maiores valores de relaxatividade superficial (laboratório). Em termos estatísticos a 

relaxatividade superficial apresentou relação direta com os macroporos e inversa 

com a quantidade de dolomita. O algoritmo chegou a valores variáveis de 

relaxatividade superficial para a mesma amostra. Os valores também variaram em 

função da quantidade de dolomita nas amostras e em função dos tamanhos dos 

poros, porém ainda é prematuro afirmar o quanto a composição química é capaz de 

afetar esse parâmetro. 

 

Palavras-chave: Dolomita. Diagênese. Permeabilidade. Relaxatividade Superficial. 

Microtomografia computadorizada de raios X. 

 



 

ABSTRACT 

 

Carbonate deposits are one of the main oil and gas reservoirs in most relevant world 

oil systems. Calcite (CaCO3) and dolomite (CaMg(CO3)2) are the principal 

constituents of carbonate rocks. Dolomitization processes have great relevance to 

understand the petrophysical characteristics of these reservoirs behavior. 

Understand the relationship between pore occupation by dolomite and variation of 

some petrophysical properties (porosity, permeability, grain density) of Brazilian pre-

salt carbonates (Santos Basin, Carioca structure, BM- 9) the objective of this work. In 

addition, values of surface relaxactivity (ρ) were correlated with different stages of 

dolomitization through results of NMR simulation. The study was developed with 

integration of petrography, petrophysics (porosity, permeability, grain density, among 

others), X-ray microtomography, well profiles and NMR response simulator 

(RWNMR). Results showed that petrophysical properties were affected by three 

distinct diagenetic phases. Pore space occupied by dolomite and silica influenced 

size, geometry and connectivity of pores, this pointed to a reduction of porosity and 

permeability properties. Macropores are the most important for permeability of 

samples and are associated to samples with less amount of dolomite. However, the 

greater amount of micropores have a better relationship with siliceous cementation. 

There was a trend of higher values of porosity and permeability to be correlated with 

lower amounts of dolomite crystals. Samples with big pore sizes and less dolomite 

were the ones with the higher surface relaxactivity (laboratory value). Surface 

relaxactivity property presented direct correlation with macropores and inverse 

correlation with dolomite amount. The algorithm obtained variable superficial 

relaxation values for same sample. Superficial relaxation values also varied 

according to the amount of dolomite in samples and in function of pore sizes, but it is 

still premature to state how much chemical composition is capable of affecting this 

parameter. 

 

Key words: Dolomite. Diagenesis. Permeability. Superficial Relaxactivity. X-ray 

computerized microtomography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os carbonatos são minerais que têm como característica uma alta 

instabilidade química, estando sujeitos a processos capazes de afetar sua estrutura 

porosa como cimentação e dissolução. Dentro desse contexto, as rochas 

carbonáticas caracterizaram-se ao longo dos anos como um dos principais tipos de 

rocha reservatório de petróleo, representando mais de 60% do óleo e 40% de todo o 

gás mundial (ARCHILHA et al., 2014). No Brasil, o estudo dos carbonatos ganhou 

força com a descoberta dos reservatórios do pré-sal nas bacias da margem leste 

brasileira. 

O pré-sal é a maior descoberta petrolífera mundial dos últimos cinquenta 

anos. O petróleo do pré-sal está alojado em reservatórios situados abaixo de 

extensa e espessa camada de sal que ocorre na região costa-afora do Espírito 

Santo até Santa Catarina, em águas profundas e ultraprofundas, localizados sob 3 a 

4 km de rochas abaixo do fundo marinho (RICCOMINI et al., 2012). O processo de 

dissolução presente nessas rochas é o principal responsável pelo aumento de 

porosidade, enquanto a presença de cimentos dolomíticos e silicosos contribui para 

a redução da porosidade dessas rochas (REZENDE; POPE, 2015). 

O processo que dá origem à dolomita (CaMg(CO3)2) ainda não é consenso 

entre a comunidade geológica (TUCKER et al., 1990; WARREN, 2000; MACHEL, 

2004; BOGGS, 2009). Sendo sua origem associada a processos de substituição, 

precipitação e de origem microbial (VASCONCELOS et al., 2005, 2006; RIDING, 

2000). O estudo petrográfico dos processos de dolomitização aliado às 

características petrofísicas, encontra grande relevância no entendimento do 

comportamento de reservatórios de hidrocarbonetos (BRAITHWAITE et al., 2004).  

O conceito de petrofísica como “o estudo das propriedades físicas das rochas 

que dizem respeito à distribuição de fluidos em seus espaços porosos”, foi 

introduzido por Archie em 1950. Com o intuito de avaliar um reservatório petrolífero, 

a caracterização petrofísica busca definir e quantificar parâmetros como porosidade, 
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permeabilidade e saturação de fluidos em uma rocha reservatório. A caracterização 

petrofísica está em evolução e o desenvolvimento de novas técnicas sempre busca 

melhores respostas para a avaliação do potencial do reservatório. Os dados de 

petrofísica são oriundos de sísmicas (escala amplificada de todo reservatório), perfis 

de poço (escala maior que a sísmica com maior quantidade de informação) e rocha 

(informações pontuais ao longo do poço). 

O trabalho se desenvolve na escala de perfis de poço e rocha. As 

propriedades dos plugues podem ser definidas a partir de técnicas como 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN), injeção a gás e, mais recentemente, a 

microtomografia computadorizada de raios X, que é uma técnica não destrutiva que 

possibilita a visualização interna em três dimensões da amostra, limitada pela 

resolução espacial dos experimentos (MACHADO et al., 2015; NETO et al., 2011). 

A integração desses dados é usada com o intuito de complementação das 

informações, a fim de se chegar ao melhor entendimento possível do espaço poroso 

(APPOLONI et al., 2005; LOPES et al., 2012; LOPES et al., 2014; OLIVEIRA et al., 

2012). 

A microtomografia de raios X é uma ferramenta que vem contribuindo com as 

análises geológicas nos últimos anos (CNUDDE et al., 2006). Alguns autores 

mostraram a contribuição dessa técnica para a caracterização de rochas e 

reservatórios (APPOLONI et al., 2007; ARNS et al., 2005; KHALILI et al., 2013; SUN 

et al., 2016).  

A partir dos dados de micro-CT, Archilha et al., (2014) caracterizaram a 

permeabilidade e fatores controladores dessa propriedade em análogos do pré-sal. 

A técnica ainda permite que, de acordo com as escalas trabalhadas, diferentes 

respostas sejam obtidas. Arns et al., (2005) fazem a caracterização do espaço 

poroso de carbonatos e destaca as diferentes respostas com as diferentes escalas.  

Um conceito importante a ser analisado na RMN é o de relaxatividade 

superficial (ρ). Esta é uma propriedade relacionada com a matriz porosa (efeito de 

superfície), um fator de escala entre os tempos de relaxação medidos e o tamanho 
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dos poros. Apesar disso, pode ser afetada por diversas características físico-

químicas da matriz (COATES, 1999). O melhor conhecimento desse parâmetro tem 

contribuído, por exemplo, para o melhoramento de modelos de estimativa de 

permeabilidade (SOUZA et al., 2013). Especificamente com os decaimentos de RMN 

e as imagens digitais é possível, com o método de caminhantes aleatórios (Random 

Walk), chegar a simulações do sinal de RMN (TALABI et al., 2008). Ainda sobre 

essa questão, Benavides et al., (2017) traz uma discussão nova sobre a 

variabilidade da relaxatividade superficial em uma mesma amostra.  

Uma das hipóteses do trabalho é a existência de um valor de relaxatividade 

superficial específico para cada fase mineral. Assim, acredita-se que além de alterar 

a porosidade e a permeabilidade, o processo de dolomitização afete o sinal de 

Ressonância Magnética Nuclear, tendo em vista que o valor da relaxatividade 

superficial da dolomita (com substituição parcial de Mg por Fe) seja diferente da 

calcita. 

O trabalho aqui apresentado é parte de um projeto maior de nome: “Aplicação 

de técnicas avançadas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) assistidas por 

ferramentas computacionais na avaliação petrofísica de rochas carbonáticas” 

financiado pela Shell-Brasil. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

Esta dissertação tem como objetivo correlacionar os processos diagenéticos 

de dolomitização e a ocupação dos poros pela dolomita com algumas propriedades 

petrofísicas específicas (porosidade, permeabilidade e densidade de grãos) de 

carbonatos do pré-sal brasileiro. 

O trabalho ainda busca discutiro significado petrográfico de valores de 

relaxatividade superficial (ρ) para rochas do pré-sal brasileiro com diferentes 
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estágios de dolomitização através da simulação de Ressonância Magnética Nuclear 

usando petrofísica digital. 

 

 

3 BASE TEÓRICA 

 

Os carbonatos estão presentes de 25 a 35% das seções estratigráficas em 

bacias sedimentares. Normalmente, por apresentarem elevados valores de 

porosidade e permeabilidade, podem se comportar como rochas reservatório (água 

e O&G). Além de constituírem importantes ambientes associados a depósitos de 

ouro e zinco (BOGGS, 2009).   

As rochas carbonáticas são assim chamadas por serem primordialmente 

compostas de minerais carbonáticos. O ânion carbonático (CO3
2-) combina com 

cátions como Ca+2, Mg+2, Fe+2, Mn+2 e Zn+2 para formar os diversos minerais 

carbonáticos (TUCKER et al., 1990). A formação dos sedimentos carbonáticos 

ocorre essencialmente a partir de processos biológicos e bioquímicos. Os principais 

fatores governantes sobre a formação de sedimentos carbonáticos são: clima, 

salinidade, profundidade da lâmina d’água e entrada dos sedimentos clásticos no 

ambiente deposicional (TUCKER et al., 1990).  

Os principais minerais constituintes das rochas carbonáticas são: Calcita 

(CaCO3), Aragonita (CaCO3), Dolomita (CaMg(CO3)2), Siderita (FeCO3), Magnesita 

(MgCO3) e Ankerita (Ca(Mg, Fe) (CO3)2). A calcita é responsável por metade em 

volume dos carbonatos (SUGUIO, 1980). Já os principais grupos de minerais 

carbonáticos são: Grupo da Calcita (calcita, magnesita, rodocrosita, siderita, 

smithsonita); Grupo da Dolomita (dolomita e ankerita); e Grupo da Aragonita 

(aragonita, cerusita, estroncianita, witherita) (BOGGS, 2009). 
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3.1 – DIAGÊNESE DE ROCHAS CARBONÁTICAS 

 

Tucker et al., (1990) definem que a diagênese dos sedimentos carbonáticos 

engloba todos os processos (físicos, químicos ou biológicos) que afetam sedimentos 

após a deposição até as zonas de metamorfismo incipiente a elevados valores de 

pressão e temperatura. Diagênese inclui processos de cimentação, dissolução e 

substituição. A porosidade é aumentada em processos de dissolução e reduzida por 

processos de compactação e cimentação (TUCKER et al., 1990; BOGGS, 2009).  

As mudanças diagenéticas podem acontecer desde o fundo do mar, 

passando por águas marinhas rasas até áreas soterradas profundas, onde os 

sedimentos carbonáticos estão sujeitos a elevados níveis de pressão e temperatura 

ou em circunstâncias onde a propriedade química e dinâmica dos fluidos 

diagenéticos é alterada (TUCKER et al., 1990; BOGGS, 2009). 

Boggs (2009) explica que fluidos altamente pressurizados podem retardar a 

compactação. Zonas sob alta pressão podem isolar os poros de fluídos diagenéticos 

circundantes. Esses fatores podem explicar a porosidade em reservatórios 

carbonáticos profundamente soterrados. Tucker et al., (1990) chama de “zona de 

mistura”, os ambientes rasos onde ocorre a mistura de água meteórica com águas 

do mar. Esse ambiente se caracteriza como um lugar de destaque no estudo dos 

processos de dolomitização. 

 

3.2 – MINERALOGIA E GEOQUÍMICA DE CARBONATOS 

 

É importante destacar que nem toda rocha que possui cristais de dolomita é 

classificada como um dolomito. É completamente normal em rochas carbonáticas a 

coexistência de calcitas e dolomitas. Warren (2000) define como calcário quando o 

carbonato é dominado por calcita e dolomito quando o carbonato é dominado por 

dolomita. Sendo dolomito definido como rocha carbonática totalmente dolomitizada, 
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não sendo possível identificar sua textura deposicional original (FOLK, 1962; TERRA 

et al., 2009). 

O mineral dolomita (CaMg(CO3)2) tem estrutura cristalina complexa, derivada 

da estrutura da calcita (figura 1). Cristaliza-se no sistema romboédrico, alongada 

segundo o eixo “C”. A estabilidade da dolomita se deve às camadas intercaladas de 

cátions (Ca+2, Mg+2) estarem regularmente alternadas entre os ânions carbonáticos 

(CO3)-2. 

 

 

Figura 1: (A) Exemplo de célula unitária da calcita. Planos de Ca+2 alternando com planos 

de (CO3)-2 perpendiculares ao eixo “C”. (B) Célula unitária da dolomita com alternância de 

planos de Ca+2, Mg+2 e (CO3)-2 também perpendiculares ao eixo “C” (GREGG et al., 2015). 

 

O cristal dolomita pode ser descrito estequiometricamente como 

[Ca(Mg)(CO3)2]. Existem algumas composições documentadas que mostram a 

seguinte variação composicional: Ca1.16Mg0.94(CO3)2 a Ca0.96Mg1.04(CO3)2 (WARREN, 

2000). Klein e Misuzaki (2007) destacam a presença de elementos traços como 

sódio e estrôncio substituindo o cálcio ou magnésio. Por possuírem raios iônicos de 

A B 



 
 

22 
 

 

tamanho intermediário ao do íon cálcio, o alto número de cátions de ferro e 

manganês pode substituir o cálcio na estrutura da dolomita. 

Quanto à entrada de ferro e manganês, Tucker et al., (1990) explicam que as 

deposições carbonáticas costumam captar esses dois elementos durante a 

diagênese, podendo estar presentes em grandes quantidades nos fluidos 

diagenéticos. Por questões cinéticas, em comparação com o cálcio, o ferro e o 

manganês entram preferencialmente, na estrutura da dolomita.   

Os autores supracitados ainda explicam que, por conta do potencial redox 

dos fluidos diagenéticos associados aos poros, as dolomitas mais próximas a 

superfície apresentam menor quantidade de ferro e manganês quando comparado 

com as concentrações das dolomitas que precipitam em maior profundidade. Boggs 

(2009) explica que as dolomitas podem apresentar zoneamento interno causado 

pela variação composicional do próprio cristal (figura 2). O ferro ferroso (Fe+2) é 

comum em cristais de dolomita por ser um substituto natural do magnésio. Uma vez 

que o cálcio não é substituído tão facilmente pelo ferro, esse tipo de zoneamento 

não é observado na calcita. 

 

 

Figura 2: Variação composicional em cristal de dolomita zonada. As partes mais escuras 

caracterizam as mais ricas em ferro, enquanto que as mais claras são as mais pobres em 
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ferro. Quando não observado tão facilmente na petrografia, pode ser observado na 

catodoluminescência (BOGGS, 2009). 

 

3.3 – PROCESSOS DE DOLOMITIZAÇÃO 

 

Lucia (2004) explica que De Beaumont 1837 propôs o modelo de substituição 

mol-por-mol (2CaCO3 + Mg2+ → CaMg(CO3)2 + Ca2+). Neste caso, o autor entende 

que ocorre um aumento em 12% de porosidade da rocha, isso porque o volume 

molar da dolomita é 12% menor do que a calcita. Esta tem sido a equação mais 

usada para o processo de dolomitização desde então. O problema, segundo Lucia 

(2004), é a entrada de cálcio ou carbonato adicionada ao fluido de dolomitização que 

não foi considerado.  

