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RESUMO 

O contexto deposicional e paleoambiental de uma bacia sedimentar,  aliado ao tempo 

de soterramento e os eventos diagenéticos sin e pós  deposicionais que nela ocorrem, 

são responsáveis pela geração de diferentes  tipos de rochas sedimentares ao longo 

da evolução de uma bacia, assim como  a geração de propriedades físicas distintas, 

que irão depender do grau de  profundidade e das propriedades físico-químicas dos 

fluidos percolantes que  interagem com os sedimentos durante e após sua litificação. 

Os estudos das características de rochas fornecem aos pesquisadores importantes 

ferramentas de previsibilidade na compreensão dos processos geradores de 

porosidade (∅), o que auxilia na determinação da distribuição de poros ao longo de 

um corpo rochoso. Desta forma, a aplicação de um conjunto de métodos analíticos 

é necessária para a caracterização de tais propriedades permoporosas, 

sendo demandado, a necessidade da utilização de mais de uma técnica para a análise 

e caracterização de um reservatório. Neste contexto, o presente trabalho, por meio de 

uma metodologia baseada em uma revisão bibliográfica e análise de dados, buscou 

avaliar e demonstrar os potenciais e efeitos susceptíveis existentes entre as principais 

técnicas analíticas de aquisição de dados de porosidade, além de considerar 

as influências de processos sedimentares em propriedades petrofísicas. As 

avaliações demonstraram que as técnicas de Petrografia e RMN estão susceptíveis a 

dois principais efeitos que podem causar graus maiores de incerteza nos valores de 

seus dados, sendo eles, respectivamente, o efeito cantoneira e o efeito da presença 

de minerais magnéticos. Em complemento, através da correlação de Pearson 

realizada em dados (∅) de amostras da Formação Pedra das Torrinhas (Bacia do 

Camaquã), verificou-se que as técnicas possuem níveis de correlação derivados de 

suas capacidades e limitações na avaliação de poros. O maior nível de correlação 

encontrado foi entre as técnicas de RMN e Injeção de Gás Inerte, justamente pelo fato 

de possuírem a capacidade de avaliar todos os tipos de poros, enquanto que a 

Petrografia não apresentou correlação. Através deste trabalho, torna-se evidente que 

as três técnicas analíticas abordadas possuem diferentes fatores que limitam ou 

propiciam seu uso, e por este motivo, devem ser utilizadas de maneira complementar, 

visando a aquisição de dados acurados e completos de porosidade e permeabilidade 

de rochas siliciclásticas. 



 
 

Palavras-chave: porosidade, permeabilidade, RMN, injeção de gás inerte, 

petrografia.  



 
 

ABSTRACT 

The depositional and paleoenvironmental context of a sedimentary basin, combined 

with the burial time and the diagenetic events sin and post depositional that occur in it, 

are responsible for the generation of different types of sedimentary rocks along the 

evolution of a basin, as well, for the generation of distinct physical properties, which 

will depend on the degree of depth and the physicochemical properties of the 

percolating fluids that interact with sediments during and after their lithification. Studies 

of rocks characteristics provide to researchers important tools for predictability in 

understandig the processes that generate porosity (∅), which helps in determining the 

distribution of pores along a rocky body. In this way, the application of a set of analytical 

methods is needed for the characterization of such permoporous properties, and, a lot 

of times, the use of more than one technique is often required. In this context, the 

present work, using a methodology based on a bibliographic review and data analysis, 

sought to evaluate and demonstrate the potential and susceptible effects existing 

among the main analytical techniques for acquiring porosity data, in addition to 

considering the influences of sedimentar processes in petrophysical properties. The 

evaluations showed that the Petrography and NMR techniques are susceptible to two 

main effects that can cause greater degrees of uncertainty in the values of your data, 

namely, respectively, “the shelving effect” and “the effect of the presence of magnetic 

minerals”. In addition, through Pearson’s correlation performed on (∅) data of samples 

from the Pedra das Torrinhas Formation (Camaquã Basin), it was found that the 

techniques have levels of correlation derived from their capabilities and limitations in 

the evaluation of pores. The highest level of correlation was found between the NMR 

and Inert Gas Injection techniques, precisely because they have the ability to evaluate 

all types of pores, while Petrography did not show any correlation.  Through this work, 

becomes evident that the three analytical techniques addressed have diferente factors 

that can limit or propritiate their use, and, for this reason, They must be used in a 

complementary way, aiming at the acquisition of accurate and complete data regarding 

porosity and permeability of siliciclastic rocks. 

Palavras-chave: porosity, permeability, NMR, Inert Gas Injection, Petrography.  
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1.INTRODUÇÃO 

A exploração de recursos naturais alocados em rochas reservatório é uma das 

principais atividades do homem moderno, seja para exploração de óleo e gás ou de 

água. Um dos processos fundamentais para aquisição de dados e caracterização de 

reservatórios envolve diversas etapas, como levantamentos sísmicos, perfuração e 

perfilagem de poços, testemunhagem e análises petrofísicas. Em relação aos ensaios 

petrofísicos, estes são realizados in situ e ex situ, e visam investigar características e 

propriedades permoporosas que compõe reservatórios (Ribeiro, 2016). 

Nos últimos anos, diversos pesquisadores têm buscado desenvolver e otimizar 

técnicas de caracterização de reservatórios, especialmente aquelas que envolvem a 

avaliação da porosidade e permeabilidade, como a Ressonância Magnética Nuclear, 

a Petrografia e a Injeção de Gás Inerte. No entanto, para que tais avanços sejam 

alcançados, é necessário suprir a demanda por uma sólida fundamentação teórica a 

respeito das características e fatores que descrevem potencialidades e 

susceptibilidades de cada uma das técnicas. Para propiciar tal fundamentação citada, 

o presente trabalho buscou realizar uma revisão bibliográfica das técnicas e de efeitos 

presentes nas mesmas, afim de compreender as razões pelas quais essas 

metodologias apresentam diferentes valores de porosidade e permeabilidade para um 

mesmo objeto de estudo: Arenitos da Formação Pedra das Torrinhas, Bacia do 

Camaquã. Ainda com este enfoque, o presente estudo realizou uma análise de 

correlação entre as técnicas, com interesse de evidenciar a complementariedade e 

inter-relação entre as metodologias. 

Um objetivo complementar deste trabalho foi avaliar, por meio de 

levantamentos bibliográficos, as influências e efeitos que o transporte de sedimentos 

e a diagênese promovem sobre a porosidade (primária e secundária) e a 

permeabilidade. 
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1.2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

Compreender e demonstrar potencialidades e susceptibilidades de diferentes 

técnicas analíticas na caracterização da porosidade de rochas sedimentares, 

especificamente, em rochas siliciclásticas provenientes de sistemas fluviais, como 

arenitos.  

Ademais, neste trabalho, busca-se realizar a determinação da influência de 

processos de transporte, deposição, compactação e diagênese na geração de poros, 

e consequentemente, nas propriedades de permeabilidade e porosidade. 

 

Objetivos Específicos:  

a) Realizar uma revisão teórica de três técnicas analíticas de 

permoporosidade: (i) Análise Petrográfica, (ii) Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) e (iii) Injeção de gás inerte; 

b) Descrever efeitos analíticos e geológicos que atuam sobre as referidas 

técnicas com potencial de promover imprecisão em dados gerados; 

c) Avaliar a influência da mineralogia na técnica de RMN; 

d) Estabelecer níveis de correlação entre as técnicas abordadas, através de 

dados de porosidade de arenitos da Formação Pedra das Torrinhas; 

e) Indicar o uso complementar das metodologias analíticas de avalição de 

porosidade descritas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO FUNDAMENTAL 

2.1.1. ROCHAS SEDIMENTARES  

Representando cerca de 11% do volume da crosta terrestre e 0,1% do volume 

total da Terra (Boggs, 2009), rochas sedimentares são descritas como produtos de 

intemperismo, transporte e deposição de sedimentos que podem, posteriormente, 

sofrer processos de litificação (compactação diagênese). Tais rochas tem como 

característica comum a necessidade de pré-existência de uma rocha fonte, cujo 

produto de intemperismo é o responsável pela disponibilização de clastos e/ou íons, 

que irão ser responsáveis pela geração de seus sedimentos (Pettijhon, 1957), 

compondo rochas siliciclásticas, biogênicas e químicas.  

Formações ígneas, metamórficas e até mesmo sedimentares podem ser a 

origem de partículas inconsolidadas utilizadas no processo de formação de novos 

rochas sedimentares siliciclásticas. Tais sedimentos surgem por meio de mecanismos 

de intemperismo (ou meteorização), promovidos em rochas expostas na superfície do 

planeta. Estas, ao sofrerem a ação de processos químicos, físicos ou biológicos, 

desagregam de seu arcabouço mineralógico partículas de diversos tamanhos que são 

alocadas no ambiente, gerando camadas espessas e potencialmente profundas. 

(Suguio, 2003).  

Tabela 1. Tipos de Intemperismo. 

Tipos de Intemperismo 

Tipo de intemperismo Exemplos 

Físico 
Alívio de pressão, Congelamento, 

Expansão térmica 

Químico 
Dissolução, Hidrólise e Hidratação, 

Oxidação, Redução, Carbonatação 

Biológico 

Ação de cunha de raízes, Ação de 

escavação por animais, Ácidos orgânicos 

vegetais 

Fonte: Adaptado de Suguio. (2003) 
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Com auxílio da força gravitacional, agentes naturais, como rios, ventos e 

geleiras, realizam os processos de erosão, transporte e deposição (sedimentação), 

levando as partículas e íons disponibilizados pelo intemperismo até a bacia onde os 

sedimentos são acumulados, soterrados, compactados e podem sofrer diagênese 

(Boggs, 2009). 

 De forma análoga ao intemperismo, a erosão pode ser desenvolvida por 

processos de diferentes naturezas, possuindo diversos tipos, como: pluvial, fluvial, 

eólica, glacial, entre outros; e, é descrita por Suguio (2003), como sendo o processo 

responsável pela remoção de sedimentos de uma área, causando na mesma a 

remodelação de seu relevo. 

Compartilhando dos mesmos agentes presentes na erosão, o transporte 

sedimentar traduz-se como o carreamento de produtos do intemperismo, sejam eles 

físicos (clastos) ou químicos (íons), por meio de agentes naturais (p.ex. rios e marés). 

Durante este transporte, partículas movimentadas podem passar por alterações em 

suas características físicas, desde de sua morfologia até tamanho, isto devido aos 

mecanismos envolvidos no processo. A referente relação tem sua relevância 

evidenciada nas alterações que os diferentes mecanismos causam nas características 

e propriedades finais da rocha, como em sua granulometria, arredondamento, 

esfericidade de clastos, e etc. (Ribeiro e Bonetti, 2013). Por fim, a deposição 

corresponde ao processo no qual ocorre a acumulação de sedimentos em bacias 

sedimentares (Reid et al, 1997). 

Os ambientes deposicionais (marinhos ou terrestres) possuem parâmetros 

físico-químicos similares a superfície terrestre, como temperatura e pressão, e 

constituem ambientes estáveis para sedimentos. No entanto, devido às dinâmicas 

tectônicas, mecanismos de subsidência (desenvolvidos através do afundamento de 

superfícies) ocorrem, e acabam por alterar tais similaridades, isto através do aumento 

da temperatura e pressão, que por sua vez, relacionam-se com a profundidade 

(Suguio, 2003). 

Por meio destes eventos, ocorridos sin e pós deposição, sedimentos se tornam 

rochas, processo conhecido como “litificação”. Para isso, parâmetros termodinâmicos 

envolvidos na diagênese, propiciam a realização de reações químicas e mecanismos 

físicos que alteram características das rochas, gerando eventos de mudança no 
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arcabouço mineralógico, como cimentação, fraturamento, compactação, crescimento 

cristalográfico, dissolução de grãos e outros. 

Figura 1. Diagrama ilustrativo dos fatores e processos geológicos que 

influenciam e controlam a composição dos sedimentos e rochas sedimentares durante 

o ciclo sedimentar. 

 

Fonte: Extraído de PRESS et al. (2006). 

