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RESUMO: Reservatórios petrolíferos constituídos por coquinas são raros no registro geológico 
e apresentam grande complexidade e heterogeneidade em seu sistema poroso. A Formação 
Morro do Chaves (Barremiano-Aptiano da Bacia de Sergipe-Alagoas) apresenta uma sucessão 
sedimentar de espessura aproximada de 200 m constituída por coquinas intercaladas a 
arenitos e folhelhos depositados em paleoambiente lacustre, sendo considerada um importante 
análogo para reservatórios produtores de hidrocarbonetos do intervalo Pré-sal das bacias de 
Campos e Santos. As coquinas podem apresentar variações faciológicas significativas, que 
influenciam diretamente no tipo e no valor da porosidade; além disso, são altamente 
susceptíveis a processos diagenéticos, que modificam seu sistema permo-poroso. O objetivo 
deste trabalho é categorizar os tipos de poros existentes no intervalo de coquinas da Formação 
Morro do Chaves utilizando técnicas em 2D e 3D e, ainda, realizar uma comparação entre os 
valores de porosidade medidos através das diferentes técnicas. Foram utilizadas 135 amostras 
(lâminas delgadas e plugues) de quatro testemunhos de sondagem, de cerca de 150 metros de 
espessura cada, provenientes da pedreira Atol, localizada no Município de São Miguel dos 
Campos (AL). Nos intervalos foram identificadas porosidades primárias e secundárias dos tipos 
interpartícula, móldica, vugular e intercristalina. A quantificação da porosidade foi realizada por 
meio de Análise Digital de Imagem – ADI (técnica em 2D), utilizando lâminas delgadas, através 
do software IMAGEJ-JPORE e comparada com os dados de porosímetro de expansão a gás 
em plugues (técnica em 3D), para estabelecer a relação dos valores das técnicas em cada 
amostra. Os resultados foram agrupados em três classes: GR1; alta correlação entre os 
valores de análise digital de imagem e porosímetro (diferença entre os resultados é <5%), GR2; 
correlação intermediária (diferença entre os resultados de 5 a 10%) e GR3; correlação baixa 
(diferença entre os resultados >10%). Os resultados de porosidade utilizando o IMAGEJ-
JPORE apresentam variações de 0,29% a 24,11%, enquanto no porosímetro, a variação é de 
3,26% a 24,87%. 72% das lâminas foram classificadas como GR1, 25% como GR2 e apenas 
3% como GR3. Assim, foi possível categorizar os tipos de poros existentes no intervalo de 
coquinas da Formação Morro do Chaves, relacionando-os com o resultado da correlação entre 
as técnicas em 2D e 3D. O resultado de correlação se apresenta satisfatório e sendo 
influenciado pelos fatores como litologia, tamanho dos poros, tipos de poros e quantidade de 
matriz.  
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