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RESUMO 

 

O conhecimento da petrografia sedimentar de rochas reservatório areníticas fornece 

informações importantes para a indústria do petróleo no sentido de viabilizar a 

exploração de um poço. Para o presente estudo foi avaliado o potencial de técnicas 

para estimativas petrofísicas e a influência de fatores diagenéticos e petrográficos 

nessas estimativas. Com este objetivo foram selecionadas sete amostras de arenitos 

(Berea – BE; Briarhill – BR; Buff Berea – BU; Crab Orchad – CO; Boise Idaho Brown 

– IB; Leapord – LE; e Parker – PA) de análogos de rochas reservatório, 

consideradas padrão (benchmarks) da indústria do petróleo, e por isso alvo de 

estudos petrofísicos. Foram considerados na caracteri zação aspectos mineralógicos, 

grau de empacotamento, aspectos granulométricos, seleção, aspecto textural, 

maturidade textural e processos diagenéticos. Essas análises foram feitas com 

auxílio da difração de raios X (DRX), microtomografia de raios X (μ-CT), 

susceptibilidade magnética e lâminas petrográficas. Os testes de petrofísica foram 

feitos pela ressonância magnética nuclear (RMN) de baixo campo e 

comparados/complementados pelo μ-CT, cujas amostras foram imageadas nas 

resoluções espaciais de 5 μm e 40-42 μm. Os resultados encontrados permitiram 

classifica-los em: quartzoarenitos, subarcósios, sublitoarenito e arcósio. Quanto à 

mineralogia, os arenitos são compostos por quartzo, feldspatos, fragmentos líticos, 

biotita, muscovita, caulinita, zeólita (clinoptilolita), clorita, illita e opacos. A dissolução 

de feldspatos, micas e infiltração de illita foram responsáveis pela formação de 

epimatriz, provendo também a porosidade intragranular vista nas amostras. Estes 

processos explicam a microporosidade obtida por RMN. A macroporosidade vista 

nos espectros de RMN teve relação direta com a morfologia dos grãos e a 

intensidade dos processos diagenéticos tardios. A resolução de 5 μm do μ-CT 

apresentou-se como a melhor para o processamento e segmentação das imagens 

em relação a resolução de 40 μm, para análise de aspectos petrofísicos e 

diagenéticos em amostras heterogêneas ou com range de tamanho de poros alto a 

resolução de 40 μm se mostrou melhor. O μ-CT tendeu a subestimar os resultados 

de porosidade gerados pelo porosímetro (rotina). O RMN foi a técnica com maior 

acurácia na estimativa de porosidade. Entretanto, na estimativa de permeabilidade o 

μ-CT se mostrou muito mais confiável que a RMN. Quanto à distribuição de poros, 

foi possível estabelecer relação direta entre as técnicas de RMN e μ-CT. O arenito 

com mesoporosidade alta teve caráter unimodal (distribuição contínua) nos 

espectros de RMN. Os arenitos com baixa mesoporosidade tiveram distribuição de 

T2 com caráter bimodal.  

 

Palavras-chave: Diagênese. Mineralogia. μ-CT. RMN. 

  



ABSTRACT 

 

The knowledge of sandstone sedimentary petrography reservoir rocks provides 

important information for the oil industry to enable the operation of a well. Techniques 

for making petrophysical estimates and the influences of petrographic and diagenetic 

factors were evaluated. With this objective, seven sandstones samples were selected 

(Berea – BE; Briarhill – BR; Buff Berea – BU; Crab Orchad – CO; Boise Idaho Brown 

– IB; Leapord – LE; e Parker – PA). These samples are reservoir rocks analogues, 

considered benchmarks of the oil industry, and so that used in petrophysical studies. 

Packing, granulometric aspects, selection, textural appearance, textural maturity and 

diagenetic processes were considered in characterizing mineralogical aspects. 

These analyses were performed using the X-ray diffraction (XRD), X-ray 

microtomography (μ-CT), magnetic susceptibility and petrographic thin sections. The 

petrophysical tests were made by nuclear magnetic resonance (NMR) in downfield 

and compared/complemented with μ-CT analysis, imaging the samples in two 

different spatial resolutions (5 μm and 40-42 μm). The results made it possible to 

classifies the sandstones as: quartz sandstones, subarkoses, sublithic sandstone 

and arkoses. Their mineralogy included quartz, feldspar, lithic fragments, biotite, 

muscovite, kaolinite, zeolite (clinopti lolite), chlorite, illite and opaques. The dissolution 

of feldspar and mica, and illite infiltration were responsible for epimatriz formation 

also providing intragranular porosity seen in samples. These processes explain 

microporosity obtained by NMR. The macroporosity seen in the NMR spectra was 

directly related to the morphology of the grains and the intensity of the late diagenetic 

processes. The 5 μm resolution was better than 40 μm for the properties estimation. 

However for heterogeneous sandstones or large pore size range, the resolution of 40 

μm was better. μ-CT tended to subestimate the porosimeter porosity results. NMR 

showed greater accuracy in estimating porosity compared to μ-CT. For permeability 

estimative, μ-CT showed better results. The porous size distribution viewed through 

μ-CT agreed with NMR results. The sandstone sample with high mesoporosity had 

unimodal character (continuous distribution) in the NMR spectra. The sandstone 

samples with low mesoporosity had T2 distribution with bimodal character. 
 

Keywords: Diagenesis. Mineralogy. μ-CT. NMR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As rochas reservatório são objeto de estudos por sua capacidade de 

armazenamento e condutividade de água, óleo e gás. Dentre as rochas com essa 

capacidade se encontram os arenitos, que são rochas formadas a partir da 

sedimentação e diagênese de fragmentos minerais na escala da areia. Contudo, há 

certa dificuldade em estabelecer a relação da caracterização das feições 

mineralógicas, texturais e paragenéticas aos poros desse litotipo e correlacionar os 

mesmos com a capacidade de armazenamento e condutividade de fluídos 

(DILLINGER et al., 2014). 

Archie (1950) denominou de petrofísica os estudos de porosidade e de 

permeabilidade de rochas. Na investigação petrofísica a quantificação da 

porosidade, a permeabilidade e a distribuição de tamanho de poros podem ser 

determinadas de maneira direta e indireta por diversas técnicas. O método indireto 

principal é a ressonância magnética nuclear (RMN), justificada por permitir a 

investigação de estruturas internas nos poços exploratórios proporcionando diversos 

dados petrofísicos sobre as rochas reservatório. Além da RMN, existem técnicas 

indiretas tradicionais como a injeção de gás ou mercúrio. As técnicas indiretas não 

permitem a observação direta dos poros, e, além disso, podem apresentar 

problemas relacionados à penetração ineficiente do gás ou a geração de porosidade 

na injeção de mercúrio. A técnica tradicional direta para estimar a porosidade é a 

lâmina petrográfica, contudo, nos últimos anos surgiram trabalhos (DULIU, 1999; 

KETCHAM; CARLSON, 2001; APPOLONI et al., 2005, 2007; FERNANDES et al., 

2009; OLIVEIRA et al., 2011; ALVES et al., 2014) utilizando a microtomografia 

computadorizada de raios-X (μ-CT) para a investigação desses parâmetros. 

A μ-CT aplicada ao estudo petrofísico de rochas visa suprir algumas 

deficiências das técnicas indiretas, complementando a análise petrofísica de rochas. 

A técnica de μ-CT é raramente integrada às análises petrográficas. Alguns trabalhos 

como Remeysen e Swennen (2008), Machado et al. (2014), Machado et al. (2015) 

fazem a caracterização mineralógica de rochas por meio do μ-CT.  

A possibilidade de visualização 3D das fases minerais de atenuações 

contrastantes, e as quantificações permo-porosas fornecidas pelo μ-CT, integradas 
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às informações petrográficas, torna a técnica grande aliada na compreensão de 

parâmetros petrofísicos. 

Esse trabalho apresenta o processo analítico e visa integrar os resultados 

obtidos em petrofísica de rotina e especial à caracterização petrográfica de sete 

arenitos análogos à rochas reservatório por meio da μ-CT, difração de raios-X (DRX) 

e da análise de lâminas petrográficas. Essa caracterização petrográfica mostra as  

diferenças nos arcabouços porosos dos distintos arenitos, e o potencial da técnica 

de μ-CT para estudos petrofísicos integrados à petrografia.  

 

1.1 OBJETIVO 

 

Estabelecer uma conexão entre os resultados petrofísicos de μ-CT e RMN 

de arenitos análogos a reservatórios, com vista a avaliação do potencial de 

armazenamento de água e óleo, e a influência de características petrogenéticas. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar a influência diagenética/petrográfica sobre os resultados 

petrofísicos. 

Calibrar ferramentas da microtomografia de raios-X para obtenção de 

parâmetros petrofísicos e assim fazer uma comparação com resultados de RMN. 
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2 BASE TEÓRICA 

 

2.1 ROCHAS RESERVATÓRIO 

 

Rochas podem ser definidas como um agregado sólido de um ou mais 

minerais. Arenitos e carbonatos são os tipos de rochas reservatório com maior 

potencial de armazenamento e abundância na crosta terrestre, contendo as maiores 

reservas de petróleo do mundo (TIAB; DONALDSON, 2004). 

As características físico-químicas dessas rochas são diretamente ligadas à 

sua composição mineralógica, sendo constituídas majoritariamente por materiais 

inorgânicos, tais como o quartzo (SiO2), para as rochas areníticas, e carbonato de 

cálcio (CaCO3), para as rochas carbonáticas (SUGUIO, 2003). 

As rochas reservatório são meios porosos suficientemente permeáveis para 

permitir o escoamento de seus fluídos saturantes. Por esta razão, são muito 

estudadas em várias áreas de conhecimento humano, como por exemplo, geologia 

do petróleo, hidrogeologia, engenharias e petrofísica (ZINSZNER; PELLERIN, 2007).  

Majoritariamente, as rochas sedimentares correspondem a cerca de 66% 

das rochas reservatório encontradas no planeta, sendo, portanto, o tipo rochoso 

mais importante na área petrolífera. As rochas sedimentares são químicas e 

clásticas. As químicas são decorrentes da precipitação de sais ou carbonatos 

enquanto as clásticas são originadas da deposição de clastos (FOLK, 1968). Uma 

rocha sedimentar clástica apresenta geralmente três componentes: o arcabouço 

(grãos maiores que dão estrutura a rocha), a matriz (cristais mais finos que 

preenchem os interstícios dos arenitos) e o cimento (precipitado químico) 

(PETTIJOHN et al., 1972). Quando o arcabouço é constituído de partículas da fração 

areia (2 mm a 0,062 mm) a rocha é denominada arenito (POWERS, 1953). Essas 

rochas são formadas pela deposição de fragmentos de rochas pré-existentes, de 

diversas fontes, tais como rochas ígneas, metamórficas e sedimentares (ZINSZNER; 

PELLERIN, 2007). Os fragmentos são carregados geralmente pela ação da água e 

do vento a partir de processos de erosão, que transportam os fragmentos das 

rochas fonte para as bacias sedimentares. Outros processos, como o 

descongelamento de geleiras e atividades tectônicas também vão favorecer o 

transporte e deposição dos sedimentos (TIAB; DONALDSON, 2004). 
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2.2 DIAGÊNESE 

 

Diagênese é o conjunto de processos de transformação dos sedimentos 

depositados em adaptação a novas condições físicas (pressão e temperatura) e 

químicas (Eh, pH, pressão de água). Ocorrendo assim, dissoluções e 

reprecipitações a partir das soluções aquosas existentes nos poros (SUGUIO, 2003). 

A diagênese é o processo que começa no final da deposição e prossegue até a 

consolidação. O campo da diagênese é caracterizado por pressões 0,1 MPa (1 atm) 

a 10 MPa (100 atm) e temperaturas variando de 0°C a 250°C além da presença de 

soluções aquosas e gases (CO2, O2, CH4, H2S) (BLATT, 1992). Reações 

diagenéticas são controladas pela composição mineralógica primária, granulometria 

e textura dos grãos, além de fatores externos pós deposicionais, como compactação 

mecânica, soterramento e processos químicos e mineralógicos (BJØRLYKKE, 

1989). 

Segundo Stonecipher et al. (1984), Wilson e Stanton (1994) e Morad et al. 

(2000) a diagênese e a evolução dos reservatórios de arenitos são complexas, 

sendo regidas por inúmeros parâmetros inter-relacionados (Figura 1), como a 

composição químico-mineralógica dos sedimentos (material detrítico), fácies 

deposicionais, condições climáticas, ambientes tectônicos e o soterramento do 

material detrítico, bem como a composição química e o fluxo de fluidos na bacia 

sedimentar. 
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Figura 1: Fatores que influenciam na diagênese de arenitos.  
Fonte: STONECIPHER et al., 1984. 

 

O principal agente da diagênese é a água, que atua como propulsora das 

reações. A influência da água é forte na diagênese pelo tipo de solução que atua 

nos poros. Segundo Morad et al. (2000), existem quatro tipos de água: meteórica, 

marinha, mistura marinha-meteórica e salmoura. Em ambientes continentais há o 

predomínio da água meteórica caracterizada pela baixa salinidade em relação a 

água do mar (<35 ppm). A água marinha (~35 ppm) é predominante em ambiente 

marinho. A água de mistura marinho-meteórica (> 35 ppm) vai ocorrer em ambientes 

costeiros, como deltas e estuários. A salmoura tem salinidade superior à da água do 

mar e ocorre em mares fechados, lagos evaporíticos e ambientes hidrotermais. 

Os principais regimes hidrológicos de uma bacia sedimentar são: meteórico, 

compactacional e termobárico. Quando o fluído está em regime meteórico há 

atuação da superfície, do gradiente hidráulico e do clima. Em regime 

compactacional, o fluído perde o vínculo com as condições de superfície e é 

originado pela expulsão das camadas das rochas, devido à compactação. No regime 

termobárico, a água se origina pelas reações de desidratação de diversos minerais 

em grandes profundidades da bacia (GALLOWAY, 1984) (Figura 2). 
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A necessidade de se estabelecer uma relação genética dos processos 

diagenéticos com a profundidade e condições em que estes ocorrem levaram 

Choquette e Pray (1970) a propor a divisão do campo diagenético em três estágios 

principais: eodiagênese, onde os processos diagenéticos ocorrem próximos da 

superfície de sedimentação e a química da água intersticial é controlada pelo 

ambiente de superfície anterior ao soterramento; mesodiagênese, que representa o 

regime de subsuperfície, onde os processos diagenéticos se desenvolvem durante o 

soterramento efetivo, com o fluido intersticial já isolado da influência superficial; e 

telodiagênese, que compreende os processos que atuam na superfície de erosão, 

ou próximos a ela, em subsuperfície, em sedimentos que anteriormente passaram 

pelo regime mesodiagenético, mas que foram expostos por soerguimento e/ou 

erosão de camadas suprajacentes. 

 

Figura 2: Regimes hidrológicos em uma bacia em subsidência e os tipos de água ocorrente. Pode -se 
notar também a subdivisão do campo diagenético segundo Choquette e Pray (1970).  
Fonte: BRAZIL, 2004.  

 

De acordo com Krunbein e Sloss (1963), entre os principais processos 

diagenéticos tem-se: compactação, desidratação, cimentação, autigênese, 

recristalização, diferenciação diagenética, dissolução diferencial e redução. 

A compactação refere-se ao fenômeno físico que, em geral, conduz à 

diminuição de volume e porosidade de um pacote sedimentar em função do esforço 

compressional exercido pelos sedimentos superpostos. A compactação inicia-se no 

instante da deposição e prossegue enquanto progridem os processos diagenéticos. 

Em geral, este fenômeno consiste no rearranjo espacial das partículas que 

compõem a matriz rochosa e pela perda de fluidos intersticiais (SUGUIO, 2003).  
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A desidratação ocorre durante a compactação por pressão de soterramento 

onde reações de desidratação podem modificar os volumes e os hábitos dos 

minerais, no qual, por exemplo, minerais alongados como a gipsita, que são estáveis 

em condições superficiais, transformam-se em anidrita, de menor volume (MURRAY, 

1964). 

A cimentação é um processo diagenético associado à precipitação química 

de diversas substâncias, que preenchem os poros. Esse processo é muito 

importante, pois converte um sedimento inconsolidado em rocha sedimentar. A 

cimentação ocorre a partir da precipitação inorgânica de íons saturados contidos em 

soluções intersticiais e/ou por reprecipitação inorgânica do cimento dissolvido por 

pressão de soterramento formando novos minerais, enquanto a precipitação 

orgânica de íons ocorre através das atividades biológicas de algas e moluscos 

(FLACH et al., 1969).  Finalmente, a cimentação pode ocorrer imediatamente após a 

deposição e quase sem soterramento, ou muito tempo depois já na fase de 

soterramento profundo. Entre as substâncias minerais mais comuns, que ocorrem 

como agentes de cimentação têm-se: sílica, carbonatos, óxidos e sulfetos (SUGUIO, 

2003). 

A autigênese foi definida pela primeira vez por Kalkowsky (1880), 

denotando-se a novos minerais componentes dos sedimentos, formados 

praticamente in situ. Esse termo leva em consideração as novas formas dos 

minerais já depositados, devendo ser empregado em neomorfismo (gênese de 

novos minerais) e sobrecrescimento (crescimento secundário sobre partículas 

detríticas). Recristalização é a mudança no tamanho, forma e orientação dos 

cristais, com total preservação da espécie mineralógica (CHILINGAR et al., 1967). 

Um efeito comum da recristalização é o aumento dos tamanhos dos cristais, como 

acontece com o quartzo autigênico. Os catalisadores desse processo podem ser 

atribuídos às impurezas nos minerais, aos fluidos intersticiais e elementos-traço 

(SUGUIO, 2003). 

A diferenciação diagenética corresponde ao processo de redistribuição 

seletiva de materiais no interior de um pacote sedimentar, por dissolução e difusão 

para núcleos ou centros de reprecipitação, levando à segregação discreta de 

componentes menores, formando estruturas químicas como nódulos ou concreções 

carbonáticas em arenitos (PETTIJOHN, 1957). 
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De acordo com Pettijohn (1975), nódulos e concreções de sílica, calcita, 

pirita, marcassita, barita, siderita e gipsita são relativamente comuns. Em geral, são 

melhores cimentados e, portanto, mais resistentes às intempéries. A dissolução 

diferencial é o fenômeno de dissolução, que atinge constituintes específicos ou 

determinadas camadas de sedimentos durante a diagênese. A eliminação seletiva 

de minerais componentes de um pacote sedimentar com o tempo, especialmente de  

alguns minerais pesados pela atuação de fluidos intersticiais, constitui um caso de 

dissolução diferencial. A suturação (contatos suturados) e os estilólitos (dissolução 

por pressão) também representam outros casos desse fenômeno, que é 

frequentemente encontrado em arenitos (SUGUIO, 2003). 

As reações químicas de redução aumentam de acordo com o soterramento 

crescente dos sedimentos. Estas são fortemente auxiliadas pelas bactérias 

anaeróbicas, que intermediam a reação como uma fonte de íons, que são usados 

para fermentar ou oxidar a matéria orgânica contida nos sedimentos para obtenção 

de energia. Alguns dos principais minerais formados por oxi-redução são: pirita, 

marcassita e siderita (SUGUIO, 2003). 

 

2.3 PETROGRAFIA DE ARENITOS 

 

Para estudar rochas reservatório são feitas descrições sistemáticas de 

amostras destas rochas por meio da petrografia. Nesta seção (2.3), serão descritas 

características mineralógicas, químicas, paragenéticas e texturais de diversos tipos 

de arenitos, que consiste na caracterização das condições físico-químicas atuantes 

durante o processo de formação dos mesmos. Estas condições de formação que 

ditam se a rocha é um bom reservatório. 

 

2.3.1 Mineralogia 

 

Os arenitos são resultado da mistura de minerais e fragmentos líticos, 

provenientes do intemperismo e erosão de vários tipos de rochas. Portanto, 

teoricamente, o número de minerais em arenitos seria tão grande quanto o número 

de minerais na natureza, porém isso não ocorre (SUGUIO, 1973). Segundo Pettijohn 

et al. (1972), grande parte dos minerais são eliminados ou transformados por 

intemperismo nas áreas-fonte, durante o transporte até a deposição e após a 
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sedimentação por processos diagenéticos (Figura 3). Assim, a mineralogia de um 

arenito vai representar a área-fonte, condições de transporte e, condições fisico-

químicas predominantes nos paleoambientes deposicional e diagenético. 

 

Figura 3: Origem dos principais minerais componentes dos arenitos.  
Fonte: Modificado de PETTIJOHN et al., 1972.  

 

Os minerais detríticos que compõem os arenitos são minerais de sílica, 

feldspatos, grupo das micas, clorita, argilominerais, minerais pesados, além de 

fragmentos líticos. Os minerais químicos, que se formam após sedimentação, são 

carbonatos, sílica autigênica, sulfatos e sulfetos (OKADA, 1971). 

O quartzo é termodinamicamente estável sob condições de sedimentação 

sendo, portanto, o mineral mais comum nos arenitos. Os polimorfos do quartzo são 

raramente encontrados. As variedades amorfas da sílica, incluindo opalas e vidro, 

são frequentes em arenitos vulcânicos, enquanto em não-vulcânicos só a calcedônia 

é mais comum (McBRIDE, 1963). 

Os termos de quartzo monocristalino e policristalino são empregados na 

descrição de variedades de quartzo. O quartzo monocristalino se refere a um cristal 

de grão de quartzo, que consiste de um cristal simples e quartzo policristalino a 

agregados de quartzo em um mesmo grão. A quantidade de quartzo policristalino 

tende a diminuir com incremento de pureza ao arenito, ou seja, grãos de quartzo 

policristalinos são desagregados por intemperismo, transporte, deposição e 
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diagênese, onde os limites intercristalinos são zonas de fraqueza, por onde ocorreria 

a desagregação (PETTIJOHN et al., 1972). 

Os feldspatos, em todas suas variedades, são encontrados como minerais 

detríticos em arenitos. Os feldspatos potássicos (ortoclásio e microclina) são mais 

abundantes do que os sódicos. O simples registro de sua presença pode indicar 

áreas-fonte (FOLK, 1968). 

Os argilominerais, micas e clorita são minerais que estão intimamente 

relacionados em sua composição química, estrutura cristalina e modo de ocorrência 

nos arenitos. A muscovita, a biotita e a clorita, podem ocorrer em placas grandes, 

mas devido a sua forma achatada e consequente baixa velocidade de 

sedimentação, associam-se a grãos silticos e argilosos em sua paragênese.  

Argilominerais são constituintes fundamentais da matriz argilosa de fragmentos 

líticos de rochas argilosas (folhelhos, ardósias, etc), incluindo-se minerais de todos 

os grupos principais: grupo da caulinita (caulinita, haloisita, dickita), as micas 

(muscovita, glauconita e illita), grupo da esmectita (montmorillonita, nontronita, 

saponita, etc) e grupo da clorita (FOLK, 1968). 

Os minerais pesados constituem os minerais acessórios e são formados por 

silicatos e óxidos. São chamados de minerais pesados por suas densidades (>2,7 

g/cm³) serem superiores às dos minerais mais frequentes, como o quartzo e os 

feldspatos. Esses minerais não ultrapassam 1% nos arenitos e são formados por 

turmalina, zircão, anfibólios e piroxênios. Além disso, esses minerais também se 

relacionam às rochas fonte, por se tratarem de minerais específicos (McBRIDE, 

1963). 

Os principais tipos de fragmentos líticos encontrados nos arenitos são 

associados às rochas argilosas (folhelho, filito, xisto, ardósia), rochas vulcânicas 

(tufos) e rochas silicosas, tais como quartzito e sílex. Fragmentos de rochas 

carbonáticas podem aparecer (OKADA, 1971). 

Os minerais carbonáticos precipitados quimicamente são mais comuns em 

arenitos como cimento que na forma detrítica, em virtude da baixa dureza e pequena 

estabilidade química, principalmente em condições de pH ácido. A calcita e a 

dolomita são os carbonatos mais comuns, sendo encontrados preenchendo poros e 

cimentos de origem pós-deposicional (epigenética). O carbonato férrico como a 

siderita é menos recorrente (SUGUIO, 2003). 
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A sílica autigênica, sob forma de quartzo, se forma durante a diagênese, 

onde também pode funcionar como material cimentante de arenitos silicificados 

(FOLK, 1968).  

A gipsita, a anidrita e a barita são os três sulfatos mais abundantes em 

arenitos, encontrados na forma de cimentos. A barita também pode ser encontrada 

como concreção. A pirita é o principal sulfeto encontrado, onde marcassita em 

pequena quantidade pode aparecer. A pirita é mais estável em condições oxidantes 

que a marcassita, embora a estabilidade desses sulfetos seja favorecida em 

condições redutoras (OKADA, 1971). 