Assim rochas sedimentares são formadas e desenvolvem seus ciclos 

geológicos, subdividindo-se em diversos grupos e classificações de acordo com sua 

proveniência e composição. De acordo com Boggs (2006), elas são convenientemente 

separadas em três grupos: siliciclásticas, químicas/bioquímicas e biogênicas. Já Folk 

(1981) fundamenta que rochas sedimentares são constituídas por proporções 

relativas de componentes aloquímicos, componentes terrígenos e componentes 

ortoquímicos, e, portanto, devem ser classificadas de acordo com a abundância de 

cada constituinte, como demonstrado na figura 2.  

Figura 2. Diagrama triangular de classificação das rochas sedimentares 

segundo Folk (1981). (T= rochas terrígenas; AI= rochas aloquímicas impuras; A= 

rochas aloquímicas; OI= rochas ortoquímicas impuras; O= rochas ortoquímicas. 
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Fonte: Reproduzido de Folk (1981) 

Com relação a composição mineralógica final, rochas sedimentares, em geral, 

apresentam os seguintes minerais mais comuns: Quartzo, Feldspato, Calcita, 

Dolomita, Gipsita, Halita e Argilominerais. 

2.1.2. ROCHAS SILICICLÁSTICAS 

 Segundo Boggs (2006), rochas siliciclásticas representam cerca de ¾ do total 

de rochas sedimentares no mundo e são classificadas de acordo com o tipo, 

composição e transporte de sedimentos que as originam. Podendo ser definidas como 

o grupo de rochas alóctones com arcabouço mineralógico, majoritariamente, 

composto por grãos de quartzo (sílica – SiO2) e feldspato ([(Na, K) AlSi3O8]). Sendo 

alóctones, estas rochas possuem clastos formados ex-situ (fora do ambiente 

deposicional) que são transportados e acumulados na bacia. Dentre os constituintes 

deste grupo, encontram-se: arenitos, folhelhos, conglomerados, diamictitos, tilitos, 

arcóseos, siltitos e argilitos. 

 Rochas, segundo Folk (1951), podem ser classificados através de sua 

granulometria, como demonstrado na tabela 2, elaborada por Blair et al (1999). 
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Tabela 2. Classificação de sedimentos de acordo com sua granulometria. 

 

Fonte: Extraído de Blair et al. (1999) 

2.1.3. ARENITOS 

Com definição amplamente aceita entre geólogos, arenitos são rochas 

formadas por detritos (ou areias) que formam o arcabouço sedimentar, com diâmetro 

entre 0,0625 mm – 2 mm, dispostos de maneira conjunta, de tal forma que, cada 

unidade de grão esteja em contato com grãos vizinhos, estabelecendo assim, uma 

estrutura mecanicamente estável. Tucker (1988) define arenitos como rochas 

compostas por cinco constituintes principais: fragmentos líticos, grãos de quartzo e 

feldspato, matriz e cimento. 

Em geral, estas estruturas possuem grãos de tamanho relativamente uniforme, 

que realizam cerca de 0.85 contatos por grão.  

Figura 3. Tipos de contatos entre os grãos. 
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Fonte: Extraído de Menezes, M. R. F. (1999). 

Comumente, em arenitos a porosidade alcança valores entre 30% e 35% de 

volume (Pettijohn, 1957). Muitas vezes, estes espaços vazios podem ser parcialmente 

ou totalmente preenchidos por materiais como argilas, silte, cimento (decorrente de 

precipitação cristalográfica), hidrocarbonetos e água.  

Em relação a composição química e mineralógica final de arenitos, em teoria, 

estas deveriam ser correspondentes a sua área fonte, no entanto, devido à 

complexidade de formação de arenitos, minerais autigênicos (argilas e/ou cimentos 

gerados na diagênese) podem ser encontrados no produto final. Na figura 4 

encontram-se minerais que segundo Suguio (2003) são possíveis componentes deste 

tipo de rocha. 

Figura 4. Origem dos principais minerais componentes dos arenitos 

 

Fonte: Extraído de Suguio. (2003) 
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Classificações descritivas de arenitos são baseadas essencialmente na 

mineralogia do arcabouço (sua composição e abundância relativa) e em aspectos 

texturais. Atualmente, existem mais de 50 metodologias voltadas à classificação de 

arenitos, apresentando como principal diferença os parâmetros físicos e químicos 

considerados durante a análise.  

Auxiliando em metodologias de classificação, a avaliação da granulometria 

permite o estabelecimento de cinco classes de arenitos: muito finos (0,062 – 0,125 

mm), finos (0,125 – 0,250 mm), médios (0,250 – 0,50 mm), grossos (0,50 – 1,0 mm) 

e muito grossos (1,0 – 2,0 mm). 

Para Pettijohn (1957), a classificação de arenitos precisa, necessariamente, de 

parâmetros que indiquem proveniência, maturidade química/física e composição 

(como abundância relativa de quartzo, razão grão/matriz e cimento/matriz). A partir 

destes parâmetros quatro grupos de arenitos podem ser estabelecidos, sendo eles: 

arenitos líticos, arenitos arcóseos, ortoquartzitos e grauvaque (graywackes). 

Figura 5. Classificação de Arenitos, de acordo com Pettijohn. 

 

Fonte: Extraído de Pettijohn, F. J. (1972). 
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 Descrevendo brevemente, gray-wackes são arenitos com alto nível de matriz 

detrítica, sem cimento, variando a concentração de minerais de feldspato e quartzo 

de acordo com seus subtipos. Rochas árcoseas definem-se como rochas com elevado 

teor de feldspatos. Arenitos que possuem altos níveis de fragmentos de rochas são 

denominados líticos. Por fim, ortoquartzitos são rochas com teor ≥ 90% de quartzo 

em sua composição, com caracterização desenvolvida a partir de análise de partículas 

de quartzo metamórfico e sílex. 

 Não incluídos até o momento, arenitos vulcanoclásticos e calcários não se 

enquadram neste tipo classificação, mas podem ser descritos de acordo com sua 

composição. 

2.1.3.1. ASPECTOS TEXTURAIS DE ARENITOS 

 Um dos conceitos mais relevantes para análise de arenitos é sua maturidade 

física e química. A maturidade química está relacionada à estabilidade e proporção 

de minerais, como quartzo e feldspato, enquanto que a maturidade física está 

relacionada à textura física da rocha, ou seja, ao grau de seleção granulométrica, tipo 

de empacotamento, e o grau arredondamento e esfericidade dos grãos (Griffiths, 

1952). 

 A seleção granulométrica é um parâmetro relacionado ao grau de 

homogeneidade em tamanho de grãos na rocha, e possui uma escala que varia entre 

“seleção muito boa” e “má seleção”, sendo, no primeiro caso mais homogênea, e no 

último, menos homogênea.  

 

Figura 6. Representação do grau de seleção em arenitos 

 

Fonte: Extraído e Adaptado de Boggs (2009). 
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 O empacotamento refere-se a estrutura resultante da maneira com a qual as 

partículas se posicionam no arcabouço da rocha. Existem várias formas de 

empacotamento, que diferem na maneira com a qual as partículas se arranjam no 

espaço, formando uma figura geométrica em 3D. 

 

Figura 7. Representação do grau de empacotamento em arenitos, 

empacotamento cúbico (à esquerda) e romboédrico (à direita). 

 

Fonte: Extraído de Selley (1998). 

 

 Relacionadas a história de transporte e intemperismo, a esfericidade e o 

arredondamento são características morfométricas de clastos (figuras 25) 

extremamente importantes para geração de porosidade em arenitos. O 

arredondamento, quantitativamente, é uma propriedade que estabelece o quão 

próximo está uma partícula de uma forma arredondada, onde os cantos e arestas 

possuem ângulos obtusos. Já a esfericidade é definida como uma característica 

morfométrica que expressa o grau de aproximação das superfícies específicas de uma 

partícula qualquer para uma esfera com mesmo volume e densidade (Suguio, 2003). 

Tanto a esfericidade, quanto o arredondamento de clastos, no estado final da 

rocha, são resultado do processo de intemperismo e transporte das partículas da fonte 

até a bacia.  

Figura 8. Relação hierárquica entre forma e arredondamento. 
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Fonte: Extraído e Adaptado de Boggs (2009). 

 

2.1.4. PARÂMETROS PETROFÍSICOS 

Em 1950, Gustavus E. Archie sugeriu o termo “petrofísica” para indicar a área 

da petrologia focada em compreender as propriedades e características físicas de 

diferentes tipos de rochas. Esta área possui aplicações em diversas ciências, como a 

geologia, engenharia ambiental, hidrologia e engenharia de petróleo. Devido ao 

interesse econômico do ramo de óleo e gás, uma das aplicações mais desenvolvidas 

da petrofísica é a “petrofísica de rochas reservatório”, isto, pois estas rochas (arenitos 

e carbonatos p.ex.) desempenham um papel fundamental no acúmulo e 

armazenamento de petróleo. Os estudos deste segmento da petrofísica realizam-se 

por meio da avaliação de propriedades físicas das rochas que estão relacionadas com 

a distribuição de poros e fluídos, tais como porosidade, permeabilidade, pressão de 

capilaridade, resistência elétrica, saturação de hidrocarbonetos e radioatividade 

(Archie, 1950). Em decorrência dos objetivos deste trabalho, apenas duas destas 

propriedades serão abordadas com profundidade, sendo elas, porosidade e 

permeabilidade. 

2.1.4.1. POROSIDADE 

 A porosidade (∅), por si só, pode ser definida como um parâmetro 

adimensional, resultado da razão entre o volume vazio, ou volume sem sólidos, e o 

volume total de um corpo rochoso (Anoitz e Cole, 2015). Tiab e Donaldson (2004) 

revelam que este volume poroso é resultado da irregularidade no contato entre 

sedimentos depositados e a ocorrência de eventos diagenéticos. Segundo os autores, 
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a porosidade por ser classificada como: primária ou secundária, absoluta ou efetiva. 

A porosidade primária é aquela gerada durante a deposição de sedimentos na bacia, 

enquanto que a porosidade secundária é aquela resultado de processos diagenéticos 

pós deposicionais, ocorridos durante a litificação, como fraturamento, contração, 

dissolução de grãos, precipitação ou dissolução de cimentos e argilas.  

 A porosidade absoluta é descrita como o resultado da avaliação dos espaços 

vazios de uma rocha sem considerar a interconectividade entre poros, ou seja, a 

presença ou não de gargantas de poros. Já a porosidade efetiva é o resultado da 

razão entre o volume de espaços vazios interconectados e o volume total (Silva, 

2014). 

 
∅𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =

∆𝑉𝑉

𝑉𝑇
∗ 100% 

 

(1) 

 ∅𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑉𝑃𝐼

𝑉𝑇
∗ 100% (2) 

 Onde: 

 ∅𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎  ∆𝑉𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑠 

∅𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎        𝑉𝑇 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑉𝑃𝐼 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 

A partir das razões acima descritas, pode-se estabelecer uma relação entre a 

porosidade absoluta e a efetiva, buscando facilitar cálculos, como apresentado abaixo: 

 

∅𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
∆𝑉𝑉

𝑉𝑇
∗ 100 =

(𝑉𝑇 − 𝑉𝑆)

𝑉𝑇
∗ 100 =

(𝑉𝑃𝐼 + 𝑉Ñ𝐶)

𝑉𝑇
∗ 100 

 
∅𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = (∅𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 +

𝑉Ñ𝐶

𝑉𝑇
) ∗ 10 (3) 

 

 
∅𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎 = [(

∅𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

100
) ∗ 𝑉𝑇] − 𝑉Ñ𝐶 (4) 
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Onde: 

 𝑉𝑃𝐼 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

 𝑉Ñ𝐶 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠) 

 𝑉𝑆 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 

  

Devido a heterogeneidade de rochas, poros que constituem os vazios desses 

corpos costumam variar em tamanho, sendo divididos de acordo com as medidas de 

seus diâmetros, como demonstrado na tabela 3. 

Tabela 3. Classificação de tamanho de poros em arenitos 

Tipo de porosidade (∅) Diâmetro(d) 

nanoporos/ultramicroporos d ≤ 0,6 nm 

microporos 0,6 nm ≤ d ≤ 2 nm 

mesoporos 2 nm ≤ d ≤ 50 nm 

macroporos d ≥ 50 nm 

Fonte: Modificado de Duarte (2017). 

Auxiliando na classificação da porosidade, Pittman (1979) apresenta o conceito 

de ocorrência de quatro tipos de porosidade em rochas: a) Intergranular – “vazios que 

ocorrem entre clastos, seja porosidade primária ou secundária”; b) Dissolução – 

“porosidade secundária, resultado da dissolução de componentes do arcabouço 

mineralógico, como grãos e cimentos autigênicos”; c) Microporosidade – também 

conhecida como água irredutível, compreende vazios, independentemente do 

tamanho, com garganta de poro menor que 0,5 µm; d) Fratura – vazios provocados 

por eventos de deformação rúptil (Pittman, 1979). 

