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RESUMO: Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma análise não-destrutiva comumente 
utilizada para caracterização de reservatórios, a fim de estimar a distribuição de tamanhos de 
poros, saturação de fluidos, permeabilidade e porosidade. A compreensão do comportamento 
do espaço poroso de uma rocha é essencial para exploração de petróleo, pois este fator 
influencia tanto na capacidade de armazenamento de fluido quanto na sua condutividade 
hidráulica, afetando a estimativa da permeabilidade e, consequentemente, o potencial de 
produção do reservatório. Os principais fatores que controlam a porosidade de uma rocha 
estão relacionados com as condições de deposição e a posterior diagênese sofrida pela 
mesma. Por isso, quando se trata de rochas carbonáticas, a complexidade destas no que se 
refere às fases diagenéticas pode dificultar o entendimento do comportamento do espaço 
poroso e, com isso, influenciar na medida e estimativa de permeabilidade do reservatório. 
Assim, devido à sua heterogeneidade, a estimativa do parâmetro de permeabilidade utilizada 
pela RMN muitas vezes pode se tornar imprecisa, em contraste ao que se observa em rochas 
siliciclásticas, em que esta técnica é rotineira e muito disseminada na indústria. Além disso, 
poucos trabalhos foram realizados especificamente em coquinas – rochas carbonáticas 
formadas pela acumulação de conchas. Portanto, este trabalho tem como objetivo testar as 
equações de Timur-Coates (TC) e Schlumberger-Doll-Research (SDR), usuais na indústria 
para estimar a permeabilidade a partir de RMN, em coquinas da Formação Morro do Chaves, 
de idade Jiquiá (~Barremiano/Aptiano) da Bacia Sergipe-Alagoas, análogo as rochas do Pré-sal 
das bacias de Campos e Santos. Para isto, foram extraídos 46 plugues de um testemunho 
contínuo de sondagem (UFRJ 2-SMC-02-AL), que atingiu aproximadamente 150 metros, 
perfurados na pedreira Atol, propriedade da empresa Intercement, no Município de São Miguel 
dos Campos (AL). Estes foram submetidos aos ensaios de petrofísica de rotina para medição 
de porosidade e permeabilidade. Posteriormente, foram saturados em KCl (30Kppm) e sujeitos 
à análise de T2 em equipamento GeoSpec 2MHz. A partir dos resultados, pôde-se otimizar os 
valores para os coeficientes litológicos das duas equações, comparando-os aos valores de 
permeabilidade medida (rotina) e estimada (RMN) com os valores fixos e conhecidos de 
literatura. Por fim, observa-se que a estimativa de Timur-Coates (TC) apresentou os valores 
mais próximos aos de petrofísica básica do que SDR. Dito isto, conclui-se que a dedução da 
permeabilidade através da técnica de Ressonância em rochas com petrofísica complexa como 
coquinas, apresenta-se satisfatória quando os coeficientes litológicos são otimizados, e não 
fixos, como é comumente feito para rochas siliciclásticas. 
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