 

2.3.2 Porosidade 

 

A porosidade de um meio caracteriza a capacidade que o mesmo possui de 

armazenar fluido em seus poros (TIAB; DONALDSON, 2004). Devido à grande 

variedade no tamanho, esfericidade e arredondamento dos grãos, que compõem as 

rochas sedimentares clásticas, quando unidos tendem a deixar espaços vazios entre 

os mesmos, dando origem à porosidade. A porosidade (ϕ) assim vai ser definida 

como o espaço vazio do volume total da rocha, ou seja, o que não é sólido, sendo 

descrita matematicamente como: 

     
     

  

 
  

  

 (1) 

Na qual    é o volume da rocha,    é o volume total dos grãos (fração sólida) e    é  

o volume dos poros. 

Em termos geológicos dois tipos de porosidade são definidos: porosidade 

primária e porosidade secundária (ZINSZNER; PELLERIN, 2007). A porosidade 

primária vai se referir ao volume, à geometria e à distribuição de poros que o pacote 

sedimentar tinha quando depositou. Sendo classificado como uma feição efêmera, 

facilmente modificável pelo soterramento e raramente observável no pacote 

sedimentar final. A distribuição e geometria da porosidade primária só se preservam 

em uma rocha sedimentar quando é imediatamente preenchida por cimento 

(precipitado químico), ou seja, quando deixa de estar vazia, deste modo o cimento 

que a preenche é precoce e restringe a compactação (BJØRLYKKE; AAGAARD, 
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1992). Imediatamente depois da deposição, o pacote sedimentar tem a porosidade 

entre 35-50% (BJØRLYKKE, 1989). 

A porosidade secundária é definida como processos que incluem dissolução 

e fragmentação. A porosidade secundária resulta assim da interação química do 

arcabouço, da matriz e do cimento com a água intersticial, favorecidas ou não pelas 

condições de temperatura ou pressão (FRANKS; FORESTER, 1984). 

Vale ressaltar os fatores que favorecem a preservação da porosidade 

primária, que são a alta resistência do principal grão constituinte da matriz rochosa, 

conter poucos minerais solúveis, cimento sustentando a matriz rochosa e algumas 

particularidades tais como argilominerais tipo clorita revestindo (como meniscos) os 

grãos de quartzo (AASE et al., 1996). A alta pressão e introdução de 

hidrocarbonetos, reduzindo a precipitação da água intersticial também irão favorecer 

a preservação da porosidade primária (BLOCH et al., 2002). 

Os fatores que alteram a porosidade primária são a ductibilidade dos grãos 

que compõem o arcabouço, o alto teor de grãos solúveis, vidro vulcânico e chert. 

Além disso, a compactação mecânica, pressão de soluções, expansão de micas e 

argilominerais também são fatores que reduzem a porosidade (BJØRLYKKE, 1989). 

Giles e Marshall (1986) definiram os fatores que favorecem a formação de 

porosidade secundária como, lixiviação de feldspatos e carbonatos, alta pressão, 

fraturamentos hidráulicos e alto teor de querogênio (parte insolúvel da matéria 

orgânica formada por lipídios, proteínas e carboidratos que é modificada pela ação 

geológica se transformando em petróleo e gás, produzindo altos teores de CO2). 

A microporosidade é definida como poros de tamanho médio abaixo de 62,5 

μm (CHOQUETTE; PRAY, 1970) e tendem a ser associadas geralmente à presença 

de argilas, as quais se depositam na superfície dos grãos, enquanto a 

meso/macroporosidade é definida por poros maiores que 62,5 μm e tendem a estar 

associada aos espaços deixados entre grãos detríticos onde não houve 

preenchimento. A presença de cimento, geralmente constituído por material silicoso, 

ferruginoso e/ou carbonático sendo provenientes de processos geológicos 

posteriores a formação da rocha, também é capaz de gerar microporosidades, 

através do processo de aprisionamento de quantidades de argilas. Os grãos de 

quartzo que formam a grande parte da matriz rochosa do arenito encontram-se 

íntegros devido à alta dureza desse mineral. Porém, dependendo do grau 
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diagenético que essas rochas estiverem inseridas, pode ser encontrado minerais 

deteriorados gerando microporosidades (FOLK, 1974). 

A porosidade intergranular é decorrente do espaço poroso remanescente 

entre grãos após processos diagenéticos atuarem para redução da porosidade 

primária. Já a porosidade intragranular é resultante de processos de dissolução de 

grãos do arcabouço, como feldspatos e minerais micáceos, e se formam nos grãos  

(BJØRLYKKE, 1989). Quando esses poros intragranulares em feldspatos são 

formados por atuação de fluídos, essa porosidade é conhecida como porosidade 

alveolar (FRANKS; FORESTER, 1984).  

No contexto de petrofísica são reconhecidos/definidos dois tipos de 

porosidade. O tipo de porosidade chamada de efetiva é a mais importante, pois se 

refere à quantidade de poros interconectados, ou seja, aquela que faz parte da rede 

de escoamento de fluídos da rocha e é diretamente relacionado à permeabilidade 

(TIAB et al., 2004). A porosidade absoluta engloba também os poros isolados, que, 

portanto, encerram fluidos não recuperáveis. Este tipo de porosidade não representa 

informação importante para as indústrias exploradoras de petróleo (LYONS et al., 

1996). 

 
2.3.3 Classificação de rochas areníticas 

 

A classificação de rochas areníticas é feita relacionando três de suas 

características básicas: primeiramente se considera a granulometria dos grãos 

constituintes do arcabouço; a relação de quantidade entre arcabouço, matriz e 

cimento; e, por fim a composição mineralógica. 

Como já mencionado, os arenitos compreendem uma gama de tamanho de 

grãos entre 0,062 mm e 2 mm de diâmetro. Esta gama de tamanhos é dividida em 

cinco intervalos em relação à granulometria: muito fina, fina, média, grossa e muito 

grossa. Nota-se que esta nomenclatura se refere somente ao tamanho das 

partículas do arcabouço. Embora muitos arenitos contenham principalmente grãos 

de quartzo, o termo arenito não carrega nenhuma implicação sobre a quantidade de 

quartzo presente na rocha, mas sim à granulometria, tanto que podemos encontrar 

grãos de micas, feldspatos e fragmentos de rochas no arcabouço (NICHOLS, 1999).  

Ao longo dos anos, muitos foram os esquemas propostos por diferentes 

pesquisadores para classificação de arenitos. Dois critérios são fundamentais para a 
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classificação: o genético (onde o ambiente em que os sedimentos foram depositados 

importa na classificação) e o descritivo (quando o único parâmetro levado em 

consideração é a mineralogia dos sedimentos) (TUCKER, 2001).  

As diretrizes básicas para classificação de arenitos foram estabelecidas por 

Krynine (1948) e Pettijohn (1957). Os dois autores reconheceram a importância da 

mineralogia como indício de composição da rocha fonte e de tectonismo da área 

fonte. Com o conhecimento descritivo dos arenitos, Folk (1968) estabeleceu um dos 

métodos mais utilizados para a classificação de rochas areníticas. Esse método é 

conhecido como diagrama triangular de Folk e só leva em consideração os três 

constituintes principais da mineralogia dos arenitos (quartzo, feldspatos e 

fragmentos líticos), conforme Figura 4. 

 

Figura 4: Classificação de rochas areníticas. Onde (Qt) quartzo total; (F) feldspatos; e 
(L) fragmentos líticos. 
Fonte: FOLK, 1968.  

 

Outro critério na classificação de arenitos é considerado a frequência de 

matriz argilosa no arenito, conforme Figura 5, distinguindo-se “arenitos limpos” (com 

pouca matriz), quando contém menos de 15% de matriz dos “arenitos sujos” (com 

muita matriz), quando possuem mais de 15% de matriz (PETTIJOHN et al., 1972).  
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A quantidade de matriz e a relação grãos-matriz são importantes nas 

interpretações do ambiente deposicional. Quando os grãos do arcabouço de uma 

rocha sedimentar estão em contato, diz-se que é sustentado pelos clastos. Podendo 

ocorrer matriz entre os grãos e também cimento. Quando os grãos não estão em 

contato, diz-se que a rocha é um arenito sustentado pela matriz (SUGUIO, 2003). 

 

 

Figura 5: Classificação de rochas areníticas quando a matriz é considerada.  
Fonte: PETTIJOHN et al., 1972.  

 

Além do quartzo, igualmente importantes na classificação de arenitos são as 

proporções relativas de feldspatos (ou outros minerais) e fragmentos líticos. Entre as 

areias e arenitos pobres em matriz, os que apresentam menos de 5% de feldspatos 

ou partículas líticas são chamados de quartzo-arenitos. Os arenitos com 25% ou 

mais de grãos de feldspatos e menos quantidade de fragmentos líticos são os 

arcósios. As rochas com 25% ou mais de fragmentos líticos e menor quantidade de 

feldspatos são os arenitos líticos. As classes de transição compreendem os 

subarcósios (5 a 25% de feldspato) e os arenitos sublíticos com 5% 25% de 

fragmentos líticos (PETTIJOHN et al., 1972).  

As vaques são caracterizadas por grãos de granulometria variada, com 15% 

a 75% de matriz, onde a fração arenosa tem quartzo , feldspatos e proporções 

variáveis de partículas líticas, além de micas detríticas. As variedades mais 

importantes dessas rochas são as vaques feldspáticas e líticas, dependendo da 
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predominância de feldspatos ou fragmentos líticos. As vaques quartzosas 

constituem um grupo mais raro e menos importante (TUCKER, 2001). 

Esta classificação é estritamente descritiva e baseada na composição 

mineralógica dos grãos e da matriz, não dependendo do ambiente em que foram 

depositadas. Assim, por exemplo, um arenito quartzoso pode ser depositado em 

dunas e canais fluviais ou em ambientes marinhos. 

Um dos fatores que vão influenciar na qualidade (petrofísica) das rochas 

areníticas são: o grau de arredondamento e a seleção dos grãos (POWERS, 1953). 

Estes parâmetros são controlados pelo tipo de transporte que os grãos sofreram 

(SUGUIO, 2003). Geralmente quanto maior a distância do depósito à área fonte, 

melhor será o arredondamento dos grãos. A seleção é a distribuição de tamanhos 

de grãos e é relacionada aos processos sedimentares que atuaram no transporte 

destes grãos e ao seu ambiente de sedimentação. Ambientes glaciais tendem a ter 

grãos mal selecionados, enquanto ambientes de sedimentação eólicos apresentam 

seleção muito boa (FOLK, 1974).  

 

2.4 PERMEABILIDADE 

 

A permeabilidade é a propriedade de uma rocha que permite a mesma em 

escoar fluidos via a interconexão dos poros (TIAB; DONALDSON, 2004). Alguns 

fatores vão contribuir para o desenvolvimento da permeabilidade pela rocha. Dentre 

eles temos a porosidade efetiva, empacotamento dos grãos, grau de consolidação 

do pacote sedimentar, além da distribuição, tamanho, formato e preenchimento por 

infiltração de cimento, nos poros (TIAB; DONALDSON, 2004). 

O primeiro a obter sucesso na determinação matemática da permeabilidade 

foi o engenheiro francês Henry Darcy, por meio de sua famosa lei de Darcy 

publicada em 1856 (LYONS et al., 1996; TIAB et al., 2004). 

  
 

 
  

 

 

  

  
 (2) 

Onde   é a velocidade do fluido, q é o fluxo,   é a área seccional da rocha,   é a 

permeabilidade,   é a viscosidade do fluido,   é o comprimento da rocha na direção 

do fluxo e   a pressão.  

Em petrofísica, a permeabilidade K, é expressa em unidades de Darcy, 

sendo este igual a 0,986923 um2, porém devido aos valores baixos encontrados 
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para rochas reservatório padrões, a unidade principal de representação é o mili -

Darcy (mD = 10-3 D) (TIAB; DONALDSON, 2004). 

A permeabilidade, também pode ser absoluta ou efetiva e primária e 

secundária, assim como a porosidade. A permeabilidade absoluta se refere a 

permeabilidade da rocha saturada com um único fluido, enquanto a relativa se refere 

ao escoamento de um fluido em meio à presença de dois ou mais fluidos. A soma 

das permeabilidades relativas de um ou mais fluidos, tais como água, gás e óleo, 

será sempre menor do que a permeabilidade absoluta de um meio poroso saturado 

com apenas um fluido, pois com a interação entre as interfaces dos fluidos o 

movimento dos mesmos será mais lento. Assim, esse valor efetivo será uma fração 

do valor absoluto (TIAB; DONALDSON, 2004; ZINSZNER; PELLERIN, 2007). 

A permeabilidade primária está relacionada à permeabilidade da matriz 

porosa, e, sendo originada no processo de deposição dos minerais. A 

permeabilidade secundária, no entanto, é originada de processos secundários à 

formação das rochas como a evolução diagenética do pacote rochoso. Alguns 

processos tendem a modificar a permeabilidade da formação, tais como, 

compactação, cimentação, fratura e dissolução. A compactação e cimentação 

podem tender a diminuir a permeabilidade também (TIAB; DONALDSON, 2004; 

ZINSZNER; PELLERIN, 2007). 

 

2.5 APLICAÇÕES DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) NA 

PETROFÍSICA DE ROCHAS SEDIMENTARES 

 

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) vem se consolidando como um 

dos métodos indiretos mais importantes para a caracterização de propriedades 

petrofísicas de rochas reservatório, e também de seus fluidos saturantes, por se 

tratar de uma técnica não destrutiva que fornece diversos parâmetros como 

porosidade, permeabilidade, distribuição de tamanho de poros, saturação de fluídos 

e molhabilidade (KLEINBERG; JACKSON, 2001).  

Fundamentalmente a RMN submete a amostra a um campo magnético 

estático B0, alinhando-se os momentos magnéticos nucleares de certos isótopos 

atômicos. Coates et al. (1999) ressaltam que esse processo, denominado 

polarização, produz uma magnetização resultante (residual) M0 que aponta na 

direção do campo B0 (campo que alinha o núcleo atômico e o momento magnético 
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com o eixo z, onde a molécula tenderá a fazer o movimento de precessão). Essa 

magnetização permanece alinhada indefinidamente, até ser defletida por um pulso 

de radiofrequência (rf) B1 (campo que oscila na mesma frequência da precessão e 

perturba o sistema em equilíbrio, o que exerce um torque sobre a magnetização M0), 

aplicado perpendicularmente a B0. Ao término do pulso, M0 retorna ao seu 

alinhamento original em um processo denominado relaxação magnética nuclear. 

Enquanto acontece o processo de relaxação, uma corrente elétrica, amortecida, que 

constitui o sinal de RMN, é induzida numa bobina de detecção por M0. O fenômeno 

de relaxação envolve dois processos exponenciais distintos: o decaimento do sinal 

de RMN, regido pela constante de tempo de relaxação transversal e a recuperação 

do alinhamento inicial de M0, regido pela constante de tempo de relaxação 

longitudinal.  

O uso do RMN vem sendo empregado em trabalhos de caracterização 

petrofísica desde a década de 1960 (ELLIS; SINGER, 2007), e tem desempenhado 

papel importante em trabalhos orientados à prospecção de óleo, gás e água. 

Medidas de RMN são proporcionais à densidade de núcleos atômicos, que possuem 

número ímpar de prótons ou nêutrons (como o hidrogênio), e são realizadas através 

da aplicação de campo estático, provocando polarização e precessão dos eixos de 

spin dos prótons em uma determinada direção, essa taxa de crescimento 

exponencial da polarização é conhecida como T1. Pela posterior aplicação de 

campos alternados na faixa de radiofrequências (campo rf), os eixos são desviados 

com relação à sua posição anterior para uma nova posição de equilíbrio. Com a 

subsequente suspensão do campo rf, ocorre relaxação dos momentos de spin na 

direção estabelecida pelo campo estático, provocando um sinal eletromagnético que 

é captado pela ferramenta RMN.  

Confinados no espaço poroso, os fluidos estão sujeitos a três mecanismos 

principais de relaxação (COATES et al., 1999), que são: intrínseco, equivalente à 

relaxação intrínseca das moléculas de cada tipo de fluido; superficial, equivalente à 

relaxação das moléculas do fluido que estão próximas da interface rocha -fluido e; 

difusivo, resultado do movimento difusivo das moléculas em presença de um 

gradiente de campo magnético. O mecanismo difusivo vai afetar somente os tempos 

de T2. Entretanto, Toumelin e Torres (2003), ressaltam que quando o mecanismo de 

relaxação superficial predomina sobre os demais, as taxas de relaxação do fluido 

dentro no meio poroso dependem da composição química da matriz porosa e da 
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razão superfície/volume. Isso 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. 

Sequências específicas de pulso rf são empregadas para a geração dos 

chamados “trens de eco de spin”, cujas amplitudes são proporcionais ao número de 

núcleos de hidrogênio associados aos fluídos presentes em um determinado volume 

(COATES et al., 1999; LEVITT, 2001; GLORIOSO; AGUIRRE, 2003; ELLIS; 

SINGER, 2007). A amplitude do decaimento de um determinado trem de eco de spin 

pode ser ajustada de maneira satisfatória por uma somatória de decaimentos 

exponenciais, que exibem constantes de decaimento distintas (TIAB; DONALDSON, 

2004). A configuração de todas estas constantes compõe o espectro de decaimento  

(produtos da interação da energia com a matéria), ou distribuição de tempos de 

relaxação transversos (distribuição de tempos de relaxação T2). Para um 

determinado volume poroso, a curva de decaimento associada será uma 

exponencial simples, com constante de decaimento proporcional ao tamanho de 

poro. Assim, a distribuição de T2 proveniente de ensaios baseados na RMN 

corresponde à distribuição de tamanhos de poros presentes em um determinado 

volume. Portanto, se para um determinado volume, saturado com um fluído 

molhante, há a ocorrência de poros de diferentes tamanhos, espera-se que isso se 

expresse em distribuições de T2 bimodais ou mesmo mais complexas (COATES et 

al., 1999). 

Ellis e Singer (2008) ressaltam a importância da perfilagem por RMN na 

avaliação de formações, que reside na grande quantidade de respostas, tais como 

densidade e porosidade que a ferramenta é capaz de fornecer, principalmente 

quando comparada aos perfis tradicionais. Trabalhos como Rios et al. (2010) 

apresentam resultados coerentes, que evidenciam o potencial de aplicação da 

técnica de RMN, sejam complementando ou substituindo ensaios tradicionais, como 

a injeção de mercúrio.  

 

2.6 APLICAÇÕES DA MICROTOMOGRAFIA DE RAIOS X (μ-CT) NA 

PETROFÍSICA DE ROCHAS SEDIMENTARES 

 

Na última década a indústria petrolífera vem se especializando em técnicas 

não destrutivas para investigações de parâmetros de porosidade, permeabilidade e 
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distribuição de poros. No século passado, esses tipos de caracterização eram feitas 

por ensaios de laboratório e por análise de lâminas petrográficas. Dentre as técnicas 

recentes, a que mais têm se difundido é a de microtomografia computadorizada de 

raios X (μ-CT).  

A microtomografia computadorizada de alta resolução foi definida por Duliu 

(1999), como uma técnica não destrutiva, que permite a análise de centenas de 

seções microtomográficas e visualização tridimensional interna das amostras, além 

de quantificações automatizadas de área e/ou volume. No estudo da porosidade em 

rochas são fornecidos dados qualitativos e quantitativos relacionados à forma, 

tamanho, distribuição, volume, área e conectividade dos poros, em microescala. 

Além dos poros, é possível separar e quantificar fases minerais com atenuações 

distintas de raios X. A maior limitação do μ-CT ainda é a resolução atingida. 

Ketcham e Carlson (2001) escreveram um artigo, onde forneceram as 

primeiras noções de μ-CT aos geocientistas. Nesse trabalho, eles abordaram o 

funcionamento dos raios X, instrumentação do aparelho, métodos que são 

otimizados para melhor desempenho dependendo da litologia da amostra, 

digitalização e aplicações geológicas. Appoloni et al. (2005, 2007) utilizaram a μ-CT 

para caracterizar o espaço poroso de rochas reservatório (arenitos) onde são 

evidenciados os conceitos relacionados à metodologia empregada. Foi utilizado um 

microtomógrafo Skyscan, modelo 1072. A metodologia mostrou-se de alta 

confiabilidade para tal estudo, fornecendo os perfis de porosidade ao longo da 

amostra, assim como a porosidade global média e a distribuição de tamanho de 

poros média. 

Fernandes et al. (2009) fizeram a reconstrução de amostras reservatório 

pelas imagens 3D adquirida no μ-CT, além de determinar parâmetros 

microestruturais. A metodologia utilizada permitiu que fosse feita uma caracterização 

detalhada de propriedades petrofísicas, como porosidade, permeabilidade e 

distribuição de tamanho de poros. Em Oliveira et al. (2011) têm-se uma comparação, 

que utiliza as técnicas de petrofísica de rotina para obter porosidade e densidade, e 

o μ-CT para ter respostas quanto a porosidade, distribuição dos poros e tamanho 

dos poros. Utilizando amostras da bacia do São José do Itaboraí, chegou-se a 

conclusão que as duas técnicas se mostraram eficientes na caracterização 

petrofísica do poro/espaço no sistema de conectividade entre os poros. Já em Alves 

et al. (2014) têm-se uma comparação entre as técnicas de microtomografia e lâmina 
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petrográfica, no que diz respeito aos resultados de petrofísica. Com isso, constatou-

se que os dados de porosidade obtidos na microtomografia apresentam a limitação 

da resolução, porque ainda não tem a capacidade de identificar nanoporos mesmo 

mostrando se a distribuição é homogênea ou heterogênea. Os autores ressaltaram 

também que a seção delgada (lâmina petrográfica) não tem a mesma 

representatividade que a microtomografia, haja vista que são feitas poucas lâminas 

para representar uma amostra, mas que as técnicas podem ser complementares. 

Oliveira et al. (2012) utilizou o μ-CT para estimar a porosidade total, o tipo de 

porosidade e o tamanho dos poros, o potencial de um eventual reservatório de óleo 

em travertinos da Bacia de Itaboraí. Os autores concluíram que a microtomografia 

dá excelentes imagens em alta resolução de poros, distinguindo-se as fases 

minerais, o tipo de porosidade e o tipo de poros que uma mesma assembleia mineral 

pode nos dar. 

Remeysen e Swennen (2008) fizeram um estudo de rochas reservatório 

carbonáticas, onde caracterizam três fases mineralógicas (calcita, dolomita e 

anidrita), além da porosidade utilizando o μ-CT. Com intuito de distinguir os minerais 

na matriz rochosa, foi desenvolvido um procedimento de dupla energia, onde foi 

dado densidade e número atômico efetivo da amostra digitalizada. Com a amostra 

3D, foi feita uma avaliação da heterogeneidade do carbonato, junto com a 

conectividade dos poros e fases minerais. No trabalho de Machado et al. (2015) foi 

aplicada a técnica de μ-CT no estudo de amostras de microbialitos de uma lagoa 

hipersalina na costa do Rio de Janeiro. Esse estudo compreendeu a avaliação 

estrutural, a caracterização mineralógica e a distribuição de porosidade. Os 

resultados mostraram que a técnica é adequada para microbialitos, provendo uma 

excelente resolução 3D, distinguindo diferentes mineralogias. Machado et al. (2014) 

faz um estudo para avaliar o processo de quantificação dos parâmetros geométricos 

quando diferentes resoluções espaciais de microtomografia computadorizada são 

empregadas. Os resultados mostraram uma forte diferença nos processos de 

aquisição, de reconstrução e de imagem, mas não apresentaram uma perda 

significativa de informações sobre os parâmetros microestruturais de texturas e 

mineralogia. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA AS ANÁLISES 

 

As amostras de rocha sedimentar analisadas foram retiradas de 

afloramentos de rochas análogas às rochas reservatório. Estas amostras são 

plugues, constantemente usados como benchmarks (padrões) na indústria 

petrolífera devido a sua alta homogeneidade e suas propriedades permo-porosas 

estarem em conformidades com as encontradas em reservatórios. Por esses 

motivos também são frequentemente utilizadas em estudos petrofísicos acadêmicos, 

tais como os trabalhos de Hurlimann (1998), Arns (2004) e Andra et al. (2013), entre 

outros. Para o estudo, sete arenitos de bacias intracratônicas dos Estados Unidos: 

Berea (BE), Briarhill (BR), Buff Berea (BU), Crab Orchad (CO), Boise Idaho Brown 

(IB), Leapord (LE) e Parker (PA), compõem o conjunto escolhido (Tabela). Com 

intuito de identificar litologicamente as rochas, por vezes elas serão chamadas pelas 

siglas. Todas elas foram adquiridas da empresa Kocurek Industries, Inc. (Caldwell, 

EUA). A Figura 6 mostra as fotos dos arenitos estudadas. 