A porosidade de uma rocha pode ser influenciada por diversos eventos e 

propriedades da mesma. A porosidade primária tem como fatores de maior influência 

os aspectos texturais, tais como, arredondamento de grão, esfericidade, 

empacotamento e grau de seleção (Folk,1981). 
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Em estudos de reservatórios, seja de hidrocarbonetos ou aquíferos, a 

porosidade é uma propriedade vital para estabelecimento da viabilidade de 

exploração. Monicard (1980) estabelece que, em geral, para reservatórios de rochas 

siliciclásticas, porosidades menores que 5% devem ser negligenciadas, porosidades 

entre 5% e 10% devem ser consideradas de baixo potencial, porosidades em torno de 

10% e 20% constituem bons reservatórios, e, porosidades maiores que 20% tem alto 

potencial exploratório. 

2.1.4.2. PERMEABILIDADE 

A permeabilidade (K) é definida como a propriedade que representa a 

capacidade de uma rocha permitir a passagem de fluidos através dela por meio de 

gradientes de pressão, sem se deformar estruturalmente ou causar deslocamento 

relativo de seus componentes (Monicard, 1980; Suguio, 2003). Está intimamente 

correlacionada a porosidade, uma vez que se desenvolve a partir da mesma, mais 

especificamente, por meio de poros interconectados. 

Em 1956, o engenheiro francês Henry P. G. Darcy, ao estudar problemas do 

tratamento de água por filtros de areia, estabeleceu experimentalmente a equação de 

maior utilização prática no estudo do fluxo de fluidos em meios porosos (figura 9). Esta 

equação postula que a vazão através de um meio poroso é proporcional à área aberta 

ao fluxo diferencial de pressão, e inversamente proporcional ao comprimento e 

viscosidade (Rosa, 2006).  

Figura 9. Esquema do experimento de Darcy. 

 

Fonte: Extraído de Rosa (2006). 
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Lei que descrevia os resultados de vazão no experimento de 1956: 

 
𝑞 = 𝐾𝐴

ℎ1 − ℎ2

𝐿
 (5) 

Onde: 

𝑞 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎   𝐴 = 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

𝐿 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 

ℎ1 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎    

ℎ2 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑛ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 

 A partir desta observação, após alguns anos foi-se estabelecido que a 

constante K era uma propriedade relacionada somente a rocha, denominada 

permeabilidade absoluta. Através de experiências com outros fluidos percebeu-se que 

a constante poderia ser apresentada por meio da viscosidade (µ) e o peso específico 

do fluido. 

Lei de Darcy 

𝑞 = 𝑘𝐴
∆𝑝

𝜇𝐿
 

 ∴    𝑘 =
𝑞𝜇𝐿

𝐴∆𝑝
 (6) 

 Onde: 

𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑞 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑙í𝑛𝑑𝑟𝑜  ∆𝑝 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜  

𝐿 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

 Rosa (2006), diz que por mais que seja largamente utilizada para estudos com 

finalidades de compreensão do escoamento em meios porosos, a Lei de Darcy possui 

algumas limitações: i) foi estabelecida em fluxo isotérmico, laminar e permanente; ii) 

o fluido associado deve ser incompressível, homogêneo e de viscosidade invariável 

com a pressão; iii) o meio poroso deve ser homogêneo e não reagir com o fluido. 



32 
 

 A unidade de medida para a permeabilidade é Darcy (D), no entanto, 

reservatórios dificilmente alcançam porosidades nesta magnitude, sendo assim 

estabelecida uma simplificação da unidade, o milidarcy (mD). 

Em arenitos, a distribuição dos tipos e tamanhos de poros, claramente, não é 

homogênea. Logo, quando se busca compreender a permeabilidade em rochas 

consolidadas, deve-se reconhecer os fatores que a afetam. De acordo com Aronchi 

(2017), alguns destes são: argilas presentes em interstícios, diâmetros de gargantas 

de poros, molhabilidade, tipo de porosidade, tortuosidade de gargantas de poro e 

outros. De maneira antagônica à porosidade, um fator de efeito predominante sobre a 

permeabilidade é o tamanho de grãos, considerando que o escoamento de um fluido 

que se desenvolve em meios porosos, é drasticamente afetado pelo atrito do mesmo 

com partículas que estão em estado estacionário, ou seja, com velocidade igual a 

zero, como os grãos que compõe o arcabouço mineralógico. Quanto maior o tamanho 

de grãos presentes em meios empacotados, maior o escoamento/permeabilidade. 

Quanto menor o tamanho de grão, menor a permeabilidade da rocha (Aronchi, 2017). 

Figura 10. Efeito do tamanho de grão sob a permeabilidade. 

 

Fonte: Autoria Própria (2021). 

 O conceito de permeabilidade absoluta apresentado por Darcy é de extrema 

importância e relevância, mas não representa todas a situações e condições as quais 

o meio poroso pode ser submetido. Assim, torna-se necessário apresentar os 

conceitos de permeabilidade efetiva e relativa.  

 Quando dois ou mais fluídos se encontram percolando a rocha ao mesmo 

tempo, cada um destes passa a interagir com o espaço poroso de maneira distinta, 

isto, devido às suas características e propriedades físico-químicas. A capacidade de 
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transmissão de cada fluído, da mesma maneira, passa a ser única, sendo então, 

denominada permeabilidade efetiva.  

Figura 11. Representação de diferentes tipos de permeabilidade. 

 

 Fonte: Extraído de Rosa (2006). 

 

A permeabilidade relativa pode ser descrita como a razão entre a 

permeabilidade efetiva e a permeabilidade absoluta (k) do meio (Rosa,2006). Esta 

representa a transmissibilidade de cada fluído frente ao sistema estabelecido, avalia 

tanto as interações fluido-rocha, como fluido-fluido. 

 𝑘𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑘𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎
 (7) 

 

 2.1.5. TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA DETERMINAÇÃO DE POROSIDADE 

E PERMEABILIDADE 

 Os parâmetros físicos de rochas tratados nesta seção são de extrema 

importância para a indústria de óleo e gás, isto pois desempenham papel fundamental 

na modelagem de reservatórios, permitindo a realização de previsões a respeito das 

características e respostas do reservatório para atividades de exploração, tais como, 

a taxa de recuperação de óleo e a anisotropia de permeabilidade. Por este motivo, há 

muitas décadas a petrofísica tem se ocupado em desenvolver novas técnicas para 

analisar as propriedades permoporosas de rochas. Estas podem ser divididas em dois 

grandes grupos: as desenvolvidas por métodos diretos, e, as desenvolvidas por 

métodos indiretos.  
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Dentre as técnicas de aquisição de dados por métodos diretos, temos: Análise 

Petrográfica, Microscopia de Varredura (MEV) e Microscopia de Transmissão (TEM). 

Já entre as técnicas de aquisição de dados por métodos indiretos: Microtomografia 

por raio X (MicroCT-XRay), Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Porosimetria a 

gás, Injeção de Hg, entre outras (Anovitz e Cole, 2015) 

2.1.5.1. PETROGRAFIA 

 Reconhecendo o potencial e confiabilidade de dados provenientes de análises 

gráficas, a petrografia busca avaliar parâmetros tridimensionais de rochas a partir de 

medições pontuais, lineares ou areais de imagens de amostras (Petruk, 1989).  

 As amostras de rochas passam por processos de confecção de lâminas 

delgadas e posteriormente são levadas a microscópios ópticos para análise (por meio 

de aquisição de imagens digitais), permitindo o processamento e obtenção de dados 

das mesmas. Tais amostras gráficas podem ser apresentadas por meio de matrizes 

em tons de cinza (que variam do preto ao branco em 256 níveis diferentes) ou 

multicolores (que utilizam do espectro de cores primárias RGB - Red, Green and Blue, 

para gerar 16 milhões de variações de cores e atribuir matiz, intensidade e saturação 

a imagem (HSI)). Cada pixel destas imagens possui valores específicos de seus 

componentes ópticos, sendo resultado da adição dos elementos espectrais de sua 

matriz, seja ela RGB ou em tons de cinza (Gesicki et al, 2009).  

Figura 12. Espectro RGB (Red, Green and Blue). 

 

Fonte: Autoria Própria (2021). 

 A petrografia baseia-se no processamento de imagens através de um método 

de execução específico, determinado de acordo com características do alvo de 

estudo. Um dos métodos de maior destaque é o de segmentação por limiarização de 

histogramas dos componentes HSI. Este extrai informações de uma imagem digital 
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por meio da segmentação de seus componentes ópticos, e assim transforma a mesma 

em uma composição binária. Para isto, adota um determinado critério para identificar 

pixels e viabilizar a quantificação de áreas de interesse dentro da fotografia. A 

limiarização consiste na definição de um limite máximo e um limite mínimo para um 

componente óptico dentro do range de cores da amostra, por meio desta, a 

segmentação torna-se possível. Assim, propriedades e características das rochas 

podem ser determinadas, sejam elas petrofísicas ou, até mesmo, mineralógicas. 

Figura 13. Lâmina petrográfica em espectros diferentes. À esquerda, lâmina 

petrográfica em níveis de cinza; à direita, lâmina petrográfica em espectro RGB. 

 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

 Aplicando esta técnica à rochas siliciclásticas, torna-se possível estimar o valor 

de porosidade das mesmas, assumindo as seguintes etapas básicas de segmentação 

e limiarização: i) aquisição de imagens digitais coloridas de lâminas(considerando a 

escala e a lente de aumento); ii) processamento da imagem capturada em software 

propício, utilizando da segmentação da matiz (Hue); iii) correção da imagem binária 

gerada, seguido da edição manual/correção de imprecisões; iv) cálculo da área do 

binário editada – obtenção da porcentagem de porosidade por meio do software; v) 

compilação e análise dos dados obtidos por meio de cálculos estatísticos, assumindo 

como valor da porosidade a média dos dados e vi) armazenamento das imagens e 

dados produzidos (Gesicki et al, 2009). 

Figura 14. Exemplo de utilização do Image Analysis (Leica - LAS) para 

obtenção de dados de porosidade em seções delgadas. Imagem à esquerda - sem 

processamento e correção da imagem, Imagem à direita – após processamento e 
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correção da segmentação Hue. Através dos ajustes dos componentes HSI (onde os 

poros estão em vermelho) obtém-se a quantificação do espaço poros. 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 Estatisticamente, para que os dados alcancem um desvio padrão adequado e 

venham a convergir, um número mínimo de fotografias das amostras deve ser 

alcançado. Para Silva (2014), as análises que realizou puderam ser avaliadas a partir 

de um número de 25 à 30 imagens, em que foi possível obter dados acurados e 

convergentes (figura 15). Este autor notou que, a partir deste limite inferior, o desvio 

padrão tende a ser mínimo, demonstrando assim que após 30 imagens, na maioria 

das vezes, é irrelevante continuar a produzir dados de porosidade.   

Figura 15. Convergência do valor de porosidade média em função do número 

de fotografias. 

 

Fonte: Extraído de Silva (2014). 
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 A petrografia, além de determinar a porosidade, é também capaz de determinar 

o tipo e a geometria de poros, isto através das imagens obtidas de lâminas delgadas. 

Tal informação a respeito da porosidade é muito importante para uma melhor 

compreensão da formação geológica (Ferreira, 2019). É através da geometria de 

poros que se torna possível compreender como a permeabilidade se desenvolve, visto 

que a mesma está em função da tensão exercida sobre os poros (Moreira, 2010). 

2.1.5.2. RMN APLICADO AO ESTUDO DE MEIOS POROSOS 

Baseada na interação entre um campo magnético indutor e os momentos 

angulares e magnéticos de núcleos atômicos, a Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN) é uma técnica analítica extremamente versátil, não destrutiva, que aplicada a 

área de óleo e gás, determina de maneira indireta parâmetros petrofísicos de 

interesse, tais como porosidade, permeabilidade, saturação de água irredutível, 

viscosidade de óleo, tipificação de fluidos saturantes, entre outros (Silva, 2014). 