Para o processo de preenchimento tardio (Ca2+ + Mg2+ + 2CO3
2- → 

CaMg(CO3)2) os autores supracitados explicam que foi cunhado o termo de 

“overdolomitization”. A adição de carbonato, cálcio e magnésio para os modelos de 

preenchimento de poros é também chamada de modelo de precipitação direta 

(BOGGS, 2009). 

Apesar de serem encontradas com frequência no registro geológico 

associada a diversos ambientes diagenéticos diferentes, a gênese da dolomita ainda 

é motivo de grande discussão dentro da sociedade geológica (MACHEL, 2004). 

Muita das incertezas sobre sua gênese se deve ao fato de a dolomita não ser tão 

facilmente encontrada nos ambientes carbonáticos atuais e não se conseguir 

sintetizar o mineral em experimentos físico-químicos de laboratório, diretamente a 

partir de água do mar, sob condições de pressão e temperatura da superfície do 

planeta (~25°C e 1atm) (BOGGS, 2009; McKENZIE; VASCONCELOS, 2009; 

TUCKER et al., 1990; VASCONCELOS, 2005).  

Gregg et al., (2015) destacam que fatores como: temperatura, alcalinidade, 

pH, concentração de magnésio e cálcio, razão Mg/Ca, razão de fluido na rocha, 
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mineralogia do carbonato que está sendo substituído e a área da superfície 

disponível influenciam diretamente na nucleação de cristais de dolomita. 

Os estágios intermediários de cristalização são mais desordenados do que os 

produtos. Enquanto a rocha tiver algum grau de permeabilidade e íons magnésio 

livre novos processos de dolomitização serão observados. Existe uma relação direta 

entre a razão Ca/Mg presente no fluido e a razão Ca/Mg no cristal. Em uma escala 

maior, o que pode ocorrer é a dissolução de carbonato em uma área e 

reprecipitação de dolomita em outra (WARREN, 2000). 

Klein e Misuzaki (2007) explicam que ambientes alcalinos com altas 

temperaturas, onde ocorra a mistura de águas meteóricas e marinhas, além de 

conter baixo teor de sulfatos e constante suprimento de magnésio são ideais para a 

formação de cristais de dolomita. Com o intuito de explicar a gênese das dolomitas 

são propostos modelos baseados na substituição do cálcio em calcários por fluidos 

ricos em magnésio, em situações hidrogeológicas específicas e configurações 

geológicas distintas (TUCKER et al., 1990; BOGGS, 2009; WARREN, 2000). 

Ainda há dúvidas se formações inteiras de carbonatos podem ser 

dolomitizadas em profundidade (TUCKER et al., 1990). Os autores explicam que os 

principais mecanismos para o processo de dolomitização por soterramento são (1) a 

presença de um fluxo impulsionado pela compactação; (2) fluxo orientado pela 

topografia e (3) convecção térmica, mas nesse caso é uma característica pontual. 

No modelo de dolomitização em água do mar é proposto por alguns autores que o 

processo de dolomitização pode ocorrer caso passe um volume suficiente de água 

do mar pela plataforma carbonática. 

McKenzie e Vasconcelos (2009) destacam que a observação de precipitação 

da dolomita por microorganismos em ambientes modernos tem servido como outra 

hipótese para a origem da dolomita encontrada no registro geológico. Os autores 

destacam que, no Pré-cambriano, as dolomitas são encontradas em abundância, 

sendo a sua grande maioria associada com estruturas microbiais. Vasconcelos et 

al., (2006) explicam que em alguns ambientes hipersalinos modernos, a sulfato 
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redução oriunda da atividade microbial e a salinidade são responsáveis por controlar 

a precipitação da dolomita.  

Em relação às principais fases de dolomitização, as mesmas podem ser 

caracterizadas por distintos tipos texturais de dolomita (BOGGS, 2009). Com base 

na petrografia, os cristais de dolomita podem ser classificados de acordo com o 

limite dos cristais, podendo ser: planares e não planares na sua forma, tamanho e 

textura (TUCKER et al., 1990) (figura 3).  

Os cristais planares se caracterizam por limites bem marcados entre eles. Os 

cristais não planares podem ser caracterizados com limites curvos, lobados, 

cerrados, ou com algum outro tipo de irregularidade que não preserva as junções 

das faces dos cristais. Dolomitas planares se desenvolvem quando sofrem 

crescimento facetado. Caracterizam a fase inicial da diagênese e condições de 

temperatura elevada. Já as dolomitas não planares se desenvolvem quando o cristal 

sofre um crescimento não facetado. Ambos os tipos de dolomita podem formar 

cimentos de recristalização de carbonatos (TUCKER et al., 1990).  

Cristais planares de dolomita com os centros “turvos” e as bordas claras 

podem ter se desenvolvido em condições de baixa concentração de magnésio. 

Então, quando expostos a condições diferentes, as partes centrais desses cristais, 

podem sofrer dissolução magnesiana apresentando microcavidades (BOGGS, 2009; 

SCHOLLE; ULMER-SCHOLLE, 2003). 
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Figura 3: Classificação de texturas para cristais de dolomita (SIBLEY; GREGG, 1987). 

 

O desenvolvimento de diferentes texturas das dolomitas em uma sequência 

fornece informações com respeito à temperatura de sua formação (KLEIN; 

MIZUSAKI, 2007). Em particular, dolomitas em sela ou em mosaico sugerem 

temperaturas mais elevadas (> 60°C), indicando precipitação durante soterramentos 

mais profundos. Warren (2000) aponta a importância das dolomitas em sela como 

um geotermômetro útil, na indústria petrolífera porque representam uma variação de 

temperatura de soterramento entre 60° e 150°C, equivalente à janela do óleo. 

 

3.4 – PETROFÍSICA DE ROCHAS RESERVATÓRIO 

 

3.4.1 – Porosidade 

 

A porosidade (Φ) é definida como a capacidade que uma rocha tem de 

armazenar fluidos (CANNON, 2016). A variação de tamanho e morfologia dos grãos 

que compõem uma rocha faz com que, quando unidos os grãos, os mesmos deixem 

espaços vazios entre os mesmos. Trata-se de um parâmetro adimensional, que é 
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estimado em porcentagem, sendo a razão do volume de poros pelo volume da 

rocha. É descrita matematicamente como: 

 

Φ =
𝑉𝑅−𝑉𝐺

𝑉𝑅
=

𝑉𝑝

𝑉𝑅
                 Eq 01 

 

Onde VR é o volume da rocha, VG é o volume total dos grãos (fração sólida) e Vp é 

o volume dos poros. 

As características de uma rocha que podem afetar diretamente a porosidade 

são: uniformidade do tamanho dos grãos, grau de cimentação, grau de compactação 

dos grãos e empacotamento. 

Cannon (2016) diferencia o conceito de porosidade absoluta e porosidade 

efetiva. A porosidade efetiva, considerada a mais importante para a indústria, leva 

em conta apenas os poros que estão interconectados, compondo assim, a rede de 

escoamento da rocha. Já a porosidade absoluta considera todos os poros presentes 

na amostra, mesmo aqueles que estão isolados, estando assim, os fluidos 

associados a esses poros não recuperáveis. 

Em relação à geologia, dois tipos de porosidade são destacados: porosidade 

primária e porosidade secundária. Essas características se relacionam com o 

momento de formação em que os poros estão associados. A porosidade primária é 

relacionada com a deposição original da rocha. Já a porosidade secundária é 

oriunda de processos diagenéticos que ocorrem após a deposição original 

(BURYAKOVSKY et al., 2012). 

Scholle e Ulmer-Scholle (2003) destacam a classificação proposta por 

Choquete e Pray. Os autores destacam quatro categorias de observação, são elas: 

tipo básico de porosidade, modificadores, tempo de formação e tamanho do poro. 

Porosidade do tipo fábrica seletiva (figura 4), onde a porosidade é controlada pelos 

grãos, cristais ou outras estruturas físicas na rocha.  
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Figura 4: Porosidade do tipo fábrica-seletiva (SCHOLLE; ULMER-SCHOLLE, 2003). 

 

A porosidade do tipo não fábrica-seletiva (figura 5), é um tipo de porosidade 

que pode cortar grãos primários, podendo se tornar maior que os elementos iniciais.  

 

Figura 5: Porosidade do tipo fábrica-seletiva ou não e porosidade do tipo não fábrica-

seletiva (SCHOLLE; ULMER-SCHOLLE, 2003). 

Porosidade        

Fábrica-seletiva 
Interpartícula 

Intrapartícula 

Intercristalina 

Móldica 

Fenestral 

Abrigo, Cobertura 

Estrutura de 

crescimento 

Não Fábrica-seletiva 

Fratura 

Fábrica-seletiva ou não 

Canal 

Vug 

Caverna 

Brecha 

Perfuração 

Escavação 

Redução de 

volume 



 
 

29 
 

 

Quanto aos termos modificadores a classificação é relativa aos processos 

(dissolução, cimentação, sedimentos internos) e ao estágio (alargado, reduzido, 

preenchido). Já o tempo de formação divide-se em: primária (pré-deposicional e 

deposicional) e secundária (eogenética, mesogenética, telogenética). 

 

3.4.2 – Permeabilidade 

 

Permeabilidade (K) é a medida da capacidade que um reservatório tem de 

conduzir ou escoar os fluidos saturantes (CANNON, 2016). Pode ser calculada pela 

lei de Darcy. Para um sistema horizontal e uma fase simples em uma forma 

diferencial, temos: 

 

𝑣 =  
𝑞

𝐴
=  −

𝑘

µ

𝑑𝑝

𝑑𝑙
         Eq 02 

 

Onde v é a velocidade do fluido, q é o fluxo, k é a permeabilidade, A é a área 

seccional da rocha, µ é a viscosidade do fluido, l é o comprimento da rocha na 

direção do fluxo e p a pressão. 

A permeabilidade é um dos principais parâmetros a ser analisado nas 

avaliações iniciais e modelagens de reservatórios petrolíferos. Formações com alta 

permeabilidade, desde que associadas a boas formações selantes, tendem a ser 

bons reservatórios. A permeabilidade é uma propriedade que depende das 

características da rocha (raio das gargantas de poros, a forma e tamanho dos poros, 

a conectividade e a tortuosidade) e do fluido (CANNON, 2016). 

Alguns fatores podem afetar de forma direta a permeabilidade, como por 

exemplo, o formato e o tamanho dos grãos – grãos achatados e estratificados 

favorecem uma melhor permeabilidade horizontal, enquanto que grãos grandes e 

arredondados apresentam boa permeabilidade em ambas direções 

(CANNON,2016). A cimentação dentro dos poros geralmente diminui a porosidade e 
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a permeabilidade, enquanto que o fraturamento tende a aumentar a permeabilidade 

(CANNON, 2016). 

 

3.4.3 – Ressonância Magnética Nuclear (RMN) em meios porosos 

 

A aplicação da técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) tem grande 

importância na indústria petrolífera por permitir a aquisição de dados que são de 

grande valor para a modelagem de reservatórios de petróleo (ALFREDO et al., 

2005). A partir desta técnica é possível obter informações tais como: distribuição de 

tamanho de poros, porosidade, permeabilidade absoluta, determinação da saturação 

irredutível (quantidade de fluido que não pode ser extraído da amostra por estar 

preso em poros de alta tensão capilar), além das características dos fluidos 

saturantes (COATES et al., 1999).  

A técnica de RMN está baseada em sistemas nucleares que possuem 

momento magnético e momento angular (spin) não nulos (DUNN et al., 2002). 

Quando o núcleo atômico (sistema de spins não nulos) é colocado na presença de 

um campo magnético externo (B0) ocorre o alinhamento (polarização) dos momentos 

magnéticos nucleares de certos isótopos atômicos paralelamente e anti-

paralelamente à B0. O campo magnético age sobre o momento magnético fazendo 

com que o momento angular execute um movimento de precessão em torno da 

direção do campo magnético estático (SILVA, 2014). 

A magnetização permanece alinhada indefinidamente, até ser defletida por 

uma sequência de pulsos de radiofrequência, aplicado perpendicularmente a B0. 

Silva 2014 destaca que a frequência de precessão dos momentos magnéticos em 

torno da direção do campo magnético é da ordem de MHz, a mesma ordem das 

radiofrequências.  

O primeiro pulso é responsável por fazer com que os spins se tornem 

paralelos ao campo, o que gera um sinal de resposta à alteração do momento 

magnético. Em seguida, os demais pulsos dão origem a uma sequência de sinais 
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(echotrain), na qual o tempo de separação de cada resposta (echo) é definido pela 

distância dos pulsos. Este echotrain é caracterizado pelo número de núcleos 

excitados e pelo chamado tempo de relaxação T2. 

O sinal de RMN é proporcional à população de átomos de hidrogênio 

presente nos poros e o sinal de relaxação é proporcional à viscosidade do fluido 

(DUNN et al., 2002). A relaxação longitudinal (T1) está associada ao tempo que a 

magnetização longitudinal leva para ser reestabelecida. A recuperação do 

alinhamento inicial de M0 é regida pela constante de tempo T1. Já a relaxação 

transversal (T2) tem relação com o tempo que a magnetização transversal leva para 

retornar à situação inicial onde sua resultante é nula (COATES, 1999). T2 está 

associado ao decaimento do sinal de RMN (figura 6). 

 

 

Figura 6: Figura esquemática de um trem de eco (A). (B) Após uma inversão 

multiexponencial é gerado um espectro de T2. (C) Em seguida aquilo que seria a 

interpretação de espectro T2, com segmentação da curva em unidades de fluido irredutível e 

fluído móvel e reservatórios associados aos maiores poros (Whestphalet al., 2005). 
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Whestphal et al., (2005) apontam algumas propriedades importantes das 

rochas e fluídos a serem determinadas na utilização da Ressonância Magnética 

Nuclear na caracterização do meio poroso. São elas: 

A Distribuição T2 retrata o sinal medido do decaimento exponencial. Os fluidos 

confinados no espaço poroso estão sujeitos a três mecanismos principais de 

relaxação: 

• Bulk - relaxação característica dos fluídos livres. Esta relaxação é dada 

pela interação dos spins; 

• Superficial - relaxação induzida pela interação entre o fluido e a 

superfície; 

• Difusivo - mecanismo que afeta exclusivamente T2, resultado do 

movimento difusivo das moléculas em presença de um gradiente de campo 

magnético. 

 

BVI (bulk volume of irreducible fluid) e BVM (bulk volume of movable fluid): 

são estimados pela divisão da distribuição do sinal de T2 de acordo com dois 

princípios: 1) as forças capilares em um poro correspondem ao tamanho do poro. 

Em um poro pequeno as forças capilares são altas com os fluidos fortemente 

encerrados nos poros; 2) Em poros pequenos os spins tem uma forte tendência de 

interagir com as paredes dos poros, aumentando assim a taxa de decaimento do 

sinal de T2. 

Uma questão importante na análise dos dados de Ressonância Magnética 

Nuclear é a “divisão” do sinal, ou seja, a determinação de um valor de tempo de 

corte, também chamado T2cutoff. Os sinais inferiores ao tempo de corte estão 

associados aos fluidos irredutíveis (BVI), já os sinais superiores estão associados 

aos fluidos móveis (BVM). 