 

Tabela 1: Procedência geológica dos arenitos 

 Formação Estado Idade 

BE Kipton Ohio Carbonífero 

BR Ohio Illinois Carbonífero 

BU Kipton Ohio Carbonífero 

CO Tennessee Kentucky Siluriano 

IB Idaho Idaho Neógeno 

LE Edwards Plateau Texas Cretáceo 

PA Edwards Plateau Texas Cretáceo 
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Figura 6: Fotos das amostras de plugue (p) estudadas. a) Berea (BE); b) Briarhill (BR); c) Buff 

Berea (BU); d) Crab Orchad (CO); e) Boise Idaho Brown (IB); f) Leapord (LE); e g) Parker (PA).  

 

Deste modo, as amostras na forma de plugues cilíndricos com dimensões de 

3,8 cm x 5,0 cm (diam. x comp.) foram preparadas para o estudo em RMN de baixo 

campo magnético, μ-CT, porosímetro, permeâmetro e susceptibilidade magnética 

bulk e lâminas petrográficas. No presente trabalho foi utilizada uma base de dados 

pré-existentes combinados com outros produzidos na dissertação para a 

interpretação das amostras. Inicialmente, as amostras foram limpas com metanol, 

para extração de água e sal, e tolueno, para extração de óleos (que podem ter 

contaminado a amostra no processo de faciamento), em um extrator soxhlet. Esse 

equipamento permite que as amostras sejam constantemente saturadas com 

a) b) 

g) 

f) e) 

d) c) 
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solvente limpo, sem que seja necessária a aplicação de pressão. Com isso a 

amostra é preservada da possível dissolução de quaisquer de seus componentes. 

Após limpas as amostras foram secas em estufas a 80˚ C, por aproximadamente 12 

horas. 

Para serem levadas ao porosímetreo, permeâmetro e susceptômetro as 

amostras foram totalmente secas. Para serem feitas medidas na RMN, as amostras 

foram novamente saturadas com salmoura de concentração 30.000 ppm KCl (cloreto 

de potássio). A uti lização desse sal é para impedir que as argilas presente nas 

amostras se expandam (devido ao maior diâmetro dos íons de K+ quando 

comparados aos íons de Na+) e possam alterar a configuração de suas 

microporosidades. Para amostras com valores de permeabilidade efetiva maior que 

100 mD, a saturação foi realizada via confinamento em câmara de vácuo até a 

completa remoção do ar da estrutura de poros. Para amostras com permeabilidade 

efetiva menor que 100 mD, o confinamento foi mantido por 12h, seguido de injeção 

da solução salina e pressurização da amostra até 2000 psi (~13,8 MPa) durante 12h. 

Em ambos os métodos, a solução salina uti lizada foi previamente desaerada sob  

aplicação do mesmo vácuo. Este procedimento foi utilizado para evitar a possível 

formação de bolhas de ar dentro dos poros das rochas. 

Para os estudos no μ-CT, os plugues limpos, foram tomografados no seu 

tamanho original (dimensões de 3,8 cm x 5,0 cm diam. x comp.). Após serem todos 

tomografados com resolução de 40-42 μm, as amostras foram cortadas novamente 

em formas cilíndricas, mas com dimensões de 0,6 cm x 1,0 cm (diam. x comp.), 

conforme Figura 7, com intuito de atingir uma resolução de 5 μm. Esses cilindros 

menores (denominados miniplugues, mp) foram subamostrados dos plugues 

maiores. 
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Figura 7: Fotos das amostras de miniplugue (mp). a) Berea (BE); b) Briarhill  (BR); 

c) Buff Berea (BU); d) Crab Orchad (CO); e) Boise Idaho Brown (IB); f) Leapord 
(LE); e g) Parker (PA).  

 

As análises no DRX foram feitas a partir da retirada de aproximadamente 1,5 

g de cada amostra. Inicialmente a amostra foi moída com almofariz e pistilo de ágata 

até que se observasse uma granulometria fina do material. Em seguida estas 

amostras foram colocadas no moinho de bolas Pulverisette Fritsch 06, onde cada 

amostra foi submetida a 20 minutos de moagem com quatorze esferas de 10 mm de 

diâmetro e cerca de 10 mL de álcool isopropílico a uma velocidade de rotação de 

400 rpm (FREITAS, 2014). O contrapeso do aparelho foi estabelecido em 2,5 kg. 

  

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 

g) 

f) 
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3.2 DADOS PRÉ-EXISTENTES 

 

Nesta seção (3.2), será apresentada a teoria básica de funcionamento dos 

métodos, bem como os parâmetros utilizados nos dados pré-existentes.  

 

3.2.1 Porosidade por petrofísica de rotina 

 

A petrofísica de rotina consiste na quantificação da porosidade e 

permeabilidade de uma amostra de rocha. Neste item a quantificação de porosidade 

será descrita, enquanto a quantificação de permeabilidade na próxima subseção. 

As indústrias de petróleo utilizam muito o método, chamado também de 

petrofísica básica, para medição da porosidade fazendo uso da Lei de Boyle em 

que, P.V = const., em que P é a pressão e V é o volume, em um sistema fechado de 

vasos comunicantes. A amostra de volume V1 é colocada em porta-amostra fechado 

e de volume conhecido. Um segundo vaso, de volume também conhecido V2 e 

inicialmente evacuado é então preenchido com gás Hélio a certa pressão, p2. Os 

vasos então são conectados e a pressão é deixada estabilizar (SOUZA, 2012). O 

valor final da pressão, pf, é lido. A equação de Boyle é justaposta ao sistema: 

              (3) 

Onde, pi.Vi = (p1 + p2). (V1 + V2) = (0 + p2). (0 + V2), pf.Vf = pf. (V1 - Vg). V2, onde Vg é 

o volume da rocha. Com isso, temos que: p2. V2 = pf. (V1 - Vg + V2), ou seja, 

         
     

  

 (4) 

Sabendo-se o   , a porosidade (ϕ) é computada a partir da seguinte equação: 

               
  

  

  (5) 

Onde    é o volume da rocha medido com um paquímetro, considerando que o 

faciamento da amostra foi feito com o cuidado suficiente para não gerar erro de 

cálculos. 

Para estas medidas foi utilizado um porosímetro a gás Hélio (CoreLab 

Instruments Co., USA) pertencente ao Laboratório de Aplicação da Ressonância 

Magnética Nuclear – UFFLAR, localizado no Instituto de Química da UFF. 
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3.2.2 Permeabilidade por petrofísica de rotina 

 

Em um permeâmetro digital (CoreLab Instruments Co., USA), pertencente ao 

Laboratório de Aplicação da Ressonância Magnética Nuclear – UFFLAR, a 

permeabilidade foi quantificada pela medida da taxa que um gás Hélio flui através da 

amostra quando um gradiente de pressão está presente ao longo do comprimento 

da amostra (SOUZA, 2012). A equação usada é a descrita pela lei de Darcy:  

  
   

 
.
  

 
 (6) 

Onde,   é a vazão (cm3/s), K é a permeabilidade em Darcy (D) e no sistema de 

unidade SI 1D equivale a 0,987 μm2, e transformada em mD (mili-Darcy), pois a 

permeabilidade de rochas é muito baixa; A (em cm2) é a área da seção transversal 

da amostra;   é a viscosidade do gás (em cP); L é o comprimento da amostra (em 

cm); e  p é a diferença de pressão nas duas faces da amostra (em atm). 

O fluxo de gás Hélio é aplicado a uma taxa Q conhecida, em uma amostra 

que se encontra lateralmente confinada (porta-amostra) a 500 psi. Com isso o fluxo 

se dará ao longo da amostra. Há dois transdutores nas duas faces da amostra que 

medem a pressão exercida pelo gás antes e depois do mesmo ter percorrido todo o 

comprimento do corpo de prova (SOUZA, 2012). Com estas informações e as 

dimensões das amostras medidas, aplica-se a equação de Darcy descrita acima 

para o cálculo da permeabilidade absoluta. 

 

3.2.3 Ressonância magnética nuclear 

 

As medidas de RMN foram realizadas por intermédio de um espectrômetro 

Maran Ultra (Oxford Instruments, UK), com campo magnético (B0) igual a 0,047T 

(frequência de ressonância de 2 MHz para o isótopo de 1H do hidrogênio), com faixa 

de operação de 460 G para aplicação de campos estáticos, e sonda solenoidal de 

52 mm de diâmetro (Figura 8). O núcleo estudado em todos os experimentos foi o 

isótopo 1H do hidrogênio, pois é o mais abundante no fluido saturante e também o 

que apresenta maior sinal de RMN. 

O magneto do equipamento trabalhou em alta temperatura, 

aproximadamente 25°C, por se tratar de magnetos permanentes e, portanto 

bastante sensível à variação de temperatura. Para todos os experimentos, a duração 
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dos pulsos de 90° e 180° empregados foram mantidos, via ajuste da potência 

aplicada, em aproximadamente 10    e 20   , respectivamente. O tempo de reciclo 

utilizado foi de 10 s. 

 

Figura 8: Esquema ilustrativo de funcionamento da RMN.  

 

Tanto o tempo de relaxação transversal (T2) quanto a difusão (D) foram 

medidos empregando-se as técnicas de Pulsed Field Gradient-Stimulated-Echo 

(PFG-STE) e Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG), respectivamente (MEIBOOM; 

GILL, 1958; COTTS et al., 1989). Todas as amostras foram embaladas em filme 

plástico, de maneira a prevenir ressecamento, antes e depois de cada medida de 

RMN e a massa de cada uma das amostras foi medida de maneira a avaliar 

possíveis perdas do fluído saturante. 

A porosidade efetiva por RMN foi calculada a partir do sinal total medido, o 

que é dado pela interação da área da distribuição do tempo de relaxação transversal 

(T2) (Figura 9), com o sinal obtido aplicando-se o mesmo experimento (mesmos 

parâmetros experimentais), a uma amostra padrão. Esse padrão consistiu da mesma 

salmoura utilizada para saturar as amostras, e de volume equivalente ao volume 

total das amostras. A amplitude do sinal de RMN é proporcional ao número de 

átomos de 1H contido no volume poroso, que é a massa de salmoura presente. 



43 
 

 

 

Figura 9: A distribuição de T2 é composta por componentes móveis e imóveis. FFI é o 

índice de fluído livre nos poros e o BVI o volume retido por capilaridade.  
Fonte: COATES et al., 1999.  

 

A permeabilidade efetiva foi calculada pelo modelo de fluido livre de Coates, 

que é dita pela equação abaixo: 

          
 

 
 
    

   
 

 

 
(7) 

Onde, K é a permeabilidade,   é a porosidade calculada pelo sinal de RMN,   é a 

coeficiente de ajuste que depende da litologia, sendo calculado por ajuste linear dos 

arenitos. O FFI é o Free Fluid Index (índice de fluido livre) e BVI é o Bulk Volume 

Index (índice de volume retido) por capilaridade de cada amostra, sendo calculado 

pela área da distribuição de T2. O valor de corte é dado pela média dos tempos que 

divide os poros retidos por argila e poros de fluído livre de todos os tipos de arenitos, 

sendo estabelecido em 33 ms. 

Para estas medidas foi utilizado o espectrômetro pertencente ao Laboratório 

de Aplicação da Ressonância Magnética Nuclear – UFFLAR, localizado no Instituto 

de Química da UFF. 

 

Volume irredutível (BVI) e água 
retida por argila (MCBW) 

Índice de fluido livre (MFFI) 

T2 fixo de corte 
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3.2.4 Susceptibilidade magnética bulk 

 

A susceptibilidade magnética é a medida da capacidade que um 

determinado material tem de ser magnetizável. Em termos geológicos, ela pode ser 

entendida como proporcional à quantidade de material magnético presente nas 

rochas, portanto, diferenciando, desta forma diversos tipos de formações geológicas 

(WEIL et al., 2007). Sendo assim, esta propriedade física do material é uma 

constante que correlaciona diretamente campos magnéticos com a magnetização 

dos materiais, quando submetidos à ação de tais campos. 

A estimativa de susceptibilidade magnética das amostras foi feita no IAG 

(Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas) da Universidade de São 

Paulo. O susceptômetro utilizado foi um equipamento com duas bobinas 

posicionadas lado a lado. As amostras foram colocadas dentro de uma das bobinas, 

à qual se aplicou uma corrente elétrica para gerar um campo magnético a 200 A/m 

com frequência de 976 Hz. A amostra foi magnetizada, sendo então captada pela 

outra bobina, onde a magnitude foi determinada pela leitura da corrente elétrica 

gerada por esta magnetização.  

Com o porta-amostra vazio, foi feita a calibração que consistiu na medida da 

magnetização rocha/ar, sendo em seguida realizada a medida com a rocha e 

salmoura. O valor da susceptibilidade magnética do fluido (salmoura concentrada à 

50 kppm) está na literatura (HURLIMANN, 1998), como sendo -9,05x10-6. Assim, a 

susceptibilidade magnética do material foi então calculada pela relação entre essas 

grandezas, de acordo com a equação abaixo: 

                     
     

     
 

        

  
     

     
 
         

 (8) 

Os minerais mais abundantes nas rochas, tais como o quartzo e a caulinita, 

apresentam valores muito baixos de susceptibilidade magnética, em torno de -15 

x10-6 SI, sendo por isso denominado de minerais diamagnéticos (valores negativos 

de   ). Os minerais que apresentam elementos de Fe e Mg na sua estrutura, 

possuem valores elevados de susceptibilidade magnética, em torno de 70000x10-6 

SI, apresentando valores positivos de    (HURLIMANN, 1998).  
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3.3 MICROTOMOGRAFIA DE RAIOS X 

 

3.3.1 Sistema microtomográfico 

 

A microtomografia é uma técnica não invasiva e não destrutiva que permite a 

obtenção de imagens tridimensionais de uma amostra. Um conjunto de projeções 2D 

reconstruídas, ou seja, quando múltiplos raios X projetados sobre a amostra, em 

diversos ângulos de um mesmo plano são empilhados, fornecem uma imagem 3D 

do material. Quanto maior a densidade do material, ligada diretamente a atenuação 

de fótons, mais claro será o tom de cinza, quanto menos denso mais escuro. Com 

base nestas diferenças é possível reconhecer poros de fases sólidas e também 

identificar composição química/mineral. 

O microtomógrafo utilizado foi um Xradia, modelo VersaXRM-510 do 

laboratório para Aplicações da Ressonância Magnética Nuclear e Petrofísica – 

UFFLAR, da Universidade Federal Fluminense. O equipamento é composto por um 

detector (câmera CCD- Charge-Coupled Device) colocado diametralmente oposto a 

uma fonte de raios X (tubo de raios X) de tensão e corrente ajustáveis conforme 

Figura 10. As portas de Pb isolam o equipamento hermeticamente. 

 

Figura 10: Esquema ilustrativo do processo de aquisição de um μ-CT.  
Fonte: FERNANDES et al., 2009. 
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No sistema microtomográfico utilizado a amostra é colocada no caminho do 

feixe em uma distância ajustável de acordo com a resolução e o ponto em que se 

quer adquirir a imagem. Para a obtenção de vários planos 2D a amostra é 

rotacionada no eixo z, conforme a Figura a seguir. 

 

Figura 11: Princ ípio de formação da imagem no μ-CT.  
Fonte: MACHADO, 2012.  

 

O princípio de formação de imagens no μ-CT começa quando um feixe de 

raios X com intensidade I0 atravessa o objeto com espessura  , conforme Figura 12, 

a intensidade de radiação que ultrapassa o objeto I após transmitância do mesmo é 

dada pela equação abaixo, onde   é o coeficiente de atenuação do material 

(MACHADO, 2012). 

      
    (9) 

 

Figura 12: Intensidade atenuada por uma amostra.  
Fonte: SILVA, 2009.  
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Assim, deduz-se que o aumento da espessura da amostra assim como o 

maior coeficiente de atenuação contribui para diminuir a intensidade captada pelo 

detector. Como nenhuma amostra é formada pelo mesmo material, a trajetória do 

feixe inclui vários coeficientes de atenuação (            (SILVA, 2009), com a 

intensidade I calculada pela equação abaixo: 

      
      

 
    (10) 

Contudo, as equações acima só são válidas com o pressuposto que todos 

os raios X são monocromáticos (comprimento de ondas iguais), o que não ocorre, 

pois a fonte de raios X são policromáticas (SALES, 2010). Deste modo a equação 

aplicada no cálculo de intensidade é: 

                           
    

 

 (11) 

Desta maneira, para que os fótons fiquem com intensidades próximas foi 

utilizado fi ltros de Al de diferentes espessuras, a fim de diminuir o efeito Beam 

Hardening (cuja borda da amostra fica em tons de cinza muito claro). Esse efeito 

ocorre porque os raios que passam pelas bordas da amostra cilíndrica tendem a 

fazer caminhos mais curtos. Como a borda tem menor espessura que o centro da 

amostra, esses raios vão chegar com maior intensidade ao detector do que raios 

que atenuaram mais e fizeram caminhos mais longos. 

Há um segundo efeito artefato bem comum nas aquisições, esse efeito é 

causado pela sobreposição de raios X em um mesmo plano com valores diferentes 

de intensidade, que ocorre por alterações na saída do detector. Conhecido como 

Ring Artifact, é dado por uma forma concêntrica do eixo de rotação da amostra até 

as extremidades (XRADIA, 2013). 

 

3.3.2 Parâmetros de aquisição 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa no μ-CT foram realizadas análises 

em tipos variados de rochas, com diversos tamanhos, sendo testadas também 

combinações na projeção dos raios X (de tensão, corrente, magnificações, tempo de 

exposição, filtros físicos, entre outros), a fim de ter a melhor imagem. As 

combinações da projeção de raios X foram realizadas com a amostra no suporte. O 

ajuste de tais parâmetros permitiu também reduzir os efeitos de artefato.  
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A tensão no tubo de raios X é um dos fatores mais importantes na 

microtomografia, pois a escolha depende das características morfológicas e de 

composição química das amostras. Para uma amostra composta por material com 

alta atenuação, a tensão utilizada deve ser maior do que para uma amostra menos 

atenuante. O mesmo ocorre para amostras que possuam as mesmas características, 

diferenciando apenas pela sua espessura, ou seja, a maior espessura da amostra 

atenuará mais os raios X e vice versa. 

 A tensão tem relação direta com a transmitância (fração de raios X 

incidente, que atravessa a rocha) que cada amostra vai passar ao detector.  Para 

uma boa aquisição de imagens a transmitância da amostra tem que ser entre 20% e 

35%, transmitância na qual foram ajustadas as amostras imageadas para o estudo.  

A corrente do tubo de raios X é ajustada automaticamente pelo aparelho e 

possibilita uma melhor qualidade nos dados de aquisição, pois por meio desse 

parâmetro, define-se a estatística da medida, ou seja, quanto maior a corrente, 

maior será a produção de raios X e consequentemente a transmitância medida. 

A potência máxima do tubo de raios X é de 10 W. Ao ser escolhida a tensão 

o aparelho fornece a potência máxima a ser utilizada, que é estreitamente ligada a 

tensão aplicada no tubo, que pode variar entre 0 e 160 kV. A Tabela 1 mostra os 

valores de tensão e corrente para cada amostra, juntamente com outros parâmetros. 

O tempo de exposição é a quantidade de tempo que o detector é exposto 

aos raios X para adquirir uma projeção. Esse parâmetro está estreitamente 

relacionado à intensidade, ou seja, quanto maior o fluxo de energia em um plano, 

melhor a projeção da amostra. A intensidade recomendada é superior de 5000 W/m² 

de acordo com testes feitos na pesquisa, e assim foram tomografadas as amostras.  

A resolução espacial é definida como o tamanho real de um pixel (menor 

unidade captada) na visualização das amostras. A medida desse parâmetro é feito 

em μm e esse valor é o mesmo da lateral dos pixels da imagem em 2D e dos voxels 

da amostra já reconstruída em 3D. Não há um método de escolha padrão, o que se 

faz é verificar a imagem obtida em uma pré-visualização da amostra com uma 

resolução definida por quem está operando o equipamento. Neste trabalho foram 

utilizadas as resoluções conforme a Tabela 1. 

Os filtros físicos têm por objetivo eliminar os raios X de baixa energia, o 

microtomógrafo conta com 12 filtros com diferentes espessuras de Alumínio, onde 

metade deles são para aquisições em baixa energia (<80kV) e são identificados pela 
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sigla "LE" (low energy) e a outra metade para aquisições em alta energia (>80kV) e 

são identificados pela sigla "HE" (high energy). A espessura de cada filtro é 

identificada (em mm) pelo número que acompanha a sigla, por exemplo, o filtro 

LE#1, é um filtro para baixa energia de 0,1 mm. Os filtros são utilizados para 

modificar a transmitância que chega ao detector para o valor entre 20-35% que é o 

considerado ideal, como já mencionado. 

As lentes objetivas se localizam no detector e tem por intuito garantir a 

resolução espacial que o operador do equipamento quer adquirir. O equipamento 

conta com lentes objetiva de aumento com 0,4x, 4x, 20x e 40x. Para esse estudo, as 

amostras de plugues foram tomografadas com lente de 0,4x de aumento, a fim de 

garantir a resolução de 40-42 μm e o imageamento de toda a amostra, já os 

miniplugues foram imageados com lente de 4x de aumento, a fim de garantir uma 

resolução espacial de 5 μm. 

A distância entre o tubo de raios X e o detector garante um melhor 

imageamento das amostras. Quanto mais próximo da amostra está à fonte, melhor é 

a atenuação, consequentemente, melhor é a transmitância e melhor é a projeção no 

detector. Para esse estudo, conforme testes anteriores na pesquisa, as aquisições 

foram feitas com uma distância mínima de 140 mm (distância recomendada) para 

uso de lentes de 0,4x entre detector e feixe de raios X. A Tabela 2 mostra as 

distâncias, além das lentes e fi ltros utilizados. 

 

Tabela 2: Parâmetros de aquisição das amostras. p= plugue; mp= miniplugue 

Amostra 
Tensão 

(kV) 

Corrente 

(μA) 

Potência 

(W) 

Tempo de 

exposição (s) 

Resolução 

Espacial (μm) 
BE (p) 140 71,9 10 3,5 42 
BR (p) 140 71,5 10 0,6 40 
BU (p) 140 71,6 10 3,5 42 
CO (p) 140 71,2 10 3,0 40 
IB (p) 140 71,5 10 0,9 40 

LE (p) 140 71,3 10 0,6 40 
PA (p) 140 71,7 10 0,5 40 

BE (mp) 80 87,0 7 13,0 5 
BR (mp) 80 86,8 7 16,0 5 
BU (mp) 80 87,0 7 12,0 5 
CO (mp) 80 87,1 7 12,0 5 
IB (mp) 80 85,2 6 3,0 5 
LE (mp) 80 87,8 7 12,0 5 

PA (mp) 80 86,9 7 12,0 5 
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Tabela 3: Parâmetros físicos de aquisição das amostras. p= plugue; mp= 

miniplugue 

Amostra Filtro Lente 

Distância total 

fonte/detector 
(mm) 

BE (p) HE#4 0,4 280 
BR (p) HE#3 0,4 140 
BU (p) HE#4 0,4 280 
CO (p) HE#4 0,4 270 
IB (p) HE#3 0,4 155 
LE (p) HE#2 0,4 140 
PA (p) HE#3 0,4 140 

BE (mp) LE#1 4,0 160 
BR (mp) LE#3 4,0 160 
BU (mp) LE#1 4,0 160 
CO (mp) LE#1 4,0 160 
IB (mp) LE#2 4,0 140 
LE (mp) LE#1 4,0 160 
PA (mp) LE#1 4,0 160 

 

Após o processo de aquisição, as imagens foram salvas automaticamente 

no computador no formato txrm, com o tamanho de 1024 μm x 1024 μm, estando 

prontas para o processamento em softwares específicos da fabricante do 

equipamento. 

 

3.4 PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

 

Trabalhos como este envolvendo microtomografia, pedem o uso de alguns 

softwares específicos, em cada uma das etapas, desde a aquisição dos dados, 

reconstrução das imagens 2D e 3D até a análise de petrofísica digital. 

 

3.4.1 Softwares utilizados 

 

O primeiro software utilizado no processo de aquisição de imagens é o 

Scout-and-Scan Control System. Este software é o responsável por gerenciar a 

aquisição de dados, onde ajustamos todos os parâmetros supracitados na seção 

anterior. Além disso, esse software é responsável por salvar as imagens no 

computador em formato txrm (XRADIA, 2013). 
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Subsequente a aquisição dos dados, faz-se necessária a reconstrução das 

amostras do 2D para 3D, para tal, foi utilizado o XMReconstructor. Têm-se como 

entrada as projeções feitas no microtomógrafo (txrm) e gerando imagens no formato 

tiff, bmp ou txm em escala de cinza. Para a próxima etapa (processamento) foi 

escolhido às reconstruções em formato txm. 