Disponível no mercado desde a década de 1990, a referente técnica, nos dias atuais 

é amplamente utilizada por geólogos e geofísicos para ensaios de petrofísica de 

rotina. Em 2011, cerca de 1.700 operações de well-logging utilizando RMN foram 

executadas em poços produtores ao redor do mundo. (Souza, 2012).  

 Na técnica de RMN, uma amostra é submetida a um campo magnético estático 

(�⃗� 0), gerado por um magneto permanente, que promove o alinhamento dos momentos 

magnéticos (𝜇 ) dos núcleos atômicos de 1H presentes na amostra, com a direção dos 

vetores do campo aplicado, tendo como produto a magnetização resultante (�⃗⃗� 0)  na 

amostra (Silva, 2014).  

Figura 16. Efeito da presença de um campo magnético externo sobre um 

ensemble de momentos magnéticos. a) O campo magnético não está presente; b) a 

presença do campo magnético orienta os momentos magnéticos, resultando em um 
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alinhamento na direção do campo magnético, que tem como produto uma 

magnetização resultante. 

 

Fonte: Extraído de Silva (2014) 

Para que isso aconteça, os spins (𝐼) e o momento angular (𝐽) dos átomos 

devem ser diferentes de zero, sendo estes relacionados pela equação 𝐽 = ℎ𝐼. A 

importância destes vetores não nulos é devida a sua relação com o momento 

magnético descrito anteriormente. Como demonstrado na equação 𝜇 = 𝛾𝐽, 𝜇   está em 

função da constante giromagnética (própria para cada elemento químico) e do 

momento angular. Quando expostos ao campo �⃗� 0, os núcleos atômicos acabam por 

ocupar diferentes níveis energéticos, descritos por 𝐻 = −𝜇 ∗ 𝐵. Ao se definir a 

orientação do campo �⃗� 0, como �⃗� 0𝑧, pode-se obter a equação de energia de cada 

estado, dada por 𝐸 = −𝑦ℎ𝐵0𝑚, onde 𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑞𝑢â𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑝𝑖𝑛 = −𝐼,−𝐼 +

1, … , 𝐼 − 1, 𝐼.  Em isótopos como 1H, onde  𝐼 = 1/2, pode-se observar uma diferença 

em níveis de energia ocasionada pela absorção diferencial de energia do spin na 

transição entre dois estados quânticos, provocada pelo campo magnético externo. 

Essa é dada por ∆𝐸, e é demonstrada abaixo: 

Figura 17. Representação do processo de absorção de energia por spins 

durante a magnetização, evidenciando a diferente absorção de quantums de energia 

por populações de spins. 
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Fonte: Extraído e Adaptado de Souza (2014). 

Neste processo de alinhamento, os momentos magnéticos (𝜇 ), ou spins, dos 

núcleos atômicos realizam movimento de precessão em torno do eixo correspondente 

ao campo �⃗� 0, resultando em um estado denominado “equilíbrio térmico”, como 

demonstrado na figura 18. Devido as diferenças de energia, os spins se alinharão 

tanto paralelamente, quanto antiparalelamente ao campo externo, figura 18.b. É a 

partir da razão das populações paralelas e antiparalelas que é possível calcular a 

magnetização resultante. 

Figura 18. a) Representação vetorial do movimento de precessão do momento 

magnético em torno do campo magnético �⃗� 0; b) Representação da magnetização 

resultante para um ensemble de núcleos de spin ½ na presença de um campo 

magnético �⃗� 0, havendo spins alinhados paralela e antiparalelamente à �⃗� 0; c) 

Magnetização resultante. 

 

Fonte: Extraído de Oliveira (2019). 

 Após alcançar tal estado, pulsos de radiofrequência (rf), gerados por bobinas 

que compõem as sondas utilizadas em RMN, são aplicados na amostra com intuito 

de gerar um novo campo magnético perpendicular a �⃗� 0, denominado �⃗� 1, este por sua 

vez, causa um tipo de perturbação no estado de equilíbrio alcançado anteriormente, 

fazendo com que o vetor de magnetização resultante seja manipulado, e passe a ser 

direcionando a uma posição perpendicular a �⃗� 1 (figura 19). É somente através dos 

pulsos de rf que é possível observar a evolução temporal da magnetização (T1 e T2). 

Estes são aplicados em momentos diferentes e podem ser definidos por ondas 

eletromagnéticas na frequência de Larmor. Em alguns momentos, pulsos de rf são 

aplicados em sequência (“trem de pulsos”), em outros, são aplicados periodicamente, 

como na técnica de inversão de recuperação.  
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Figura 19. Representação espacial da evolução do vetor magnetização de 

acordo com a aplicação de pulsos de rádio frequência. a) Ao manter uma perturbação 

sobre a amostra durante um tempo tp, uma rotação β é provocada; b) pulso aplicado 

de 
π

2
 que promovem a rotação da magnetização de equilíbrio (resultante), e c) pulso 

aplicado de π sobre a magnetização do estado de equilíbrio (resultante), causando a 

inversão do sentido da mesma; d) representação de inversão na magnetização já no 

plano transversal. 

 

 

Fonte: Extraída de Oliveira (2019). 

 Uma vez que são cessados os pulsos de radiofrequência sobre a amostra, 

mecanismos promovidos pelos núcleos (emissão de energia entre os spins, e, entre 

os spins e o meio), desfazem a manipulação sofrida, tornando os spins nucleares a 

novamente entrarem no estado de equilíbrio térmico. Este processo é denominado 

relaxação magnética nuclear, e é descrito pelos tempos de relaxação longitudinal (T1) 

e transversal (T2) (Silva, 2014). 

Quando tal retorno é promovido, ocorre, consequentemente, o fenômeno de 

indução de corrente elétrica na bobina geradora dos pulsos de radiofrequência, isto 

provocado pela emissão de energia devido ao retorno ao nível de equilíbrio. Esta 

corrente constitui os sinais de relaxometria, que após serem tratados por métodos 

numéricos, são interpretados, gerando dados de interesse (Oliveira, 2019). 

 Tem-se claramente definido que os processos de relaxação magnética ocorrem 

devido as interações que as componentes de magnetização realizam, estas 

promovem forças torque (τ) suficientemente capazes de levar Mx, My e Mz 

(componentes da magnetização manipulada por �⃗� 1) de volta a �⃗⃗� 0 (magnetização 

resultante da interação com o campo �⃗� 0 - estado de equilíbrio térmico).  
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 Quando o torque leva Mz de volta ao estado de equilíbrio, onde a magnetização 

é M0, ocorre o processo de relaxação longitudinal (T1). A evolução temporal de Mz, 

caracteriza a recuperação de M0, e pode ser descrita por: 

 
𝑀𝑧(𝑡) = 𝑀0( 1 − 2 𝑒 

−𝑡
𝑇1 ) (8) 

Onde: 

T1 = Tempo de relaxação longitudinal   

Em contrapartida, quando Mx e My voltam ao estado de equilíbrio, tem-se a 

relaxação transversal (T2), onde Mx = My = 0. 

 𝑀𝑥,𝑦(𝑡) = 𝑀0 𝑒 
−𝑡
𝑇2  (9) 

Onde: 

T2 = Tempo de relaxação transversal 

 Experimentalmente, para que esta técnica se torne viável em estudos de meios 

porosos, é necessário que as amostras de rochas a serem estudadas sejam saturadas 

com fluidos que intensifiquem o sinal de relaxação magnética, isto, pois experimentos 

de relaxometria não medem a relaxação dos sinais de sólidos presentes no arcabouço 

mineralógico, mas, sim, dos fluidos que percolam o meio poroso (Silva, 2014).  

 Para realizar estas análises em qualquer tipo de meio poroso, algumas 

considerações devem ser feitas, visto a influência e efeito de alguns fatores, tais como:  

o Efeito de Superfície (Relaxação Superficial), Efeito da Susceptibilidade Magnética e 

Efeito da Difusão Translacional.  

 O Efeito da Susceptibilidade Magnética descreve a influência da 

susceptibilidade magnética dos materiais nos sinais de RMN, este considera que a 

diferença de susceptibilidade magnética (∆x) envolvida entre os agentes do sistema( 

matriz da rocha e espaço poroso/fluido saturante) causa distorções nos campos 

magnéticos locais de poros, que variam de acordo com a distribuição de tamanho dos 

poros e sua geometria (Grunewald et al, 2010), sendo que, quanto maior forem os 

poros, menores serão as distorções, e, quanto maior o grau de complexidade de forma 

(geometria de poro), maior a distorção. Como adendo, define-se como 
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susceptibilidade magnética a grandeza que descreve a resposta magnética de um 

material a um campo magnético aplicado (Carneiro et al, 2003). 

 O Efeito de Superfície versa sobre mecanismos físicos que governam os 

fenômenos de relaxação de fluidos em contato com superfícies sólidas. Este 

considera a relaxação superficial, ocorrida na interface fluido-rocha, em função da 

densidade de centros paramagnéticos, decorrentes de íons para- e ferromagnéticos, 

como Fe, V, Ni e Cr, presentes na superfície dos poros e, também, do tempo de 

residência das moléculas do fluido saturante que permanecem sob ação dos mesmos. 

Este fenômeno, portanto, é função não somente do meio poroso, mas também do 

fluido saturante (Oliveira, 2019). 

 O Efeito de Difusão Translacional é desenvolvido a partir da difusão, ou 

deslocamento, dos núcleos polarizados através dos gradientes de campo formados 

pela diferença de susceptibilidade na interface poro-mineral. Tal efeito tem grande 

influência sobre a relaxação, em especial, sobre T2, tendo como definição que, quanto 

maior for a difusão molecular, menor a taxa de relaxação, e, quanto mais imóvel forem 

as moléculas, maior a taxa de relaxação. Espaços porosos, em geral, constituem 

materiais que sofrem fortemente este efeito, visto os vazios interconectados que os 

mesmos possuem, que possibilitam uma maior difusão. Comumente, para que tal 

distorção em T2, causada pela difusão, seja amenizada, aplicam-se baixos campos 

magnéticos na amostra (Oliveira, 2019). 

 A fim de se calcular a porosidade, geralmente, é assumido que o regime de 

difusão do fluido saturante é rápido, frente a necessidade de uniformidade de T2 por 

todo o espaço. Abaixo é apresentado um exemplo hipotético de decaimento 

exponencial de poros de diferentes tamanhos, nele observa-se como os diferentes 

tempos de relaxação de cada poro (convertidos por meio da transformada inversa de 

Laplace - TIL) se relacionam com seu tamanho, permitindo determinar a porcentagem 

de cada tipo de poro (Oliveira, 2019; Silva, 2014). 
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Figura 20. a) Representação do resultado da RMN para o decaimento 

exponencial de poros com diferentes tamanhos; b) Transformadas Inversas de 

Laplace (TIL) para o decaimento exponencial de “a”. 

 

Fonte: Extraído de Silva, 2014 

 Por fim, reitera-se que a técnica de RMN destaca-se, dentre outras técnicas, 

por ser a única ferramenta capaz de, em campo, determinar propriedades petrofísicas 

essenciais para caracterização de reservatórios e hidrocarbonetos (Wong, 1999; 

Souza, 2012). 

2.1.5.3. POROSIMETRIA POR INJEÇÃO DE GÁS INERTE 

 Fundamentada em princípios e leis gerais do comportamento e dinâmica de 

gases, como a lei de Boyle, a porosimetria por compressão e expansão de gases é 

uma técnica extremamente utilizada para estudos de reservatórios petrolíferos e 

análogos. Esta baseia-se no fluxo e permeabilidade de gases em meios porosos, e 

utiliza de modelos matemáticos estruturados por equações de difusão e na lei de 

Darcy para elaborar suas determinações (Cui et al, 2009). 

 A técnica consiste em colocar amostras secas, em plugues, dentro de uma 

câmara selada de volume conhecido (V1), preenchida apenas com ar ambiente. Esta, 

por sua vez, é conectada a uma segunda câmara de referência, por meio de uma 

válvula que pode ser aberta ou fechada a qualquer momento, e está sob pressão (pr) 

distinta da câmara anterior (Tiab & Donaldson, 2004). A partir de relações de diferença 

de pressão, pode se estabelecer a equação de cálculo da porosidade total por meio 
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dessa técnica, sempre considerando o efeito de adsorção superficial de clastos e a 

difusão do gás no meio. 

Figura 21. Demonstração da inserção de gás inerte durante a porosimetria. 

 

Fonte: Autoria Própria (2020). 