A porosidade é diretamente proporcional à intensidade do decaimento 

exponencial de poros no tempo t=0 da medida. Este valor corresponde à área abaixo 

da curva de T2 calculado a partir do decaimento exponencial. Boyd et al., (2015) 
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apresentam um esquema de particionamento da porosidade de carbonatos proposto 

por Ramamoorthy et al., (2010) em microporosidade (< 0,5 µm), mesoporosidade 

(0,5 µm – 5,0 µm) e macroporosidade (> 5,0 µm) (figura 7). 

 

‘  

Figura 7: Esquema de particionamento da porosidade de carbonatos em microporosidade (< 

0,5 µm), mesoporosidade (0,5 µm – 5,0 µm) e macroporosidade (> 5,0 µm) após 

Ramammorthy et al. (2010) (adaptado de Boyd et al., 2015). 

 

A permeabilidade (K) não é uma propriedade medida diretamente com a 

ressonância, mas se consegue calcular a partir dos dados de porosidade e 

distribuição T2. Dois modelos principais são usados para se obter a permeabilidade a 

partir de medidas de RMN. Em ambos os modelos, supõem-se que o volume de 

medição investigado esteja inteiramente preenchido. As duas principais equações 

utilizadas pela indústria petrolífera hoje são: 

 

Modelo de Schlumberger-Doll-Research (SDR) (COATES, 1999): 

 

𝐾𝑆𝐷𝑅  =  𝑎𝛷𝑅𝑀𝑁𝑏(𝑇2𝑙𝑜𝑔𝑚𝑒𝑎𝑛)𝑐                                Eq 03 
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Onde T2logmean é a média geométrica da distribuição T2; a, b e c são constantes que 

devem ser ajustadas para cada formação escolhida; e ΦRMN é a porosidade RMN 

em porcentagem.  

 

Modelo de Timur-Coates (TC) que leva em consideração a saturação 

irredutível e a área superficial (COATES, 1999).  

 

𝐾𝑇𝐶 = 𝑎 . (
ΦRMN

100
)

𝑏
 . (

BVM

𝐵𝑉𝐼
)

𝑐
                          Eq 04 

 

Onde, a, b e c são coeficientes de ajuste; BVM = bulk volume movable – Fluido de 

volume total móvel; BVI = Bound volume irreductible – fluido de volume total não 

móvel (irredutível). 

Para os dois modelos observa-se uma forte dependência da porosidade. Os 

parâmetros empíricos são, idealmente, determinados pela calibração com dados de 

testemunhos de poço.  

Outro conceito importante a ser discutido é o de relaxatividade superficial (ρ). 

Esta é uma constante de proporcionalidade que caracteriza a força da relaxação 

induzida na interface sólido/fluido (superfície do grão) (COATES, 1999). A 

relaxatividade superficial é uma propriedade relacionada com a matriz porosa (efeito 

de superfície), um fator de escala entre os tempos de relaxação medidos e o 

tamanho dos poros (equação 05). Varia para as diferentes formações em que se 

está trabalhando. 

Talabi (2008) explica que o tempo de relaxação dos prótons será menor se 

eles estiverem contidos em poros menores. Já prótons contidos em poros maiores 

terão um tempo de relaxação maior, isso porque precisarão de mais tempo 

difundindo antes de relaxarem (Figura 8).  
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Figura 8: Exemplo de decaimento mais rápido em espaço poroso menor e decaimento mais 

lento em espaço poroso maior (Talabi 2008). 

 

Quando o mecanismo de relaxação superficial predomina sobre os demais, 

as taxas de relaxação do fluido encerrado no meio poroso dependem da composição 

química da matriz porosa e da razão superfície/volume (COATES, 1999), da 

seguinte maneira: 

 

1

𝑇1
=  ρ1 (

𝑆

𝑉
) 𝑝𝑜𝑟𝑜 e 

1

𝑇2
=  ρ2(

𝑆

𝑉
)𝑝𝑜𝑟𝑜                    Eq 05 

 

Onde ρ1 e ρ2 são, respectivamente, a relaxatividade superficial  para T1 e T2; e S/V é 

a razão superfície/volume do poro.  

A equação 05 evidencia o potencial da RMN de responder simultaneamente 

tanto à composição da matriz quanto à distribuição de tamanho dos poros, 

característica única quando comparada aos demais métodos indiretos (TOUMELIN 

et al., 2003 apud RIOS et al., 2010). Dunn et al., (2002), através de experimentos, 

mostraram que quando a água está confinada em um meio poroso ela possui um 

tempo de relaxação mais curto do que o observado na fase bulk. Como não houve 

variação das propriedades da água os autores relacionam essa variação do tempo 

de relaxação da água com as propriedades da matriz dos poros. 
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Saidan and Praisad (2015), com o intuito de entender o efeito da mineralogia 

na relaxatividade superficial, combinando diversas técnicas, chegaram à conclusão 

de que a relaxatividade superficial depende do conteúdo de minerais 

paramagnéticos, susceptibilidade magnética e a distribuição natural desses minerais 

nas rochas. Os autores ainda conseguiram estabelecer uma correlação linear entre 

a relaxatividade superficial e o conteúdo de ilita. 

A importância do conhecimento do valor da relaxatividade superficial tem sido 

demonstrada em artigos como Souza et al., (2013), onde os autores, com o intuito 

de melhorar a performance de um modelo de cálculo da permeabilidade já 

consagrado (SDR) inseriram o valor de ρ2 na equação. Quando comparado com 

valores da permeabilidade estimada no modelo SDR, os autores encontraram 

resultados mais próximos da petrofísica de rotina com a aplicação do novo modelo 

que leva em consideração o valor da relaxatividade superficial na equação. 

 

𝐾𝑆𝐷𝑅  =  𝑎𝛷𝑅𝑀𝑁𝑏(𝜌2 . 𝑇2𝑙𝑜𝑔𝑚𝑒𝑎𝑛)𝑐                     Eq 06 

 

Onde ϕRMN é a porosidade; T2logmean é a média logarítmica da distribuição do tempo 

de relaxação T2 em milisegundos; e a é uma constante que depende da litologia da 

formação.   

 

3.5 – MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (Micro-CT) 

 

O micro-CT tem sido muito utilizado na indústria petrolífera na caracterização 

da modelagem de reservatórios de petróleo, não só pelas respostas quantitativas de 

área e/ou volume que a técnica gera, mas também pelas informações em relação à 

forma, tamanho, distribuição e conectividade dos poros, em microescala (LANDIS; 

KEANE 2010; LOPES et al., 2014; OLIVEIRA et. al., 2012). 
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Essa técnica tem tido grande relevância no sentido de não utilizar tratamento 

químico e preservar as informações mineralógicas e o espaço poroso das amostras 

(DULIU, 1999; OLIVEIRA et. al., 2012; LOPES et al., 2014). Cnudde et al., (2006) 

destacam que a maior limitação do micro-CT ainda é a resolução atingida pela 

técnica e pelos equipamentos. A formação de imagens no micro-CT tem início com a 

interação entre os raios X e a matéria (figura 9). O processo é descrito por uma 

absorção exponencial e sua equação é conhecida como a Lei de Lambert-Beer dada 

por (LANDIS; KEANE, 2010): 

 

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜇𝑥    Eq 07 

 

Sendo x a espessura em centímetros da amostra; I0 a medida da intensidade do 

feixe que incide e atravessa a amostra; I a intensidade do feixe que emerge da 

amostra; μ é o coeficiente de atenuação linear total do material (cm-1) e está 

relacionado à probabilidade dos fótons serem absorvidos. 

 

 

Figura 9: Ilustração do raio X incidente e absorvido representado como um raio que passa 

pelo objeto (adaptado de LANDIS; KEANE 2010). 

 

Ainda com base na equação 07 pode-se observar que a intensidade captada 

pelo detector possui uma relação inversamente proporcional com a espessura e o 
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coeficiente de atenuação da amostra em análise. Neste contexto, a microtomografia 

mede variações de densidade do material. A técnica usa um conjunto de projeções 

bidimensionais de um objeto para reconstruir sua estrutura tridimensional 

(MACHADO et al., 2015). A amostra é colocada sobre um sistema de rotação (360°) 

e fica entre o tubo de raios X e uma câmera CCD (Charge-Coupled-Device) onde 

serão capturadas as projeções (Figura 10).  

 

 

Figura 10: Modelo de funcionamento do micro-CT: a) configuração interna de aquisição; b) 

conjunto de projeções individuais; c) empilhamento de imagens 2D em tons de cinza e d) 

volume reconstruído (LEIDERMAN et al., 2017). 

 

Uma observação importante feita por Sales 2010 é que o feixe cônico de raios 

X tem como vantagem permitir a reconstrução de um espaço 3D diretamente dos 

dados de projeções 2D, ao invés de reconstruir cada fatia individualmente. O micro-

CT faz a aquisição de diversas projeções em diferentes ângulos. 

O tempo de aquisição varia de minutos a horas, dependendo do tamanho da 

amostra e dos parâmetros selecionados (principalmente o tamanho do pixel e o 

tempo de exposição). O resultado desta etapa constitui centenas de imagens de 

projeções de raios X da amostra, utilizadas posteriormente para reconstrução das 

seções microtomografadas (LOPES et al., 2014). A reconstrução é feita com base 

em algoritmos de reconstrução de imagens (MACHADO et al., 2015). 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o projeto foram fornecidos dados de perfis de poço, petrofísica de rotina 

(porosidade, permeabilidade e densidade de grãos), lâminas petrográficas e 10 

plugues (cilindros de ~3,80 cm de diâmetro x 5,0 cm de comprimento) carbonáticos 

do pré-sal para ensaios não destrutivos (figura 11). 
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E8501H E8502H 

  

E8508H E8514H 

  

E8517H E8525H 

  

E8531H E8539H 

  

E8559H ----- 

 

Figura 11: Plugues carbonáticos utilizados no trabalho. 
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O trabalho busca fazer a união dos dados pré-existentes produzidos pelo 

grupo e os produzidos na presente dissertação para o melhor entendimento e 

interpretação das rochas do pré-sal estudadas.  

 

4.1 – LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

O intervalo estudado é pertencente aos intervalos carbonáticos de águas 

ultraprofundas do pré-sal, Bacia de Santos, estrutura de Carioca, Bloco BM-S-9, 

poço 1-BRSA-491-SPS (descobridor) (figura 12). 

A bacia de Santos cobre uma área de aproximadamente 350.000 km2, sendo 

limitada ao norte pela Bacia de Campos (Alto de Cabo Frio) e ao sul pela Bacia de 

Pelotas (Alto de Florianópolis) (MOREIRA et al., 2007) e se desenvolve da área 

costeira da Serra do Mar até os limites externos do Platô de São Paulo.  

Os reservatórios do pré-sal se formaram entre 113 e 123 milhões de anos e 

têm sua origem vinculada ao processo de fragmentação do Gondwana (MILANI et 

al., 2007). A acumulação sedimentar da bacia teve início com sedimentos lacustres, 

tendo sequência com plataforma rasa e o talude continental até chegar a condição 

de bacia de margem passiva (PAPATERRA, 2010). Durante a fase rifte, a rocha 

geradora, rica em matéria orgânica, foi depositada como uma sequência de 

mudstone seguidas por coquinas, seguindo para fase de carbonatos microbiais e 

travertinos durante a fase sag (fase de subsidência térmica pós-rifte) (BOYD et al., 

2015).  

Esses carbonatos são capeados por camada de anidrita com espessura entre 

30 e 50 metros, sendo sobreposta por espessa camada de halita e outros sais com 

mais de dois quilômetros (BOYD et al., 2015). Os autores destacam que essa 

espessa camada é responsável por aprisionar uma coluna significante de 

hidrocarbonetos, sendo responsável por um dos sistemas petrolíferos mais prolíferos 

do mundo. 
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Figura 12: Localização do Bloco BM-S-9. 

 

4.2 – DADOS PRÉ-EXISTENTES 

 

Os plugues se encontram em um intervalo entre 5236,75 e 5253,00 metros. 

Para o presente trabalho foram disponibilizados dados de petrofísica de rotina 

(permeabilidade (mD), porosidade efetiva (%) e densidade de grãos (g/cm3)) que 

contabilizaram 33 pontos ao longo do perfil. 

Foi analisado um total de vinte e oito lâminas delgadas também 

disponibilizadas pela Agência Nacional do Petróleo. As descrições e aquisições das 

imagens foram realizadas no período de 31/08 à 04/09/2015 nas instalações da 

PETROBRAS/CENPES/Parque Tecnológico situado na Rua Paulo Emídio Barbosa, 

485, Prédio MP, Qd 06-1, Módulo 07 - Parque Tecnológico - Cidade Universitária -

Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21.044-020. 

As aquisições das imagens de lâminas foram feitas pelos seguintes 

pesquisadores: Prof. Carla Semiramis Silveira (UFF); Prof. Jane Nobre Lopes 

(UFRJ); Karina Lobato Favacho de Freitas (UFF); Maira da Costa de Oliveira Lima 

(UFF); Jonatã Barbosa Teixeira (UFF). 
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A equipe do UFFLAR fez o levantamento petrofísico de rotina com os cálculos 

dos parâmetros: porosidade, permeabilidade, densidade de grãos, além dos cálculos 

das medidas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) dos plugues em questão. O 

imageamento das amostras no microtomógrafo de raio X, o tratamento das imagens, 

as quantificações e interpretações foram realizadas pelo autor. As simulações 

numéricas de RMN através do programa RWNMR a partir das imagens do 

microtomógrafo foram feitas pela equipe do UFFLAR e o autor.  

 

4.2.1 – Lâminas Petrográficas 

 

A análise das lâminas petrográficas foi feita com base nas descrições 

existentes e na interpretação das fotos com o intuito de se separar tipos de amostras 

distintas de acordo com a quantidade de dolomita em cada amostra. A descrição 

microscópica detalhada foi importante no reconhecimento (qualitativo e quantitativo) 

dos aspectos composicionais, texturais, de porosidade e diagenéticos que permitem 

a classificação, determinação dos parâmetros de proveniência e história diagenética 

da rocha analisada.  

 

4.3 – PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

Para as análises em RMN de baixo campo magnético, micro-CT, porosímetro, 

permeâmetro e susceptibilidade magnética bulk as amostras foram tratadas de 

acordo com manuais próprios do laboratório. Para as análises de RMN os poros da 

amostra são saturados com uma solução salina (cloreto de potássio) de 

concentração 30.000 ppm. Já as medidas no porosímetro e permeâmetro, e o 

imageamento feito no microtomógrafo, foram feitos com as amostras totalmente 

limpas e secas. 

Na microtomografia foram utilizados os plugues no seu tamanho original (3,8 

cm de diâmetro x 5,0 cm de comprimento), mas para chegar a uma resolução de 5 
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μm o imageamento foi feito em microplugues virtuais, que são plugues feitos 

virtualmente na hora da aquisição a partir do plugue original (aproximadamente 8,0 

milímetros de diâmetro por 12,0 milímetros de comprimento).          

 

4.4 – PERFIL COMPOSTO 

 

A análise do perfil composto com as curvas disponíveis foi feita com o intuito 

de complementar o conhecimento de alguns pontos sem informação petrográfica ou 

de petrofísica de rotina. A análise se baseou nas seguintes curvas: raio gama 

(EHGR), caliper, resistividade (RT), neutrônico (NPHI), densidade bulk (RHOZ), 

permeabilidade por Timur Coates (KTIM) e permeabilidade por Schlumberger Doll 

Research (KSDR), fluido irredutível (BFV), fluido livre (CFFR). 