Ainda no XMReconstructor, foram definidos alguns parâmetros no processo 

de reconstrução. O primeiro de todos é chamado de Center Shift, onde foi feito o 

ajuste das projeções todas em um mesmo ponto, possibilitando a correção de 

eventuais variações na posição da amostra durante a aquisição. Este parâmetro é 

de grande importância, por reduzir os efeitos artefatos conhecidos por ring artifact, já 

supracitado. O segundo parâmetro é conhecido por beam hardening, onde o intuito é 

reduzir os efeitos de endurecimento do feixe, que são causados pelos raios X de 

baixa energia. 

Com a amostra já reconstruída, agora em 3D (1024 μm x 1024 μm x 1024 

μm) passou-se para fase de visualização da mesma no software XM3DViewer. Este 

software é responsável pela leitura da imagem reconstruída em 3D. Nele podem-se 

escolher diferentes partes da amostra que se quer visualizar (Figura 13). Além disso, 

o software possibilita criar pequenos fi lmes das seções transversais da amostra 

sendo reconstruída em volumes 3D. 
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Figura 13: Exemplo de report da amostra de miniplugue IB gerado no XM3DViewer: a) 
Visualização dos eixos XY (escala 501.5  μm em azul); b) Visualização dos eixos YZ; c) 
Visualização dos eixos XZ; e d) Visualização em zoom dos eixos XY (escala 506.6 μm).  

  

3.4.2 Determinação da porosidade digital 

 

No software chamado Avizo 3D Analysis, pertencente à empresa FEI, foram 

feitas as análises de petrofísica digital das amostras e investigação microtextural. 

Inicialmente, foi calculada a porosidade absoluta de cada plugue e seu miniplugue 

correspondente. Para esse cálculo, abriram-se os arquivos das amostras 

reconstruídas (txm) com intuito de “cortar” (do inglês, crop) o topo e a base dos 

plugues onde costumam a ter alguns efeitos artefatos de borda. Com a imagem 

“cortada” um novo arquivo foi gerado (com imagens em diferentes coordenadas em 

μm, conforme Tabela 3). Neste novo arquivo foi passado um filtro para diminuir 

alguns efeitos causados na aquisição, este filtro (non-local-means filter) homogeniza 

os tons de cinza das imagens.  
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Tabela 4: Tamanho das imagens após “corte” para estimativa de porosidade 

absoluta 

Amostra Eixo X (μm) Eixo Y (μm) Eixo Z (μm) 
BE (p) 34409,0 30307,0 31231,0 
BR (p) 29972,0 30634,0 36694,0 
BU (p) 30889,0 30306,0 30471,0 
CO (p) 34811,0 37964,0 49971,0 

IB (p) 30365,0 32725,0 34285,0 
LE (p) 28645,0 31690,0 31031,0 
PA (p) 25440,0 26520,0 32272,0 

BE (mp) 4541,9 4536,7 4541,9 
BR (mp) 4515,9 4353,6 4515,9 
BU (mp) 4544,6 4599,7 4544,6 
CO (mp) 4562,2 3888,4 4562,2 
IB (mp) 4250,6 1839,5 4250,6 
LE (mp) 4573,3 4361,2 4573,3 
PA (mp) 4563,6 4468,1 4563,6 

 

Com os tons de cinza homogeneizados, novamente um novo label (arquivo) 

gerado, passou-se para etapa de binarização das amostras. O termo binarizar, ou 

segmentar, é tornar uma imagem com vários níveis de cinza para uma imagem de 

representação binária (dois tons). Para tal, utilizou-se uma ferramenta chamada Edit 

new label, para separar em duas fases as amostras. A primeira fase unificou o 

arcabouço das amostras para um mesmo tom, enquanto a segunda fase unificou os 

poros. 

No label da amostra binarizada, foi aplicada uma nova ferramenta chamada 

Volume fraction, nessa ferramenta é gerado um arquivo Excel com o calculo da 

porcentagem de cada fase segmentada, ou seja, a porcentagem das fases sólida e 

porosa. 

 

3.4.3 Determinação da permeabilidade digital 

 

Para determinação da permeabilidade efetiva digital é necessário que seja 

observada conectividade entre os poros, esta condição foi testada e mostrou ser 

viável somente para os miniplugues com resolução de 5 μm. Nos plugues, apenas 

poros acima de 40 μm foram tomografados, e por isso não foi possível encontrar 

conectividade entre eles.  
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 Os arquivos com as amostras já binarizadas foram utilizados para a 

simulação que indicou a permeabilidade. Assim sendo, foi usada uma nova 

ferramenta chamada Axis conectivity, essa ferramenta tem a funcionalidade de 

testar a conectividade de poros nos três eixos (x, y, z). Para todos os plugues foram 

testados as conexões nos três eixos, mas o eixo “z” (perpendicular ao topo e base 

do plugue) foi escolhido para a simulação por se tratar do eixo de interesse.   

Após os testes no eixo “z” um novo label é gerado, assim o ROI é definido 

antes da simulação. Mas para esse caso, a definição do mesmo não depende só da 

região de interesse a se fazer a simulação, mas sim da capacidade (tamanho da 

memória) também do computador de simular um arquivo de grandes proporções. 

Conforme Tabela 4, temos as coordenadas máximas de cada amostra para a 

simulação de permeabilidade. 

 

Tabela 5: Tamanho das imagens após “corte” para estimativa de 

permeabilidade efetiva  

Amostra Eixo X (μm) Eixo Y (μm) Eixo Z (μm) 
BE (mp) 4541,9 4536,7 4541,9 
BR (mp) 4515,9 4353,6 4515,9 
BU (mp) 4544,6 4599,7 4544,6 
CO (mp) 4562,2 3888,4 4562,2 
IB (mp) 4250,6 1839,5 4250,6 
LE (mp) 4573,3 4361,2 4573,3 
PA (mp) 4563,6 4468,1 4563,6 

 

Para simular um fluido saturante, a ferramenta utilizada foi o Absolute tensor. 

Nessa ferramenta foi feita a escolha do input a ser simulado (ROI Box) e o eixo “z” 

de direção. Após um pouco mais de um dia de processamento para cada amostra foi 

gerado um arquivo no formato Excel com o cálculo da permeabilidade efetiva das 

mesmas. 

 

3.4.4 Determinação da distribuição de tamanho de poros digital 

 

Para a determinação da distribuição de tamanho de poros, foram utilizados 

os miniplugues em função da melhor resolução deles. Os arquivos com as amostras 

já binarizadas foram utilizados para esse cálculo. Foi aplicada uma ferramenta 
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chamada Separate Objects, que gera um novo label também, mas agora com poros 

e grãos separados uns dos outros. 

Nesse novo label foi utilizada a ferramenta Label Analysis, que faz o cálculo 

de diversos parâmetros da distribuição de tamanho de poros. Dentre estes se têm 

quantidade, média, tamanho mínimo e máximo, mediana, variância, curtose e 

assimetria. Esses dados foram fornecidos pelo programa em uma planilha Excel. 

 

3.5 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

3.5.1 Fenômeno de difração e a Lei de Bragg 

 

A difração de raios X é uma das mais importantes técnicas analíticas usada 

na identificação de compostos cristalinos. Os planos de difração e suas respectivas 

distâncias interplanares, bem como as densidades de átomos (elétrons) ao longo de 

cada plano cristalino, são características específicas e únicas de cada substância 

cristalina, da mesma forma que o padrão difratométrico por ela gerado (equivalente 

a uma impressão digital) (CULLITY; STOCK, 1956). Esta técnica teve o seu início 

com a descoberta de Max von Laue em 1912, que observou a propriedade de 

difração dos cristais em raios X e a capacidade da difração de revelar informações 

sobre a estrutura do cristal (LANGFORD; LOUË, 1996). 

Os raios X ao atingirem um material podem ser espalhados elasticamente, 

sem perda de energia pelos elétrons de um átomo (dispersão ou espalhamento 

coerente). O fóton de raios X após a colisão com o elétron muda sua trajetória, 

mantendo, porém, a mesma fase e energia do fóton incidente. Sob o ponto de vista 

da física ondulatória, pode-se dizer que a onda eletromagnética é instantaneamente 

absorvida pelo elétron e reemitida. Cada elétron atua, portanto, como centro de 

emissão de raios X (PECHARSKY; ZAVALIJ, 2005). 

Se os átomos que geram este espalhamento estiverem arranjados de 

maneira sistemática, como em uma estrutura cristalina, apresentando entre eles 

distâncias próximas ao do comprimento de onda da radiação incidente, verifica-se 

que as relações de fase entre os espalhamentos tornam-se periódicas e que efeitos 

de difração dos raios X podem ser observados em vários ângulos (PECHARSKY; 

ZAVALIJ, 2005) (Figura 14). 
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Figura 14: Esquema do fenômeno de difração de raios-
X. – Lei de Bragg. Onde θ é o ângulo de incidência;   é 

a distância interplanar. 

 

Matematicamente esta condição pode ser lida pela lei de Bragg, ou seja,  

            (12) 

Onde,   corresponde ao comprimento de onda da radiação incidente,   a um 

número inteiro (ordem de difração),   a distância interplanar para o conjunto de 

planos da estrutura cristalina e θ ao ângulo de incidência dos raios X (medido entre o 

feixe incidente e os planos cristalinos). 

 

3.5.2 Condições de leitura 

 

Após a moagem, as amostras foram preparadas em porta-amostras. No 

preparo do porta-amostra foram tomados os devidos cuidados para que os 

cristalinos na amostra não fossem orientados. A transferência do material fino para o 

porta-amostras foi realizado com cautela sem pressionar muito a amostra e em 

movimentos circulares tentando evitar ao máximo a orientação das partículas. A 

amostra foi então alinhada ao plano de topo do porta-amostra evitando buracos ou 

imperfeições na superfície, que pudessem afetar a coleta dos dados de difração. A 

amostra CO para a análise de DRX não foi considerada a parte escura da amostra, 

ou seja, só a parte clara (arenítica) foi analisada. Os picos de plagioclásio do 

difratograma foram refinados com dois CIFs diferentes (andesina e oligoclásio). Os 

minerais micáceos (biotita e muscovita) e a i llita tem picos no mesmo ângulo de 
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difração, com isso, o refinamento foi feito com o CIF do mineral mais proeminente na 

visualização da lâmina petrográfica. 

As amostras foram submetidas à difração de raios X no Laboratório de 

Difração de Raios X (LDRX - UFF) em difratômetro de raios X, BRUKER D8 

ADVANCE, com detector LYNXEYE uti lizando geometria de Bragg-Brentano e 

radiação Cu Kα, em um intervalo de ângulo 2θ de 3° a 100°, com passo de 0,0194° 

e tempo de leitura de 0,1 segundos. 

 

3.5.3 Análise qualitativa 

 

A Difração de Raios X é a melhor técnica disponível para identificar os 

minerais presentes nas amostras. Em um difratograma, observam-se picos com 

diferentes intensidades, referentes a diferentes planos cristalinos. Os difratogramas 

foram obtidos a partir do cálculo das intensidades, que é feito considerando as 

estruturas cristalinas que estão presentes nas células unitárias, por isso as posições 

dos picos característicos dos minerais é uma função das dimensões dessas células 

unitárias (LANGFORD; LOUËR, 1996). As diferentes fases cristalinas presentes nas 

amostras podem ser identificadas, já que o conjunto de espaçamentos d dos planos 

e as intensidades obtidas são únicos para um determinado mineral (LANGFORD; 

LOUËR, 1996).  

Para iniciar a análise qualitativa das fases cristalinas, os valores do 

espaçamento d dos planos, calculados a partir dos valores de 2θ e as intensidades 

dos picos de difração são verificados nos difratogramas. Essa análise foi realizada 

por meio de um processo manual, onde os valores de espaçamento d do 

difratograma da amostra foram confrontados com os valores pesquisados em 

tabelas presentes nas literaturas (MOORE; REYNOLDS, 1997; BRINDLEY; 

BROWN, 1980). 

 

3.5.4 Análise quantitativa 

 

Após a análise qualitativa dos dados de difração, que definiu a composição 

das amostras, foi feito o método de quantificação destas fases. Este método é 

baseado no ajuste entre o difratograma das amostras e um modelo teórico com as 

estruturas cristalinas presentes, conhecido por método Rietveld.  



58 
 

 

O Método de Rietveld foi proposto pelo físico holandês Hugo M. Rietveld 

para o refinamento de estruturas cristalinas a partir de dados de difratometria de 

nêutrons. Posteriormente, o método passou também a ser utilizado a partir de dados 

de difração de raios x tanto para refinamentos de estruturas quanto para a 

quantificação de fases cristalinas (CULLITY; STOCK, 1956). O Método Rietveld 

permite, simultaneamente, realizar refinamento de célula unitária, refinamento de 

estrutura cristalina, análise quantitativa de fases e determinação de orientação 

preferencial. Esse método se baseia no cálculo de um difratograma a partir de 

dados estruturais dos minerais da amostra. Este difratograma calculado é então 

confrontado com o difratograma observado (real) da amostra, as diferenças 

presentes entre os dois difratogramas são minimizadas por intermédio do software 

Total Pattern Analysis Solutions (TOPAS), que promove a adequação dos 

parâmetros das estruturas dos minerais e das funções que descrevem o formato dos 

picos (SANTOS, 2009). A fim de alcançar resultados relevantes utilizando o Método 

de Rietveld, é necessário um modelo adequado das estruturas cristalinas contidas 

no padrão de difração analisado para iniciar o refinamento e obter um padrão de 

difração calculado, com objetivo de conseguir um excelente ajuste com o padrão de 

difração observado (LANGFORD; LOUËR, 1996; SANTOS, 2009). Tal ajuste é 

efetuado por meio de um procedimento não-linear de minimização dos quadrados 

das diferenças entre as intensidades de difração calculadas e observadas.  

Ao final, verificou-se se os resultados são significativos e se cumprem os 

critérios padrão de refinamento. R-valores foram utilizados para verificar a qualidade 

do ajuste, o RWP (valor de ajuste do perfil) é o indicador mais significativo do ajuste 

global dos mínimos quadrados. O X2 é calculado pela relação entre RWP e REXP. O 

RWP, ideal, deve aproximar-se do valor de REXP (valor estatisticamente esperado). O 

REXP refletiu a qualidade dos dados (contagem estatística) (McCUSKER et al., 1999). 

Assim, o X2 deve se aproximar de 1 para refletir a boa qualidade do ajuste.  

A qualidade do refinamento é geralmente marcada pelos R-valores e o X2. 

Contudo, a diferença entre os perfis observados e padrão é o melhor jeito de se 

julgar o melhor refinamento (TOBY, 2006). 

Os requisitos básicos para o refinamento pelo método Rietveld são: 

amostras minuciosamente preparadas de características conhecidas, medidas 

precisas de intensidades dadas em intervalos 2θ e um modelo inicial próximo à 

estrutura real do cristal (SANTOS, 2009). Para este estudo os dados da estrutura 
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cristalina (arquivo CIF – Crystallographic Information File) utilizados estão na Tabela 

abaixo. 

 

Tabela 6: Referência de CIF utilizado na quantificação e o respectivo mineral  

Mineral Referência do CIF COD ID 

Quartzo Glinnemann et al., 1992 9011493 

K-Feldspato (microclina) Allan e Angel, 1997 9005303 

Plagioclásio (andesina e 

oligoclásio) 

Fitzgerald et al., 1986 

Phillips et al., 1971 

9001030 

9011422 

Biotita 

Muscovita 

Illita 

Brigatti e Davoli., 1990 

Gatineau, 1963 

Megaw, 1934 

9001266 

1000042 

1011081 

Caulinita Grunner, 1932 1011045 

Clorita McMurchy, 1934 1011015 

Clinoptilolita Alberti, 1975 1523966 

 

3.6 ANÁLISE PETROGRÁFICA DE SEÇÕES DELGADAS 

 

As lâminas petrográficas impregnadas com resina tingida por azul de 

metileno foram confeccionadas pela empresa Schlumberger Brazil Research and 

Geoengineering Center, localizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ. A análise 

petrográfica destas lâminas foi feita em microscópio petrográfico trinocular modelo 

TNP-09-NT (OPTON) no laboratório de microscopia do Departamento de 

Geoquímica da Universidade Federal Fluminense – UFF. 

Nas lâminas foi possível descrever características texturais, mineralógicas e 

com isso interpretar a evolução diagenética de cada amostra estudada. Foi possível 

também quantificar e caracterizar minerais e poros. 

Para quantificar os minerais e os poros, observa-se em vários campos do 

microscópico os minerais contidos neles, onde a quantidade de ocorrência do 

mineral foi dividida pela quantidade total de minerais e multiplicada por cem, assim 

proporcionando a porcentagem de ocorrência de cada mineral. O mesmo é feito 

para quantificação do espaço poroso, onde a quantidade de poros foi quantificada e 
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dividida pela quantidade de grãos e multiplicada novamente por cem. Esse método é 

conhecido como método de visadas ao microscópio.  

As imagens petrográficas foram obtidas em um microscópio polarizador 

modelo Axio Scope A1 (ZEISS) com câmera digital integrada, pertencente ao 

Laboratório de Geologia Sedimentar (Lagesed) na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ANÁLISE MINERALÓGICA E PETROGRÁFICA 

 

Os arenitos estudados são em sua maioria homogêneos, a exceção das 

amostras PA e CO, que possuem textura lamelar. Os arenitos podem ser divididos 

em três grupos distintos a partir de suas classes granulométricas: o primeiro é 

composto apenas pela amostra PA, e a granulação varia de muito fina a fina; o 

segundo grupo (BE, BU, CO e IB) é composto por arenitos de granulação de fina à 

média; e o terceiro (BR e LE) com arenitos variando de médios à grossos. Em geral, 

os grãos são mal selecionados (BR, BU, IB, LE, PA), variando de angulosos a 

subarredondados. Contudo, duas amostras apresentaram seleção de moderada à 

boa, sendo estas a BE e CO, onde os grãos são subarredondados e arredondados.  

Os arenitos são sustentados pelos clastos. O cimento é variado, 

predominantemente constituído por óxido/hidróxido de ferro, sílica e 

minoritariamente calcítico. 

Texturalmente, os teores de matriz detrítica estão divididos em dois grupos: 

no primeiro, amostras com teores entre 2-3%, como a BR, LE e IB, e no segundo 

com teores mais elevados de matriz, entre 10-20%, onde as amostras BE, BU, CO e 

PA estão inclusas. No primeiro grupo a presença de grãos angulosos e mal 

selecionados confere aos arenitos uma baixa maturidade textural (FOLK, 1974).  

O empacotamento é aberto nas amostras BR, IB e LE, com contatos retos e 

pontuais. Nas outras amostras o empacotamento é fechado, e os contatos são 

côncavo-convexos e suturados. 

As amostras são majoritariamente compostas por quartzo (SiO2), que se 

apresenta na forma monocristalina em sua maioria, principalmente plutônico, com 

extinção reta e ondulante forte. Os quartzos policristalinos são mais comuns nas 

amostras BR e LE, apresentando extinção fortemente ondulante, reta e subgrãos 

com formas alongadas, apresentando contatos retos, o que sugere fonte 

metamórfica (Figura 15). A descrição completa dos arenitos estudados está no 

apêndice 7.1. 
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Figura 15: Fotomicrografia mostrando os diferentes tipos de quartzo: a) Amostra BR mostrando 

quartzo monocristalino (Qm, em vermelho) e quartzo policristalino (Qp) com extinção ondulante 
(20X – NC); e b) Amostra LE mostrando quartzo policristalino (Qp) com extinção reta e quartzo 
monocristalino (Qm) (20X – NC). 

 

Secundariamente, ocorrem minerais feldspáticos. Os grãos de plagioclásio 

((Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8) são maioria nas amostras BR, IB, CO e PA, enquanto nas 

amostras BE e BU os grãos de K-feldspato-microclina (KAlSi3O8) são mais comuns. 

No caso da amostra LE, os grãos apresentam alteração para caulinita 

(Al2Si2O5(OH)4), impossibilitando a identificação do feldspato alterado (Figura 16). 

Os fragmentos líticos são o terceiro constituinte na classificação dos 

arenitos. Estes constituintes são importantes por fornecer informações específicas 

sobre as rochas fonte. A grande maioria dos litoclastos identificados foi de quartzito 

de granulação muito fina, diferenciados pelos contatos suturados entre os grãos 

constituintes dos fragmentos. Foram observados também litoclastos de origem 

vulcânica, constituindo uma pequena parte dos fragmentos do arcabouço. A principal 

evidência de se tratar de fragmentos vulcânicos é a textura poiquilítica observada 

nos grãos, cujo quartzo engloba um cristal de biotita. A amostra LE foi o arenito que 

apresentou maior quantidade de fragmentos líticos, bem como as amostras PA, IB e 

BR.  

Qp 

Qm Qp 

Qm 

a) b) 
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Figura 16: Fotomicrografia mostrando os grãos de feldspatos: a) Amostra BR com minerais de 

plagioclásio finos (Pl, em vermelho) (10X – NC); b) Amostra BR também com microclina em sua 
estrutura (Mc, em amarelo) (20X – NC); c) Amostra BU com plagioclásio (Pl, em vermelho) (20X – 
NC); e d) Amostra IB com minerais de plagioclásio (Pl) e microclina (Mc) em sua estrutura (20X – 

NC). 

 

Os minerais acessórios são as micas e opacos. As micas são 

majoritariamente representadas pela muscovita (KAl2Si3AlO10(OH,F)2) nos arenitos 

estudados (exceto na amostra IB em que a biotita (K2(Mg, Fe2+)6-4(Fe3+,Al, Ti)0-2Si6-

5Al2-3O20(OH,F)4) ocorre de forma majoritária). Os grãos ocorrem normalmente 

deformados devido a compactação mecânica. Os opacos são representados 

provavelmente pela pirita (FeS2) e hematita (Fe2O3). O zircão (ZrSiO4) e o epidoto 

((Ca,Na,Fe)Al2O.Si3O11OH) ocorrem como traços. São vistos em lâminas ainda, 

eventualmente titanita (CaTiOSiO4), anfibólio (Na, K)0-1(Ca, Na, Fe, Mg)2(Mg, Fe, 

Al)5(Si, Al)8O22(OH)2 e piroxênio ((Na, Ca, Fe2+, Mn, Mg, Ni, Li)(Fe2+, Mn, Mg, Al, 

Fe3+, Cr, Ti)(Si, Al)2O6). Os minerais mais estáveis como o zircão e titanita ocorrem 

nas formas euédricas e prismáticas, respectivamente (Figura 17). 

Mc 

Pl Pl 

Mc 

Pl 

Pl 

a) 

d) c) 

b) 
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Figura 17: Fotomicrografia mostrando os minerais acessórios encontrados nas amostras: a) 

Amostra CO com grão de muscovita  quebrado (Mus, em branco) e biotita (Bt, em amarelo)  (5X – 
NC); b) Amostra IB com grão de biotita (Bt, em amarelo) (40X – NC); c) Amostra LE com grãos de 
zircão englobados no grão de quartzo(20X – NC); e d) Amostra BE com prováveis minerais 

opacos de pirita (seta vermelha) e prováveis de hematita (seta amarela) (5X – NC). 

 

O zircão comumente ocorre como inclusão no quartzo, apresentando forma 

prismática com terminações piramidais. A titanita mostra-se em paragênese ao 

plagioclásio. Já os anfibólios e epidoto estão alterados. Foi observado zeólita 

disseminada na amostra IB. 

A seguir a Tabela 6 apresenta (pelo método de visadas em microscópico 

petrográfico) a quantidade de cada mineral por amostra. 

 

 

 

 

 

 

Mus 

Bt 

Bt 

Zir 

Zir 

a) b) 

c) d) 
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Tabela 7: Porcentagem de ocorrência dos minerais pelo método de contagem 

por visadas no microscópio petrográfico 

Mineralogia  

 
Amostras 

Quartzo Feldspatos Líticos Argilominerais Micas Zeólita  Opacos 

BE 85,0% 2,0% 0,0% 8,0% 3,0% 0,0% 2,0% 

BR 67,0% 21,0% 0,5% 8,0% 3,0% 0,0% 0,5% 

BU 87,0% 2,0% 0,0% 7,0% 3,0% 0,0% 1,0% 

CO 85,0% 5,0% 0,0% 4,5% 5,0% 0,0% 0,5% 

IB 47,0% 43,0% 0,5% 1,0% 2,0% 6,0% 0,5% 

LE 80,0% 1,0% 15,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

PA 85,0% 6,0% 2,0% 1,0% 4,0% 0,0% 2,0% 

 

As análises de difração de raios X (Figura 18) mostrou que a assembleia dos 

argilominerais encontrada é constituída por caulinita (Al2Si2O5(OH)4), clorita 

(Mg,Al,Fe)12(Si, Al)8O20(OH)16 e illita (KAl3Si3O10(OH)2). A caulinita é o argilomineral 

mais comum, estando presente em quase todas as amostras, exceto na amostra IB. 