Como demonstrado no diagrama da figura 22, um picnômetro consiste, 

basicamente, em duas células (uma célula de referência e uma célula para a amostra), 

uma série de válvulas e transdutores de alta precisão. Buscando realizar medidas de 

porosidade usando gás inerte (comumente He), rochas são, primeiramente, 

amostradas por meio de plugues, que são corpos cilíndricos extraídos da rocha in situ. 

Inicialmente, a válvula 2 é fechada, enquanto que a válvula 3 é aberta, permitindo a 

entrada de fluido no espaço experimental. Então, a célula da amostra é submetida ao 

vácuo, a fim de remover todo gás presente. Depois disso, a válvula 3 é fechada e a 

pressão p0 é medida. Gás em alta pressão é aplicado à célula de referência, que 

depois de certo tempo, terá uma pressão que entrará em equilíbrio, mantendo-se 

estável dentro da célula. Após isto, a válvula 2 é aberta e a conexão entre as células 

é estabelecida, permitindo a difusão do gás de alta pressão para a célula da amostra. 

O gás, ao ocupar o espaço poroso, imediatamente, decai em seu valor de pressão, 

até um momento onde todo os espaços vazios (poros e gargantas) são ocupados, 

chegando à um novo estado de equilíbrio para a pressão (Cui et al, 2009). 
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Figura 22. Diagrama para um experimento de porosimetria por 

expansão/compressão de gás. 

 

Fonte: Extraído Sun et al. (2016). 

Considerando que o experimento segue a lei de Boyle, podemos afirmar que o 

produto da pressão encontrado na célula 1 e do volume ocupado é igual ao produto 

da pressão encontrada na junção das células 1 e 2 e do volume total ocupado pelo 

gás nas células de referência e de amostra.  

(Lei de Boyle) 

 𝑃1 ∗ 𝑉1 = 𝑃2 ∗ 𝑉2 (10) 

   

Buscando encontrar a porosidade (∅), substituímos o volume da célula 2 pelos 

valores de volume da porosidade e do volume da amostra. 

 
∅ = 𝑉𝑎 + (

𝑃1𝑉1

𝑃2
) (11) 

Onde ∅ é o valor de porosidade, 𝑉𝑎 é o volume que a amostra ocupa na câmara 

2, 𝑉1 é o volume que o gás ocupa na câmara 1, 𝑃1 é a pressão aferida com o gás 

ocupando a câmara 1 e 𝑃2 é a pressão aferida com o gás ocupando as câmaras 1 e 

2. 

 Também através de experimentos baseados na lei de Boyle, pode-se medir a 

permeabilidade de rochas reservatório. O método consiste em utilizar de um 

permeâmetro fixado em uma superfície plana, que recebe uma amostra de rocha 

(plugue) e força a passagem de gás através da mesma. De acordo com as pressões 
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de entrada e saída, o tamanho do plugue e o tempo de duração, mede-se a 

permeabilidade das rochas, isto em acordo com a lei de Darcy (Selley, 1998). 

Figura 23. Representação do experimento para obtenção da permeabilidade(k) 

por meio da técnica de injeção de gás inerte. 

 

Fonte: Extraído de Selley (1998). 
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2.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O presente trabalho de conclusão de curso foi realizado com base em extensa 

revisão bibliográfica, utilizando de artigos, dissertações e monografias para descrever 

fenômenos geológicos e técnicas geofísicas para caracterização permoporosa de 

rochas. Em complemento, realizou-se uma avaliação estatística da correlação existe 

entre as técnicas abordadas. 

 Por ser um estudo de revisão bibliográfica, a metodologia foi baseada na 

análise de eventos geológicos presentes na formação de poros e na análise de 

propriedades petrofísicas.  

Nesta seção do trabalho são descritos tais efeitos, largamente detalhados e 

destacados na literatura, assim como é descrito a metodologia executada para 

avaliação estatística dos dados de porosidade gerados por cada uma das técnicas 

estudadas. 

2.2.1.  AVALIAÇÃO DO EFEITO DO TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EM 

ASPECTOS FÍSICOS TEXTURAIS E SUA RELEVÂNCIA NA GERAÇÃO DE 

POROSIDADE EM ROCHAS SILICICLÁSTICAS 

  Um dos pontos de maior interesse neste tópico é a influência e ação de 

agentes de transporte em clastos e sob a textura física e porosidade de arenitos. 

Como descrito em seções anteriores desta monografia, aspectos texturais são 

influenciados por 3 características sedimentares: i) seleção granulométrica, ii) 

empacotamento, iii) arredondamento e esfericidade de grãos (Griffiths, 1952). Estes, 

por sua vez, estão intrinsicamente correlacionados a hidrodinâmica dos agentes de 

transporte que os carreiam. No caso deste trabalho, rios. 

  O transporte de partículas sedimentares em efluentes pode ocorrer por 

diferentes mecanismos, como saltação, rolamento, suspensão e deslizamento. Estes 

se desenvolvem de acordo com o tamanho e densidade dos clastos. Quanto mais 

densa for a partícula, tende-se a desenvolver um mecanismo de rolamento, saltação 

ou deslizamento, enquanto que, quanto menos densa for a mesma, tende-se a 

desenvolver um mecanismo de suspensão. Isto, considerando as características 

hidrodinâmicas do rio, como vazão, regime e velocidade de fluxo (Peixoto, 2019). 
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Figura 24. Ilustração de diferentes mecanismos de transporte desempenhados 

por sistemas fluviais. 

 

Fonte: Extraído de Dey (2014). 

 Durante o processo de transporte, sensíveis mudanças podem ocorrer na 

morfometria dos grãos, fruto do mecanismo desempenhado. Devido a abrasão 

existente entre partículas e entre partícula-meio, uma sutil redução de dimensões e o 

aumento dos graus de arredondamento podem ocorrer. No entanto, estes eventos, 

quando ocorrem em ambientes fluviais, não influenciam relevantemente a seleção 

granulométrica final, uma vez que esta é majoritariamente guiada pela distribuição do 

tamanho de grãos feita por agentes de transporte (Suguio, 2003). Segundo Folk 

(1950) este parâmetro (seleção granulométrica) é dependente de quatro fatores 

relacionados ao transporte: i) faixa de tamanho de sedimentos (determinada no evento 

de intemperismo da rocha-fonte); ii) tipo de deposição; iii) características da força do 

agente em relação ao tempo (p.ex., velocidade de deslocamento constante ou 

descontínua); e iv) tempo de duração do período de transporte. É a partir destes 

fatores que a distribuição granulométrica ocorre e determina o grau de seleção final, 

muitas vezes não seguindo um padrão uniforme de frequência, como uma curva de 

Gauss. 

 O empacotamento de grãos é determinado de acordo com o processo de 

deposição e as características morfológicas dos sedimentos, posteriormente 

associados ao soterramento dos sedimentos na bacia sedimentar. Segundo Selley 

(1998), o empacotamento de grãos esféricos (condição existente apenas em oólitos, 

mas considerada em arenitos) pode ser cúbico frouxo (∅ - 48%) ou romboédrico 

fechado (∅ - 26%) (figura 7). De acordo com o mesmo autor, pode-se esperar que os 

sedimentos depositados sob influência de fluxos gravitacionais, como fluxos 
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fluidizados e turbidíticos, promovam um empacotamento de grãos mais frouxo do que 

os que são depositados por processos de tração.  

 Em relação ao arredondamento e esfericidade de grãos, é estabelecido na 

literatura que o transporte é um dos influenciadores de maior impacto nestas 

propriedades. Segundo Suguio (2003) e Pettijohn (1957), o arredondamento e a 

esfericidade de rochas são resultado da composição química e mineralógica dos 

grãos, forma original do fragmento e o tempo/tipo de transporte.  

Durante o processo de transporte, clastos passam por momentos de choque e 

abrasão com outros corpos e superfícies, que através do atrito, alteram os graus de 

arredondamento e a esfericidade do material, quanto maior for o percurso/tempo até 

a bacia, maior serão as chances de se encontrar fragmentos mais esféricos e com 

poucas angulações em suas arestas e cantos. A grande maioria dos sedimentos que 

são transportados por mecanismos de rolamento e deslizamento tendem a ser mais 

arredondados do que os sedimentos transportados por saltação e suspensão. 

É interessante lembrar que tanto a mineralogia quanto a forma do fragmento 

são relevantes neste aspecto. Partículas que são mais retrabalhadas do que outras, 

acabam por se tornarem mais arredondadas.  

Figura 25. Grau de esfericidade e arredondamento. 

 

Fonte: Extraído de Powers, M.C. (1957) 

De uma maneira geral, grau de arredondamento, esfericidade, compactação e 

seleção são os principais constituintes que podem definir a porosidade primária e 

diâmetro de gargantas de poros, ainda durante a deposição na bacia sedimentar. 

Como porosidade primária consideram-se os espaços vazios formados antes ou 

durante o processo de deposição, desde microporos até macroporos, estes, em sua 

maioria, presentes em espaços intergranulares. 

Em geral, algumas relações entre essas características e a porosidade primária 

podem ser estabelecidas: 
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i) Quanto maior for o grau de esfericidade e arredondamento, menor será a 

porosidade; ii) Quanto maior o grau de seleção de grãos, maior são os valores de 

porosidade; iii) Devido ao grau de abertura e esfericidade, diferentes tipos de 

empacotamento acabam por resultar em diferentes valores de porosidade, sendo o 

mais frouxo, o cúbico, associado a valores mais altos de porosidade e o mais 

condensado, o romboédrico, associado a valores mais baixos de porosidade (Selley, 

1998), figura 26. Estas considerações, porém, não levam em conta a presença de 

argila e/ou cimento.  

Em relação a permeabilidade, Krumbein e Monk (1942) indicam um vínculo de 

seus valores com tais aspectos da seguinte maneira: 

i) A permeabilidade diminui com a redução do tamanho dos grãos, visto que o 

diâmetro dos poros diminui; ii) As gargantas de poros também diminuem com a 

redução do tamanho de grãos, o que implica no aumento da pressão capilar e redução 

da permeabilidade; iii) A permeabilidade diminui com o empobrecimento/baixo grau 

de seleção granulométrica. Também aqui não se leva em conta a presença de argila 

e/ou cimento. 
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Figura 26. Porosidade X Permeabilidade em relação a tamanho de grão e 

seleção granulométrica. 

 

Fonte: Extraído de Selley (1998). 

 Em suma, através do transporte e deposição de sedimentos, a porosidade 

primária e gargantas de poros são estabelecidas, e caso não sejam obstruídos por 

outros minerais diagenéticos, ou mesmo pela compactação e aumento do 

empacotamento, permitirá o possível acúmulo de recursos em seus espaços, como 

água, óleo e gás. 

2.2.2. AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PROCESSOS DIAGENÉTICOS NA 

MATRIZ POROSA DE ROCHAS SILICICLÁSTICAS 

 Devido a sua capacidade de exercer controle e influência sob propriedades 

petrofísicas de rochas siliciclásticas, torna-se evidente a necessidade de se 

compreender a diagênese e seus efeitos sobre a evolução de propriedades físicas de 

rochas durante o tempo de litificação (Martins e Vieira, 2017). 

 Segundo Worden & Burley (2003), a diagênese é definida como um conjunto 

de processos pós-deposicionais químicos, físicos e biológicos que modificam 
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características dos sedimentos e propriedades relacionadas aos mesmos. Isto, devido 

a alteração de parâmetros físicos (pressão e temperatura) e químicos (Eh, pH, 

composição de água) que ocorrem em compasso com a evolução da bacia sedimentar 

(soterramento e consequente aumento da temperatura/pressão). 

Figura 27. Limites de pressão e temperatura da diagênese em relação ao 

campo do metamorfismo. 

 

Fonte: Extraído de Rodrigues (2012). 

 A diagênese pode ser dividida em três estágios: eodiagênse, mesodiagênese 

e telodiagênese. A eodiagênese consiste em alterações sob baixas temperaturas e 

pressões (30ºC a 70°C, profundidades rasas de até 2 km). Já a mesodiagênese 

corresponde à modificações em subsuperfície, no início do soterramento em que 

fluidos intersticiais (alguns resultantes da dissolução de minerais ocorrida na 

eodiagênese) se fazem presentes. A telodiagênese ocorre durante o soerguimento 

das rochas que foram formadas durante todo o mecanismo de litificação dos 

sedimentos, levadas à superfície pela tectônica, progressivamente retornando à 

condições de pressão e temperatura de superfície (Baumhardt (2015), Carvalho 

(2014), Worden & Burley (2003)). Em suma, a diagênese é controlada/guiada pelos 

seguintes fatores: composição de águas intersticiais, sedimentos, pressão, fluxo de 

fluidos, tempo, tectônica, temperatura e eventos diagenéticos precoces (de Ross, 

1996). 
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Figura 28. Representação da inter-relação dos parâmetros controladores na 

diagênese. 