O perfil de raios gama (EHGR) é uma medida da radioatividade natural da 

formação. Dentre as rochas que possuem menor radioatividade, e 

consequentemente menor resposta no perfil, estão os calcários, os evaporitos 

(halita, anidrita, gipsita, entre outros) e o carvão. Os folhelhos geralmente contêm 

pequenas quantidades de elementos radioativos, isso se deve aos elementos 

radioativos potássio, tório e urânio que tendem a se concentrar em argilas e 

folhelhos. Formações limpas, exceto a marga, normalmente, possuem um baixo 

nível de radioatividade.  

O perfil de Densidade Bulk (RHOZ) é a densidade global da rocha, incluindo a 

matriz sólida e o fluido presente nos poros (KEAREY et al., 2002). 

Quantitativamente, este perfil é utilizado no cálculo da porosidade e indiretamente na 

densidade de hidrocarbonetos. A densidade é medida em gramas por centímetro 

cúbico, g/cm3. 

O perfil neutrônico (NPHI) é usado para a estimativa da porosidade na 

formação. A unidade é expressa em termos de unidade de porosidade neutrão, a 

qual é relacionada com o índice de hidrogênio presente na formação. Em formações 

limpas, cujos poros são preenchidos com água ou óleo, o perfil neutrônico reflete a 
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quantidade de fluido preenchendo a porosidade (KEAREY et al., 2002). O perfil 

sônico é utilizado para estimativas de porosidade, correlação poço a poço, 

estimativas de grau de compactação das rochas ou estimativas das constantes 

elásticas, detecção de fraturas e apoio à sísmica (RIDER, 2002). 

Através do perfil de resistividade (RT), pode-se calcular o fator de 

resistividade da formação que, segundo Kearey et al., (2002), representa um 

excelente parâmetro para detecção de zonas de hidrocarbonetos. Os valores de 

resistividade-padrão para os fluidos são: 1x10-9 a 2 ohm.m, água salgada; 1 a 10 

ohm.m, água doce; 50 a 150 ohm.m, petróleo; e 150 a >1500 ohm.m, gás (RIDER, 

2002). Os hidrocarbonetos são maus condutores e causam o aumento na 

resistividade medida da rocha. Se os poros são preenchidos por água, ao contrário, 

a resistividade é menor. Os valores de resistividade também dependem da litologia e 

da granulometria. 

KTIM e KSDR são as estimativas de permeabilidade pelos modelos de Timur 

Coates e Schlumbeger Doll Research respectivamente. BFV é o volume de fluido 

que fica retido, podendo ser em poros pequenos ou em poros grandes isolados ou 

mal conectados com gargantas de poro pequenas. Fluido Livre (CFF4) é o fluido que 

se move e, normalmente, reside nos poros maiores. Estes são parâmetros 

calculados indiretamente e o cálculo de suas estimativas está explicado no tópico 

4.5 sobre petrofísica, onde Coates (1999) chama de componentes móveis (FFI) e 

imóveis (BVI). 

 

4.5 – PETROFÍSICA DE ROTINA 

 

A petrofísica básica é caracterizada como a metodologia responsável por 

determinar a porosidade, permeabilidade e densidade de grãos de uma amostra, 

sendo possível, assim, avaliar o potencial de reservatórios petrolíferos. Tem como 

princípio a lei de Boyle para a medição da porosidade e densidade de grãos 

(também chamado de análise de rotina na indústria petrolífera). O método se baseia 
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em um sistema fechado de vasos comunicantes com P (pressão) x V (volume) = 

const. 

Para as medidas de porosidade foi utilizado um porosímetro a gás nitrogênio 

(Core Lab Instruments Co., USA) pertencente ao Laboratório de Aplicação da 

Ressonância Magnética Nuclear – UFFLAR localizado no Instituto de Química da 

UFF. 

Para o cálculo de permeabilidade aplica-se um fluxo de gás nitrogênio através 

da amostra, medindo-se os seguintes parâmetros: pressão de entrada do gás; 

pressão de saída do gás; e a vazão (Q) com que esse gás flui. Sabendo as 

dimensões da amostra (área da seção transversal (A) e comprimento (L)) e a 

viscosidade do gás (µ), calcula-se a permeabilidade da amostra pela equação de 

Darcy: 

 

𝑄 =
𝐾.𝐴

µ
.

∆𝑝

𝐿
                                      Eq 08 

 

Souza (2012) descreve que o fluxo de gás nitrogênio é aplicado a uma taxa Q 

conhecida, em uma amostra que se encontra lateralmente confinada em um porta-

amostra a 500 psi. Com este confinamento, o gás só poderá escoar ao longo do 

comprimento da própria amostra. As medidas foram executadas em um 

permeâmetro digital da marca Core Lab Instruments (USA) localizado no Laboratório 

para Aplicação da Ressonância Magnética e Petrofísica da UFF, Instituto de 

Química.  

Especificamente para Ressonância Magnética Nuclear, as amostras foram 

medidas individualmente em um espectrômetro Maran Ultra-2 (Oxford Instruments, 

UK). O equipamento de RMN é composto por um transmissor/receptor de 

radiofrequência de 300 W acoplado a um conjunto magneto/sonda. O equipamento 

encontra-se no UFFLAR – Laboratório para Aplicações da RMN e Petrofísica da 

UFF. 
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O magneto é responsável por gerar o campo estático B0. O tipo de magneto 

usado é um magneto permanente, construído com ímãs permanentes, formado por 

duas peças polares dispostas paralelamente capaz de produzir um campo 

magnético estático (B0) de 0,047 Tesla ou 460 Gauss, equivalente a uma frequência 

de 2 MHz para o próton, 1H.  

Os experimentos exigem que o magneto produza um campo estável e 

homogêneo por toda a amostra. O experimento ocorreu à temperatura de 25°C. O 

núcleo de 1H foi usado em todos os experimentos por ser o núcleo mais abundante 

no fluido saturante. Com base em experimentos anteriores, o laboratório adotou o 

tempo de 12 segundos entre cada medida. Foram escolhidos cinco pontos por eco, 

em um total de 16.384 ecos adquiridos. A razão sinal/ruído manteve-se sempre 

acima de 100.  

 

Tabela 1: Parâmetros de aquisição utilizados na RMN: 

 

 

*Valor médio. A cada dia de calibração do equipamento é uma largura diferente. 

 

As análises aqui apresentadas foram feitas com base em um sistema de 

saturação monofásico, ou seja, foi utilizado apenas um fluído saturante para o 

desenvolvimento das análises, neste caso, foi utilizado uma solução salina (KCl) de 

concentração 30.0000 ppm. Durante o desenvolvimento das análises foi possível 

obter informações como porosidade efetiva, particionamento do espaço poroso em 

Parâmetro Valor

Tempo ao eco 400 µs

Número de medidas 32

Tempo de espera entre cada média 12 s

*Largura pulso 90° 38.3 µs

*Largura pulso 180° 79 µs

Ganho do receiver 50%
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micro, meso e macroporo, estimativa do volume de água irredutível (figura 13) e 

estimativas de permeabilidade. 

Coates (1999) destaca que a distribuição T2 é composta por componentes 

móveis (BVM ou FFI) e imóveis (BVI). Isso porque o tamanho dos poros é um dos 

fatores primários no controle da quantidade de fluidos que podem potencialmente se 

mover. Sendo o espectro de T2 relacionado com a distribuição do tamanho de poro, 

um valor fixo de T2 deveria estar relacionado diretamente com um tamanho de poro 

no qual os fluidos não se moverão. 

 

 

Figura 13: Distribuição T2 separada em componentes móveis (FFI) e imóveis (BVI) 

(adaptado de Coates et al., 1999). 

 

Para as estimativas de permeabilidade das amostras foi usada a equação de 

Timur-Coates (COATES,1999) (equação 04). A equação tem como base a relação 

entre a porosidade e os índices de BVI e (BVM ou FFI). Para a aplicação da 

equação é necessário que seja definido um valor de corte que individualize duas 

 T2 cutoff 

 Índice de Fluido Livre (FFI)  Volume Irredutível (BVI) 
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áreas na distribuição T2, área de fluidos capilares (não móveis (BVI)) à esquerda e 

fluídos móveis à direita.  

Foram escolhidos seis valores de corte distintos já conhecidos do UFFLAR e 

normalmente utilizados pela indústria petrolífera. A partir do método de regressão 

linear múltipla, chegou-se aos melhores valores de “a”, “b” e “c” e, 

consequentemente, melhor estimativa de permeabilidade para o conjunto de 

amostras utilizadas. 

 

4.6– MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (Micro-CT) 

 

A aquisição das imagens de micro-CT foram feitas por um microtomógrafo de 

alta energia – marca Xradia, modelo Versa XRM – 510 (Zeiss) (figura 14) localizado 

no Laboratório de Ensaios Especiais (Engenharia Civil – UFF). A amostra é colocada 

entre a fonte pontual (onde é emitido o feixe cônico) e o detector. Os principais 

parâmetros da aquisição são determinados utilizando o software Scout-and-Scan 

Control System.  

 

Figura 14: Microtomógrafo Xradia, modelo Versa XRM - 510 (Zeiss). 
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4.6.1 Condições de aquisição 

 

As aquisições foram feitas com as amostras fixadas na base do suporte. Por 

se tratarem de plugues carbonáticos e com objetivos de comparação e análise 

semelhantes, os valores dos parâmetros foram semelhantes. A tabela 2 detalha os 

parâmetros utilizados na aquisição das imagens para as respectivas amostras.  

O plugue inteiro, com resolução mais baixa (~50 µm), foi imageado com o 

intuito de separar elementos porosos e matriz, quantificar a porosidade digital, 

verificar a homogeneidade da amostra (como por exemplo, a existência ou não de 

fraturas no interior dos plugues) e testar a simulação de resultados de RMN. Foi 

realizada, também, a criação de microplugues virtuais com resolução mais alta (5 

µm). O objetivo principal da alta resolução foi separar elementos porosos e matriz, 

quantificar a porosidade digital e simulação de resultados de RMN a partir das 

imagens. Os microplugues foram subamostrados (imageados) em três pontos 

distintos das amostras, buscando sempre os pontos mais homogêneos e 

representativos, das amostras. 

 

Tabela 2: Parâmetros adotados durante a aquisição das amostras. 

 

 

 

 

Amostra
Tensão 

(kV)

Potência 

(w)

Tempo 

exposição 

(s)

Resolução 

espacial 

(µm/pixel)

E8501H 140 10 25 5

E8508H 140 10 21 5

E8525H 140 10 23 5

E8501H  140 10  2  53

E8508H 140 10 2 53

E8525H 140 10 2 53
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Tabela 3: Parâmetros físicos de aquisição das amostras. 

 

 

 

Os principais parâmetros a serem ajustados são: tensão, corrente do tubo de 

raios X, potência do tubo, tempo de exposição, filtro, lente e a distância total entre a 

fonte e o detector. A escolha da tensão está relacionada com a fração de raios X 

que vai passar pela amostra (transmitância). O ideal é que esse valor fique entre 20 

e 35%. O aparelho pode chegar à tensão máxima de 160 kV. Já a potência máxima 

é de 10 W, que é selecionada automaticamente com a escolha da tensão.  

Com o intuito de aumentar a energia efetiva do feixe sem diminuir sua 

intensidade, são utilizados filtros físicos no momento da aquisição para eliminar os 

raios X de baixa energia. A utilização dos filtros físicos na saída do feixe de raios X 

também ajuda na correção dos parâmetros de beam hardering ou endurecimento de 

feixe, esse efeito será explicado a frente. O microtomógrafo utilizado no trabalho 

possui doze filtros distintos (figura 15). Sendo seis filtros para aquisição de baixa 

energia (< 80 kV) e seis filtros para aquisição de alta energia (> 80 kV). Cada filtro 

possui uma espessura distinta. 

 

Amostra Filtro Lente Fonte Detector

Resolução 

espacial 

(µm/pixel)

E8501H He#6 0,4 -41 235 5

E8508H He#6 0,4 -37 220 5

E8525H He#6 0,4 -35 195 5

E8501H He#6 0,4   -115 30  53

E8508H He#6 0,4 -120 35 53

E8525H He#6 0,4 -120 35 53
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Figura 15: Exemplos de como são os filtros utilizados no microtomógrafo. A sigla LE (Low 

Energy) é para os filtros de baixa energia e a sigla HE (High Energy) é para os filtros de alta 

energia. A espessura dos filtros é identificada em milímetros pelo número após cada sigla. 

 

O tempo de exposição da amostra é o tempo de aquisição de uma projeção. 

Quanto maior tempo, maior o fluxo de energia em um plano e, assim, melhor a 

projeção da amostra. Outro parâmetro importante a ser definido na hora da 

aquisição é a lente objetiva, que está localizada no detector. As opções de lentes 

presentes no equipamento possuem aumento de: 0,4x; 4x; 20x e 40x. As lentes têm 

por intuito garantir a resolução espacial que o operador do equipamento quer 

adquirir. Também é necessário considerar a distância entre a fonte e o detector. 

Teixeira (2016) destaca que a proximidade da amostra à fonte melhora a atenuação, 

o que faz com que a transmitância aumente e melhore a projeção no detector.  

 

4.6.2 Reconstrução 

 

O passo seguinte ao término da aquisição das imagens é a reconstrução das 

mesmas. Utilizando o software XMReconstructor une-se as imagens 2D em um 

sólido 3D. O Software é capaz de, a partir das projeções feitas no microtomógrafo 
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(txrm), gerar imagens no formato tiff, bmp ou txm em escala de cinza (TEIXEIRA, 

2016). O software faz o ajuste de parâmetros como Center Shift e Beam Hardering. 

Sendo o primeiro responsável pela centralização das imagens com um mesmo ponto 

como referência, corrigindo assim possíveis erros da aquisição.  

O efeito de Beam Hardering corrige os efeitos causados por raios X de baixa 

energia. Machado (2015) explica que os fótons que compõem os raios X 

correspondem a um valor de energia mínima até uma máxima, relacionado com a 

tensão aplicada ao sistema. A interação do feixe com determinados materiais faz 

com que a energia efetiva aumente. Os fótons de baixa energia são absorvidos mais 

rapidamente que os de alta energia. A autora destaca que, por interagir com mais 

material, o feixe se torna mais “duro” ao passar pelo centro do que quando o feixe 

passa pelas bordas. Esse efeito deixa as bordas das amostras em tons de cinza 

muito claros. A atenuação que ocorre no centro é compensada em relação as 

bordas. O range de correção vai de 0 a 100% de acordo com a densidade do objeto. 

 

4.6.3 Análises Quantitativas 

 

Após aquisição e reconstrução das imagens, uma etapa importante que se 

segue no trabalho é o cálculo da porosidade digital. Neste caso foi feito o cálculo da 

porosidade total, tanto do plugue inteiro, quanto do microplugue virtual. Para isso, 

utiliza-se o software Avizo 3D Analysis. 

O input dado ao programa são as imagens geradas na reconstrução no 

formato txm. As primeiras ferramentas a serem utilizadas foram o Orthoslice e 

Volume Rendering. Responsáveis pela visualização das “camadas” da amostra e 

pela visualização do seu volume em três dimensões, respectivamente. Em seguida, 

a ferramenta Crop é responsável por cortar as imagens, principalmente a base e o 

topo do plugue, que são as partes mais propensas a sofrer com efeitos de artefato 

de borda.  
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Em seguida, utilizou-se um filtro (Non Local Means Filter) com o intuito de 

tornar os tons de cinza mais uniforme. Esse filtro trabalha com médias ponderadas 

de toda a imagem, o que gera mais clareza e detalhes da imagem que está sendo 

trabalhada. Após o filtro um novo arquivo é gerado. O passo seguinte foi a 

binarização (separação de arcabouço e poros) (figura 16). Para a binarização duas 

ferramentas podem ser usadas: Edit New Label ou Interactive Tresholding. Com o 

término da binarização um novo arquivo foi gerado. 