Esses argilominerais se apresentam na forma de matriz detrítica e argila infiltrada. A 

amostra IB apresentou a clinoptilolita ((K,Na,Ca0.5,Sr0.5,Ba0.5,Mg0.5)6(H2O)20(Al6 Si30 

O72)) pela difração de raios X, que não foi observada ao microscópio e é um mineral 

do grupo das zeólitas, proveniente da alteração de feldspatos. 

Os resultados de quantificação mineralógica por difração de raios X através 

do método de Rietveld estão na Tabela 7 e os perfis de ajustes pelo método Rietveld 

estão no apêndice 7.2. As micas (muscovita e biotita) e a illita por terem o mesmo 

pico nos difratogramas foram refinadas como um mesmo mineral. A escolha destes  

minerais foi balizada pelas descrições no microscópio petrográfico. Na amostra CO, 

como mencionado na seção 3.5.2, só foi possível ser feita a mineralogia da parte 

clara (arenítica). 

Os resultados do DRX diferiram em parte da quantificação pelo método de 

visadas para as amostras BE, BU, CO e LE em relação à presença de feldspatos 

(microclina e plagioclásio). São duas as possíveis explicações para esta diferença. A 

técnica do DRX não reconhece quantidades muito pequenas de uma fase 

(LANGFORD; LOUËR, 1996), abaixo de 2%. Além disso, os cristais de feldspatos 
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visualizados ao microscópio estavam caulinitizados e por isso foram reconhecidos 

pela difração de raios X como caulinita. 

 

Figura 18: Análise qualitativa mineralógica das amostras pelo DRX.  

 

Tabela 8: Porcentagem de ocorrência dos minerais nos arenitos estudados 

pelo método Rietveld. Entre parênteses CIF utilizado 

Mineralogia 

        

Amostras 

Quartzo Plagioclásio K-Feldspato Biotita/muscovita/illita Caulinita Clinoptilolita Clorita 

BE 90,1% 0,0% 0,0% 1,0% (biotita)  8,9% 0,0% 0,0% 

BR 61,0% 16,5% 10,2% 3,5% (muscovita) 4,9% 0,0% 3,9% 

BU 95,2% 0,0% 0,0% 0,9% (muscovita) 3,9% 0,0% 0,0% 

CO 91,7% 0,0% 0,0% 6,2% (muscovita) 2,0% 0,0% 0,0% 

IB 44,4% 27,7% 18,2% 2,8% (biotita)  0,0% 6,9% 0,0% 

LE 94,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 

PA 87,8% 8,2% 0,0% 3,7% (illita) 0,3% 0,0% 0,0% 

 

Os arenitos de granulação mais grossa apresentam maior porosidade. Nos 

de granulação fina a média, a porosidade é menor pelo alto grau de cimentação e 
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crescimento secundário de quartzo. A porosidade nas amostras analisadas é 

bastante diversificada, variando desde intergranular típica, grãos de feldspatos com 

dissolução parcial (porosidade alveolar), até contração de argila. Contudo, a 

porosidade do tipo intergranular é mais frequente em todas as amostras estudadas, 

secundariamente ocorre porosidade do tipo intragranular/secundária.  

As amostras IB e BR foram as que mais apresentaram porosidade 

intragranular decorrente da dissolução de feldspatos (Tabelas 6 e 7). A amostra BU 

apresentou porosidade intragranular decorrente de grãos de quartzo esmagados. A 

amostra PA teve seus poros intragranulares decorrentes da dissolução da illita. Nas 

demais amostras a porosidade intragranular é insignificante. 

A porosidade intergranular é notada em todas as amostras, mas em grande 

quantidade nas amostra IB, BR, LE. Quantidade moderada nas amostras BE e BU, e 

baixa a baixíssima nas amostras PA e CO. 

De acordo com a quantificação feita em lâmina petrográfica e segundo a 

classificação de Folk (1968) os arenitos deste estudo são classificados em quatro 

tipos diferentes, como pode ser visto na Figura 19. As amostras BE e BU são 

arenitos ditos “limpos”, cujo tipo contém mais de 95% de quartzo, sendo chamados 

de quartzoarenitos. As amostras BR, CO e PA foram classificadas em subarcósios, 

onde há entre 5-25% de feldspatos. A amostra LE é um sublitoarenito, onde há entre 

5-25% de fragmentos líticos. A amostra IB é um arenito arcósio, onde há mais de 

25% de feldspatos.  

A plotagem de grande parte dos arenitos no topo do diagrama de Folk pode 

se dever a decomposição dos feldspatos, gerando matriz, ou seja, os arenitos 

originais teriam maior quantidade de feldspatos. 
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Figura 19: Classificação petrográfica dos arenitos pelo diagrama 

triangular de Folk (1968).  

 

Observa-se que cada um dos arenitos estudado mostrou características 

petrográficas marcantes. A Tabela 8 apresenta as características texturais dos 

arenitos. 

 

Tabela 9: Características texturais dos arenitos 

(Continua) 

 
BE BR BU CO IB LE PA 

Feições Granular Granular Granular Lamelar Granular Granular Lamelar 

Granulometria 
Fina à 
média 

Média à 
grossa 

Fina à 
média 

Fina 
Fina à 
média 

Média à 
grossa 

Muito fina 
à fina 

Seleção Boa Má Moderada Moderada Má Má Má 

Arredondamento 

Arredonda
dos à 

subarredo
ndados 

Subarre 
dondados 
à subangu 

losos 

Arredonda
dos à 

subangulo
sos 

Subarre 
dondados 

à 
subangulo

sos 

Angulosos 
a 

subarredo
ndados 

Subangulo
sos à 

arredonda
dos 

Subangulo
sos a 

arredonda
dos 

Circularidade Baixa Baixa Alta  Baixa Baixa Alta  Moderada 
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Estas características tem grande importância na determinação de 

parâmetros físicos dos arenitos, como a porosidade e permeabilidade. Os arenitos 

com feição lamelar como CO e PA, tiveram o empacotamento mais fechado que as 

demais. A granulometria quanto menor, tende a denotar às amostras menores 

capacidades de armazenamento de fluidos, assim como a baixa circularidade e o 

baixo arredondamento. Quantidades elevadas de matriz e cimentação também 

contribuíram para diminuir o potencial físico dos arenitos. 

 

4.2 SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA DOS ARENITOS 

 

Os dados de susceptibilidade magnética de cada mineral constituinte dos 

arenitos estão compilados na Tabela a seguir com base no trabalho de Hunt et al. 

1995.  Os valores de susceptibilidade da caulinita, clinoptilolita, clorita e muscovita 

não foram encontrados na literatura. 

 

 

 

 

 

 

Fábrica 

Côncavo-
convêxos 

à 
suturados 

Pontuais à 
retos 

Côncavo-
convêxos 

à 
suturados 

Côncavo-
convêxos 

à 
suturados 

Pontuais à 
retos 

Pontuais à 
retos 

Côncavo-
convêxos à 
suturados 

Matriz 
Pseudoma 

triz 
Epimatriz 

Pseudoma 
triz e 

epimatriz 
Epimatriz Epimatriz 

Protoma 
triz 

Epimatriz 

Cimentação 
Silicosa e 
carbonáti 

ca 
Silicosa 

Ferruginos
a e 

silicosa 
Silicosa 

Ferrugino 
sa 

Ferrugino 
sa 

Ferrugino 
sa e 

Silicosa 

Tipo de 

porosidade 

Intergranu 
lar e 

intragranu 
lar 

Intergranu 
lar e 

intragranu 
lar 

Intergranu 
lar e 

intragranu 
lar 

Intergranu 
lar e 

intragranu 
lar 

Intergranu 
lar e 

intragranu 
lar 

Intergranu 
lar e 

intragranu 
lar 

Intergranu 
lar e 

intragranu 
lar 
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Tabela 10: Valores de susceptibilidade magnética dos minerais componentes 

de arenitos 

Mineral ∆ᵪef (x10-6) 

Quartzo -13 - 17 

Plagioclásio -13 - 17 

K-Feldspato -13 - 17 

Illita 410 

Biotita 1500-2900 

Hematita 500-40000 

Pirita 50-5000 

Fonte: Adaptado de Hunt et al., 1995. 

 

A susceptibilidade magnética apresentou resultados positivos de   , ou seja, 

os arenitos possuem propriedades paramagnéticas. As amostras puderam ser 

separadas em três grupos de susceptibilidade distintos, com susceptibilidades 

magnéticas alta, média e baixa.  

Apesar do arenito IB não ter praticamente nenhum mineral opaco ou de alta 

densidade (como óxidos, hidróxidos e sulfetos ferrosos), apresentou o maior valor de 

susceptibilidade magnética. Isto pode ser explicado devido a sua maior quantidade 

de biotita em comparação as outras amostras. Os arenitos BE e PA possuem 

susceptibilidade de intermediária a alta, comparados aos arenitos estudados, 

explicada pela quantidade representativa de minerais opacos (como hematita e 

pirita), além da illita no caso da PA. O arenito BU apresentou susceptibilidade de 

intermediária à baixa, que é explicada pela baixa quantidade de minerais opacos e 

biotita encontrados nessa amostra. Já as amostras BR, CO e LE apresentaram 

resultados muito baixos, em consonância com a mineralogia observada em lâmina 

petrográfica. 
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Figura 20: Valores de susceptibilidade magnética medida por meio do susceptômetro 

(unidades SI).  

 

O parâmetro de susceptibilidade magnética retratou principalmente 

diferenças na mineralogia relacionada aos tipos de micas e, secundariamente, a 

abundância de opacos e illita. 

 

4.3 PROCESSOS DIAGENÉTICOS E HISTÓRIA EVOLUTIVA 

 

Nessa seção, pode-se observar que os arenitos estudados foram afetados 

diageneticamente por vários processos distintos. Em conformidade com as 

particularidades texturais e composicionais, alguns processos se mostraram mais 

atuantes e outros menos, ou ausentes. De acordo com a mineralogia e petrografia 

foi possível estabelecer uma sequência evolutiva de processos diagenéticos. 

 

4.3.1 Infiltração mecânica de argilas 

 

Os arenitos BE, BU, CO e PA possuem argilominerais mecanicamente 

infiltrados sob a forma de clusters (agregados isolados), cutículas lamelosas 

(contínuas ou não) e meniscos (encolhimento). Estas argilas infi ltradas agem como 

uma epimatriz nas rochas estudadas. A amostra BU possui argilominerais infi ltrados 

na forma de clusters, esse processo ocorre relacionado às condições de 

estabilidade/estagnação que envolve os grãos da rocha.  

A textura em menisco pode ser interpretada como uma formação a partir da 

zona vadosa pelos pingos de água juntos as paredes de poros durante períodos de 
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seca. A amostra BE apresenta argilas infiltradas sob essa forma, que consiste na 

perda de água presente no material argiloso. Neste processo, como a argila em 

suspensão é menor que as "gargantas" de poros, e a vazão de infiltração, 

gravitacionalmente impelida através da zona vadosa são de início bastante alta, as 

lamelas de argila são carregadas até que a diminuição da vazão promova sua 

decantação na superfície dos grãos, onde aderem (CAETANO-CHANG; TAI, 2003). 

As cutículas lamelosas mostram-se em duas amostras estudadas (PA e CO) 

obliterando o espaço poroso, ocorrendo em ambas de maneira contínua, 

apresentando variação de espessura. As lamelas são resultantes de zonas onde a 

pressão capilar consegue preservar os fluídos, promovendo desta forma a 

reorganização do material argiloso. No entanto, a reorganização do material argiloso 

na rocha faz com que, as partículas se depositem sem nenhuma organização na 

zona de contato entre grãos. Assim, quando essa zona de poro está preenchida 

pelos argilominerais, outras películas argilosas são depositadas progressivamente 

de acordo com a interface água-ar, até que sua orientação se torne tangencial aos 

grãos (BERNARD; CARRIO-SCHAFFHAUSER, 2003). 

As argilas infiltradas obliteraram parte do espaço poroso das amostras 

(Figura 21), sejam elas em formas de lamelas, clusters ou meniscos. Por 

consequência, há a inibição parcial do desenvolvimento de fases diagenéticas 

seguintes. A não ocorrência dessas argilas infiltradas nas amostras IB, BR e LE 

indica possível diagênese tardia intensa nas mesmas. 
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Figura 21: Fotomicrografia com texturas de infiltração de argilas: a) Amostra BE com 

argilas (caulinita) em forma de menisco, (setas vermelhas) (20X – N//); b) Amostra BU 
com argilas (amorfo) formando clusters (setas vermelhas) (5X – N//); c) Amostra CO com 
parte da lâmina completamente preenchida por argilas (setas vermelhas) (2.5X – N//); e 

d) Amostra PA com argilas (illita) formando cutículas (setas vermelhas) (20X – N//). 

 

4.3.2 Compactação mecânica  

 

A compactação mecânica ocorreu em todas as amostras estudadas e foram 

duas etapas subsequentes, sempre na mesma ordem: primeiro a compactação 

mecânica e, posteriormente, a compactação química ou dissolução por pressão. A 

segunda é resultante de uma maior sobrecarga sedimentar (pressão-solução) no 

material depositado (CAETANO-CHANG; TAI, 2003), onde foram caracterizados 

pela dissolução de grãos do arcabouço em seus pontos de contato. A compactação 

mecânica pode ser reconhecida por três parâmetros de caracterização, que são o 

rearranjo textural, fraturamento e esmagamento dos grãos, que geram pseudomatriz 

(COSTA et al., 2014). 

Nos arenitos estudados, o rearranjo textural pode ser observado mais 

facilmente nas amostras que possuem grãos lamelares como a muscovita e a biotita, 

onde, foi possível observar os mesmos dobrados e até mesmo fraturados. Além 

c) d) 

b) a) 
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disso, foi possível observar fraturamentos internos em minerais mais rígidos como o 

quartzo. No caso da amostra BU a compactação mecânica pode ter sido tão intensa, 

que os grãos de quartzo estão majoritariamente fraturados (Figura 22). Outra 

possibilidade para esses quartzos fraturados pode ser o processo de confecção das 

lâminas. Além disso, com a compactação mecânica, os minerais mais rígidos 

exercem pressão sobre os mais dúcteis, provocando com isso o esmagamento dos 

últimos, que por sua vez foram fluidizados pelos interstícios porosos, onde se 

alocam formando pseudomatriz, assim restringindo o espaço poroso. 

 

Figura 22: Fotomicrografia com aspectos de compactação mecânica: a) Amostra BR 
com grão de muscovita dobrado e fraturado (setas vermelhas) (20X – NC); e b) Amostra 

BU com a maioria dos grãos de quartzo quebrados (5X – NC).  

 

 A compactação química é provocada pelo aumento da pressão ao longo 

dos contatos grão a grão. Assim sendo, quanto mais argilas infiltradas a rocha 

possuir, menor é a compactação química, pois tais argilas agem como envelope 

para os grãos e preenchem espaços porosos, impedindo o contato entre os grãos 

que promove a dissolução (COSTA et al., 2014). A maior evidência de dissolução 

nas amostras estudadas são os contatos suturados (interpenetrativos). O 

sobrecrescimento de quartzo e aumento de argilominerais evidenciam em todas as 

amostras a intensidade de atuação dessa dissolução, ou seja, quanto maior a 

quantidade de minerais sobrecrescentes, argilominerais e quanto mais fechado o 

empacotamento dos grãos, como é o caso das amostras BE, BU, CO e PA, maior foi 

a intensidade de dissolução durante a compactação. As amostras BR, IB e LE 

possuem grãos com predominância de contatos pontuais, ou seja, empacotamento 

mais aberto (Figura 23), tendo por consequência menor atuação da compactação 

química. 

a) b) 
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Figura 23: Fotomicrografia com aspectos de empacotamento: a) Amostra BR com 

empacotamento aberto e contatos pontuais (2.5X – N//); e b) Amostra IB com 
empacotamento aberto e contatos de variando de côncavo-convexo à pontual (2.5X – 
N//). 

 

4.3.3 Cimentação 

 

Todas as amostras estudadas apresentaram algum tipo de cimentação (por 

sílica, calcita e/ou óxidos) em quantidades diferentes. Os três tipos de cimentação 

preencheram os espaços porosos e/ou substituíram os grãos do arcabouço.  

Os fatores que controlam a precipitação dos minerais são diretamente 

ligados à solubilidade dos mesmos. Com o aumento da temperatura há a diminuição 

da solubilidade da sílica e dependendo do sal dissolvido no fluido há o favorecimento 

da precipitação. No entanto, a precipitação tende a decrescer com o aumento da 

temperatura. 

A cimentação carbonática ocorreu somente na amostra BE. Este processo 

se deve a extração fotossintética do CO2 por bactérias, que promove o aumento de 

pH dos fluidos intersticiais (BERNER, 1971) e, portanto, precipita indiretamente o 

carbonato de cálcio observado no arenito BE. No contato entre o grão de quartzo e o 

cimento calcítico ocorre a dissolução, onde o quartzo é dissolvido com a imediata 

precipitação da calcita. Blatt (1979) associa esse cimento calcítico à presença de 

discordâncias litológicas, sendo regidos por processos desenvolvidos na superfície 

ou muito próximos a ela, ou seja, mesodiagênese tardia. 

A cimentação por óxido de ferro foi identificada pela coloração castanha 

avermelhada envolvendo os grãos de quartzo das amostras estudadas (Figura 24). 

Este processo ocorre por oxidação de minerais com Fe+2, como silicatos (hornblenda 

e biotita) e/ou óxidos, que podem ser oxidados e/ou dissolvidos como Fe+2 

a) b) 
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percolando através de fluídos intersticiais redutores e levemente ácidos (SUGUIO, 

2003). Quando a concentração de sulfetos no fluído é alta, a precipitação de pirita é 

comum. Este processo pode ter sido responsável pelo hábito brotoidal de alguns 

minerais pesados (prováveis piritas) registrados nas amostras. A provável hematita 

observada em lâmina petrográfica também pode ter sido formada por um fluído 

posterior com alta concentração de óxidos, mas o fato de ocorrer próximas a 

possíveis piritas pode denotar que essas piritas tenham sofrido dissolução e foram 

remobilizadas como óxidos de ferro (hematita).  

 

Figura 24: Fotomicrografia com aspectos de cimentação: a) Amostra BU com grão de quartzo 
revestido por cimento silicoso (setas) (40X – NC); b) Amostra LE com grão de quartzo envelopado por 

cimento ferruginoso (setas) (20X – NC); e c) Amostra BE com cimentação calc ít ica (20X – NC). 

 

4.3.3.1 Sobrecrescimento de quartzo 

 

O sobrecrescimento de quartzo foi descrito em todas as amostras 

estudadas, sendo mais frequente quando o processo de cristalização de argilas foi 

pequeno ou inexistente, conforme a Figura 25. Entretanto, a amostra CO por se 

tratar de um arenito heterogêneo, a parte onde há argilas infiltradas não ocorreu 

sobrecrescimento de quartzo, enquanto na outra parte houve um intenso 

crescimento. Esse sobrecrescimento de quartzo é identificado pelo formato 

hexagonal, com pontas conspícuas formando ângulos obtusos e ocorre a partir da 

dissolução do quartzo em condições de pH menor que 9 em subsuperfície. A reação 

a seguir mostra equilíbrio da constante K, no sobrecrescimento de quartzo 

(PETTIJOHN et al., 1987): 

SiO2 + 2H2O → H4SiO4; Keq: 10-4 

a) b) c) 
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Figura 25: Fotomicrografia com aspectos de sobrecrescimento de quartzo: a) Amostra LE com 

quartzo com formato hexagonal, com pontas formando ângulos próximos de reto. (20X – NC); e b) 
Amostra BR com quartzo sobrecrescido (20X – NC).  

 

4.3.4 Alteração para Clinoptilolita 

 

A amostra IB foi o único arenito estudado que apresentou ocorrência de 

mineral do grupo das zeólitas, a clinoptilolita.  Esse mineral pode ser associado ao 

processo de dissolução de fragmentos vulcânicos, fazendo com que ocorra uma 

mudança na composição química da água, o que precipitou essa clinoptilolita. Morad 

(1991) sugeriu que as fontes de íons Na+, Al3+, Si4+, necessárias para a formação 

desse mineral são alterações de plagioclásio e vidros vulcânicos. Outra hipótese 

para formação dessa zeólita é a diagênese em ambiente alcalino, onde a 

concentração elevada de Na causada pela evaporação pode provocar reações com 

argilominerais, formando zeólitas (MORAD, 1991). A clinopti lolita ocorre em forma de 

cristais preenchendo poros. 

 

4.3.5 Dissolução 

 

Pettijohn et al. (1987) descrevem o processo de dissolução e substituição de 

um mineral por outro. Com a dissolução, houve a redução da porosidade primária. 

Essa começou durante a eodiagênese e começo da mesodiagênese. A dissolução 

dos cimentos (ferruginosos principalmente) além da dissolução de grãos do 

arcabouço (feldspatos principalmente e líticos) ocorreu em todas as amostras, mas 

em maior escala nas amostras BR, IB e LE, assim dando origem a porosidade 

secundária. Esta foi resultado do processo de lixiviação de feldspatos, micas e 

a) b) 
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alguns grãos de quartzo (bordas dos grãos). Além disso, a dissolução e posterior 

lixiviação dos minerais podem explicar a não ocorrência de esmectita, clorita e illita 

nos arenitos IB e LE. 

 

4.3.6 Argilominerais autigênicos 

 

Os argilominerais ocorrem nas amostras estudadas, como é o caso das já 

mencionadas clorita, illita e caulinita. Os campos de estabilidade destes 

argilominerais são indutivos das condições físico-químicas da diagênese. 

Basicamente há quatro processos que formam esses argilominerais: intemperismo 

(ambiente subaéreo e subaquoso); precipitação por fluídos intersticiais (ambiente de 

lagos salinos e marinhos rasos); compactação diagenética; e alteração hidrotermal 

(VELDE, 1992). 

A clorita é um argilomineral característico de ambientes diagenéticos em que 

há bastante Fe+2 e Mg+2, originando-se, a partir de minerais ricos nesses elementos 

(DE ROS; REMUS, 2001). A formação da clorita é dada em temperatura entre 200°C 

e 250°C (AAGAARD et al., 2000). Na amostra BR, a decomposição da biotita foi 

vista como a principal proveniência para a formação da clorita, que ocorre na forma 

de cutículas em torno dos grãos de quartzo. A clorita foi reconhecida na amostra BR 

por ocorrer como pseudomatriz esverdeada, denotando relações paragenéticas 

entre crescimentos de quartzo e clorita (Figura 26), esse processo é conhecido 

como cloritização. 

A illita autigênica é formada a partir de reação isoquímica entre K-feldspato e 

caulinita, sendo favorecida a formação por altas temperaturas e baixa 

permeabilidade sob condições de soterramento profundo (BJØRKUM; GJELSVIK, 

1988). A reação que gera a ilita autigênica é apresentada a seguir: 

Al2Si2O5(OH)4 + KAlSi3O8 → KAl3SiO10(OH)2 + 2SiO2 + H2O 

  (caulinita)    (feldspato)  (illita)   (quartzo) 
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Figura 26: Fotomicrografia com argilominerais autigênicos: a) Amostra BR com clorita como 

pseudomatriz (10X – NC); e b) Amostra BR com illita (seta amarela) e clorita (setas vermelhas) 
(10X – NC). 

 

A não ocorrência de esmectita como argilomineral nas amostras indica que 

houve uma evolução diagenética de soterramento intenso nos arenitos estudados, 

visto que, soterramento progressivo com o consequente aumento de temperatura e 

evolução das características geoquímicas dos fluídos intersticiais faz com que a 

esmectita autigênica se transforme em illita ou clorita (GESICKI, 2007). 

 

4.3.6.1 Formação de caulinita autigênica 

 

A caulinita é o argilomineral mais abundante nas rochas estudadas, por isso 

mereceu esta seção a parte. A alteração de minerais filosilicáticos (incluindo os 

próprios argilominerais) para argilominerais é notada de forma progressiva (VELDE, 

1992).  

