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RESUMO: A Bacia do Amazonas é uma sinéclise intracratônica que se desenvolveu na porção 
setentrional do continente Sul-Americano, possui uma área de 500.000 km² e se localiza no 
norte do Brasil abrangendo os estados do Amazonas e do Pará. A Formação Monte Alegre 
compõe a porção basal do Carbonífero Superior da Bacia do Amazonas, e é composta por 
conglomerados basais, arenitos de granulação média com estratificação cruzada de médio 
porte. Estratigraficamente, os arenitos da Formação Monte Alegre apresentam potencial para 
reservatório de óleo e gás. Com isso, o objetivo do presente trabalho é efetuar uma 
caracterização comparativa da porosidade e permeabilidade dos arenitos de duas áreas 
distintas da Fm. Monte Alegre, a área Monte Alegre na borda norte da bacia junto a cidade 
homônima, e a área Médio Tapajós, na borda sul, nas próximas da cidade de Itaituba (PA), 
com a utilização de diferentes técnicas analíticas. São elas: a microtomografia 
computadorizada de raios X (micro-CT) a descrição macroscópica e em lupa das amostras, a 
descrição petrográfica e a média quantitativa da permeabilidade através da injeção de ar. O 
micro-CT é uma técnica não destrutiva, de alta resolução que permite a obtenção de imagens 
tridimensionais das amostras estudadas, bem como a quantificação da área, volume total e 
volume de vazios. A análise petrográfica em microscópio óptico é uma técnica de visualização 
bidimensional em seção delgada utilizada para descrição de determinados componentes, que 
fornece uma estimativa imprecisa da porosidade. O permeâmetro de ar foi utilizado nas 
amostras de mão para obtenção da permeabilidade relativa, também é considerada uma 
técnica de baixo custo e rápida utilização para obtenção dos dados. Os arenitos apresentam 
composição mineralógica semelhante, são constituídos predominantemente por quartzo, e 
subordinadamente têm-se feldspato alcalino, muscovita e óxidos de ferro. Com a aplicação das 
técnicas apresentadas acima e estudo das características texturais das rochas, observou-se 
diferenças permo-porosas entre os arenitos das áreas estudadas. Os arenitos da área do 
Médio Tapajós apresentam valores de permeabilidade e porosidade em torno de 10%, poros 
grandes e alargados e empacotamento aberto, observa-se cimentação predominantemente de 
ferro. Enquanto que na área Monte Alegre os arenitos apresentam valores de permeabilidade e 
porosidade consideravelmente menores não ultrapassando 5%, e um empacotamento fechado, 
com intensa silicificação. Algumas hipóteses foram levantadas para explicar as diferenças 
texturais, mineralógicas e de porosidade e permeabilidade, são elas: localização 
paleogeográfica das amostras na bacia que fez com que os arenitos   da área Monte Alegre, 
localizados na porção central da bacia fossem submetidos à retrabalhamento maior do que 
aqueles da borda (área Tapajós); influência do magmatismo Penatecaua poderia explicar a 
maior silicificação dos arenitos pertencentes a área de Monte Alegre; e por fim, a exposição 
diferencial a processos telodiagenéticos que facilitou a dissolução nos arenitos pertencentes a 
área do Médio Tapajós. 
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