 

 

 

 

 

Figura 16: Exemplo de binarização (separação entre arcabouço e poro) da amostra E8508H 

com resolução de 5 μm. Foi utilizada a ferramenta Edit New label para a segmentação. A) 

amostra diversos tons de cinza. B) amostra binária onde a cor preta é a matriz e os poros 

são representados por azul. 

 

Com a amostra binarizada aplicou-se a ferramenta Volume Fraction, 

responsável por gerar uma planilha Excel onde os valores das porcentagens de 

cada fase (sólida e porosa) são descriminados. A partir do arquivo já binarizado 

aplicou-se a ferramenta de processamento de imagem chamada Separate Objects. 

Essa ferramenta gera um novo arquivo (label) com poros e grãos separados. Neste 

novo arquivo gerado aplicou-se uma ferramenta chamada Label Analysis. Esta 



 
 

55 
 

 

ferramenta é capaz de fazer o cálculo de diversos parâmetros da distribuição de 

tamanho de poros. 

 

4.6.4 – Escolha das amostras para a análise no micro-CT 

 

A escolha das amostras se deu em função da quantidade percentual de 

dolomita que cada amostra apresentou associada ao seu espaço poroso. Além 

disso, foram consideradas também as propriedades petrofísicas das amostras para 

a escolha de amostras similares.  

 

4.7 – SIMULAÇÃO DO SINAL DE RMN 

 

Usualmente, os valores de relaxatividade superficial (ρ) são calculados em 

laboratório gerando um valor único de ρ para cada amostra. A proposta do simulador 

de respostas de RMN é mostrar que a relaxatividade superficial varia (ρefetiv) para 

uma mesma amostra.  

O simulador de respostas de RMN utilizado no trabalho foi o RWNMR 

(BENAVIDES et al., 2017). O software foi desenvolvido pelo UFFLAR em parceria 

com o Instituto de Computação da UFF e é o primeiro software livre capaz de 

simular respostas de RMN em imagens de rochas (CARNEIRO, 2017). O Software 

transforma os dados de decaimento de magnetização em curvas de distribuição T2 

(BENAVIDES et al., 2017). O input das amostras podem ser 2D ou 3D na forma de 

imagens com extensão PNG. 

Para a simulação (figura 17) é importante que as imagens sejam processadas 

e segmentadas de forma que os poros sejam nitidamente diferenciados da matriz da 

rocha (formato binário).  
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Figura 17: Exemplo de simulação em andamento. (a) imagens binarizadas usadas no input 

do programa. (B / F) Parâmetros utilizados na simulação. (C) Transformada de Laplace a 

partir do decaimento exponencial. (D) Decaimento exponencial gerada a partir das imagens 

microtomografadas. (E) Reconstrução 3D da amostra a partir das imagens utilizadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados aqui apresentados se baseiam em três abordagens diferentes. 

Na primeira abordagem foram analisados os dados de lâminas petrográficas em 

conjunto com os dados de petrofísica disponibilizados pela ANP e os dados de perfil 

de poço. A segunda abordagem é relativa aos dados de petrofísica de rotina e RMN 

feitos no UFFLAR. Com esses dados se tem uma maior precisão e certeza dos 

dados, por terem sido medidos e levantados pelos próprios pesquisadores do 

laboratório. Por fim, os dados de microtomografia, petrografia e petrofísica 

fundamentaram a compreensão dos resultados obtidos com o simulador de sinal de 

RMN. 

 

5.1 – ANÁLISE PETROGRÁFICA 

 

A descrição petrográfica permitiu que fosse feita a análise de parâmetros 

como: mineralogia, porosidade, conectividade entre os poros, cristalinidade, textura 

dos grãos e aporte de sílica associado à matriz e aos poros. A avaliação desses 

critérios levou à separação de seis grupos distintos ao longo do perfil, são eles: 

Grupo 01, 02, 03, 04, 05 e 06. 

O grupo 01 (figura 18) encontra-se no intervalo entre 5236,75 e 5237,75 

metros. Os grumos calcíticos maciços, com textura do tipo (1) fibrosa radial 

(REZENDE; POPE, 2015), podem chegar até 2,5 milímetros de tamanho. 

Predomínio de (2) porosidade vugular. Também se observa porosidade (3) 

intergranular. 

A dolomita não é abundante, normalmente aparece de forma individual, (4) 

flutuando nos poros. Os cristais maiores possuem estrutura mais bem desenvolvida 

(rômbica). As dolomitas zonadas presentes na amostra possuem cristalinidade de 

média a grossa. Presença de dois tipos de zoneamentos: interior do cristal mais 

escuro com as bordas mais clara e (5) interior do cristal mais claro com as bordas 
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mais escuras. Observou-se a (6) dissolução de dolomita com a formação de novo 

cristal. É observado que o preenchimento do espaço poroso é incipiente e se dá por 

dolomita e (7) sílica. 

 

 

 

 

 

Figura 18: Imagens de microscopia ótica de lâminas delgadas de amostras do Grupo 01. A) 

Cristais de dolomita zonados; Dissolução de cristal de dolomita com o crescimento de um 

novo cristal. B) Silicificação incipiente associado aos poros; Processo de dissolução e 

corrosão associado aos grumos calcíticos. 

 

No grupo 02 (figura 19) compreendido no intervalo entre 5238,30 e 5240,60 

metros predominam dolomitas (1) anédricas de cristalinidade predominantemente 

média. (2) Maior preenchimento do espaço poroso por dolomita e sílica, chegando 

ao preenchimento total dos poros. Porosidade intergranular e intercristalina 

(associada aos cristais de dolomita que preenchem os poros). Presença de 

estilólitos aumentando a porosidade e permeabilidade. Presença de cherts e 

megaquartzos como cimento. (3) Presença de fratura posterior ao cimento 

dolomítico. (4) Observou-se a dissolução e corrosão das bordas e interior dos 

grumos calcíticos. O aumento de material silicoso, comparado ao intervalo anterior é 

marcante. 
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Figura 19: Imagens de microscopia ótica de lâminas delgadas de amostras do Grupo 02. A) 

Fratura posterior ao cimento dolomítico; Dissolução e corrosão das bordas e interior de 

estrutura esferulítica (grumos calcíticos). B) Exemplos de cimentação dolomítica com 

preenchimento de cristais dolomíticos. Material silicoso associado ao preenchimento dos 

poros. Lâmina A tingida por solução de Alizarina e Ferricianeto de Potássio, evidenciando 

em vermelho as porções de composição calcítica. 

 

Na transição para o grupo 03 (figura 20), compreendido no intervalo entre 

5240,90 e 5242,60 metros, aumentam os (1) poros preenchidos parcialmente por 

dolomita. (2) A presença de quartzo como cimento diminui consideravelmente 

comparado ao intervalo anterior. (3) Porosidade secundária gerada pela dissolução 

no interior dos grumos calcíticos, com preenchimento incipiente de microcristais de 

dolomita. (4) A dolomita se apresenta predominantemente anédrica. Os cristais de 

dolomita que estão associados à substituição das calcitas nas bordas dos grumos 

tendem a apresentar textura pouco mais (5) euédrica a subédrica. 

 

 

 

 

 

 

B A 

1 

2 

3 

4 



 
 

60 
 

 

 

 

 

 

Figura 20: Imagens de microscopia ótica de lâminas delgadas de amostras do Grupo 03. A) 

Preenchimento de poros por cristais de dolomita anédricos; B) Conectividade dos poros 

afetada pelos cristais de dolomita; Dolomita oriunda da dissolução de borda calcítica. 

Lâminas tingidas por solução de Alizarina e Ferricianeto de Potássio, evidenciando em 

vermelho as porções de composição calcítica. 

 

Os grupos 04 (figura 21-A), compreendido no intervalo entre 5243,00 e 

5245,60 metros, e 05 (figura 21-B) (intervalo de 5247,30 e 5252,50 metros) 

caracterizam-se pelo maior aporte de sílica no perfil. Presença de calcário 

neomorfisado com (1) textura esferulítica (TERRA et al., 2009) que passam por 

processos de dissolução. O calcário se apresenta parcialmente silicificado com 

substituição por chert e megaquartzo. 

O grupo 04 possui porosidade vugular e intergranular (2) intensamente ou 

totalmente preenchida por dolomita e cimento silicoso. Já o grupo 05 apresenta 

dissolução marcante do interior e bordas dos grumos calcíticos e possui (4) sílica 

mais “nebulosa” pelo poro, com aspecto “turvo”. Ambos os grupos possuem 

porosidade (5) intercristalina associada ao preenchimento dos poros por dolomita. 

Os cristais responsáveis pelo preenchimento são predominantemente anédricos com 

textura variando de média a grossa, já os cristais associados à alteração possuem 

textura predominantemente euédrica de cristalinidade predominantemente fina. 
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Figura 21: Imagens de microscopia ótica de lâminas delgadas de amostras do Grupo 04 (A) 

e Grupo 05 (B). A - Texturas esferulíticas com as bordas e os centros sofrendo alteração 

com a presença de cristais de dolomita permeando essas texturas; Minerais opacos 

associados às dolomitas. B – Dolomita e material silicoso associado aos poros. Grumos 

calcítico totalmente corroído; Incremento de cimento silicoso. Lâmina B tingida por solução 

de Alizarina e Ferricianeto de Potássio, evidenciando em vermelho as porções de 

composição calcítica. 

 

O grupo 06 (figura 22) compreendido no intervalo entre 5252,60 e 5253,00 

metros, caracteriza-se por (1) poros mais limpos (vugular e intergranular), quando 

comparados com os dois intervalos anteriores, porém ainda há boa quantidade de 

(2) sílica e dolomita zonada presentes nos poros. Presença de processos de (3) 

dissolução e corrosão associados tanto às bordas quanto ao interior dos grumos 

calcíticos. (4) A dolomita também apresenta processos de dissolução e corrosão. A 

dolomita e a cimentação silicosa preenchem a porosidade secundária. Diferente do 

intervalo anterior, a sílica se apresenta de forma mais límpida. 
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Figura 22: Imagens de microscopia ótica de lâminas delgadas de amostras do Grupo 06. A) 

Dolomita zonada associada à alteração de grumo calcítico; Porosidade vugular e 

intercristalina oriunda do processo de dolomitização; Dissolução calcítica sem a formação de 

dolomita. B) Preenchimento da conectividade entre os grãos por dolomita e material silicoso; 

Porosidade intercristalina. Lâminas tingidas por solução de Alizarina e Ferricianeto de 

Potássio, evidenciando em vermelho as porções de composição calcítica. 

 

A análise das lâminas petrográficas levou a constatação de importantes 

características na evolução diagenética ao longo do perfil. A porosidade secundária 

é característica marcante em todos os grupos. A dolomitização e os processos de 

silicificação possuem importante papel na conectividade entre os poros. Em todos os 

grupos características de dissolução dos grumos calcítico são observadas, sendo 

este o primeiro momento diagenético claramente marcado ao longo do perfil.  

No início do perfil observou-se mais claramente que o primeiro momento 

diagenético é responsável por cristais de dolomita oriundos da substituição nas 

paredes dos grumos calcítico. A dolomita claramente caracteriza-se por cristais 

romboédricos bem formados de cristalinidade que podem variar desde fina a grossa.   

No segundo momento diagenético, a dolomita ocorre precipitada diretamente, 

preenchendo os poros das amostras. A terceira fase da evolução diagenética fica 

marcada com processo mais claro de corrosão dolomítica. Nesta fase não só os 

cristais de dolomita romboédricos formados na primeira fase sofrem corrosão, mas 
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também os cristais dolomíticos anédricos associados à precipitação direta do 

preenchimento dos poros também passam por processos de corrosão das suas 

bordas. Essa fase se caracteriza pela remobilização dissolvendo os cristais em um 

ponto e o reprecipitando em outro, o que afeta diretamente a porosidade e 

permeabilidade. 

O material silicoso está presente em todo o perfil, porém a intensificação 

deste processo é observada após a terceira fase da evolução diagenética, mais 

claramente observado nos grupos 03, 04, 05 e 06. 

Com base no percentual de cristais de dolomita que estão associados aos 

poros foram propostos três tipos de amostras distintas (figura 23). Esta separação foi 

feita de forma visual com base nas análises das lâminas petrográficas. A separação 

se deu com o intuito de se encontrar relações entre as propriedades petrofísicas e 

os processos de dolomitização associados às amostras. Sabendo que a 

relaxatividade superficial é uma propriedade relacionada com a superfície do poro, 

também foi proposta uma relação entre a ocupação dos poros por dolomita e essa 

propriedade. 

Sendo assim, os tipos de amostras foram divididos da seguinte forma: Tipo A 

(  ) são amostras onde o processo de dolomitização e o preenchimento dos poros 

por cristais de dolomita é muito baixo, ou incipiente. Neste tipo de amostra as 

paredes dos poros são predominantemente calcíticas. As amostras do tipo B (  ) são 

caracterizados por valores intermediários de dolomita que preenchem os poros. As 

paredes dos poros estão associadas tanto ao material dolomíticos quanto ao 

calcítico. 

Já as amostras do tipo C (  ) são amostras que possuem a grande maioria dos 

poros preenchidos por cristais de dolomita. As paredes dos poros estão 

predominantemente associadas ao material dolomítico de preenchimento ou 

substituição. 
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Figura 23: Exemplos da separação dos três tipos trabalhados. 
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Tabela 4: Separação das amostras por quantidade de dolomita. A – Amostras com 

quantidades insignificantes de dolomita nos poros; B – Valores intermediários de 

quantidade de dolomitas nos poros; C – Maioria dos poros tomados pelo mineral. 

 

 

 

5.2 – ANÁLISE DE PERFIL DE POÇO 

 

As curvas utilizadas no trabalho caracterizam-se como perfis básicos (figura 

24). O objetivo é utilizar perfis convencionais empregados na indústria com o intuito 

de complementar alguns pontos das análises feitas. A separação dos grupos 

realizada na petrografia (proposta no item anterior) comparada com os perfis de 

“densidade, porosidade neutrão, sônico, raio gama e saturação”, revelaram, 

principalmente, tendências bem marcadas entre os grupos. Isso corrobora as 

diferentes características entre os grupos destacados. 

O perfil de raio gama (trilha 01), de maneira geral, apresenta baixa 

variabilidade ao longo de todo o perfil, não sendo possível fazer uma relação direta 

com a distribuição percentual de dolomita.  A curva do caliper (trilha 01) mostra que 

Amostra
Profundidade 

(metros)

Tipo             

(% dolomita)

E8501H 5236,75 A

E8502H 5237,05 A

E8508H 5238,40 B

E8514H 5239,90 C

E8517H 5240,9 B

E8525H 5243,00 C

E8531H 5244,35 B

E8539H 5247,30 B

E8547H 5249,65 B

E8559H 5253,00 B
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os poços se encontram dentro do calibre com o qual foram perfurados, com exceção 

de um pequeno intervalo na parte inferior do perfil.  

Quando comparado com outros trabalhos em reservatórios carbonáticos 

(RAMAMOORTHY et al., 2010; SCHUAB, 2015), o perfil apresenta altos valores de 

resistividade (trilha 02) que apontam para a possibilidade de gás ao longo do perfil. 

Pela análise petrográfica, observou-se em alguns pontos ao longo do perfil a 

presença de óleo morto, correlacionando com pontos de menor valor da 

resistividade. Já quando comparada as curvas de densidade e permeabilidade (trilha 

03 e trilha 04) observou-se um padrão inverso para as duas curvas. Os pontos de 

mais baixa permeabilidade se relacionam com os pontos de maior densidade. 