Em todas as amostras estudadas, a exceção da IB, há presença de 

feldspatos ou micas alteradas formando a caulinita autigênica. Este argilomineral foi 

formado pela precipitação a partir da dissolução dos grãos de feldspatos. A 

temperatura mínima de formação da caulinita é ambiente, mas a temperatura 

máxima é de 296°C e à pressão de 2 kb (HURST; KUNKLE, 1985). Esta dissolução 

ocorre durante a circulação de um fluido intersticial, conforme a reação a seguir 

(LEDER; PARK, 1986): 

2KAlSi3O8 + 2H+ + H2O → Al2Si2O5(OH)4 + 4SiO2 (aq) + 2K+ 

                    (feldspato)                        (caulinita) 
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A forma em que mais se observa esse mineral é por substituição dos feldspatos e/ou 

micas, assim constituindo um mineral de substituição autigênica da mesodiagênese 

dessas amostras. Estes cristais são identificados pelo desaparecimento das 

geminações dos feldspatos a formação de porosidade intragranular e a obliteração 

do espaço poroso por epimatriz. 

 

Figura 27: Fotomicrografia com aspectos de dissolução de feldspatos alterados: a) Amostra LE 

com grãos de feldspatos alterados para caulinita autigênica detrítica (20X – NC); e b) Amostra BU 
com grão de feldspatos (setas amarelas) alterados preenchendo poros (20X – NC).  

 

4.3.7 Oxidação 

 

A oxidação ocorre proeminentemente nas amostras BE, BU e PA, sendo 

originada por alterações físico-químicas dos fluidos intersticiais. Esse processo é 

evidenciado nas amostras por pequenas concreções de tons amarronzados e 

avermelhados ocupando o espaço poroso intergranular e no caso dos grãos, eles 

são recobertos por filmes constituídos por óxidos e hidróxidos de Fe conforme 

Figura 28. 



81 
 

 

 

Figura 28: Fotomicrografia com aspectos de oxidação: a) Amostra PA com concreções de óxidos 

(setas) (20X – NC); e b) Amostra BE com quartzo com aspecto ferruginoso (setas) (40X – NC).  

 

4.3.8 Integração da análise diagenética 

 

Para comparar os resultados obtidos na análise diagenética dos arenitos, foi 

feita uma Tabela que mostra a sequência dos eventos e a intensidade de cada, 

conforme Tabela a seguir. A intensidade de cada processo descrito anteriormente é 

compatível com a espessura do traço. Assim a intensidade foi dividida em três 

níveis: significativo (traço espesso), existente (traço fino) e inexistente (vazio).  

 

Tabela 11: Distribuição e grau de atuação dos eventos diagenéticos nos 

arenitos. A variação de espessura no traço corresponde ao grau de atuação 
dos eventos diagenéticos 

(Continua) 

Amostras 

Eventos 
BE BR BU CO IB LE PA 

Infiltração 

mecânica de 

argilas 

       

Compactação 

mecânica/química 

       

Sobrecrescimento 

de quartzo 
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Cimentação 

ferruginosa 

       

Alteração para 

Clinoptilolita 

       

Dissolução        

Argilominerais 

autigênico: 

Caulinita 

Clorita 

Illita 

       

Oxidação        

 

Observa-se que cada arenito estudado sofreu processos diagenéticos 

distintos e intensidades distintas também. Os arenitos CO, PA, BE e BU passaram 

por mais processos de redução de porosidade primária e quase sempre mais 

intensos, como infiltração de argilas, compactação, cimentação e oxidação. Os 

arenitos BR, IB e LE não mostraram intensos processos de redução da porosidade 

primária e sim intensa diagênese tardia, que é dada pela dissolução de cimentos e 

grãos detriticos, além da perda de água dos minerais constituintes do arcabouço, o 

que aumenta a porosidade secundária dos mesmos. 

 

4.4 PETROFÍSICA 

 

Nessa seção são apresentados os resultados obtidos nos ensaios 

petrofísicos das técnicas citadas nas seções 3.2, 3.3 e 3.4, onde foi feito uma 

comparação de resultados entre a microtomografia de raios X (método direto) e a 

ressonância magnética nuclear (método indireto). 

 

4.4.1 Segmentação e processamento 

 

A segmentação é uma das fases mais importantes no processo de 

quantificação de poros e constituintes do arcabouço a partir das imagens geradas no 
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μ-CT. Nesta fase, foi possível separar os poros do arcabouço pela escala de cinza 

das amostras. 

A amostra BE na reconstrução e segmentação se mostrou a amostra com 

maior quantidade de minerais de alta densidade, como aparece na Figura 29. A 

seguir serão apresentados os resultados de segmentação e processamento das 

amostras de plugues com resolução de aproximadamente 40 μm. 

 
Figura 29: Amostra BE: a) Reconstrução no avizo (34409X30307X31231), onde se observa poros 
(cinza escuro), minerais de baixa densidade (cinza claro) e minerais de alta densidade (branco); b) 

Amostra segmentada em poros (azul claro) e arcabouço (azul escuro); e c) Poros sendo 
representados pela cor azul e os eixos x (vermelho), y (verde) e z (azul escuro).  

 

A amostra PA é heterogênea, como se pode visualizar na Figura 30. 

Observam-se poros mais centralizados no meio da amostra como se formassem 

lamelas de porosidade. Além disso, a amostra denotou ter quantidades razoáveis de 

minerais de alta densidade orientados. 

 

Figura 30: Amostra PA: a) Reconstrução no avizo (25440X26520X32272), onde se observa poros 
(cinza escuro), minerais de baixa densidade (cinza claro) e minerais de alta densidade (branco); b) 
Amostra segmentada em poros (azul claro) e arcabouço (azul escuro); e c) Poros sendo 
representados pela cor azul e os eixos x (vermelho), y (verde) e z (azul escuro).  

 

As demais amostras estudadas não mostraram diferenças de características 

tão evidentes como estas duas exemplificadas nas figuras na fase de segmentação 

 

c) b) a) 

 

a) b) c) 
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das amostras com 40 μm. A reconstrução dos outros arenitos do estudo pode ser 

observada no apêndice 7.3. 

Foi feita a segmentação nos miniplugues (5 μm) e foi possível visualizar 

aspectos de processos diagenéticos, porosidade intragranular/intergranular, hábito 

dos grãos, contatos, entre outros.  

Em todas as amostras é possível distinguir os minerais de quartzo com os 

de feldspatos, os de alta densidade e o cimento. Os feldspatos estão corroídos 

mostrando a porosidade intragranular em profundidade, que já foi descrita em lâmina 

petrográfica. Os cimentos estão alocados entre os grãos que compõem o arcabouço, 

diminuindo a porosidade intergranular. O mineral de alta densidade tem alta 

esfericidade e alta atenuação dos fótons, o que proporciona a coloração branca a 

este. 

 

Figura 31: Amostra BR: a) Reconstrução no avizo (4515.9X4353.6X4515.9); b) Amostra somente 
com microporosidade; e c) Amostra com macroporosidade.  Poros coloridos para representar 

profundidade.  

 

a) 

c) b) 
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A segmentação das imagens dos plugues e miniplugues mostraram que 

para identificação de aspectos mineralógicos e diagenéticos as imagens com 

resolução de 40 μm não são recomendadas, pois não há distinção entre os contatos 

dos grãos. Esta resolução mostrou-se capaz de evidenciar estruturas/texturas macro 

como a lamelação da amostra PA. A segmentação para resolução de 5 μm, 

mostrou-se capaz de identificar os aspectos diagenéticos, como a dissolução e 

compactação, e mineralógicos das rochas. 

 

4.4.1 Porosidade 

 

A maioria dos arenitos aqui estudados apresentaram alta porcentagem de 

porosidade, entre aproximadamente 20% e 28%. Esta porosidade foi produzida e 

modificada por diferentes processos em distintas fases diagenéticas, já 

mencionadas e explicadas anteriormente. 

A amostra CO apresentou a menor porcentagem de porosidade entre os 

arenitos estudados, cerca de 6% à 7%. Isto foi devido a grande intensidade dos 

processos de redução de porosidade primária que a amostra passou, como 

compactação mecânica e crescimento intenso de quartzo autigênico e inibição dos 

processos que desenvolvem a porosidade secundária.  

As amostras PA e BE tiveram porcentagens de porosidades consideradas 

boas pela indústria, em torno de 20%. Esta boa porosidade pode ser atribuída aos 

processos de aumento da porosidade secundária e a compactação mecânica com 

pouca intensidade. A dissolução foi o processo que teve atuação principal nos 

feldspatos destes arenitos, que mais contribuiu para o aumento da porosidade 

secundária. Se for levado em consideração que o pacote sedimentar ao ser 

depositado possui entre 35% e 50% de porosidade, como já mencionado, o fato de 

não terem sofrido uma alta compactação e não terem quantidades tão significativas 

de argilas obliterando os poros denota aos arenitos PA e BE essa boa capacidade 

de reservatório, apesar da granulometria muito fina à média desses arenitos. 

Os arenitos BR, BU, IB e LE apresentaram ótimas porcentagens de  

porosidades, em torno de 25%. O principal fato entre esses arenitos foi que cada 

arenito é caracterizado de um litotipo. Dentre essas amostras temos quartzoarenito, 

subarcósio, sublitoarenito e arcósio. Essa variedade de litotipos pode mostrar que a 

composição mineralógica dos minerais primários não é tão preponderante para 
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modificar os parâmetros petrofísicos dos arenitos, enquanto os processos 

diagenéticos são os principais fatores que contribuem para essa modificação. Outro 

fator que explica estas porosidades é o empacotamento ser aberto nas quatro 

amostras, o que denotou uma baixa intensidade dos efeitos da compactação 

mecânica nas mesmas. 

O arenito IB teve a melhor porosidade dentre todas as amostras estudadas, 

cerca de 27% à 28%, grande parte devido ao já mencionado empacotamento aberto, 

a granulometria grossa dos grãos que o constitui e a baixa intensidade da 

compactação mecânica. 

 

4.4.1.1 Comparação de porosidade μ-CT e RMN 

 

Os resultados referentes à porosidade são apresentados a seguir (Tabela 

12). A fim de comparação, a porosidade absoluta estimada na RMN e a porosidade 

absoluta encontrada no μ-CT nas resoluções de 40 μm e 5 μm foram equiparadas a 

petrofísica de rotina (porosímetro a gás). 

 

Tabela 12: Resultados de porosidade absoluta estimados na petrofísica de 
rotina (porosímetro) e na petrofísica especial (RMN e μ-CT) 

Amostras 

Petrofísica de 

Rotina 

Microtomografia 

(5 μm) 

Microtomografia 

(40 μm) 
RMN 

ɸ (%) 

20,31 

24,87 

25,29 

7,54 

28,73 

24,74 

20,03 

ɸ (%) 

21,47 

19,81 

21,40 

7,66 

26,50 

19,31 

14,82 

ɸ (%) 

14,36 

25,08 

19,90 

5,66 

25,18 

18,31 

16,14 

ɸ (%) 

21,50 

23,30 

23,80 

6,70 

27,20 

20,20 

19,46 

BE 

BR 

BU 

CO 

IB 

LE 

PA 

 

A comparação de resoluções no μ-CT mostrou que os resultados de 

miniplugues (5 μm) foram mais próximos ao porosímetro do que com o plugue inteiro 

(40 μm). Isto indica, que a subamostragem não implicou na perda de qualidade de 
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dados, entretanto houve duas exceções, em que as amostras com resolução de 40 

μm tiveram resultados mais próximos ao porosímetro que as de resolução de 5 μm 

(Figura 32). No primeiro caso, da amostra BR, foi devido ao fato dela conter os 

maiores poros e maior range de tamanho de poros das amostras estudadas, 

fazendo que a subamostragem não corrobore com o plugue por inteiro. No segundo 

caso, a amostra PA, que por se tratar de uma amostra heterogênea, com textura 

lamelar em sua estrutura, a subamostragem não condiz com o plug ue por inteiro, e 

por isso, os resultados com resolução de 40 μm foram mais condizentes, apesar de 

perder poros com diâmetros inferiores a resolução.  

Em geral a quantificação de poros é totalmente dependente da resolução, o 

que subestima a quantificação final (STOCK, 2008), contudo o arenito BE 

apresentou uma diferença considerável de 7 ,11% na porosidade entre a resolução 

de 5 μm e 40 μm. Isto pode ser explicado pelo fato da amostra ter parte dos seus 

poros menores que a resolução de 40 μm. 

 

Figura 32: Gráfico comparando os dados de porosímetro com μ-CT.  

 

O μ-CT subestimou a porosidade da técnica de rotina e da RMN na maioria 

das amostras. Gaspari et al. (2004) mostram comparações entre dados de 

porosidade obtidos por análise de imagens do μ-CT e dados experimentais. Os 

autores explicam que, o fato de as imagens não terem resolução suficiente para 

detectar tamanho de poros menores que a resolução, contribui para resultados mais 
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baixos em análises com imagens do que nos que usam métodos experimentais, 

como o RMN e o porosímetro. Ou seja, há uma tendência do μ-CT subestimar os 

resultados em comparação aos métodos experimentais. Essa subestimativa é 

atribuída a microporosidade dos arenitos que não foram quantificados por causa da 

resolução. Entretanto, vale ressaltar que para a indústria de petróleo esse tipo de 

porosidade não é interessante.  

A diferença média entre o μ-CT e o porosímetro (rotina) foi de 4%, onde as 

maiores diferenças foram nos arenitos com porcentagem de porosidade próxima a 

25%. A amostra PA apesar de não ter alta porosidade, apresentou diferença alta 

entre os métodos, isso é justificado pela heterogeneidade notada na amostra. A 

Figura 33 mostra o módulo da diferença de porosidade entre as técnicas. 

 

Figura 33: Módulo da diferença em termos de porcentagem entre Rotina - μ-CT 

5 μm.  

 

Assim sendo, os resultados mostraram que a RMN é a técnica com maior 

acurácia, que apesar de ser um método indireto de investigação, tendeu a 

subestimar o porosímetro de forma homogênea para todas as amostras, não 

importando a textura, estrutura porosa e diagenética das amostras (Figura 34). O μ-

CT por outro lado, se tratou de uma técnica ágil, sendo que as prerrogativas 

estruturais, texturais e diagenéticas devem ser levadas em conta na hora de fazer a 

subamostragem, a escolha da resolução e a estimativa de porosidade. A 

possibilidade de visualização em 3D da microestrutura do espaço poroso é a grande 

vantagem do uso desse método.  
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Figura 34: Gráfico comparando os dados de porosímetro com a RMN. 

 

Os resultados mostraram que tanto a técnica de RMN e a de μ-CT tiveram 

tendências a subestimar os resultados obtidos no porosímetro (rotina). Entretanto, 

os mesmos foram satisfatórios e dentro das expectativas das características de cada 

amostra. Quanto à comparação de resoluções do μ-CT, os arenitos com resolução 

de 5 μm tiveram resultados mais próximos ao porosímetro que os arenitos de 40 μm 

de resolução. 

 

4.4.2 Distribuição de tamanho de poros 

 

A distribuição de volumes de poros foi feita a partir da segmentação dos 

miniplugues (5 μm). Os resultados são mostrados a seguir e serão comparados com 

os espectros de RMN, como feito em Zalewska e Dohnalik (2011). Para melhor 

visualização, os espectros de distribuição T2 foram normalizados.  

Os dados estatísticos mostraram que os arenitos de maiores porosidades, 

tal como IB, apresentam um volume médio de poros maior. A amostra PA 

apresentou baixo volume médio de poros e mediana, mas alta assimetria e curtose, 

indicando que há poros maiores que os poros médios das amostras e uma grande 

disparidade de volume entre seus próprios poros, que indica heterogeneidade da 

mesma. A Tabela a seguir mostra os dados estatísticos do volume de poros de cada 

arenito, o volume de microporos é dado pelo somatório do volume de poros menores 
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que 244140 μm³ e pode estar associado aos argilominerais (intragranular) enquanto 

o volume de meso e macroporos é o somatório dos volumes de poros acima desse 

número e estando associados a porosidade intergranular. 

 

Tabela 13: Dados estatísticos dos arenitos no μ-CT. Os valores estão em μm³ e 
correspondem ao volume de poros dos arenitos 

 
BE BR BU CO IB LE PA 

Média 312059 495814 400262 47775 2,3x106 293584 24325 

Mínimo 129,5 129,5 129,5 129,5 126,1 129,5 129,5 

Máximo 6,9x107 2,9x108 1,0x108 4,5x107 6,6x107 2,2x108 3,5x108 

Mediana 719,5 1050,8 1279,5 1166,6 526666 1040,9 260,1 

Variância 6,4x1012 1,9x1013 7,8x1012 3,5x1011 4,4x1013 1,1x1013 7,2x1011 

Curtose 148,8 831,2 182,5 997,6 22,9 973,7 69580,1 

Assimetria 10,9 20,3 11,1 25,9 4,3 24,5 182,5 

Volume 
microporos 

/ (%) 

1,12x108 

(0,7%) 

1,11x108 

(0,7%) 

1,29x108 

(0,8%) 

8,00x108 

(15,7%) 

1,07x107 

(1,1%) 

1,59x108 

(1,1%) 

4,96x108 

(4,5%) 

Volume 
meso e 

macroporos 
/ (%) 

1,67x1010 

(99,3%) 

1,50x1010 

(99,3%) 

1,72x1010 

(99,2%) 

4,29x109  

(84,3%) 

9,26x108 

(98,9%) 

1,43x1010 

(98,9%) 

1,06x1010 

(95,5%) 

Volume total 
da amostra 

7,82x1010 7,62x1010 8,04x1010 6,64x1010 3,50x109 7,50x1010 7,42x1010 

Volume de 
poros da 
rotina (%) 

20,31 24,87 25,29 7,54 28,73 24,74 20,03 

 

A amostra CO apresentou distribuição de poros que caracteriza um arenito 

com quantidades consideráveis de microporos (15,71%) em sua matriz rochosa e 

mesoporosidade dominante, onde foram representados pelo domínio dos tempos 

curtos de T2 (Figura 35). O arenito CO apresentou uma distribuição continua dos 

seus volumes de poros (unimodal), indicando que seus poros são decorrentes do 

que sobrou da diagênese precoce, não havendo diagênese tardia significante. Com 

base na petrografia descrita na seção anterior, associaram-se estes macroporos a 

porosidade intergranular restante do crescimento autigênico de quartzo. Outro 

aspecto que corrobora essa distribuição de volume de poros é o fato da amostra 

conter grãos de granulometria fina e subarredondados, como em Zalewska e 

Dohnalik (2011).  
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Figura 35: Gráfico de quantidade de poros pelo volume (um³) por meio dos dados de μ-CT da 
amostra CO considerada pobremente porosa (em cima); e modelo de distribuição de tempo de 
relaxação transversal (T2) da amostra CO novamente representando uma amostra pobremente 

porosa (em baixo). 

 

As amostras IB, LE, BR, BU e BE mostraram distribuição de volume de 

poros semelhantes. A distribuição de volume de poros nesses arenitos se mostrou 

bimodal. No gráfico de microtomografia ela é representada por um leve gap 

(destacado nas Figuras 36 e 37) e na distribuição de T2 esse intervalo é 

representado por uma leve depressão anterior ao maior pico da curva. Outra 

Amostra CO 



92 
 

 

informação que se observa ao analisar os gráficos é que a quantidade de volume de 

poros de granulometria mesoporosa/macroporosa é muito maior que a microporosa. 

Estas duas modas de poros observadas nos gráficos a seguir tiveram 

formações diferentes no processo de diagênese das amostras. A moda de poros de 

menores volumes é representante das modificações causadas pela diagênese 

precoce, onde poros são obliterados em sua maioria, diminuindo assim a porosidade 

primária, já a segunda moda de volume de poros, com maiores tempos de T2 tem 

proveniência na diagênese tardia, onde há aumento na porosidade devido a 

dissolução de minerais. A microporosidade dessas amostras tem formação 

secundária (intragranular), enquanto a mesoporosidade/macroporosidade tem 

formação primária (intergranular) em sua maioria. Ou seja, a porosidade 

intergranular se formou na deposição do pacote sedimentar, tendo sido modificada 

também, enquanto a intragranular se formou nos processos diagenéticos. 

A amostra IB foi a que apresentou uma das menores quantidades de 

microporos. Isto indica que esse arenito tem pouca quantidade de fluídos retidos por 

argila. Este fato pode ser explicado pela amostra não conter argilominerais 

ocupando espaços porosos da mesma. A amostra BR apesar de ter quantidade 

considerável de caulinita em sua matriz rochosa, não apresentou quantidade de 

fluídos retidos por argila. Isso indica que a caulinita autigênica ocorrente na amostra, 

está disposta sobre os grãos do arcabouço e não ocupando espaço poroso. Os 

poucos microporos presentes nessas amostras podem ser explicados pela 

intensidade da dissolução dos grãos de feldspatos. 

Quanto a macroporosidade, as amostras BR e IB também apresentaram os 

maiores volumes de poros de acordo com a distribuição de tamanho de poros do μ-

CT. De acordo com os espectros de T2, quanto maior o tempo de relaxação 

transversal, maior o volume poroso (Figura 36). Outro fator que deve ser levado em 

consideração é o tempo de interação entre o 1H e a parede do poro. A composição 

química da parede de poros vai interferir nos tempos de relaxação transversal, 

quanto maior os minerais de Fe e Mg nas amostras, mais curta tende a ser a 

distribuição de T2. Assim, de acordo com a susceptibilidade magnética das 

amostras, é provável que as amostras IB e BE, principalmente, tenham tido suas 

distribuições de T2 um pouco encurtadas, o que diminui a porosidade das mesmas 

na estimativa de RMN. 
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Figura 36: Gráficos de quantidade de poros pelo volume por meio dos dados de μ-CT das amostras 

BR e IB representando amostras com melhores porosidades reservatórias (em cima); e modelo de 
distribuição de tempo relaxação transversal (T2) das amostras BR e IB novamente representando 
amostras com melhores porosidades reservatórias (em baixo).  

 

As amostras BE, BU e LE que apresentaram quantidades consideráveis de 

caulinita, segundo DRX, também apresentaram boa quantidade de fluídos retidos 

por capilaridade (segundo RMN), fato que indica que esse argilomineral ocorre de 

maneira a ocupar o espaço poroso dessas amostras, sendo corroborado ao analisar 

a lâmina petrográfica. A primeira elevação na curva de RMN desses arenitos 

corrobora o fato dessas amostras terem apresentado quantidades significativas de 

matriz em sua estrutura rochosa. 

 

Amostra BR Amostra IB 
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Figura 37: Gráficos de quantidade de poros pelo volume por meio dos dados de μ-CT das 
amostras BE, BU e LE representando amostras com melhores porosidades reservatórias (em 

cima); e modelo de distribuição de tempo relaxação transversal (T2) das amostras BR e IB 
novamente representando amostras com melhores porosidades reservatórias (em baixo).  

 

A amostra PA apresentou distribuição de poros bimodal (Figura 38). A 

diferença para amostra CO, foi que os mesoporos ocupam boa parte da matriz 

rochosa e dá o caráter à curva unimodal. Enquanto a quantidade de mesoporos na 

amostra PA é menor, dando essa distribuição bimodal de T2, que é corroborada 

pelos dados estatísticos do μ-CT onde teve maior curtose e assimetria. Isto mostrou 

que a quantidade de macroporos é maior que a de microporos, mas a diferença não 

Amostra BE Amostra BU 

Amostra LE 
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é tão grande quanto em outros arenitos (BE, BU, BR, IB e LE) do estudo, ou seja, 

aproximadamente 5% de seus poros são microporos e retem fluídos por argila, o 

que pode ser corroborado pelo argilomineral infiltrado mecanicamente de i llita 

(obliterando poros). Isso mostrou que a infiltração de argilominerais anterior a 

diagênese inibiu de certa forma o surgimento de macroporosidade secundária no 

arenito, além de lhe empregar uma característica heterogênea. 

 

Figura 38: Gráfico de quantidade de poros pelo volume por meio dos dados de μ-CT da 
amostra PA considerada medianamente porosa (em cima); e modelo de distribuição de 
tempo relaxação transversal (T2) da amostra PA novamente representando uma amostra 

medianamente porosa (em baixo).  

 

Amostra PA 
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 Os resultados dividiram as amostras em quatro grupos distintos: o primeiro 

mostra continuidade na distribuição de poros (CO) com maior quantidade de 

mesoporos; o segundo grupo corresponde às amostras (BR e IB) onde a quantidade 

de macroporos é bem maior que a micro/mesoporosidade; o terceiro exibe amostras 

(BE, BU e LE) com distribuição de poros bimodal, onde a macroporosidade é maioria 

dos poros, mas há boa quantidade de mesoporos na matriz rochosa; e o quarto, 

possui a amostra (PA) onde a quantidade de mesoporos foi menor que a de 

microporos e macroporos, dando ao espectro de distribuição de T2 o caráter 

bimodal. As amostras que tiveram maiores quantidades de argilominerais 

obliterando o espaço poroso tiveram quantidades maiores de 

microporosidade/mesoporosidade no espectro de RMN. Processos que denotam a 

cristalização de argilominerais e cimentação nos poros como compactação, 

infiltração de argilas e dissolução foram os principais propulsores da 

microporosidade. A macroporosidade teve relação direta com a morfologia dos grãos 

que compõem o arcabouço e a intensidade da compactação do pacote sedimentar, 

assim sendo, os arenitos com menor intensidade de compactação, maior 

granulometria e baixa esfericidade e arredondamento tiveram maiores tempos de T2, 

ou seja, maior macroporosidade. 