 

Fonte: Extraído de Baumhardt (2015). 

 Durante a diagênese, diferentes mecanismos e eventos ocorrem sob rochas, 

sendo eles: compactação, desidratação/hidratação, geração ou recristalização de 

minerais, diferenciação diagenética, dissolução diferencial e oxirredução de minerais 

e matéria orgânica (Worden & Burley, 2003). Os produtos desses eventos são 

extremamente relevantes, muitas vezes, aumentando ou diminuindo a porosidade.

 A compactação gera a redução do volume e porosidade de um pacote 

sedimentar, por vias químicas e físicas, decorrente do esforço compressional, durante 

a evolução deposicional (Suguio, 2003). Por compactação química entende-se a 

dissolução de minerais ocasionada pela pressão de esforços ao longo dos contatos 

intergranulares, enquanto que a compactação física é relacionada ao rearranjo entre 

grãos, fraturamento de grãos e esmagamento de sedimentos dúcteis (Worden & 

Burley, 2003). Como consequência deste mecanismo, a porosidade, em geral, sofre 

reduções em seus valores. 

 A desidratação e hidratação representam a entrada e saída de água da 

estrutura cristalina dos minerais, isto por via de reações químicas, modificando os 

volumes e características de minerais (Murray, 1964). De acordo com o evento 

(hidratação ou desidratação), a porosidade total pode aumentar ou permanecer a 

mesma formada no momento de deposição. 
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 A precipitação de novos minerais no arcabouço mineralógico e na matriz, 

praticamente in situ (Suguio, 2003). Pode-ser dividida em cimentação e substituição 

(Worden & Burley, 2003).  

A cimentação compreende uma das etapas mais importantes do processo, visto 

seu papel de concretizar a litificação dos sedimentos, consolidando-os e tornando-os 

em rocha. Gerada pela precipitação química (orgânica ou inorgânica) nos espaços 

porosos após a percolação de um fluido reativo formado por íons. Comumente, por 

causa da cimentação a porosidade é afetada negativamente, tendo seu valor 

reduzido. Como exemplo, podem ser gerados cimentos compostos por sílica, 

carbonatos, óxidos e sulfetos (Suguio, 2003).  

 O crescimento ou diminuição de um mineral, mantendo-se a mesma 

composição mineralógica, apenas mudando sua forma e orientação, é denominado 

recristalização (Chilingar et al., 1967). Um efeito comum da recristalização é aumentar 

o tamanho de cristais, o que consequentemente, diminui os espaços vazios 

intergranulares (Teixeira, 2015). 

 Em relação a diferenciação diagenética, Pettijohn (1957) define a mesma como 

o processo de redistribuição seletiva de materiais no interior de um pacote sedimentar, 

por dissolução e difusão. A dissolução diferencial pode atingir alguns minerais 

pesados, dissolvendo-os via atuação de fluidos intersticiais (Pettijohn, 1957). Tem-se 

assim o incremento da porosidade total, mesmo que a porosidade efetiva não seja 

afetada, pela não conectividade de poros. 

 Quanto a oxirredução de minerais e matéria orgânica, este evento é constituído 

por reações químicas de redução e oxidação, auxiliadas por bactérias anaeróbicas, 

que alteram a matéria orgânica original, além de gerar/transformar alguns minerais, 

como: pirita, marcassita e siderita (Teixeira, 2015). 

 Com isto, através destes eventos, a porosidade primária é afetada, diminuindo 

e/ou aumentando seus valores durante cada um dos estágios diagenéticos. O 

resultado disto é a formação da porosidade secundária, tão (ou mais) importante do 

que a primária para compreensão e exploração de recursos (água, óleo ou gás). 
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Figura 29. Tipos de porosidade secundária reconhecidos em estudos 

realizados por Gesicki (2007). 

 

Fonte: Extraído de Gesicki (2007). 

 A porosidade secundária é representada geralmente por nano, micro e 

mesoporos. Ressalta-se que a formação deste tipo de propriedade não exclui a 

porosidade primária, apenas a complementa ou altera.  

 Com isso, define-se o caráter influenciador da diagênese sobre a porosidade, 

que durante este processo, sin a pós-deposicional pode aumentar ou diminuir.  

Figura 30. Representação dos tipos de porosidade primária e secundária 

existentes em arenitos. 

 

Fonte: Adaptado de Aronchi (2017). 
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2.2.3. RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

PERMOPOROSAS 

 Diversas técnicas analíticas são utilizadas pela petrofísica para determinar 

propriedades de rochas reservatório, como rochas siliciclásticas. Nesta seção do 

trabalho são apresentadas restrições e características limitantes de três técnicas 

utilizadas largamente no estudo da porosidade e permeabilidade de arenitos, geradas 

pelos eventos geológicos relatados. 

2.2.3.1. EFEITO CANTONEIRA E RESTRIÇÃO DE ANÁLISES 

PETROGRÁFICAS PROVOCADA PELA PRESENÇA DE 

MICROPOROSIDADES 

 Descrito pela primeira vez por Crabtree et al em 1984, o “Efeito Cantoneira” 

(“Shelving Effect”) é um dos fatores, se não o maior, que mais contribuem para o 

aumento da imprecisão de dados de porosidade gerados por petrografia baseada no 

processo de segmentação por limiares, considerando que este causa uma distorção 

nos histogramas de distribuição de frequência relacionados as cores (RGB) 

encontradas na imagem, contabilizadas por números de pixels. Tais distorções, caso 

não corrigidas, geram dados incoerentes com a realidade da formação geológica, visto 

que o percentual de porosidade areal de lâminas delgadas é determinado através das 

frequências apresentadas nos seus respectivos histogramas. 

Segundo Gesicki et al (2009), este efeito é decorrente da presença de 

grãos/poros com bordas de contorno muito irregulares, que apresentam grande 

quantidade de pontos ou pixels de borda (edge points), que, infelizmente, acabam por 

representar uma quantidade significativa da porosidade calculada (Crabtree et al. 

1984).   

Os “edge points” constituem uma interface entre o poro e o mineral em formato 

de cunha, como demonstrado na figura 31. Nestas situações, um componente da 

lâmina sobrepõe o outro, ora o clasto/mineral sobrepõe o poro, ora o poro sobrepõe o 

mineral.  
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Figura 31. Representação do Efeito Cantoneira em seções delgadas. a) Poro 

sobrepondo o mineral; b) Mineral sobrepondo o poro. 

 

Fonte: Autoria Própria (2020) 

A consequência disto é uma mistura ótica de cada componente da imagem, 

ocasionada pela passagem de luz verticalmente sob a borda mais afinada do mineral. 

Tal mistura faz com que um alto número de pontos interfira nas modas dos 

histogramas, na maioria das vezes, suavizando picos, o que por consequência 

adultera os valores de porosidade da amostra. 

A solução para correção deste problema de detecção foi apresenta por 

Crabtree et al (1984). Foi-se relatado que clastos do arcabouço mineralógico 

comumente apresentam características padrão, como baixa saturação, alta 

intensidade e baixos valores de matiz, enquanto que poros preenchidos por fluidos de 

contraste, apresentam valores intermediários de matiz, saturação e intensidade. As 

bordas dos poros apresentam baixos valores de saturação e falsos poros possuem 

alta intensidade. 

Tabela 4. Componentes óticos de uma imagem de lâmina delgada. 

Componente 

Percepção 

do olho 

humano 

Matiz Saturação Intensidade 

PORO Azul 
Intermediário (entre 

verde e azul) 

Intermediária (em 

geral >30%) 

Variável (entre 7% 

e 75%) 

NÃO PORO Incolor 
Baixo (entre 

vermelho e verde) 

Baixa (em geral 

<30%) 

Alta (em geral 

>75%) 

BORDA DE PORO Azulado 

Variável (entre 

modas de 

frequência) 

Baixa a 

intermediária 

Variável (entre 7% 

e 75%) 
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FALSO PORO Azulado 

Variável (entre 

modas de 

frequência) 

Baixa a 

intermediária 

Alta (em geral 

>75%) 

Fonte: Reproduzido de Gesicki et al. (2009) 

Baseando-se nesta observação, descreve-se que a forma mais precisa de 

obtenção da porosidade pelo método de limiarização, deve considerar que 

intensidades com valores menores que 7% e maiores que 75% devem ser extinguidas, 

sendo que, valores de saturação menores que 5% devem ser ignorados (Gesicki et al 

(2009), Crabtree et al (1984)). Assim, este fenômeno torna-se um fator de atenção 

que deve ser observado pelo operador, para que erros desta natureza não ocorram. 

Quanto às restrições existentes na análise de microporosidades por vias 

petrográficas, é evidenciado na literatura que o fator limitante de maior impacto na 

detecção deste tipo de porosidade em seções delgadas, é a resolução da imagem 

capturada, ou seja, o tamanho que cada pixel assume devido a lente de aumento 

utilizada no microscópio no momento de captura da fotografia e o processamento da 

imagem. A maioria dos microscópios óticos utilizados nestas práticas experimentais 

não possuem lentes de aumento que alcancem a escala necessária, e por este motivo, 

este método analítico é impreciso para a detecção de microporosidades (Gesicki et al, 

2009). 

Formada, quase que totalmente, durante a diagênese, microporosidades 

geralmente se concentram em imediações de contato grão a grão e em frações finas 

de cimento ou matriz. Devido a este padrão de ocorrência, arenitos que apresentam 

cimento de argilominerais em quantidades superiores à 10%, conhecidos como 

wackes, geram resultados de porosidade pouco precisos por esta técnica, visto a 

ineficácia da mesma em considerar este tipo de porosidade em seus cálculos. Por 

este motivo, não é indicado o uso da petrografia para determinar a porosidade 

presente em wackes. 
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2.2.3.2. INFLUÊNCIA DA MINERALOGIA NA ANÁLISE DE 

POROSIDADE E PERMEABILIDADE NA TÉCNICA DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR  

 Elencada como uma das técnicas de maior abrangência e sucesso no estudo 

de formações geológicas, especialmente na análise de poros em reservatórios, a RMN 

é versátil, segura, acurada e financeiramente viável para grande maioria dos que a 

utilizam. Entretanto, a técnica possui caráter relativamente sensível, visto as 

alterações e erros que a mesma pode apresentar em seus dados, devido a influências 

e efeitos susceptíveis, tais como o efeito da presença de minerais para- e 

ferromagnéticos na distribuição dos tamanhos de poros (DTP), na susceptibilidade e 

relaxação superficial (𝜌). 

  De uma forma geral, arenitos são formados majoritariamente por quartzo e 

feldspato, mas também podem possuir outros minerais em seu arcabouço, como mica, 

argilominerais, minerais opacos e etc. Cada um destes minerais que compõe as 

rochas possui susceptibilidades magnéticas próprias, relacionadas a composição 

química dos mesmos, especificamente a concentração de Fe, V, Ni e Cr. 

Tabela 5. O magnetismo e a susceptibilidade magnética de diferentes minerais 

e compostos presentes em amostras de rochas de formações produtoras de óleo e 

gás. 

 

Mineral Magnetismo 
Densidade 
[gr/cm3] 

Susceptibilidade 
Mássica [SI 10-6 

m3/kg] 

Susceptibilidade 
Volumétrica [SI 10-6] 

Magnetite Ferro 5,15 500-1116 2,58E6 - 5,75E6 

Goethite Ferro 3,8 0,35-0,7 1330-2660 

Pyrrhotite Ferro 4,61 50-53 2,31E5-2,44E5 

Pyrite Para 5,01 0,3 1503 

Chlorite Para 3,2 0,0219-0,4843 70-1550 

Fe-Chlorite Para 3,2 0,9 2880 

Ilite Para 2,75 0,15 412,5 

Montmorrilonite Para 2,35 0,14 329 

Quartz Dia 2,65 -0,0062 -16,42 

Calcite Dia 2,71 -0,0051 -13,8 

Dolomite Dia 2,84 -0,0134 -38 

K-Feldspar Dia 2,56 -0,0058 -14,85 
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Kaolinite Dia 2,6 -0,019 -49,4 

Fonte: Reproduzido e Adaptado de Saidian & Prasad (2015) 

De acordo com a concentração destes minerais e sua disposição na fábrica das 

rochas, diferentes gradientes de susceptibilidade (∆𝜒) são formados nas interfaces 

poro-mineral, estes por sua vez, acabam por causar distorções nos campos 

magnéticos locais, que influenciam a relaxação superficial (Souza, 2012; Livo, 2015).  

