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No Brasil, o estudo de rochas carbonáticas tornou-se muito importante devido à descoberta de 

reservatórios petrolíferos dessa natureza no intervalo Pré-sal. As coquinas do intervalo Pré-sal, 

que são rochas carbonáticas de origem lacustre extremamente heterogêneas dos pontos de 

vista deposicional e diagenético, por exemplo, apresentam grandes variações espaciais 

relacionadas à porosidade e permeabilidade, o que as tornam reservatórios muito complexos. 

O estudo teve como objetivo a avaliação de técnicas analíticas como a permoporosimetria a 

gás, a microtomografia computadorizada por raios X (micro-CT), e a análise digital de imagens 

(ADI) em lâminas petrográficas para a caracterização do sistema poroso de coquinas da 

Formação Morro do Chaves. Utilizaram-se seis plugues obtidos de uma seção de 

aproximadamente sete metros de um testemunho de sondagem proveniente da mina São 

Sebastião (antiga pedreira Atol), Munícipio de São Miguel dos Campos (AL). Ensaios de 

permoporosidade e micro-CT foram realizados em todos os plugues coletados. Os ensaios de 

permoporosimetria a gás foram realizados utilizando dois equipamentos (CoreLab UltraPore-

300 e UltraPerm-600); cujos resultados de porosidade (efetiva) foram utilizados como 

referência para comparação com as outras técnicas (micro-CT e ADI). A microtomografia 

computadorizada por raios X, foi realizada em um microtomógrafo SkyScan/Bruker. A análise 

digital de imagens (ADI) foi realizada em imagens digitais adquiridas das lâminas petrográficas 

(microscópio ZEISS M2m, aumento 5X) confeccionadas a partir de cada plugue, onde as 

imagens foram processadas nos programas COREL PHOTO PAINT® e ImageJ®. Pode-se 

observar que a técnica de ADI, apesar de mensurar a porosidade total em 2D, apresentou uma 

ótima correlação com a porosidade efetiva (3D) obtida pela permoporosimetria, devido à 

natureza, frequência e tamanhos dos poros nas diferentes amostras (litofácies); enquanto que, 

devido a resolução das imagens de micro-CT, a quantificação da porosidade total por esta 

técnica 3D apresentou uma má correlação com a porosidade efetiva por permoporosimetria. Os 

resultados mostram que os maiores valores de porosidade (e permebalidade) encontrados são 

devido ao alto grau de dissolução e baixo grau de compactação das coquinas; e que, a 

dissolução, a compactação, a cimentação e o conteúdo siliciclástico são modificadores da 

porosidade (e permeabilidade). Para melhor caracterizar o sistema poroso destas coquinas, 

mostrou-se importante integrar os diferentes resultados obtidos a partir de cada técnica, para a 

obtenção de resultados mais confiáveis. 
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