 

4.4.3 Permeabilidade 

 

Quanto à permeabilidade, os arenitos seguiram parcialmente a tendência 

imposta pela quantificação da porosidade. A amostra CO, menos porosa denotou a 

menor permeabilidade, seguida pela amostra PA e BE.  

As amostras BR, LE, IB e BU não mostraram correlação entre as suas 

permeabilidades e a quantidade de argilominerais hidratados em sua matriz rochosa. 

Segundo Baptist e Sweeney (1955) a água contida nos argilominerais hidratados 

(como caulinita, clorita e illita) provavelmente não tem a mesma composição química 

dos fluídos intersticiais, assim modificando o equilíbrio existente na estrutura dos 

minerais hidratados. Normalmente, o fluído intersticial tem salinidade menor que a 

água original dos minerais, o que causa o inchaço desses argilominerais, e por 

consequência a diminuição da permeabilidade. No entanto, dentre estas quatro 

amostras a permeabilidade cresceu de acordo com o aumento de caulinita, clorita e 

ilita. Isto mostra que a quantidade de argilominerais em quantidades moderadas (até 
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10%), não vai ter grande influência na capacidade dos arenitos transmitirem fluídos, 

desde que estejam dispostos sobre os minerais do arcabouço e não obliterando 

poros, como é o caso das amostras citadas. 

No caso dos arenitos estudados o fator que mais favoreceu a 

permeabilidade foi a morfologia dos grãos do arcabouço. Ao contrário do esperado, 

as amostras com grãos mais grossos e má seleção tiveram as maiores 

permeabilidades, ou seja, estes fatores contribuíram provavelmente para aumentar o 

tamanho da garganta de poros das amostras e diminuir a tortuosidade e sinuosidade 

deles. Segundo Salem e Chilingarian (2000), a capacidade de transmissão de 

fluídos pelas gargantas de poros tem ligação direta com parâmetros físicos, onde 

amostras com gargantas de poros mais tortuosas e sinuosas tiveram menores  

capacidades de transmitir fluídos.  

Os resultados referentes à permeabilidade são apresentados na Tabela a 

seguir, a critério de comparação a permeabilidade absoluta estimada na RMN e a 

permeabilidade absoluta encontrada na microtomografia na resolução de 5 μm 

também foram equiparadas a petrofísica de rotina (permeâmetro).  

 

Tabela 14: Resultados de permeabilidade absoluta estimados na petrofísica de 
rotina (permeâmetro) e na petrofísica especial (RMN e μ-CT) 

Amostras 

Petrofísica de 

Rotina 

Microtomografia 

(5 μm) 
RMN 

K (mD) 

1,33x102 

4,70x103 

7,33x103 

1,40x10-1 

1,70x103 

2,25x103 

8,82x101 

K (mD) 

5,91x103 

4,26x103 

3,11x103 

1,66x101 

8,77x104 

2,14x102 

2,13x101 

K (mD) 

3,71x102 

4,13x102 

1,87x102 

2,86x101 

2,00x101 

4,84x101 

7,73x101 

BE 

BR 

BU 

CO 

IB 

LE 

PA 

  

Os resultados mostraram que as amostras IB e BU, apesar de serem as 

mais porosas não possuem as melhores permeabilidades (Figura 39), ou seja, os 

poros dessas amostras não estão bastante conectados. Enquanto as amostras BR e 
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LE possuem porosidades menores que as supracitadas, mas seus poros são 

conectados, denotando assim a elas uma boa conectividade para rochas 

reservatório. 

 

Figura 39: Gráfico de permeabilidade x porosidade em petrofísica de rotina.  

 

4.4.3.1 Comparação de permeabilidade μ-CT e RMN 

 

Na comparação entre os métodos, vemos que há uma tendência do μ-CT e 

RMN a acompanhar a porcentagem de poros de cada amostra na estimativa de 

permeabilidade, ou seja, os resultados de permeabilidade tenderam a seguir a 

quantificação de porosidade. O μ-CT superestimou em três amostras (BE, CO e IB) 

e subestimou em 4 amostras (BR, BU, IB e LE) o permeâmetro, não mostrando 

padrão na estimativa de permeabilidade. Os arenitos superestimados novamente 

tiverem relação com à subamostragem para aquisição das imagens, mas na 

permeabilidade essa técnica para melhorar a resolução teve interferência na 

qualidade dos dados de permeabilidade. Além disso, segundo Hossain (2011) a 

estimativa de permeabilidade por simulação de imagens tem que ser considerada a 

relação fluído-interface de poros, caso essa relação seja ignorada há tendência a 

superestimar a permeabilidade. Enquanto a RMN teve tendência a subestimar o 

permeâmetro em quase todas as amostras (com exceção BE e CO). Apesar de não 

apresentar padrão, os dados do μ-CT foram substancialmente melhores que o de 

RMN, pois esteve mais próximo dos resultados do permeâmetro. A Figura 40 

apresenta os resultados de permeabilidade encontrados na RMN e μ-CT em 

comparação ao permeâmetro 
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Figura 40: Gráfico de permeabilidade de petrofísica de rotina x especial.  

 

Os resultados de permeabilidade do μ-CT em sua maioria foram na 

comparação das técnicas mais satisfatórios que os da RMN, estando em escala de 

grandeza (casa logarítmica) mais parecidos ou muito próximos da petrofísica de 

rotina.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O estudo petrográfico e petrofísico de sete arenitos análogos a rochas 

reservatório (Berea – BE; Briarhill – BR; Buff Berea – BU; Crab Orchad – CO; Boise 

Idaho Brown – IB; Leapord – LE; e Parker – PA) permitiu tecer as seguintes 

conclusões: 

Os arenitos foram compostos por minerais de quartzo, feldspatos 

(plagioclásio e K-feldspato), fragmentos líticos, micas, caulinita, illita, clorita e zeólita.  

A dissolução de feldspatos, micas e infiltração de i llita foram responsáveis pela 

formação de epimatriz nas amostras. Minerais com Fe e Mg em seu arranjo 

cristalino, como a biotita, a i llita e os minerais opacos (óxidos, hidróxidos e sulfetos)  

denotaram aos arenitos maior susceptibilidade magnética. 

As amostras IB e BR foram as que mais apresentaram porosidade 

intragranular decorrente da dissolução de feldspatos. A amostra PA teve seus poros 

intragranulares decorrentes da dissolução da illita. Nas demais amostras a 

porosidade intragranular é insignificante. A porosidade intergranular é significativa 

em todas as amostras, principalmente IB, BR, LE.  

As amostras com processos diagenéticos do tipo infiltração de argilas, 

compactação e dissolução explicam a microporosidade obtida por RMN. A 

macroporosidade vista nos espectros de RMN teve relação direta com a morfologia 

dos grãos e a intensidade dos processos diagenéticos tardios. No caso dos arenitos 

estudados, quanto menor foi a intensidade da compactação mecânica, quanto maior 

foi o tamanho dos grãos do arcabouço, mais deslocado para direita estava o 

espectro de distribuição de T2, ou seja, maior a quantidade de espaços 

macroporosos.  

A resolução de 5 μm do μ-CT apresentou-se como a melhor para o 

processamento e segmentação das imagens em relação a resolução de 40 μm. No 

entanto, em amostras heterogêneas ou com range de tamanho de poros alto a 

resolução de 40 μm se mostrou melhor. Uma provável solução para minimizar os 

erros na estimativa de rochas heterogêneas seria aumentar o número de 

subamostragens de miniplugues e fazer a média dos resultados de porosidade 

estimados. O μ-CT é mais representativo estatisticamente e gera resultados de 

porosidade mais confiáveis do que a lâmina petrográfica. 
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O μ-CT tendeu a subestimar os resultados de porosidade gerados pelo 

porosímetro (rotina) e RMN, isto deve ser causado pela microporosidade não 

quantificada por causa da resolução. Entretanto para a indústria do petróleo este tipo 

de porosidade não é interessante, e além disso a possibilidade de visualização 3D 

microestrutural denota o potencial da técnica. O RMN foi a técnica com maior 

acurácia na estimativa de porosidade, quando comparada ao μ-CT. Entretanto, na 

estimativa de permeabilidade o μ-CT se mostrou muito mais confiável que a RMN. 

Quanto à distribuição de poros, foi possível estabelecer relação direta entre as 

técnicas de RMN e μ-CT. As respostas proporcionadas pelo μ-CT foram confirmadas 

e complementadas pela RMN. O arenito com mesoporosidade alta teve caráter 

unimodal (distribuição contínua) nos espectros de RMN. Enquanto os arenitos com 

baixa mesoporosidade tiveram distribuição de T2 com caráter bimodal.  

  



102 
 

 

6 REFERÊNCIAS 

 

AAGAARD, P. et al. Formartion of grain-coating chlorite in sandstones. Laboratory 

synthesized vs. natural occurrences. Clay Minerals, v. 35, p. 261-269, 2000. 

 

AASE, N. E.; BJØRKUM, P. A.; NADEAU, P. H. The effect of graincoating 

microquartz on preservation of reservoir porosity. AAPG Bulletin, n. 80, p. 1654-

1673, 1996. 

 

ALBERTI, A. The crystal structure of two clinoptilolites. Tschermaks 

Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, n. 22, p. 25-37, 1975. 

 

ALLAN, D. R.; ANGEL, R. J. A high-pressure structural study of microcline 

(kAlSi3O8) to 7 GPa P= 0,06 GPa. European Journal of mineralogy, n. 9, p. 263-

275, 1997. 

 

ALVES, H. et al. Comparison of pore space features by thin sections and X-ray 

microtomography. Applied Radiation and Isotopes, n. 94, p. 182-190, 2014. 

 

ANDRA, H.; COMBARET, N.; DVORKIN, J. Digital rock physics benchmarks – Part. 

1: Imaging and segmentation. Computers & Geosciences, p. 25-32, 2013. 

 

APPOLONI, C. R.; FERNANDES, C. P.; RODRIGUES, C. R. O. X-ray 

microtomography study of a sandstone reservoir rock. Nucl. Instrum. Meth. A, v. 

580, p. 629-632, 2007. 

 

APPOLONI, C. R.; RODRIGUES, C. R. O.; FERNANDES, C. P. Porous 

microstructure characterization of a sandstone reservoir using high-resolution X-Ray 

Microtomography. In: International Symposium of the Society of Core Analysts, 

Toronto, Canada, p. 21-25, 2005. 

 

ARCHIE, G. E. Introduction to petrophysics of reservoir rocks. American 

Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 34, n. 5, p. 943-961, 1950. 

 

http://www.crystallography.net/cod/result.php?journal=Tschermaks+Mineralogische+und+Petrographische+Mitteilungen+%28-1978%29
http://www.crystallography.net/cod/result.php?journal=Tschermaks+Mineralogische+und+Petrographische+Mitteilungen+%28-1978%29


103 
 

 

ARNS, C. H. A comparison of pore size distributions derived by NMR and X-ray-CT 

techniques. Physica A, n. 339, p. 159-165, 2004. 

 

BAPTIST, O. C.; SWEENEY, S. A. The effect of clays on the permeability of 

reservoir sands to waters of different saline contents. [S.l.]: U. S. Bureau of 

Mines, 1955. p. 505-515. 

 

BERNARD, X.; CARRIO-SCHAFFHAUSER, E. Kaolinic meniscus bridges as an 

indicator of early diagenesis in Nabian sandstones. Sedimentology, Sinai, Egypt, n. 

50, p. 1221-1229, 2003. 

 

BERNER, R. A. Bacterial processes affecting the precipitation of calcium carbonate 

sediments. In: BRICKER, O. P. (Ed.). Carbonate cements. Baltimore: Johns 

Hopkins Univ. Press., 1971. p. 247-251. 

 

BJØRKUM, P. A.; GJESVIK, N. An isochemical model for formation of autthigenic 

kaolinite, k-feldpar and illite in sediments. Journal of Sedimentary Petrology, n. 58, 

p. 506-511, 1988. 

 

BJØRLYKKE, K. Sedimentology and Petroleum Geology. Tradução B. Wahl. 

Berlin: Springer-Verlag, 1989. 363 p. Tradução de: Norwegian Lærebok i 

Sedimentologi og Petroleums Geologi. 

 

BJØRLYKKE, K.; AAGAARD, P. Clay Minerals in North Sea Sandstones. In: 

HOUSEKNECHT, D. W.; PITMAN, E. D. (Eds.). Origin, Diagenesis and 

Petrophysics of Clay Minerals in Sandstones. Tulsa: Soc. Econ. Paleon. Miner, 

SEPM, 1992. Special Publication, v. 47, p. 65-80. 

 

BLATT, H. Diagenetic Processes in Sandstones. In: SCHOLLE, P. A.; SCHLUGER, 

P. R. (Eds.). Aspects of Diagenesis. Tulsa, Okla: Soc. Econ. Paleon. Miner, SEPM, 

1979. Spec. Publ., v. 26, p. 141-157. 

 

BLATT, H. Sedimentary Petrology. New York, Oxford: Ed. W.H. Freeman & Co. 

Ltd., 1992. 514 p. 



104 
 

 

BLOCH, S.; LANDER, R. H.; BONELL, L. Anomalously high porosity and 

permeability in deeply buried sandstones reservoirs: origin and predictability. AAPG 

Bulletin, n. 86, p. 301-328, 2002. 

 

BRAZIL, F. A. F. Estratigrafia de sequências e processo diagenético: exemplo 

dos arenitos marinho-rasos da Formação Ponta Grossa, Noroeste da Bacia do 

Paraná. Rio de Janeiro, 2004. 138 f. Dissertação (Mestrado em Análise de Bacias e 

Faixas Móveis) – Faculdade de Geologia, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2004. 

 

BRIGATTI, M. F.; DAVOLI, P. Crystal structure refinement of 1M plitonic biotites 

sample M13 from a granite in the Valle del cervo pluton. American Mineralogist, n. 

75, p. 305-313, 1990. 

 

BRINDLEY, W.; BROWN, G. The X-ray identification and crystal structures of 

clay minerals. London: Mineralogical Society, 1980. 

 

CAETANO-CHANG, M. R.; TAI, W. F. Diagênese de arenitos da Formação 

Pirambóia no centro-leste paulista. Revista de Geociências, São Paulo, UNESP, v. 

22, N. Especial, p. 33-39, 2003. 

 

CHILINGAR, G. V.; BISSELL, H. J.; WOLF, K. H. Diagenesis of Carbonate Rocks. In: 

LARSEN, G.; CHILINGAR, G. V. (Eds.). Diagenesis in sediments. Amsterdã: 

Elsevier, 1967. p. 179-322. (Developments in Sedimentology, v. 8). 

 

CHOQUETTE, P. W.; PRAY, L. C. Geological nomenclature and classification of 

porosity in sedimentary carbonates. American Association of Petroleum 

Geologists Bulletin, v. 54, n. 2, p. 207-250, 1970. 

 

COATES, G. R.; XIAO, L.; PRAMMER, M. NMR logging principles and 

applications. Houston: Gulf Professional Publishing, 1999. 234 p. 

 



105 
 

 

COSTA, A. B. S. et al. Diagênese dos arenitos da tectonossequência rifte na Bacia 

do Araripe, NE do Brasil. Brazilian Journal of Geology, v. 44, n. 3, p. 457-470, 

2014.  

 

COTTS, R. M.; HOCH, M. J. R. Pulsed Field Gradient Stimulated Echo Methods For 

Improved NMR Diffusion Measurements In Heterogeneous Systems. Journal of 

Magnetic Resonance, v. 83, n. 2, p. 252-266, 1989. 

 

CULLITY, B. D.; STOCK, S. R. Elements of X-ray diffraction. 3th ed. 

Massachusetts: Addison-Wesley Publishing, 1956. 514 p. 

 

DE ROS, L. F.; REMUS, M. V. D. Petrologia das rochas siliciclásticas. Apostila do 

Curso. Estratigrafia e geoquímica. Porto Alegre: UFRGS, 2001. p. 96. 

 

DILLINGER, A. et al. Impact of diagenesis on reservoir quality in a sedimentary 

geothermal play: a case study in the Cooper Basin, South Australia. Basin 

Research, p. 1-21, 2014. 

 

DULIU, O. G. Computer axial tomography in geosciences: an overview. Earth-

Science Review, n. 48 p. 265-281, 1999. 

 

ELLIS, D. W.; SINGER, J. M. Well Logging for Earth Scientists. Dordrecht: 

Springer Science, 2007. 

 

ELLIS, D. W.; SINGER, J. M. Well Logging for Earth Scientists. 2nd ed. Dordrecht 

Springer, 2008. p. 415-478.  

 

FERNANDES, J. S.; APPOLONI, C. R.; FERNANDES, C. P. Determinação de 

parâmetros microestruturais e reconstrução deimagens 3D de rochas reservatório 

por microtomografia de raios X. Revista Ciências Exatas e Naturais, v. 11, n. 1, p. 

37-47, 2009. 

 



106 
 

 

FITZGERALD, J. D.; PARISE, J. B.; MACKINNON, I. D. R. Average structure of an 

An48 plagioclase from the Hogarth ranges sample: Neutron data. American 

Mineralogist, n. 71, p. 1399-1408, 1986. 

 

FLACH, K. W. et al. Pedocementation: induration by silica, carbonates and 

sesquioxides in the Quaternary. Soil Sci., v. 107, p. 442-453, 1969. 

 

FOLK, R. L. Petrology of Sedimentary Rocks. Austin: Hemphill’s, 1968. 107 p. 

 

FOLK, R. L. Petrology of Sedimentary Rocks. Austin: Hemphill’s, 1974. 182 p. 

 

FRANKS, S. G.; FORESTER, R. W. Relationships Among Secondary Porosity, Pore 

Fluid Chemistry and Carbon Dioxide, Texas Gulf Coast. In: McDONALD, D. A.; 

SURDAM, R. C. (Eds.). Clastic diagenesis. Tulsa: AAPG Memoir, 1984. v. 37, p. 3-

13. 

 

FREITAS, B. G. A. Efeito da preparação de amostras no estudo por difração de 

raios X e aplicação do método Rietveld para análise de minerais. Niterói, 2014. 

89 f. Monografia (Bacharelado em Química) – Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2014. 

 

GALLOWAY, W. E. Hydrogeologic regimes of sandstone diagenesis. In 

MCDONALD, D. A.; SURDAM, R. C. (Eds.). Clastic Diagenesis. Tulsa: AAPG 

Memoir, 1984. v. 37, p. 3-13. 

 

GASPARI, H. C. et al. Determinação Computacional da Permeabilidade de Rochas 

Reservatório. In: Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, 3., 2004, Belém-PA. 

Anais... Belém-PA, 2004. p. 1-6. 

 

GATINEAU, L. Localisaion dês remplacements isomorphiques dans la muscovite. 

Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences, v. 

256, p. 4648-4649, 1963. 

 



107 
 

 

GESICKI, A. L. D. Evolução Diagenética das Formações Pirambóia Botucatu 

(Sistema aquífero Guarani) no Estado de São Paulo. São Paulo, 2007. 175 f. 

Tese (Doutorado em Geologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

GILES, M. R.; MARSHALL, J. D. Constraints on the development of secondary 

porosity in the subsurface: re-evaluation of processes. Marine and Petroleum 

Geology, n. 3, p. 243-255, 1986. 

 

GLINNEMANN, J. et al. Crystal structures of the low-temperature quartz-type phases 

of SiO2 and GeO2 at elevated pressure. Zeitschrift für Kristallographie - 

Crystalline Materials, v. 198, p. 177-212, 1992. 

 

GLORIOSO, J. C.; AGUIRRE, O. (Eds.). Deriving Capillary Pressure and Water 

Saturation from NMR Transversal Relaxations Times. In: SPE Latin American and 

Caribbean Petroleum Engineering Conference Held, 2003, Port-of-Spain. 

Proceedings… Port-of-Spain, 2003. p. 1-13. 

 

GRUNER, W. J. The crystal structure of kaolinite. Zeitschrift fuer Kristallographie, 

Kristallogeometrie, Kristallophysik, Kristallchemie, n. 83, p. 75-88, 1932. 

 

HOSSAIN, Z. Relative permeability prediction from image analysis of thin 

sections. Viena, Austria: SPE International, 2011. 

 

HUNT, C. P.; MOSKOWITZ, B. M.; BANERJEE, S. K. Magnetic Properties of 

Rocks and Minerals. [S.l.]: The American Geophysical Union, 1995. p. 189-204. 

  

HURLIMANN, M. D. Efferctive gradients in porous media due to susceptibility 

differences. Journal of Magnetic Ressonance, v. 131, p. 232-240, 1998. 

 

HURST, V. J.; KUNKLE, A. C. Dehydroxylation rehydroxylation, stability of kaolinite. 

Clays and Clay’s Minerals, v. 33, p.1-14, 1985. 

 

KALKOWSKY, E. Uber die erforschung der Archaeischen Formationen. Neues 

Jahrb. Min. Geol. Paleont., n. 1, p. 1-29, 1880. 



108 
 

 

KETCHAM, R.; CARLSON, W. Acquisition, optimization and interpretation of X ray 

computed tomographic imagery: applications to the geosciences. Computers & 

Geoscience, v. 27 n. 4, p. 381-400, 2001. 

 

KLEINBERG R. L.; JACKSON J. A. An introduction to the history of NMR well 

logging. Concept. Magnetic. Res., v. 13, n. 6 p. 340-342, 2001.  

 

KRUNBEIN, W. C.; SLOSS, L. L. Stratigraphy and Sedimentation. 2nd ed. Nova 

York: W.H. Freemn. 1963. 

 

KRYNINE, P. D. The megascopic study and field classification of sedimentary rocks. 

Jour. Geol., n. 56, p. 130-165, 1948. 

 

LANGFORD, J. I.; LOUËR, D. Powder diffraction. Rep. Prog. Phys., UK, n. 59, p. 

131-234, 1996. 

 

LEDER, F.; PARK, W. C. Porosity reduction in sandstone by quartz overgrowth. 

American Association of Petroleum Geologists Bulletin , v. 70, p. 1713-1728, 

1986. 

 

LEVITT, M.H. Spin Dynamics: Basic Principles of NMR Spectroscopy. West Sussex, 

England: John Wiley & Sons, 2001. 

 

LYONS, W. C. Handbook of Petroleum & Natural Gas Engineering. USA: Gulf 

Professional Publishing, 1996. 

 

MACHADO, A. C. Estudo de parâmetros microestruturais de rochas-

reservatório para diferentes resoluções utilizando microtomografia 

computadorizada 3D. Rio de Janeiro, 2012. 65 f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Nuclear) – COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2012. 

 



109 
 

 

MACHADO, A. C.; LIMA. I.; LOPES. R. T. Effect of 3D computed microtomography 

resolution on reservoir rocks. Radiation Physics and Chemistry, n. 95, p. 405-407, 

2014. 

 

MACHADO, A. S. et al. X-ray microtomography characterization of carbonate 

microbialites from a hypersaline coastal lagoon in Rio de Janeiro State -Brazi l. 

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, n. 784, p. 574-580, 2015. 

 

MCBRIDE, E. F. A Classification of common sandstones. Jour. Sed. Petrology,      

n. 34, p. 667, 1963. 

 

MCCUSKER, L. B. et al. Rietveld refinement guidelines. Journal of Applied 

Crystallography, UK, n. 32, p. 36-50, 1999. 

 

MCMURCHY, G. C. The crystal structure of the chlorite minerals. Zeitschrift fuer 

Kristallographie, Kristallogeometrie, Kristallophysik, Kristallchemie, n. 88,       

p. 420-432, 1934. 

 

MEGAW, H. D. The crystal structure of hydrargillite Al (OH)3. Zeitschrift fuer 

Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie, v. 87, p. 185-

204, 1934. 

 

MEIBOOM, S.; GILL, D. Compensation for pulse imperfections in Carr–Purcell NMR 

experiments. The Review of Scientific Instruments , v. 29, p. 688-691, 1958. 

 

MOORE, D. M.; REYNOLDS, R. C. X-ray Diffraction and the Identification and 

Analysis of Clay Minerals . EUA: Oxford University, 1997. 

 

MORAD, S. Diagenesis of clastic sedimentary rocks. Uppsala: Departamente of 

Mineralogy and Petrology. Uppsala University, 1991. 287 p. 