A consequência de tais influências são alterações nos tempos de relaxação 

longitudinal e transversal da rocha, visto a relação existe entre T1,2 e 𝜌: 

 (
1

𝑇1,2
) = 𝜌1,2

𝑆

𝑉
 (12) 

 

 

(
1

𝑇1,2
)

𝑉

𝑆
= 𝜌1,2 (13) 

Onde: 

𝑆 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜 𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜  

Devido a tais variações nos tempos de relaxação magnética, os valores de 

distribuição dos tamanhos de poros são modificados, gerando inconsistências com a 

realidade da amostra. 

Saidian & Prasad (2015), ao estudar o efeito da mineralogia na relaxação 

superficial de rochas das Formações Middle Bakken e Three Forks, identificaram 

que 𝜌 tem correlação direta com a concentração de sítios magnéticos, estando então 

em função dos mesmos. No estudo desenvolvido pelos autores, quatro observações 

relacionadas a susceptibilidade magnética puderam ser estabelecidas:  

i) Na maioria dos casos, impurezas/minerais que são abundantes em 

baixas profundidades (ambientes oxidantes), possuem alta 

susceptibilidade magnética; 
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ii) A susceptibilidade magnética da matriz porosa aumenta 

monotonamente com a concentração de impurezas/minerais ferro- e 

paramagnéticos; 

iii) As impurezas/minerais magnéticos são distribuídos por toda a matriz 

porosa devido a mistura de grãos e a precipitação química/cimentação 

desenvolvida na diagênese; 

iv) A relaxação superficial aumenta monotonamente com o crescimento da 

concentração de impurezas magnéticas. 

Livo (2016), ao avaliar arenitos da Formação Fontainebleau, reafirmou as 

observações realizadas por Saidian & Prasad (2015), relatando a presença de 

minerais paramagnéticos em cimentos precipitados (em pequenas quantidades), que 

causavam distorções na relaxação magnética, aumentando seus valores 

sucintamente. Em complemento, Livo (2016) reconheceu que mesmo em pequenas 

concentrações, esses tipos de minerais, fazem com que a relaxação transversal (T2) 

seja muita mais rápida, o que gera diversos problemas para a interpretação da DTP 

na matriz e geração de dados sobre a porosidade como um todo. 

Diferente da técnica de petrografia, a RMN é capaz de determinar a DTP, 

inclusive de microporos, isto a partir dos picos de intensidade em função da relaxação 

transversal (T2). A interpretação de tais gráficos de relaxação é dada a partir da razão 

superfície/volume (
𝑆

𝑉
). Picos longos representam poros com superfícies e volumes 

grandes, como macro- e mesoporos, enquanto que picos curtos, comumente 

representam microporosidades, visto que sua razão entre as dimensões é menor. 

Ressalta-se que para que este tipo de análise, é necessário assumir um regime de 

difusão rápida dos fluidos intersticiais, afim de que todo T2 seja uniforme. 
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Figura 32. Determinação do tempo de T2 através do decaimento magnético 

(relaxação) e sua relação com tamanho de poro, utilizando para isso da Transformada 

Inversa de Laplace. 

 

Fonte: Extraído de Coaste et al. (1999) 

Jácomo et al (2019), analisando arenitos da Formação Fontainebleau, 

utilizaram da técnica de RMN para determinar a porosidade dos mesmos, e obtiveram 

sucesso em tais avaliações. Os picos gerados na relaxação das amostras 

demonstraram a presença de micro, meso e macroporosidades. Inclusive, 

evidenciaram um fenômeno de conservação da porosidade devido a precipitação 

anômala de cimento de quartzo durante a diagênese. No referido trabalho, três picos 

foram gerados, os dois menores eram referentes a microporosidade intergranular e a 

microporosidade presente em microcristais de quartzo (precipitados em superfícies de 

grãos), enquanto que o pico de maior duração era referente a meso- e 

macroporosidades. 

Em relação a porosidade (𝜙𝑅𝑀𝑁), a consequência da presença de minerais 

magnéticos na matriz está relacionada ao aumento da intensidade de sinais de RMN 
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na análise, que por sua vez, causam distorções no valor de porosidade presente, visto 

sua relação com a mesma (Equação 14): 

 
𝜙𝑅𝑀𝑁 =

𝐼𝑅𝑉𝐴

𝐼𝐴𝑉𝑅
 (14) 

Onde: 

𝐼𝑅 e 𝐼𝐴 =  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑀𝑁; 

𝑉𝐴 e 𝑉𝑅 =  𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐ℎ𝑎, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒. 

A permeabilidade (K) analisada pela técnica de RMN foi originalmente descrita 

através do modelo de Kenyon, que com o passar dos anos foi modificado e alterado, 

chegando a seguinte relação: 

 𝐾𝑆𝐷𝑅 = 𝑎𝜙𝑏𝑇2𝐿𝑀
𝑐Δ𝜒𝑑 (15) 

Onde: 

Δ𝜒 =  𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎; 

𝜙 =  𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑇2𝐿𝑀 =  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥𝑎çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙; 

𝑎, 𝑏 𝑒 𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑙𝑖𝑡𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜  

Como é evidenciado acima, a permeabilidade está intimamente ligada a 

porosidade total e ao gradiente de susceptibilidade magnética (Silva, 2014). Uma vez 

que estes fatores são alterados ou sofrem determinados distúrbios devido a efeitos 

magnéticos, a permeabilidade também sofre mudanças, que acabam por resultar em 

dados incorretos de “K”. 
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2.2.6. DETERMINAÇÃO DE CORRELAÇÕES EXISTENTES ENTRE AS 

TÉCNICAS DE RMN, GÁS INERTE E PETROGRAFIA, POR MEIO DA 

POROSIDADE 

 Buscando estabelecer relações e avaliar divergências entre valores de 

porosidade proporcionados por cada uma das técnicas abordadas por este estudo 

(RMN, Injeção de Gás Inerte e Petrografia), foi-se realizada uma avaliação estatística 

de dados reais de porosidade gerados por autores do mesmo grupo de pesquisa, ou 

de grupos parceiros, no qual se insere a orientadora desta monografia.  

Os dados utilizados foram cedidos por Rodrigo de Oliveira Silva (2014) e André 

Marconato (2007), que produziram os mesmos por meio de metodologias que 

seguiram as descrições procedimentais demonstradas no referencial bibliográfico 

deste trabalho. As amostras utilizadas são provenientes do afloramento da Formação 

Pedra das Torrinhas, pertencente ao Grupo Guaritas (cerca de 535 Ma), unidade 

superior da Bacia do Camaquã. Esta bacia é composta, majoritariamente, por arenitos 

e conglomerados, que se distribuem em sucessões sedimentares que datam do final 

do Neoproterozóico e início do Paleozóico, com afloramento na porção Centro-Sul de 

Rio Grande do Sul (Marconato, 2007). 

Na figura 33 é demonstrado o local de extração de cada uma das amostras das 

rochas, bem como, na figura 34, é apresentado um exemplar dos plugues que foram 

produzidos para avaliação da porosidade. 
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Figura 33. Afloramento do Grupo Guaritas, onde o Formação Pedra das Torrinhas 

está presente. Na imagem são indicados os locais de extração de algumas das 

amostras APT’s utilizadas neste trabalho, isto com o detalhamento da estratigrafia. 

 

Fonte: Extraído de Marconato (2007). 

Figura 34. Exemplo de plugues amostrados da Formação Pedra das Torrinhas. 

 

Fonte: Extraído de Silva (2014). 
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Para avaliar a correlação e ajuste existente entre as técnicas, alçou-se mão de 

um processo que aplicou métodos estatísticos para definir os valores do coeficiente 

de determinação (R2) e do coeficiente de Pearson (R) existentes entre os conjuntos 

de dados avaliados.  

Figura 35. Exemplo de determinação da correlação existente entre duas 

variáveis. 

 

Fonte: Extraído de Silva (2014) 

O início do processo consistiu em realizar a coleta e organização dos dados de 

porosidade extraídos dos referentes trabalhos (infelizmente, a pandemia 

impossibilitou a aquisição de novos dados de porosidade pela técnica de RMN, 

prevista incialmente no projeto). Desta forma, algumas das amostras que foram 

analisadas não possuíam sua porosidade determinada por todas as técnicas 

consideradas neste trabalho, em muitos casos, tem-se apenas os resultados obtidos 

por 2/3 das técnicas consideradas. Assim sendo, realizou-se principalmente a análise 

da correlação entre as técnicas de petrografia e gás inerte, por possuírem mais dados 

do que as avalições que envolvem a técnica de RMN.  

Tendo realizado esta primeira etapa, foi iniciada a avaliação por pares das 

técnicas. Na análise, utilizou-se do programa de software de computador “Excel®” para 

executar análises de colinearidade e regressão linear. Os seguintes passos foram 

cumpridos: 
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i) Os dados foram plotados em um gráfico de dispersão e uma reta de 

aproximação linear entre os pontos foi gerada; 

ii) Através da aproximação, os valores de R e R2 foram calculados, 

seguindo a equação 16 e 17: 

 

 
𝑹 =

∑(𝒙𝒊 − �̅�)(𝒚𝒊 − �̅�)

√((∑(𝒙𝒊 − �̅�)𝟐)(∑(𝒚𝒊 − �̅�)𝟐))
 

 

(16) 

   

 𝑹𝟐 = 𝑹 ∗ 𝑹 (17) 

Com isso, os valores de intensidade, a forma e tipo das correlações foram 

interpretados.  
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2.3. RESULTADOS  

• CORRELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS TÉCNICAS DE RMN, GÁS INERTE 

E PETROGRAFIA 

Compreende-se que as variáveis, aqui assumidas como as técnicas analíticas, tem 

como fator comum para geração de dados de porosidade, o número/dimensão de 

poros e as características físicas das rochas, isto permite que sejam feitas análises 

de correlação entre as mesmas.  

Devido aos espaços vazios serem o principal fator para geração de valores sobre 

as três técnicas, correlações positivas entre as mesmas são esperadas. 

Hipoteticamente, se temos duas amostras, A e B, e sabemos que B tem maior 

porosidade que A, espera-se que em todas as três técnicas seja apresentado um 

crescimento nos valores de porosidade entre A e B, de maneira proporcionalmente 

similar. 

Para determinar as correlações, os dados das amostras da Formação Pedra das 

Torrinhas, contidos na tabela 6, foram utilizados. 

Tabela 6. Conjunto de dados de porosidade APT’s (Formação Pedra das 

Torrinhas) gerados por diferentes metodologias de avaliação permoporosa. 

 Dados de Porosidade 

Amostra φ Lâm (%) φ Gás (%) φ RMN(%) 

APT04a 5,53 14,2 - 

APT04b 11,22 12,8 12,8 

APT04c 13,1 7,6 - 

APT04e 10,86 8 8,7 

APT04f 7,93 9,5 6,9 

APT04g 9,08 8,3 9,5 

APT08a 4,74 9,7 6,83 

APT08b 13,14 11 13,6 

APT08d 3,22 9,6 7,89 

APT08e 10,71 - 10,4 

APT08f 0 6 5,3 

APT08g 0 5,2 4,4 

APT08h 7,33 - 7,6 

APT13a 11,97 11,1 - 

APT13b 7,81 12,5 - 
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APT13c 0 5,2 - 

APT13d 5,75 8,8 - 

APT13e 12,96 10,5 - 

APT17a 6,76 13,2 11,8 

APT18a 0,42 7,1 - 

APT18b 0 5,9 - 

APT18d 2,96 9,4 - 

APT19a 6,1 11,4 11,4 

APT21b 0 7,2 - 

APT22a 0 - 7,3 

APT22b 0,33 6,4 - 

APT22c 0,56 6,7 7,2 

APT22d 0 9,2 - 

APT22e 0 6,3 - 

APT22f 1,36 6,7 - 

APT22g 0 6,3 - 

APT22h 3,01 9,9 - 

APT22i 5,39 8,9 - 

APT22j 1,71 9,6 - 

APT23a - 13 - 

APT23b 8,86 12 - 

Fonte: Extraído de Silva (2014) e Marconato (2007) 

Os resultados encontrados para a avaliação de correlação em pares são 

apresentados a seguir: 

a) Petrografia x Injeção de Gás Inerte 

Figura 36. Gráfico de correlação entre as técnicas de Petrografia e Injeção de Gás 

Inerte. 
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Fonte: Autoria Própria (2021) 

Neste primeiro par, os valores encontrados foram: R=0,616035 e R2=0,3795. 