Schuab (2015) correlaciona os picos de RHOZ com intervalos de cimentação mais 

intensa. Ramamoorthy et al., (2010), em uma análise de reservatórios carbonáticos 

encontra os menores valores de permeabilidade associados com os intervalos 

dolomitizados. O intervalo carbonático estudado pelos autores ainda apontou os 

maiores valores de resistividade associados ao intervalo dolomítico, o que é mais 

uma razão para os altos valores de resistividade do perfil aqui estudado.  

A calcita é um mineral que apresenta densidade entre 2,6 e 2,7 g/cm3, sendo 

assim, as densidades superiores a esse valor representam outra composição. A 

análise da petrografia relaciona os pontos de mais alta densidade de grãos com os 

pontos de maior intensidade do processo de dolomitização e maior intensidade do 

processo de silicificação, o que afeta a conectividade entre os poros, diminuindo a 

permeabilidade. Em destaque o grupo 05 associado ao pico de dolomitização e 

silicificação do perfil.  

Ainda quanto à curva de densidade (trilha 03), observou-se que os pontos de 

maior intensidade se contrapõem com os pontos de menor valor da curva de fluido 

livre (trilha 05). O que sugere que o processo de dolomitização afeta os valores de 

saturação irredutível, assim como afetam a permeabilidade das amostras.  
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Figura 24: Trilhas contínuas com perfis do poço no intervalo estudado. Trilha 01: Raio 

Gama (curva preenchida em amarelo) e Caliper (linha vermelha pontilhada); Trilha 02: 

Resistividade (RT - linha preta contínua); Trilha 03: Perfil Neutrônico (NPHI - linha azul 

tracejada) e densidade (RHOZ - curva vermelha tracejada); Trilha 04: Curvas de 

permeabilidade pelos métodos SDR (pontilhado verde) e TIMC (pontilhado vermelho); Trilha 

05: Curvas de fluido livre (linha vermelha contínua) e fluido irredutível (linha preta contínua). 

Os números 01 – 06 representam os grupos separados na petrografia. Junto à profundidade 

estão destacados os códigos das amostras. 
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5.3 – PETROFÍSICA DE ROTINA 

 

Na busca por um conhecimento mais completo ao longo de todo o perfil, 

juntaram-se os valores de porosidade fornecidos pela ANP e os medidos no 

UFFLAR (tabela 5). Houve apenas duas amostras com as medidas em comum 

(E8502H e E8525H).  

 

5.3.1 – Porosidade 

 

Rezende e Pope (2015) explicam que os depósitos carbonáticos do pré-sal da 

Bacia de Santos apresentam um sistema poroso variável, isso por causa da 

influência de precipitação biótica e abiótica associada a esses depósitos e, de forma 

subsequente, processos de cimentação e dissolução afetam a porosidade. Os 

autores destacam que a porosidade nesses reservatórios pode variar de 2 a 27%. 

Os menores valores de porosidade estão associados aos intervalos com maior 

cimentação.  
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Tabela 5: Valores de porosidade (incerteza de 1,0%), permeabilidade (incerteza de 

uma unidade de medida) e densidade de grãos e as respectivas profundidades e 

códigos de cada amostra. Na tabela estão dispostos os valores fornecidos pela 

Shel/ANP e os valores medidos no UFFLAR (Plugue). Para as amostras 

coincidentes foram usados os valores medidos no UFFLAR. 
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Quando analisado todo o perfil, observou-se uma variação de 0,50 a 17,90% 

nos valores de porosidade. As amostras aqui trabalhadas apresentaram, em média, 

porosidade de 11,4% (σ = 4,0%). O gráfico da figura 25 mostra que os grupos um e 

três foram os com maiores valores percentuais de porosidade em média (grupo 01 = 

15,2% (σ = 1,6%) e grupo 03 = 13,4% (σ = 1,4%)).  

Os primeiros modelos para o processo de dolomitização sugeriam um 

aumento de porosidade com o aumento das proporções de dolomita (BOGGS, 

2009). Em caso de haver fonte externa de íons carbonato e magnésio, ocorre o 

aumento do volume de dolomita, resultando na diminuição da porosidade. A análise 

petrográfica mostrou que a alta porosidade dos grupos 01 e 03 se justificam pelos 

seguintes motivos: (1) a presença de poucas dolomitas ocupando o espaço poroso 

(WARDLAW, 1976; WARREN, 2000). Os grupos um e três apresentam apenas 

amostras do tipo A e B; (2) Os processos de dissolução intensa a que essas 

amostras estão associadas; (3) a menor presença da cimentação silicosa presente 

nesses dois intervalos. 

Quando analisada a porosidade apenas das amostras do tipo C, observou-se 

uma variação entre 2,2 e 14,4%, apresentando uma média de 9,1%, (σ = 3,9%). As 

amostras do tipo C estão associadas a um intervalo de aproximadamente seis 

metros de distância dentro do perfil. Isto representa um provável intervalo com maior 

susceptibilidade à percolação de fluidos bacinais (GREGG, 2004).  

Observou-se que a amostra com menor valor de porosidade não é do tipo C. 

A amostra com menor valor de porosidade (1,5%) é do tipo B, porém está associada 

ao intenso processo de cimentação silicosa (REZENDE; POPE, 2015). Os valores 

de porosidade das amostras do tipo C estão associados ao preenchimento dos 

poros por dolomita, sendo responsáveis por porosidade do tipo intercristalina 

(LUCIA, 2004). 
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Figura 25: Gráfico de percentual de porosidade em função da profundidade. Os tipos de 

amostras (A – círculo, B – losango e C – quadrado) são destacados no gráfico. Os pontos 

de “X” se referem às amostras sem informação petrográfica. Os limites entre os grupos (01, 

02, 03, 04, 05 e 06) separados na petrografia também estão destacados, em linha tracejada, 

no gráfico. 

 

De maneira geral, foi observado que a dolomitização associada aos 

processos de substituição foram responsáveis pelo aumento dos poros, enquanto 

que a dolomitização relacionada com os processos de precipitação direta 

(cimentação) atuaram no preenchimento de poros, diminuindo a porosidade. 

 

5.3.2 – Permeabilidade 

 

Quando comparados os valores de permeabilidade em função da 

profundidade (figura 26), observou-se uma variação de aproximadamente sete 

ordens de grandeza entre todas as amostras ao longo do perfil (0,01 milidarcy – 2,6 

Darcy), que está de acordo com os depósitos carbonáticos do pré-sal (REZENDE; 

POPE, 2015). Quando analisados os valores de permeabilidade e as quantidades de 
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dolomita associada aos poros, observou-se que as amostras do tipo C apresentam 

baixa permeabilidade. A análise petrográfica mostrou que os cristais de dolomita 

interferem diretamente na conectividade dos poros. 

 

 

Figura 26: Gráfico de permeabilidade em função da profundidade. Os tipos de amostras (A 

– círculo, B – losango e C – quadrado) são destacados no gráfico. Os pontos de “X” se 

referem às amostras sem informação petrográfica. Os limites entre os grupos (01, 02, 03, 

04, 05 e 06) separados na petrografia também estão destacados, em linha tracejada, no 

gráfico. Os maiores valores de permeabilidade estão na parte superior do perfil (amostras do 

tipo A). 

 

Quando analisada a relação entre a porosidade e a permeabilidade, assim 

como já esperado, observou-se uma relação direta entre as duas propriedades 

(figura 27). A permeabilidade é uma propriedade dependente da conectividade dos 

poros pelas gargantas dos poros (WARDLAW, 1976). As gargantas são obstruídas e 

a porosidade diminuída com o aumento dos cristais.  

Lucia (2007) explica que, em reservatórios carbonáticos, a relação entre 

porosidade e permeabilidade tende a apresentar um aumento exponencial da 

permeabilidade com o aumento da porosidade, porém, por causa da 
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heterogeneidade dos carbonatos, uma mesma porosidade pode apresentar valores 

de permeabilidade diferentes com até duas ordens de magnitude, assim como 

observado nos dados aqui apresentados. O gráfico de porosidade e permeabilidade 

mostrou que há uma tendência de as amostras do tipo C possuírem menores 

valores de porosidade e permeabilidade.  

Os pontos mais distantes da curva são do tipo A e do tipo B. Essas amostras 

têm em comum os processos de dissolução associados, além do predomínio da 

porosidade do tipo intergranular e vugular, como por exemplo, as amostras E8501H 

e E8502H. Tanto as amostras mais porosas quanto as amostras com maior 

permeabilidade são do tipo A. A análise petrográfica ainda mostrou que as amostras 

do tipo B, que apresentaram baixos valores de porosidade e permeabilidade, 

apresentam processos de silicificação avançados, que contribuiu para uma menor 

conectividade entre os poros.  

De maneira geral, as amostras mais distantes da curva de tendência possuem 

predomínio de cristais de dolomita planares euédricos. Essa relação explica 

amostras que apresentam valores de porosidade semelhante, porém a diferença de 

permeabilidade dessas amostras pode estar relacionada com a textura observada 

nas amostras (WARREN, 2000). Dolomitas euédricas e anédricas apresentam uma 

relação linear entre as relações de porosidade e permeabilidade, porém o 

crescimento de permeabilidade com a porosidade é menor nas amostras anédricas 

(WOODY et al., 1996). As características texturais afetam de forma direta as 

propriedades de garganta de poro e consequentemente as propriedades petrofísicas 

do reservatório (AL-ALWADY et al., 2009). 
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Figura 27: Gráfico de Porosidade x Permeabilidade para as amostras deste estudo, 

classificadas pela quantidade de dolomita. Os tipos de amostras (A – círculo, B – losango e 

C – quadrado) são destacados no gráfico. Os pontos de “X” se referem às amostras sem 

informação petrográfica. Os números em negrito se referem aos plugues trabalhados na 

petrofísica de rotina e digital. 

 

5.3.3 – Densidade de grãos 

 

A dolomita tem densidade entre 2,86 e 3,10 g/cm3, valor maior que a calcita 

(densidade entre 2,6 e 2,7 g/cm3). Desta forma, ao se comparar a densidade com os 

percentuais de dolomita presente nas amostras, observa-se uma tendência das 

amostras com maior quantidade de dolomita apresentar maior densidade. As 

amostras com valores de densidade acima da calcita, mas com percentual de 

dolomita baixo, justifica os valores de densidade de grãos com a presença de 

minerais pesados na matriz dessas amostras.  

Nas amostras aqui estudadas não se observou um aumento da porosidade 

com o aumento da densidade de grãos, diferentemente do que foi apresentado por 

Hopkins (2004) (figura 28 - A). Já quando comparada a permeabilidade com a 
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densidade de grãos (figura 28 - B), notou-se uma leve tendência para uma relação 

entre essas duas propriedades. Os menores valores de densidade de grãos tendem 

a estar associados aos maiores valores de permeabilidade. 

 

A 

 

B 

 

Figura 28: A – Gráfico de densidade de grãos x porosidade e B – gráfico de densidade de 

grãos x permeabilidade. Os tipos de amostras (A – círculo, B – losango e C – quadrado) são 

destacados no gráfico. Os pontos de “X” se referem às amostras sem informação 

petrográfica. 

 

5.4–RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

A porosidade obtida na RMN é medida a partir do sinal oriundo das amostras. 

A seguir são apresentadas as curvas de amplitude em função do tempo de 

relaxação transversal em milissegundos. Essas curvas são normalizadas com o 

intuito de se associar a curva com a determinação da porosidade (Figura 29). 
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Figura 29: Curvas de amplitude por tempo de relaxação transversal (T2) em milissegundos, 

obtidos através de RMN dos plugues analisados. 

 

A tabela 6 mostra os valores de relaxatividade superficial (ρ (μm/s)), medidos 

no laboratório (método D-T2 – mapas de difusão de T2). Além dos valores de 

porosidade obtidos no porosímetro e com a RMN. As amostras E8514H e E8539H 

não tiveram seus valores de relaxatividade superficial calculados por possuírem 

baixos valores de permeabilidade, não sendo consideradas assim boas 

representantes de reservatórios petrolíferos. 
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Tabela 6: Valores de porosidade (incerteza de 1%) e dos coeficientes de 

relaxatividade superficial medidos em laboratório. 

 

 

 

A partir da equação 09, chegou-se à separação do espaço poroso em função 

do raio (µm) e, consequentemente a separação em micro (raios inferiores a 0,5 µm), 

meso (raios entre 0,5 e 5 µm) e macroporos (raios superiores a 5 µm) 

(RAMAMOORTHY et al., 2010; LEÃO de LUNA, 2017) (Figura 30).  

 

1

𝑇2
= 𝜌2(

𝑆𝑝

𝑉𝑝
) = 𝜌2

𝑐

𝑅𝑝
                               Eq 09 

 

Onde T2 é o tempo de relaxação transversal; ρ2 é a relaxatividade superficial 

(propriedade associada à matriz porosa); e (
𝑆𝑝

𝑉𝑝
)𝑝𝑜𝑟𝑜 é a razão superfície/volume 

do poro; Rp é o raio do poro; c é um fator de forma do poro. 
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Figura 30: Amplitude de sinal por raio de poro das amostras analisadas. 

 

A heterogeneidade do tamanho dos raios dos poros correlaciona-se de forma 

direta com a suavidade dos pontos de inflexão de cada curva. Sendo que quanto 

maior a suavidade do ponto de inflexão de cada curva, maior a heterogeneidade do 

espaço poroso presente em cada amostra. Isto é, quantidades semelhantes de 

poros com tamanhos distintos. Analisando as curvas (figura 30) é possível destacar 

que todas as amostras possuem uma única moda de tamanho de poro 

predominante, não sendo possível afirmar, por exemplo, a existência de duas 

famílias de poros predominantes distintas. 

A figura 31 apresenta em detalhe as curvas de cada amostra representando a 

divisão do espaço poroso em função do tamanho do raio. 
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Figura 31: Representação em detalhe da divisão do espaço poroso das amostras estudadas 

em função dos tamanhos de poros. 
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A distribuição de porosidade de acordo com a classificação por tamanho de 

poro das amostras estudadas é apresentada na tabela 7. Com exceção das 

amostras E8502H e E8559H que apresentaram a porosidade mais dominada por 

macroporos (> 5,0 µm), observou-se um predomínio de mesoporos (0,5 µm – 5,0 

µm). 

 

Tabela 7: Distribuição de porosidades (incerteza de 1%) das amostras de acordo 

com a classificação por tamanho de poro. 

 

 

 

Na tabela 8 é apresentada a contribuição percentual do tamanho dos poros 

em cada amostra e a relação de cada amostra com as quantidades de dolomita 

associada aos poros. O maior percentual de poros está relacionado com os 

mesoporos, exceto para as amostras E8502H e E8559H que tem maior 

percentagem de macroporos.  
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Tabela 8: Contribuição percentual de cada tamanho de poro para a porosidade RMN 

total. A – poros com quantidades insignificantes de dolomita; B – poros com valores 

intermediários de dolomita; C – poros total ou parcialmente preenchidos por 

dolomita. 

 

 

 

De maneira geral, percentualmente, a microporosidade não é representativa 

nas amostras e a mesoporosidade se mostrou mais predominante. A micro e 

mesoporosidade observada nos reservatórios é dominada por poros intra e 

intercristalinos, respectivamente. Os cristais de dolomita contribuem para o aumento 

de porosidade intercristalina e consequentemente o aumento de micro e 

mesoporosidade (GREGG, 2004). As amostras com menor quantidade de dolomita 

(predomínio de porosidade intergranular e vugular) apresentam o maior percentual 

de macroporos, o que já era esperado, tendo em vista que, processos de 

“overdolomitization” são responsáveis pelo preenchimento e diminuição dos poros 

(LUCIA et al., 2007; WARREN, 2000).  