 



110 
 

 

MORAD, S.; KETZER, J. M.; DE ROS, L. F. Spatial and temporal distribution of 

diagenetic alterations in siliciclastic rocks: implications for mass transfer in 

sedimentary basins. Sedimentology, n. 47, p. 95-120, 2000. 

 

MURRAY, R. C. Origin and diagenesis of gypsum and anhydrite. Jour. Sed. Petrol., 

n. 34, p. 512-523, 1964. 

 

NICHOLS, G. Sedimentology and Stratigraphy. 2nd ed. Oxford, USA: Wiley-

Blackwell, 1999. 432 p. 

 

OKADA, H. Classification of sandstone: Analysis and proposals. Journal Geology, 

v. 79, p. 509-525, 1971. 

 

OLIVEIRA, M. F. S. et al. Petrophysical analysis of limestone rocks by nuclear 

logging and 3D high-resolution X-ray computed microtomography. Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research A, n. 652, p. 905-910, 2011. 

 

OLIVEIRA, M. F. S. et al. X-ray microtomography application in pore space reservoir 

rock. Applied Radiation and Isotopes, n. 70, p. 1376-1378, 2012. 

 

PECHARSKY, V. K.; ZAVALIJ, P. Y. Fundamentals of powder diffraction and 

structural characterization of materials . USA: Springer, 2005.   

 

PETTIJOHN, F. J. Sedimentary Rocks. 2nd ed. Nova York: Harper, 1957. 

 

PETTIJOHN, F. J. Sedimentary Rocks. 3th ed. Nova York: Harper Intl., 1975. 

 

PETTIJOHN, F. J.; POTTER, P. E.; SIEVER, R.  Sand and Sandstones. New York: 

Springer-Verlag, 1972. 

 

PETTIJOHN, F. J.; POTTER, P. E.; SIEVER, R. Sand and sandstones. 2nd ed. New 

York: Springer-Verlag, 1987. 533 p. 

 



111 
 

 

PHILLIPS, M. W.; COLVILLE, A. A.; RIBBE, P. H. The crystal structures of two 

oligoclases: a comparison with low and high albite locality: Camedo, Switzerland 

Sample: An16. Zeitschrift fur Kristallographie, n. 133, p. 43-65, 1971. 

 

POWERS, M. C. A new roundness scale for sedimentary particles. Jour. Sed. 

Petrology, n. 23, p. 117-119, 1953. 

 

REMEYSEN, K.; SWENNEN, R. Application of microfocus computed tomography in 

lcarbonate reservoir characterization: possibilities and limitations. Marine and 

Petroleum Geology, v. 25, n. 6, p. 486-479, 2008. 

 

RIOS, E. H. et al. Caracterização Petrofísica de Rochas reservatório por 

Ressonância Magnética Nuclear. In: Simpósio Brasileiro de Geofísica, 4., 2010, 

Brasília. Anais… Brasília, 2010. 

 

SALEM, H.; CHILINGARIAN, G. V. Influence of porosity and direction of flow on 

tortuosity in unconsolidated porous media. Energy Sources, n. 22, p. 207-213, 

2000. 

 

SALES, E. D. Estudo da qualidade óssea através das técnicas de 

microtomografia e microfluorescência de raios X. Rio de Janeiro, 2010. Tese 

(Doutorado em Engenharia Nuclear) – COPPE, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. 

 

SANTOS, C. O. P. Aplicações do método De Rietveld e potencialidades do 

método de Scarlett-Madsen. São Paulo: UNESP, 2009. 

 

SILVA, A. M. Análise Morfométrica 2D e 3D de Amostras de Osso Trabecular 

utilizando microtomografia Tridimensional por Raio-X. São Carlos, 2009. 78 f. 

Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) – Instituto de Química, Universidade de 

São Paulo, 2009. 

 

SOUZA, A. L. Estudo de propriedades petrofísicas de rochas sedimentares por 

Ressonância Magnética Nuclear. São Carlos, 2012. 236 f. Tese (Doutorado em 

http://www.crystallography.net/cod/result.php?journal=Zeitschrift+fur+Kristallographie
http://www.crystallography.net/cod/result.php?journal=Zeitschrift+fur+Kristallographie&volume=133


112 
 

 

Engenharia) – Escola de engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

2012. 

 

STOCK, S. R. Microcomputed tomography: Methodology and Applicantions. CRC 

Press, 2008. 347 p. 

 

STONECIPHER, S. A.; WINN JR., R. D.; BISHOP, M. G. Diagenesis of the Frontier 

Formation, Moxa Arch: a function of sandstone geometry, texture and composition, 

and fluid flux. In: MCDONALD, D. A.; SURDAM, R. C. (Eds.). Clastic Diagenesis. 

Tulsa: AAPG Memoir, 1984. v. 37, p. 289-316. 

 

SUGUIO, K. Introdução à sedimentologia. São Paulo: Edgard Blucher/EDUSP, 

1973. 

 

SUGUIO, K. Geologia Sedimentar. São Paulo: Ed. Blucher, 2003. 

 

TIAB, D.; DONALDSON, E. C. Petrophysics - Theory and Practice of Measuring 

Reservoir Rock and Fluid Transport Properties. 2nd ed. New York, USA: Elsevier, 

2004. 

 

TOBY, B. H. R factors in Rietveld analysis: how good is good enough? Powder 

Diffraction, v. 21, n. 1, p. 67-70, 2006. 

 

TOUMELIN, E.; TORRES, C. Modeling of multiple echo-time NMR measurements for 

complex pore geometries and multiphase saturations. Soc. Petrol. Eng. J., n. 6, p. 

234-243, 2003. 

 

TUCKER, M. E. Sedimentary Petrology: an introduction to the origin of sedimentary 

rocks. Oxford: Blackwell Publising, 2001. 262 p. 

 

VELDE, B. Introduction to clay minerals : Chemistry, origins, uses and 

environmental significance. London: Chopman e Hall, 1992. 198 p. 

 



113 
 

 

WEIL, J. A.; BOLTON, J. R. Electron Paramagnetic Ressonance: Elementary 

Theory and Practical Applications. 2nd ed. Canada: John Wiley & Sons. 2007. 

 

WILSON, M. D.; STANTON, P. T. Diagenetic Mechanisms of Porosity and 

Permeability Reduction and Enhancement. In: Reservoir Quality Assessment and 

Prediction in Clastic Rocks. SEPM Short Course Notes, v. 30, p. 59-117, 1994. 

 

XRADIA INC. VersaXRM User’s Guide. Pleasanton, CA, USA: [s.n.], 2013. 314 p.  

 

ZALEWSKA, J.; DOHNALIK, M. Comparison of rock pore space based on X-ray 

computed microtomography (micro-CT) and nuclear magnetic resonance (NMR) 

data. Part III. Nafta-gaz, rok LXVII, p. 702-713, 2011. 

 

ZINSZNER, B.; PELLERIN, F. M. A Geoscientist’s Guide to Petrophysics. France: 

Editions Technip, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

7 APÊNDICES 

 

7.1 DESCRIÇÃO MICROSCÓPICA DOS ARENITOS 

 

BE: 

A rocha é homogênea, apresenta seleção boa, grãos arredondados à 

subarredondados de granulometria variando de fina à média. Há presença de 

cimento silicoso em torno dos grãos o que prejudica a denominação do 

arredondamento e esfericidade original dos grãos. Quanto à fábrica da rocha, têm-se 

contatos côncavo-convexos, sendo sustentada pelos clastos, sem orientação 

aparente e o empacotamento dos grãos é fechado. Devido à compactação mecânica 

há pequenos intraclastos argilosos, em geral deformados, bordejando alguns grãos. 

A matriz é classificada como uma pseudomatriz. A cimentação é do tipo silicosa e 

calcítica. O hábito é predominantemente sobrecrescente, mas há preenchimento de 

poros. Os grãos de feldspatos em sua maioria estão sendo substituídos por caulinita  

ou sendo substituído por argilominerais. A porosidade é de origem secundária do 

tipo intergranular em sua maioria, mas tendo poros intragranular. 

Quanto à composição, os grãos de quartzo são cerca de 95% 

monocristalinos, com granulometria variando de fina à média, arredondados a 

subarredondados, extinção reta, com alguns grãos com inclusões de mica muito 

fina. Os grãos policristalinos são cerca de 5% do total de grãos de quartzo, com 

granulometria fina e extinção ondulante. 

Os feldspatos estão bastante alterados, sendo os mais proeminentes os 

cristais de microclina, com cerca de 90% dos cristais de feldspatos, além de 

granulometria média e subarredondados. O outro é o plagioclásio, que aparece em 

10% do total de feldspatos, do tipo albíta, a granulometria é média e o 

arredondamento é subarredondado. 

Há também biotita (50%) e muscovita (50%) preenchendo de maneira 

salpicada a matriz rochosa, sendo alguns grãos estão cloritizados. São grãos de 

granulometria média, variando de angulosos à subangulosos. Na lâmina aparecem 

também minerais opacos, alguns de granulometria fina à grossa e hábito botroidal, 

sugerindo grãos de pirita, e outros com hábito tabular e granulometria média. 

A proporção relativa pelo método de visadas sugere 85% de quartzo, 2% de 

feldspatos, 3% de micas, 8% de argilominerais e 2% de minerais opacos. Segundo a 
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Classificação de Folk (1968), esse arenito é quartzoarenito. Segundo Pettijohn 

(1972) essa amostra é um quartzo vaque. A porosidade é de 23% da lâmina. 

 

BR: 

A rocha é homogênea, apresenta má seleção dos grãos, que variam de 

subarredondados à subangulosos, com granulometria variando de média a grossa. 

Alguns grãos apresentam aspecto de quebrados. A esfericidade é baixa na maioria 

dos grãos. Quanto à fábrica da rocha, há contatos côncavo-convexos e pontuais, 

sendo sustentada pelos clastos, sem nenhuma orientação e o empacotamento é 

fechado. Há muscovitas dobradas, e até quebradas devido à compactação.  A matriz 

é epimatriz formada por desagregação de bordas de minerais como quartzo e micas. 

A cimentação é do tipo silicosa predominantemente sobrecrescente, mas também há 

cimentação argilosa formando uma epimatriz, que por vezes preenchem os poros. A 

porosidade é bem conectada, de origem secundária do tipo intergranular e 

intragranular (dissolução de feldspatos). 

Quanto à composição, os grãos de quartzo são cerca de 90% 

monocristalinos, com granulometria média à grossa, arredondados à subangulosos, 

extinção reta em sua maioria, mas com ocorrência de extinção ondulante. O quartzo 

policristalino ocorre em cerca de 10% do total de grãos do mesmo, com 

granulometria média e extinção ondulante. 

Os feldspatos estão moderadamente alterados dando lugar a caulinita, 

sendo os mais frequentes os cristais de plagioclásio, com cerca de 60% dos cristais 

de feldspatos, além de granulometria média e subarredondados. O outro feldspato é 

a microclina (K-feldspato), que aparece como 30% do total de feldspatos, a 

granulometria é média e o arredondamento é subarredondado. 

A muscovita (90%) e a biotita (10%) aparecem na matriz rochosa, alguns 

grãos estão alterados para cloritóides, estando corroídos. Essas micas são de 

granulometria média, variando de anguloso a subanguloso. Na lâmina aparecem 

minerais opacos, alguns de granulometria média e hábito botroidal, supondo grãos 

de pirita. 

A proporção relativa pelo método de visadas sugere 66% de quartzo, 22% 

de feldspatos, 0,5% de fragmentos líticos, 3% de micas, 8% de argilominerais, e 

0,5% de minerais opacos. Segundo a Classificação de Folk (1968), esse arenito é 
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subarcósio. Segundo Pettijohn (1972) essa amostra é um arenito feldspático. A 

porosidade é de 22% da lâmina. 

 

BU:  

A rocha é homogênea, com os grãos apresentando grano seleção 

moderada, com variação entre arredondados à subangulosos, granulometria 

variando de fina à média e bcircularidade. Quanto à fábrica da rocha, têm-se 

contatos côncavo-convexos à pontuais, sendo sustentada pelos clastos, sem 

orientação aparente e o empacotamento dos grãos é fechado. A matriz proeminente 

é do tipo pseudomatriz ferruginosa, onde se forma como clusters isolados por toda a 

lâmina, que por vezes preenchem poros. Há também uma epimatriz silicosa 

formando pequenos clusters. A cimentação é do tipo silicosa predominantemente 

sobrecrescente, mas também há cimentação argilosa formando. A porosidade é bem 

conectada, de origem secundária do tipo intergranular e intragranular (dissolução de 

feldspatos). 

Quanto à composição, os grãos de quartzo são predominantemente 

monocristalinos (98%), com granulometria variando de fina à média, arredondados à 

subangulosos, extinção reta em sua maioria, mas com ocorrência de extinção 

ondulante em alguns grãos. Cerca de 2% são formados por cherts, que são 

policristalinos e aparecem preenchendo os interstícios da matriz rochosa.  

Os feldspatos estão bastante alterados dando lugar a caulinita, sendo os 

mais frequentes os cristais de microclina, com cerca de 80% dos cristais, além de 

granulometria média e subarredondados. O plagioclásio, que aparece em 20% do 

total de feldspatos, tem granulação média e morrfologia é subarredondada. 

A muscovita (80%) e a biotita (20%) aparecem bem pouco na matriz 

rochosa, sendo por vezes sofrendo o processo de sericitização, alguns grãos estão 

pouco dobrados. Essas micas são de granulação média, variando de anguloso a 

subanguloso. Na lâmina aparecem finos minerais opacos, supondo grãos de 

hematita, dividindo espaço entre os grãos. 

A proporção relativa pelo método de visadas sugere 87% de quartzo, 2% de 

feldspatos, 3% de micas, 7% de argilominerais 1% de minerais opacos. Segundo a 

Classificação de Folk (1968), esse arenito é quartzoarenito. Segundo Pettijohn 

(1972) essa amostra é um arenito quartzo vaque. A porosidade é e 22% da lâmina. 
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CO: 

A lâmina apresenta uma textura heterogênea. Os grãos apresentam grano 

seleção moderada, variando de subarredondados à subangulosos, granulometria 

fina e baixa circularidade. A lâmina pode ser dividida em duas partes, uma tem a 

fábrica com contatos côncavo-convexos, sendo clasto-suportada, os grãos estão 

orientados, o empacotamento é bastante fechado e a matriz é silicosa e ferruginosa. 

A cimentação é do tipo silicosa e ferruginosa. A porosidade não tem conexão, sendo 

de origem secundária do tipo intergranular. A segunda tem poucos contatos 

côncavo-convexos, onde a matriz é do tipo epimatriz ferrugionosa aparecendo com 

bastante frequência preenchendo quase todos os poros da amostra, sendo matriz-

suportada, além disso, tem grãos de muscovita bastante aparentes salpicando a 

amostra. A cimentação é ferruginosa. Os poros são basicamente intragranulares. 

Quanto à composição, os grãos de quartzo são monocristalinos, com 

granulometria variando de fina à média, subarredondados à subangulosos, extinção 

reta em sua maioria, mas com ocorrência de extinção ondulante em alguns grãos. 

Há também inclusão de finos minerais opacos nos grãos de quartzo. 

Há ocorrência de grãos tabulares de feldspatos (plagioclásio) bastante 

alterados, chegando a estar corroídos ou substituídos por caulinita e/ou carbonato, 

sendo esse tipo cerca de 90% dos grãos de feldspato, o outro a ocorrer na lâmina é 

a microclina (10%), também bastante alterada.  

A muscovita aparece em quase toda parte da amostra, não sendo observada 

biotita. Há uma quantidade considerável desse mineral, aparecendo por vezes 

quebrado ou dobrado. Na lâmina aparecem finos minerais opacos, que supõem-se 

ser grãos de hematita pelo hábito. 

A proporção relativa pelo método de visadas sugere 85% de quartzo, 5% de 

feldspatos, 4,5% de muscovita, 5% de argilomineras e 0,5% de minerais opacos. 

Segundo a Classificação de Folk (1968), esse arenito é subarcósio. Segundo 

Pettijohn (1972) essa amostra é um arenito feldspático. A porosidade é de 5% da 

lâmina. 

 

IB: 

A rocha é homogênea, com grãos remetendo a oóides, mal selecionada, 

variando de anguloso a subarredondados, com granulometria variando de fina à 

média e baixa esfericidade. Quanto à fábrica da rocha, têm-se contatos pontuais na 
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maioria da lâmina com raros contatos côncavo-convexos, sendo sustentada pelos 

clastos, os grãos não estão orientados e o empacotamento dos grãos é aberto. A 

matriz proeminente é do tipo epimatriz. A cimentação é do tipo silicosa 

predominantemente de sobrecrescimento. A porosidade é bem conectada, de 

origem secundária do tipo intergranular e intragranular (dissolução de feldspatos e 

micas). 

Quanto à composição, os grãos de quartzo são monocristalinos, com 

granulometria variando de fina à média, subarredondados à angulosos, extinção 

reta, mas com ocorrência de extinção ondulante em alguns grãos.  

Os feldspatos estão muito pouco alterados, mas os que estão dão lugar a 

clinoptilolita, sendo os mais proeminentes os cristais de plagioclásio (60%), com 

hábito tabular, têm granulometria média e são subarredondados. A microclina (K-

feldspato) aparece como cerca 40% dos cristais feldspáticos, tendo granulometria 

variando de fina à média e subarredondada. 

Há uma quantidade considerável de biotita (90%) e muscovita (10%), que se 

mostram alteradas também. Contudo não há dobras nas mesmas nem fraturas. Os 

grãos são bem angulosos e estirados de granulometria média. Não há quase 

minerais opacos. 

A proporção relativa pelo método de visadas sugere 47% de quartzo, 43% 

de feldspatos, 0,5% de fragmentos líticos, 6% de zeólita, 2% de micas, 1% de 

argilominerais e 0.5% de minerais opacos. Segundo a Classificação de Folk (1968), 

esse arenito é um arcósio. Segundo Pettijohn (1972) essa amostra é um wacke. A 

porosidade é de 26% da lâmina. 

 

LE: 

A rocha é homogênea, os grãos apresentam má seleção, variando de 

subanguloso à arredondados de granulometria média à grossa e boa esfericidade de 

maneira geral. Quanto à fábrica da rocha, têm-se contatos pontuais e côncavo-

convexos, sendo sustentada pelos clastos, os grãos não estão orientados e o 

empacotamento dos grãos é aberto. Não há quase matriz na lâmina, mas o pouco 

que há é uma protomatriz esverdeada. A cimentação é do tipo silicosa 

predominantemente sobrecrescente, além de pouco cimento ferruginoso 

(esverdeado). A porosidade é bem conectada, de origem secundária do tipo 

intergranular e intragranular (dissolução de feldspatos). 
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Quanto a composição, os grãos de quartzo são majoritariamente 

monocristalinos, com cerca de 80% do total. Tem granulometria média, são 

subarredondados e extinção reta.  Alguns grãos apresentam aspecto de quebrados 

devido à compactação mecânica, além de extinção ondulante. Os grãos 

policristalinos são cerca de 20% do total, tendo granulometria média e 

subarredondados. 

Observam-se fragmentos de rochas com grãos muito finos de quartzo bem 

arredondados, denotando uma origem metamórfica, provável quartzito. Ao mesmo 

tempo, vê-se também, fragmentos de rocha com textura poiquilítica em alguns grãos 

desse fragmento, que pode denotar uma origem vulcânica desse grão de quartzo e a 

contribuição de várias fontes nessa rocha. 

Os grãos de feldspatos se encontram em sua totalidade corroídos ou 

substituídos por caulinita, além de pontos finos de coloração amarronzada. A 

granulometria é grossa, subangulosos e com hábito tabular. Há finos minerais 

opacos na amostra. 

A proporção relativa pelo método de visadas sugere 80% de quartzo, 15% 

de fragmentos líticos, 1% de feldspatos e 4% de argilominerais. Segundo a 

Classificação de Folk (1968), esse arenito é sublitoarenito. Segundo Pettijohn (1972) 

essa amostra é um arenito lítico. A porosidade é de 25%. 

 

PA: 

A rocha é heterogênea. Os grãos apresentam má seleção, variando de 

subangulosos a arredondados de granulometria variando de muito fina à fina a 

esfericidade é moderada. Quanto à fábrica, têm-se contatos em sua maioria 

côncavo-convexos à pontual. Além disso, a rocha é sustentada pelos clastos, com 

grãos orientados e o empacotamento dos grãos é fechado. A matriz proeminente é 

do tipo epimatriz preenchendo com coloração amarronzada e orientada grande parte 

da amostra. A cimentação é ferrugionosa de hábito de preenchimento de poros, o 

pouco cimento silicoso está sobrecrescendo alguns grãos de quartzo. A porosidade 

é bem conectada, de origem secundária do tipo intergranular e intragranular 

(dissolução de feldspatos e micas).  

Quanto à composição, os grãos de quartzo são monocristalinos, com 

granulometria fina, subarredondados, extinção reta, mas com ocorrência de extinção 

ondulante forte em alguns grãos. 
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Os grãos de feldspatos são de plagioclásios e apresentam-se, geralmente, 

corroídos ou alterados para caulinita. Sendo de granulometria fina e 

subarredondados.  

Há pouca quantidade de biotita, que se mostram alterada também. No 

entanto não há dobras nas mesmas nem fraturas. Os grãos subangulosos de 

granulometria média. Há presença de minerais opacos na lâmina de granulometria 

bem fina e arredondados, supondo grãos hematíticos, próximos ao material máfico 

da matriz. 

A proporção relativa pelo método de visadas sugere 85% de quartzo, 6% de 

feldspatos, 2% de fragmentos líticos, 4% de micas, 1% de argilominerais e 2% de 

minerais opacos. Segundo a Classificação de Folk (1968), esse arenito é 

subarcósio. Segundo Pettijohn (1972) essa amostra é um arenito feldspático. A 

porosidade é de 19%. 
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7.2 PERFIS DE AJUSTE PELO MÉTODO RIETVELD 

 

BE: 

 

Figura 41: Perfil de ajuste pelo Método Rietveld da amostra BE. 

 

BR: 

 

Figura 42: Perfil de ajuste pelo Método Rietveld da amostra BR.  
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BU: 

 

Figura 43: Perfil de ajuste pelo Método Rietveld da amostra BU.  

 

CO: 

 

Figura 44: Perfil de ajuste pelo Método Rietveld da amostra CO.  
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IB:  

 

Figura 45: Perfil de ajuste pelo Método Rietveld da amostra IB. 

 

LE: 

 

Figura 46: Perfil de ajuste pelo Método Rietveld da amostra LE.  
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PA: 

 

Figura 47: Perfil de ajuste pelo Método Rietveld da amostra PA. 
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7.3 SEGMENTAÇÃO DIGITAL 

 

BR: 

 

Figura 48: Amostra BR: a) Reconstrução no avizo (29972X30634X36694), onde se observa poros 

(cinza escuro), minerais de baixa densidade (cinza claro) e minerais de alta densidade (branco); b) 
Amostra segmentada em poros (azul claro) e arcabouço (azul escuro); e c) Poros sendo 
representados pela cor azul e os eixos x (vermelho), y (verde) e z (azul escuro).  
 

BU: 

 

Figura 49: Amostra BU: a) Reconstrução no avizo (30889X30306X30471), onde se observa poros 
(cinza escuro), minerais de baixa densidade (cinza claro) e minerais de alta densidade (branco); b) 
Amostra segmentada em poros (azul claro) e arcabouço (azul escuro); e c) Poros sendo 

representados pela cor azul e os eixos x (vermelho), y (verde) e z (azul escuro). 
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CO: 

 

Figura 50: Amostra CO: a) Reconstrução no avizo (34811X37964X49971), onde se observa poros 
(cinza escuro), minerais de baixa densidade (cinza claro) e minerais de alta densidade (branco); b) 
Amostra segmentada em poros (azul claro) e arcabouço (azul escuro); e c) Poros sendo 

representados pela cor azul e os eixos x (vermelho), y (verde) e z (azul escuro).  

 

IB: 

 

Figura 51: Amostra IB: a) Reconstrução no avizo (30365X32725X34285), onde se observa poros 
(cinza escuro), minerais de baixa densidade (cinza claro) e minerais de alta densidade (branco); b) 

Amostra segmentada em poros (azul claro) e arcabouço (azul escuro); e c) Poros sendo 
representados pela cor azul e os eixos x (vermelho), y (verde) e z (azul escuro).  
 

LE: 

 

Figura 52: Amostra LE: a) Reconstrução no avizo (28645X31690X31031), onde se observa poros 

(cinza escuro), minerais de baixa densidade (cinza claro) e minerais de alta densidade (branco); b) 
Amostra segmentada em poros (azul claro) e arcabouço (azul escuro); e c) Poros sendo 
representados pela cor azul e os eixos x (vermelho), y (verde) e z (azul escuro).  