Esses dados demonstram que ambas as técnicas se correlacionam positivamente e 

de maneira mediana, bem como, descrevem, por meio de R2, que a técnica de gás 

inerte não é capaz de explicar os valores de porosidade gerados por petrografia 

consideravelmente.  

Pode-se explicar tais ocorrências de acordo com a compreensão de como as 

técnicas se desenvolvem. Enquanto a porosidade por gás inerte avaliou micro, meso 

e macroporosidades, a petrografia possivelmente avaliou apenas macro e 

mesoporosidades. 
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b) RMN x Injeção de Gás Inerte 

Figura 37. Gráfico de correlação entre as técnicas de RMN e Injeção de Gás 

Inerte. 

 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

No segundo caso, os valores encontrados foram: R=0,846028 e R2=0,71588. Os 

mesmos demonstram que as técnicas de RMN x Gás Inerte possuem uma correlação 

positiva altíssima, e que boa parte dos valores de porosidade gerados pela técnica de 

RMN estão presentes nos valores de gás inerte. Esta ocorrência se deve ao fato de 

que ambas as técnicas são capazes de avaliar todos os tipos de porosidade, desde 

micro até macroporos. As diferenças de valores aqui apresentadas podem ser 

resultado da influência de efeitos que atuam sobre a técnica de RMN, como o efeito 

de impurezas magnéticas no arcabouço mineralógico das rochas, ou, de outros 

fatores ainda não considerados ou descobertos. 

c) Petrografia x RMN 
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Figura 38. Gráfico de correlação entre as técnicas de RMN e Petrografia. 

 

Fonte: Autoria Própria (2021) 

 No terceiro par, os seguintes valores foram encontrados: R= 0,76362 e R2= 

0,5831. A partir destes é possível compreender que as técnicas se correlacionam de 

maneira mediana e positiva, e que os valores de ∅𝑅𝑀𝑁 representam apenas metade 

dos valores gerados pela petrografia. Compreende-se que isto pode ser devido a 

diferença existente a metodologia e capacidades de cada uma das técnicas. Enquanto 

a Petrografia avalia meso e macroporos, a RMN avalia todos os tipos de poros, 

gerando, na maioria das vezes, valores maiores. 

Comparando os valores de correlação apresentados e as angulações aparentes 

das retas de aproximação demonstradas nos gráficos, fica claro que as técnicas de 

RMN e Gás Inerte avaliam poros de maneira muito similar, demonstrando certa 

equivalência em seus resultados, enquanto que a Petrografia não. 
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2.4. DISCUSSÃO 

• A INFLUÊNCIA DE PROCESSOS SEDIMENTARES NA POROSIDADE E 

PERMEABILIDADE 

Por meio das informações apresentadas é possível reconhecer o papel 

fundamental do transporte de partículas e dos eventos de diagênese na formação da 

porosidade e permeabilidade de rochas, seja na porosidade primária e secundária ou 

na permeabilidade relativa, efetiva e absoluta.  

O efeito do transporte sobre a geração da porosidade primária concentra-se em 

momentos iniciais, através de influências geradas por características de agentes de 

transporte sobre aspectos texturais, desenvolvidas por meio de alterações da 

morfometria de partículas. Já o efeito da diagênese, por sua vez, afeta a porosidade 

e permeabilidade por meio de alterações físicas promovidas por eventos físicos e 

químicos que ocorrem em momentos pós deposição.  

 

• LIMITAÇÕES TÉCNICAS E ADVERTÊNCIAS NA ANÁLISE DE POROSIDADE 

E PERMEABILIDADE DEVIDO A CARACTERÍSTICAS TEXTURAIS E 

MINERALÓGICAS 

Neste estudo, durante diversos momentos, demonstrou-se que técnicas analíticas 

amplamente utilizadas em seus nichos estão susceptíveis a diversos efeitos que 

podem vir a atrapalhar a obtenção de dados acurados e precisos, em especial, 

aqueles relacionados as características físicas e mineralógicas de amostras. 

Na geração de dados de porosidade, as técnicas de RMN e Petrografia 

demonstraram ser influenciadas por dois efeitos de grande impacto sobre seus 

valores, o efeito da presença de minerais magnéticos nos tempos de relaxação T1 / T2 

e o efeito cantoneira presente nas bordas de poros.   

Além de não ser capaz de determinar espaços vazios em escalas micro e 

nanométricas devido a resolução, a petrografia por limiarização de histogramas sofre 

com o “efeito cantoneira”, promovido por distorções ópticas ocorridas no microscópio 

de análise devido a morfologia irregular de grãos.  
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Mesmo sendo descrita uma solução prática para este problema, a relevância deste 

concentra-se na idéia de que o operador que estiver avaliando as porosidades de 

lâminas delgadas deve estar atento, e ao realizar a limiarização e gerar histogramas, 

avaliar os percentuais descritos como característicos do “shelving effect”, os 

desconsiderando no cálculo de porosidade. Isto nos leva a afirmação de que este 

fenômeno se torna um fator de atenção para esta técnica, visto que, caso ignorado, 

pode gerar diversos problemas em cadeia nas análises de formações geológicas. 

Ainda assim, a técnica é amplamente utilizada, principalmente em reservatórios de 

hidrocarbonetos, dada à dificuldade (e altos custos) para se obter amostras para 

aplicação das outras técnicas de análise de porosidade 

 A técnica de Ressonância Magnética Nuclear, por sua vez, sofre o impacto da 

intervenção da composição mineralógica da rocha na obtenção de dados de 

permeabilidade e porosidade. Por ser relativamente sensível a presença de minerais 

e outras impurezas magnéticas, quando se utiliza desta técnica para avaliação de 

propriedades petrofísicas em rochas com alto teor de minerais para- e 

ferromagnéticos, deve-se ter em mente certa imprecisão dos dados, visto que a 

relaxação superficial magnética e o gradiente de susceptibilidade magnética 

(utilizados nos cálculos de permeabilidade e porosidade) são afetados/alterados, 

mesmo que ligeiramente. Infelizmente, na literatura não se é descrito um 

procedimento padrão que venha a solucionar tal problema de maneira definitiva, como 

ocorre no caso do efeito cantoneira. 

 Quanto a Injeção de Gás Inerte, em sua forma de aplicação para determinação 

da porosidade e permeabilidade não é descrito na literatura nenhum tipo de efeito 

concretamente, no entanto, em diversos estudos que a envolvem, são relatados 

eventos que acabam por causar valores errôneos ou inconsistentes, dentre eles 

temos: diferenças instrumentais, limpeza incorreta do plugue/core, injeção insuficiente 

ou distinta de gás para gerar pressão (Sun et al., 2016). 

• USO COMPLEMENTAR DE TÉCNICAS PERMOPOROSAS PARA GERAÇÃO 

DE DADOS ACURADOS E COMPLETOS 
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Um dos objetivos do presente trabalho de conclusão de curso foi evidenciar a 

complementariedade existente entre as técnicas analíticas abordadas, evitando a 

geração de comparações com a finalidade de elencar a melhor dentre as três.  

Todas as características que foram detalhadas nesta monografia permitem o 

estabelecimento de relações de vantagem e desvantagem entre as metodologias, 

principalmente, quando buscamos realizar avaliações de porosidade.  

A técnica de petrografia, por exemplo, possui diversos pontos de desvantagem 

frente as outras duas técnicas. Por ser baseada em imagens bidimensionais, é 

impedida de determinar a permeabilidade de corpos porosos, e, por não ter resolução 

de imagem suficientemente capaz de alcançar nanômetros, é impossibilitada de 

calcular microporosidades. Por outro lado, a mesma oferece vantagens em relação à 

RMN e Injeção de gás inerte, como a possibilidade de se avaliar o tipo e geometria de 

poros (parâmetro importante para ocorrência e desenvolvimento da permeabilidade). 

A Ressonância Magnética Nuclear possui diversas vantagens, especialmente em 

relação à Petrografia. A viabilidade de se calcular valores de porosidade (micro, meso 

e macro) e permeabilidade de maneira acurada e in situ é o fator de maior vantagem 

da mesma em relação as outras metodologias. Entretanto, a imprecisão de valores 

causada pela presença de minerais magnéticos é um fator de grande desvantagem 

em relação a Injeção de Gás Inerte.  

Despontando como uma das técnicas mais acuradas e precisas dentre as 

avaliadas neste trabalho, a Injeção de Gás Inerte demonstra possuir poucos, senão 

nenhum, efeito susceptível que venha interferir em seus valores consideravelmente. 

Na literatura, muitos autores relatam que ao utilizarem a mesma em seus 

experimentos perceberam que diferentes resultados de porosidade e permeabilidade 

para uma mesma formação haviam sido obtidos, no entanto, ainda não são claras as 

motivações para tal, a não ser erros humanos provocados por diferentes operadores 

e erros instrumentais provocados por diferenças materiais. Uma grande desvantagem 

da Injeção de Gás Inerte é a inviabilidade de ser aplicada in situ, visto que a mesma 

não possui design capaz de suportar as condições físico-químicas existentes em 

poços de perfuração com grandes profundidades. 
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Por meio de todas estas desvantagens e vantagens fica claro o quão 

complementares são estas técnicas para a obtenção de dados petrofísicos acurados, 

precisos e completos.  

O uso destas técnicas em conjunto, quando possível e viável financeiramente, é 

indicado, afim de alcançar resultados de alta qualidade. No entanto, compreende-se 

que comumente não é possível realizar tal ação. Portanto, para evitar a perda de 

informações relevantes para uma formação geológica, é indicado que se busque 

compreender o contexto das amostras de rocha a serem analisadas, para que a 

técnica que mais se adeque as condições seja aplicada.  
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3. CONCLUSÃO 

  Neste trabalho de conclusão de curso, mesmo que por meio de uma revisão 

bibliográfica, foi possível obter um amplo panorama dos principais efeitos causadores 

de incertezas entre as técnicas analíticas existentes na obtenção de dados de 

porosidade. As influências de características físicas de arenitos, como trama do 

arcabouço e composição mineralógica, sobre os resultados de porosidade gerados 

pelas metodologias analíticas foram descritas e avaliadas.  

As análises estatísticas desempenhadas necessitam de um número maior de 

dados para concretização de afirmações, no entanto, mesmo que de forma preliminar, 

pôde-se obter o mapeamento de inter-relações existentes entre as técnicas analíticas, 

promovido pela forma de determinação da porosidade. Comparando os valores de 

correlação apresentados (R), fica claro que as técnicas de RMN e Gás Inerte avaliam 

poros de maneira muito similar, demonstrando certa equivalência de valores, 

enquanto que a Petrografia não. As correlações que envolviam a Petrografia foram as 

que apresentaram os menores valores, isto porque a mesma tem uma metodologia 

de execução de determinação da porosidade que não contempla determinados tipos 

de espaços vazios, como microporos. Por outro lado, há que se considerar que o 

volume de microporos muitas vezes correspondem ao volume de água irredutível 

(geralmente desconsiderado em avaliações que buscam analisar reservatórios), o que 

também favorece a aplicação desta técnica. 

Através deste trabalho, um esclarecimento das influências e efeitos que 

processos geológicos (transporte, deposição, soterramento e diagênese) exercem 

sobre a geração/destruição da porosidade e da permeabilidade foi amplamente 

abordado. 

Uma descrição de métodos que propõe o uso complementar das técnicas para 

a avaliação das propriedades petrofísicas foco deste trabalho foi estabelecida, afim 

de que os dados de interesse apresentem cada vez mais um número maior de 

informações, o que irá propiciar, por exemplo, o desenvolvimento de modelos de 

reservatórios mais acurados e precisos. 

É esperado que em estudos futuros o presente trabalho venha servir de 

referência para norteamento e otimização do uso das técnicas de Ressonância 
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Magnética Nuclear, Injeção de Gás Inerte e Petrografia de segmentação por 

limiarização de histogramas. 

  

.  
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