As três amostras separadas para as análises de relaxatividade superficial 

(E8501H, E8508H e E8525H), mostraram que o processo de dolomitização menos 

intenso (E8501H - tipo A) está associado com o predomínio de poros maiores. Já a 

relação contrária não foi observada nas amostras com processo de dolomitização 
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mais intenso (E8525H – tipo C). As dolomitas contribuíram mais para o aumento da 

quantidade de mesoporos. As amostras que apresentaram menor quantidade de 

macroporo e maior quantidade de microporo (E8531H e E8547H) são as amostras 

associadas à cimentação silicosa mais intensa. 

Quando comparadas as amostras E8501H e E8502H com a amostra E8559H, 

apesar de possuírem semelhança nos tamanhos de poros predominantes (figura 32) 

(o que justifica a porosidade semelhante), a menor permeabilidade da amostra 

E8559H se justifica pela presença de cristais de dolomita e o processo de 

silicificação associado às gargantas de poros. 

 

 

Figura 32: Distribuição dos percentuais tamanhos de poros e a relação com as quantidades 

de dolomita em cada amostra (A – círculo, B – losango e C – quadrado). Em preto o 

percentual de microporos, em cinza escuro o percentual de mesoporos e em cinza claro o 

percentual de macroporos. 

 

A separação da porosidade em função do tamanho de poros ainda trouxe 

uma importante informação quanto à contribuição da porosidade à permeabilidade. 
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Os resultados mostraram ser a macroporosidade a maior contribuinte para a 

permeabilidade (figura 33) (SCHUAB, 2015). Tendo a macroporosidade a melhor 

relação (R2) com a permeabilidade. 

 

 

Figura 33: Curvas de porosidade total (círculo) e macroporosidade (%) (quadrado). A curva 

de macroporosidade apresenta um melhor ajuste com a permeabilidade. 

 

A saturação irredutível de água corresponde ao volume de água presa por 

forças capilares nos meios porosos. A análise das curvas de RMN permitiu que mais 

este parâmetro fosse estimado (tabela 9), a partir do método conhecido como 

“T2cutoff”, onde o sinal é dividido em dois regimes distintos. Com base em 

observações e experimentos, Coates et al., (1999) explica que, quando trabalhando 

com carbonatos, os valores inferiores a 92 milissegundos são provenientes da 

resposta dos fluidos irredutíveis. Portanto, 92 milissegundos foi o valor de corte 

(T2cutoff) utilizado no trabalho (figura 34).  

 



 
 

84 
 

 

 

Figura 34: Curvas de porosidade por tempo com indicação do tempo de cutoff de 92 ms 

para as amostras analisadas. 

 

A equação para o cálculo de saturação irredutível é então apresentada: 

 

𝑆𝑤𝑖𝑟𝑟 =
𝐵𝑉𝐼

𝐵𝑉𝐼+𝐵𝑉𝑀
=  

𝐵𝑉𝐼

𝛷𝑅𝑀𝑁
                       Eq 10 

 

Utilizando a relação entre valores de relaxatividade superficial e tamanho de 

raio dos poros, é possível chegar aos valores dos raios máximos dos poros que 

estão associados à saturação irredutível. Os raios de poros associados à saturação 

irredutível são classificados, predominantemente como mesoporos (0,5 µm – 5 µm) 

em média 0,84 µm (σ = 0,36 µm) (tabela 9).  
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Tabela 9: Saturação irredutível de Água obtida por meio de T2cuttoff. Valores de 

Porosidade RMN (%), relaxatividade superficial, e valor de raio relacionado à 

saturação irredutível. 

 

 

 

Para as estimativas de permeabilidade das amostras foi usada a equação de 

Timur-Coates (COATES,1999). Os valores de corte (T2cutoff) foram escolhidos com o 

intuito de encontrar o valor de permeabilidade que melhor se aproxima da 

permeabilidade medida no permeâmetro, que é aqui adotado como a medida mais 

verdadeira de permeabilidade. A equação de Timur-Coates adota coeficientes de 

ajuste (parâmetros empíricos) na sua equação. Sendo assim, foi feita a regressão 

linear múltipla, que é uma técnica que busca a otimização matemática para os 

valores de “a”, “b” e “c” presentes na equação e, consequentemente, melhor 

estimativa de permeabilidade para o conjunto de amostras trabalhadas. 

Os valores de corte utilizados foram os seguintes: T2cutoff em 100 

milissegundos; T2cutoff em 150 milissegundos; T2cutoff porosidade com raio de poro 

inferior à 10 µm; T2cutoff porosidade com raio de poro inferior à 5 µm; T2cutoff 

porosidade com raio de poro inferior à 1 µm; T2cutoff vale (ponto de inflexão), que é 

um ponto escolhido em cima da inflexão da curva onde ocorre mudança mais 

abrupta na amplitude do sinal. Apesar de se tratar de uma medida indireta, a técnica 

de RMN apresenta uma boa estimativa da permeabilidade das amostras aqui 
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estudadas. Os valores estiveram na mesma ordem de grandeza ou variaram em 

uma unidade (tabela10) (figura 35).  

 

Tabela 10: Valores de estimativa de permeabilidade utilizando a equação de Timur-

Coates para os diferentes valores de T2cuttoff (T2cutoff em 100 milissegundos; T2cutoff em 

150 milissegundos; T2cutoff para porosidade com raio de poro inferior à 10 µm; T2cutoff 

para porosidade com raio de poro inferior à 5 µm; T2cutoff para porosidade com raio de 

poro inferior à 1 µm; T2cutoff vale). Sendo K perm o valor da permeabilidade medido 

pelo permeâmetro no UFFLAR e R2 uma medida de ajuste do modelo, variando 

entre 0 e 1, indicando, em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os 

valores observados. 

 

 

 

Quando comparados com os valores de permeabilidade medidas no 

permeâmetro observou-se que os valores de T2cutoff vale (ponto de inflexão) foram os 

valores que mostraram correlação mais forte (R² = 0,83). Já as correlações mais 

fracas foram observadas para os valores de T2cutoff 5 μm (R² = 0,68) e T2cutoff 1 μm 

(R² = 0,54). Em contrapartida, quando calculado o erro padrão das regressões 

observou-se que, em média, todas as amostras apresentam um erro de duas 

unidades de medida (102).  
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Figura 35: Gráficos das estimativas de permeabilidade obtidos com a RMN para diferentes 

valores de T2cutoff comparados com a permeabilidade medida no permeâmetro. 
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5.5 – MICROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

As três amostras separadas por quantidades distintas de dolomita associadas 

aos poros no início do trabalho foram imageadas em duas resoluções diferentes 50 

µm (figura 36) e 5 µm (figura 37). Uma das diferenças entre as duas resoluções está 

no tamanho dos plugues imageados. Com as resoluções de 50 µm foi possível 

imagear todo o plugue, já com as resoluções de 5 µm foi subamostrado um 

microplugue virtual dentro do plugue físico.  

A subamostragem virtual permite que se tenham resoluções mais altas sem 

ter que cortar a amostra em segmentos menores.  O microplugue virtual tem 

dimensões de aproximadamente 12 mm de comprimento por 8 mm de diâmetro. As 

resoluções mais altas ainda favoreceram uma melhor visualização dos minerais 

opacos, matriz e poros. Quanto à cristalização dolomítica, nesta resolução foi 

possível observar, associados aos poros, cristais dolomíticos com tons de cinza que 

se diferem dos tons de cinza observados na matriz. Já a estrutura romboédrica não 

foi observada de forma clara. 

 

Figura 36: Exemplo de fatia (slice) da amostra E8508H com resolução 50 µm. Destaque 

para os minerais opacos (seta em branco); poros (seta amarela); matriz (seta vermelha); e 

possível cristalização dolomítica com um valor intermediário de tons de cinza (seta verde). 
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Figura 37: Exemplo de slice da amostra E8508H com resolução 5 µm. Destaque para os 

minerais opacos (seta em branco); poros (seta amarela); matriz (seta vermelha); e possível 

cristalização dolomítica com um valor intermediário de tons de cinza (seta verde). 

 

Um dos resultados obtidos com a microtomografia foi, a partir da 

segmentação e quantificação dos poros, a estimativa de porosidade (figuras 38, 39 e 

40). Os valores estão dispostos na tabela 11 com os resultados obtidos nas 

diferentes resoluções. 
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Figura 38: Processo de segmentação e quantificação de poros da amostra E8501H. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Processo de segmentação e quantificação de poros da amostra E8508H. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Processo de segmentação e quantificação de poros da amostra E8525H. 
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Tabela 11: Valores de porosidade medidas no porosímetro e estimadas na 

microtomografia e RMN. 

 

 

 

A porosidade estimada na microtomografia mostrou que para as três 

amostras escolhidas, ambas as resoluções subestimaram os valores de porosidade 

obtidos no porosímetro. Com as resoluções mais altas foram obtidos os valores mais 

próximos dos obtidos no porosímetro. A razão para essa diferença de porosidade 

nas amostras microtomografadas está justamente na resolução das amostras. Com 

a resolução de 50 µm não é possível enxergar os poros menores que essa 

resolução. E as divisões dos tamanhos de poros desenvolvidas na RMN mostraram 

a representatividade que poros inferiores a essa resolução tem nas três amostras 

aqui estudadas. 

Arns et al., (2005) também desenvolveram uma caracterização do espaço 

poroso de carbonatos em diferentes resoluções. Assim como também encontrado 

neste trabalho, os autores constataram que as resoluções mais baixas (42 μm) são 

capazes de fazer o imageamento de todo o plugue, sendo possível a visualização do 

tamanho, forma e distribuição espacial da porosidade vugular. Porém, com 

aumentos progressivos da resolução os autores constataram um aumento também 

progressivo da porosidade digital, concluindo que as resoluções mais altas estão 

mais próximas das porosidades medidas em laboratório. Todavia, justificam a 

diferença de porosidade com os poros que ainda não foram possíveis serem 

visualizados com os aumentos das resoluções. 
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Talabi (2008) destaca que um dos desafios é saber se a escala do 

imageamento em que se está trabalhando com os carbonatos é representativa do 

plugue em questão. O autor aponta que a comparação de propriedades petrofísicas 

em diferentes escalas é uma boa ferramenta para descobrir se o imageamento em 

escalas diferentes é representativo do plugue estudado. 

Zalewska e Dohnalik (2011) fazem uma comparação das medidas de RMN e 

microtomografia. Os autores conseguem boas correlações entre as medidas exceto 

para as amostras heterogêneas. Já Leão de Luna (2017) quando comparou os 

dados entre RMN e microtomografia encontrou uma correlação semelhante à 

apresentada ao trabalho aqui desenvolvido. O autor também associa as diferenças 

entre as medidas das duas técnicas ao problema de resolução da microtomografia. 

Como já esperado, a quantificação de poros por área em 3D, mostrou que, a 

amostra do tipo A, com processo de dolomitização menos avançado (E8501H), 

apresentou uma menor quantidade de poros menores quando comparado com as 

outras duas amostras (E8508H e E8525H) (figura 41). Com o aumento dos poros (a 

partir dos poros na classe de área entre 0,98 e 1,98 mm2), a amostra do tipo A 

passou a apresentar uma maior quantidade de poros. Isto confirmou o 

comportamento observado na petrografia: por conta da não ocupação dos cristais de 

dolomita nos poros, a amostra apresentou uma maior quantidade de poros maiores, 

com porosidade predominantemente do tipo vugular. 

Pela análise petrográfica, quando comparada com a amostra do tipo A, 

observou-se uma maior quantidade de poros menores nas amostras do tipo B e tipo 

C, que possuem um predomínio de porosidade do tipo interpartícula e intercristalina 

respectivamente. As amostras do tipo B e tipo C apresentaram quantidades de poros 

semelhantes para todos os intervalos, mas com a amostra do tipo B sempre 

apresentando uma maior quantidade de poros. A análise das quantidades de poros 

junto da petrografia indicou que o aumento de cristais de dolomita nas amostras 

contribuiu para uma menor quantidade de poros em geral nas amostras.   
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Figura 41: Quantificação de espaço poroso em três dimensões em milímetros quadrados. 

 

A microtomografia ainda contribuiu para a quantificação de minerais opacos, 

mostrando que o percentual de minerais opacos em todas as amostras é muito baixo 

(tabela 12). Os minerais opacos não apresentaram relação com o percentual de 

dolomita presente nos poros de cada amostra. Quando comparado apenas a 

quantidade de minerais opacos e os valores de relaxatividade superficial, observou-

se uma relação direta entre as duas variáveis. As amostras com maior percentual de 

minerais ferromagnesianos apresentam maior valor de relaxatividade superficial. 

 

Tabela 12: Quantificação de minerais opacos nas três amostras e para as duas 

resoluções distintas. 
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Devido à baixa representatividade dos minerais opacos na amostra, as 

amostras com maior resolução se mostraram mais favoráveis para a visualização e 

segmentação destes minerais. 

A quantificação de minerais ferromagnensianos tem sua relevância diante do 

conhecimento de que estes podem interferir nas análises de relaxatividade 

superficial (COATES, 1999). Elementos como o ferro, magnésio, cromo, manganês e 

outros intensificam a relaxação dos spins, causando uma relaxação superficial muito 

forte, fazendo com que o seu mecanismo domine o processo de relaxação. 

 

5.6 – SIMULAÇÃO DO SINAL DE RMN (RWNMR) 

 

As simulações do sinal de Ressonância Magnética Nuclear foram realizadas 

para três amostras distintas. Foram usadas imagens com duas diferentes resoluções 

(5 µm e ~50 µm). As análises com as imagens de resolução mais baixa (~50 µm) 

não obtiveram êxito. As melhores respostas de morfologia dos poros e propriedades 

petrofísicas, assim como simulações do sinal de RMN foram obtidas com a 

resolução mais alta (ARNS et al., 2005). 

O insucesso com as resoluções mais baixas encontram respaldo na equação 

11. Na simulação em questão, quando aplicado na equação, amostras com 

resoluções de 50 µm fazem com que o valor de Δt seja muito grande, o que faz com 

que o decaimento exponencial não seja um decaimento padrão (TALABI, 2008), 

tendo assim, um número muito baixo de pontos no decaimento. O decaimento 

exponencial decresce de forma muito lenta. Os detalhes do espaço poroso que 

realmente influenciam em um decaimento de RMN não estão aparecendo na 

imagem. A perda de detalhe com essa resolução faz com que o imageamento dos 

poros não seja adequado para o programa. 

Δt =
s2

6D
                                       Eq 11 
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Onde Δt é a variação de entre uma medição e outra do decaimento exponencial; s é 

a resolução do pixel em questão; e D é o coeficiente de difusão no fluido. 

Na resolução de 50 µm o tempo de decaimento de magnetização para toda a 

amostra foi de aproximadamente 8 segundos (figura 42), não fazendo sentido por 

ser este um tempo maior que o tempo de bulk (tempo da água medido em 

laboratório e igual a 3 segundos). Já com as amostras com resoluções de 5 µm o 

tempo de decaimento de magnetização foi de aproximadamente 1,5 segundos 

(figura 43) que é um tempo normalmente medido em laboratório. 

 

 

Figura 42: Tempo de decaimento de magnetização de aproximadamente 8.9 segundos para 

amostra com resolução de 5 µm. A – curva de decaimento de magnetização e transformada 

de Laplace; B – Reconstrução da amostra em 3D a partir das imagens binarizadas; C – 

informações do arquivo de input; D – Informações dos parâmetros de entrada para a 

simulação. 
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Figura 43: Tempo de decaimento de magnetização de aproximadamente 1.5 segundos para 

amostra com resolução de 5 µm. A – curva de decaimento de magnetização e transformada 

de Laplace; B – Reconstrução da amostra em 3D a partir das imagens binarizadas; C – 

Exemplo de imagem binarizada que deu entrada no programa; D – Informações dos 

parâmetros de entrada para a simulação. 

 

Com resoluções mais elevadas (5 µm) foram obtidas as melhores simulações 

dos decaimentos e consequentemente as melhores transformações de Laplace 

(figura 44). A partir das imagens o programa gerou três boas simulações do sinal de 

RMN (curva cinza), sendo as melhores simulações nas amostras E8508H e E8525H 

e a simulação mais inferior para a amostra E8501H.    
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Figura 44: simulações dos decaimentos e as melhores transformações de Laplace. 

 

Partindo do princípio que a relaxatividade superficial é uma constante que 

caracteriza a força de relaxação induzida pelo contato sólido fluido, Benavides et al., 

(2017), usa a equação 09 para mostrar que a relaxatividade superficial varia em 

função do tamanho do poro.  

Os tempos de relaxação T1 e T2 estão intimamente ligados com a geometria 

dos poros pelo parâmetro de relaxatividade superficial (LUO et al., 2015). Os autores 

trabalharam com um valor constante de relaxatividade superficial para as amostras. 

A questão de um valor único de relaxatividade superficial é discutida por Keating e 

Knight (2012) que argumentaram ser improvável que todas as superfícies dos poros 

de uma determinada amostra apresentem um valor único de relaxatividade 

superficial. Arns et al., (2005) explicam que além da geometria dos poros, fatores 

fisico-químicos podem fazer com que a relaxatividade superficial varie em função da 

formação sedimentar.  
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Benavides et al., (2017), nas simulações feitas em carbonatos, associam a 

variação dos valores de relaxatividade superficial (ρefetiv) com o tamanho de poro. Os 

autores ainda explicam serem os maiores valores de relaxatividade associados aos 

poros menores enquanto que os menores valores de relaxatividade estão 

associados aos poros maiores. 

Talabi et al., (2008) apontam valores de 5 μm/s como valores de 

relaxatividade superficial calculados em laboratório normalmente aceitos para 

carbonatos. Ramakrishnan et al., (1999) destaca que normalmente os valores de 

relaxatividade calculados para carbonatos variam em torno de 1 μm/s a 10 μm/s. Já 

Leão de Luna (2017) encontrou valores que variaram entre 29 e 39 μm/s. Com base 

nas transformadas de Laplace geradas pela técnica de RMN e pelas imagens 

geradas na microtomografia o programa chegou a três valores de relaxatividade 

superficial efetivos distintos para cada amostra (tabela 13). 

 

Tabela 13: Valores de relaxatividade superficial gerados pelo método D-T2 (mapas 

de difusão de T2) e valores de relaxatividade superficial efetiva geradas pela 

simulação do programa RWNMR. 

 

 

 

A relaxatividade superficial é uma propriedade que varia em função de 

parâmetros como geometria dos poros, rugosidade, tamanho e parâmetros físico-

químicos. A petrografia e principalmente a microtomografia mostraram semelhança 

entre a distribuição dos poros das amostras E8508H e E8525H (figura 41), 
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justamente as amostras com os valores de relaxatividade superficial mais próximos 

(7,1 e 5,6 μm/s). 

Já a amostra E8501H, com maior valor de relaxatividade superficial (12,8 

μm/s) tem a maior quantidade de poros maiores. Quando analisada a relaxatividade 

superficial pelo método de D-T2 em função do processo de dolomitização, observou-

se um decréscimo dos valores com o aumento de cristais de dolomita associados 

aos poros. 

Os valores de relaxatividade superficial efetiva gerados pelo simulador de 

RMN muito se diferem dos valores encontrados no laboratório (método D-T2). Liu et 

al., (2014), em uma investigação com arenitos, atribuíram os maiores valores de 

relaxatividade superficial aos poros menores e os menores valores de relaxatividade 

superficial aos poros maiores. Porém os autores não conseguiram justificar esse 

comportamento. 

Quando comparadas as amostras do tipo A e C, observou-se esse 

comportamento. Amostra com maior quantidade de poros grandes possui maior 

valor de ρefetiv1 e amostra com maior quantidade de poros menores apresentam 

maior valor de ρefetiv3. Já quando comparadas as três amostras, não se observou 

essa relação. Por exemplo, a microtomografia mostrou que a amostra E8508H 

possui a maior quantidade de poros menores, no entanto, o maior valor ρefetiv3 (poros 

menores) é da amostra E8525H. Uma razão para essa diferença de valores pode 

justificar-se com a composição química das paredes dos poros que é distinta para as 

três amostras.  

Quando através do software RWNMR é feito o processo inverso, de a partir 

do valor de relaxatividade superficial (gerado pelo método D-T2) e a imagem 

(microtomografia) simular o sinal RMN, os decaimentos se diferem muito do gerado 

das simulações feitas com valores de ρefetiv (figura 45) e também com as medidas de 

laboratório. Essas diferenças de curvas podem estar justificadas com a resolução 

das amostras que não são capazes de equiparar-se aos resultados de Ressonância. 
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Figura 45: transformada de Laplace com valor de relaxatividade superficial gerado pelo 

método D-T2 aplicado na imagem. 

 

5.7 – ESTATÍSTICA MULTIVARIADA 

 

Para o desenvolvimento da estatística multivariada foi feita uma primeira 

análise com os parâmetros das três amostras utilizadas na microtomografia e 

simulações de RMN (figura 46). Em seguida, foram analisados os dados de apenas 

oito plugues porque foram os plugues (tabela 14 e figura 47) que tiveram os valores 

de relaxatividade superficial (ρ) calculados. Esses resultados corroboraram as 

observações feitas nos outros três plugues.  

As análises com as três amostras mostraram que, assim como observado 

durante as análises petrofísicas, os parâmetros porosidade a gás, porosidade por 
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RMN, e volume de poros apresentam relação direta, justificados pelo fator 01. Para 

estas amostras a porosidade digital com 5 µm está mais associada à porosidade a 

gás. 

Outro ponto observado na análise multivariada é a relação entre a densidade 

de grãos, a quantidade de dolomita (percentual) e o intervalo petrográfico, 

justificados pelo fator 01 (figura 47). Essa é uma relação importante, tendo em vista 

que a presença e intensidade do processo de dolomitização foram fatores 

preponderantes na delimitação dos intervalos petrográficos. A densidade de grãos, 

os percentuais de dolomita e a microporosidade são os fatores que se correlacionam 

mais fortemente pelo fator 01 (tabela 14).  

Corroborando a petrofísica de rotina, observou-se uma relação inversa pelo 

fator 01 entre a quantidade de dolomita e as intensidades de porosidade e 

permeabilidade das amostras. Sendo ainda mais forte a relação inversa entre a 

dolomita e a porosidade a gás (tabela 14). Da mesma forma, como observado no 

perfil de poço, a tabela 14 mostra a relação inversa entre a permeabilidade e a 

densidade de grãos.  

Outro ponto observado é a relação direta entre a macroporosidade e a 

permeabilidade a gás (fator 01). A análise petrofísica mostrou que a permeabilidade 

é diretamente controlada pela macroporosidade da amostra. Do mesmo modo se 

observa uma relação inversa entre a permeabilidade e a microporosidade pelo fator 

01. Os dados de RMN mostraram que a macroporosidade mais significativa do 

grupo estudado está relacionado com as amostras E8501H, E8502H e E8559H. 

Para essas amostras a macroporosidade predominante justifica a permeabilidade 

pelo fator 01.  

A petrografia mostra macroporosidade diferente para as três amostras. A 

macroporosidade da amostra E8559H possui dolomita, mas está relacionada com 

processos de dissolução mais intensos enquanto as amostras E8501H e E8502H 

possuem macroporosidade com processo de dolomitização menos intenso. A 
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microporosidade ligada ao aumento do percentual de dolomita observada na RMN e 

quantificada na microtomografia é justificada pelo fator 01 (tabela 14).  

Observou-se na estatística que os valores de relaxatividade superficial 

medidos em laboratório (D-T2) são diretamente relacionados com a 

macroporosidade e porosidade a gás e inversos à quantidade de dolomita (tabela 

14). Mostrando maior relação entre a relaxatividade superficial e geometria dos 

poros do que com a quantidade de dolomita propriamente. 

 

 

Figura 46: Comportamento gráfico dos parâmetros para as três amostras utilizadas na 

microtomografia e simulação de RMN. 
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Tabela 14: Valores das variáveis trabalhadas e respectivas representatividade dos 

fatores para a análise estatística multivariada com as 8 amostras sem análise de 

petrofísica digital. 

 

 

 

 

 

 

 

Variável
Fator 1 

49,00%

Fator 2 

19,36%

Fator 3 

14,94%

Fator 4 

9,72%

Por gás 0,896135 -0,328505 -0,081167 0,259716

Por RMN 0,900337 -0,294911 -0,238350 0,079275

Dens grãos -0,790162 -0,395398 -0,322773 -0,146824

K 0,785063 0,405844 0,367841 -0,184574

K - vale 0,656810 0,282999 0,265546 -0,348797

K - 100 ms 0,583242 0,595103 -0,244556 0,468878

K -150 ms 0,592321 0,544348 -0,331399 0,464702

k - 10μms 0,859655 0,212196 0,085453 -0,377913

k - 5μms 0,827653 -0,190671 -0,320487 -0,401021

k - 1μm 0,937674 -0,113703 -0,212904 -0,197171

Swirr(%) -0,273145 0,895850 -0,314065 0,083229

Vol poro 0,875267 -0,315615 -0,248167 0,205507

Ptype A 0,504825 0,085259 0,757603 -0,072372

Ptype B -0,337249 0,111812 -0,884006 -0,278040

Microp -0,665548 0,607755 0,166387 -0,070404

Mesop 0,229034 -0,432921 0,048557 0,815962

Macrop 0,891441 -0,248551 -0,272416 -0,218099

IntervPetrog -0,578558 -0,384174 -0,544473 -0,298539

Dolomita -0,632734 -0,596160 -0,120960 0,251443

rho DT2 0,781790 0,160698 -0,589960 0,021724

T2 Log mean 0,406300 -0,809270 0,399791 -0,092285
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Figura 47: Comportamento gráfico dos parâmetros para as oito amostras trabalhadas. 

Foram retiradas apenas as duas amostras em que os valores de relaxatividade superficial 

não foi calculado. 

 

A figura 48 corrobora as relações e semelhanças petrográficas e petrofísicas 

entre as amostras observadas durante o trabalho. Como por exemplo, as amostras 

E8501H e E8502H se assemelham em seus valores de porosidade, permeabilidade, 

relaxatividade superficial e macroporos. Já as amostras E8525H e E8559H possuem 

quantidades de dolomita semelhantes, tendo a amostra E8525H um maior 

percentual. Assim como visto na RMN as amostras e E8547H e E8531H possuem 

maiores percentuais de microporosidade. 
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Figura 48: Comportamento gráfico das oito amostras trabalhadas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com base nas análises petrofísicas e petrográficas feitas em dez plugues 

carbonáticos pertencentes ao poço 1-BRSA-491-SPS (descobridor), informalmente 

chamado de Carioca, intervalo entre 5236,75 e 5253,00 metros, contido no bloco 

BM-S-9 da bacia de Santos, foi possível chegar às seguintes conclusões: 

Através da análise petrográfica são propostas 3 fases diagenéticas para estas 

rochas: a primeira responsável por dissolução de grumos calcíticos e precipitação de 

finos cristais de dolomita de substituição. A segunda quando ocorre precipitação 

dolomítica direta, preenchendo os poros. E a terceira fase fica marcada pela 

dissolução e corrosão de dolomita e calcita. Essa fase se caracteriza pela 

remobilização dos cristais de dolomita sendo responsável pelos cristais mais 

anédricos e aglomerados presentes nas amostras. 

O preenchimento do espaço poroso por cristais dolomíticos é responsável 

pelo desenvolvimento de porosidade intercristalina, fazendo com que todas as 

amostras que estejam em processo de dolomitização avançado tenham essa 

porosidade como dominante. Foi possível observar um intervalo preferencial entre 

aproximadamente 5239,00 e 5245,50 metros onde ocorre o predomínio de amostras 

com maior preenchimento dos poros por cristais de dolomita. 

Com base na petrografia, características de textura dos cristais de dolomita, 

mineralogia, tipo de porosidade, conectividade entre os poros, cristalinidade e aporte 

de sílica foi possível a separação em seis fácies distintas. Essas características 

foram corroboradas, principalmente pelos perfis de poço de permeabilidade, 

densidade de grãos e fluido livre.  

O perfil composto mostrou que as curvas de densidade se contrapõem às 

curvas de permeabilidade. E a análise petrográfica correlacionou os picos de 

densidade com os picos de cimentação. Os altos valores de resistividade também 

corroboram a distribuição dolomítica por todo o perfil. 
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Constatou-se que a diferença de permeabilidade em amostras com mesma 

quantidade de dolomita e porosidade semelhante está relacionada com a textura dos 

cristais de dolomita. Cristais euédricos tendem a apresentar melhor permeabilidade. 

As maiores resoluções da microtomografia se apresentaram como a 

resolução mais capaz de reproduzir as reais propriedades da amostra. Esta 

resolução apresentou os valores de porosidade mais próximos (porém 

subestimados) aos medidos no porosímetro a gás. O aumento de subamostragens 

com uma média das estimativas trouxe resultados mais confiáveis. As melhores 

estimativas se dão pelo fato de a maior resolução ter sido capaz de enxergar poros 

menores do que as resoluções mais baixas. 

Os imageamentos com resoluções mais baixas foram capazes de visualizar 

toda a amostra, sendo possível visualizar o comportamento dos poros ao logo de 

toda a amostra e consequentemente fazer uma melhor quantificação por área dos 

poros distribuídos ao longo de toda a amostra. Essa informação associada à 

petrografia mostrou que as amostras com menor quantidade de dolomita 

apresentam uma maior quantidade de poros maiores.  

A estatística multivariada corroborou as correlações observadas na 

petrofísica. As amostras com maior quantidade de macroporos são as amostras com 

menor quantidade de dolomita. Já a maior quantidade de microporos tem maior 

ligação com a cimentação silicosa. 

Quando associados com o processo de dolomitização as medidas de 

relaxatividade superficial obtidas no laboratório entregaram valores distintos para as 

amostras. As amostras com maior tamanho de poros e menor quantidade de 

dolomita apresentaram os maiores valores de relaxatividade. As amostras com maior 

quantidade de poros menores e maior quantidade de dolomita apresentaram valor 

de relaxatividade superficial semelhante.  

Foi observada relação direta entre a relaxatividade superficial e os 

macroporos. Já a relaxatividade superficial e a quantidade de dolomita apresentaram 
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uma relação inversa. Não se observou relação aparente entre a saturação irredutível 

e o processo de dolomitização. 

O simulador de RMN chegou a valores variáveis de relaxatividade superficial 

para a mesma amostra. Os valores também variaram em função da quantidade de 

dolomita nas amostras e em função dos tamanhos dos poros, porém ainda é 

prematuro afirmar o quanto a composição química é capaz de afetar esse 

parâmetro.  
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