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RESUMO: A caracterização de propriedades petrofísicas de rochas reservatório é uma etapa 
essencial na avaliação de qualidade e gestão de uma produção petrolífera. Dentre as várias 
propriedades petrofísicas, destacam-se: porosidade, distribuição de tamanho de poros, 
permeabilidade, que podem ser obtidos através de métodos geofísicos indiretos, ou através de 
análise de rochas. Entretanto, as etapas de preparação e amostragem são as principais 
responsáveis por elevar o custo e tempo de uma campanha de ensaios laboratoriais, além de 
limitar o tamanho e a geometria da amostra, geralmente plugues, medindo entre 25,4 mm ou 
38,1 mm de diâmetro por 50,0 mm de comprimento. No contexto dos métodos geofísicos 
indiretos, o perfil de ressonância magnética nuclear (RMN) vem se consolidando desde a 
década de 90 como uma poderosa ferramenta de sondagem do espaço poroso de rochas 
reservatório. Além da porosidade independente da litologia, uma característica marcante desse 
perfil é a grande quantidade de entregas que podem ser derivadas a partir das distribuições 
dos tempos de relaxação, tais como, distribuição de tamanho de poros, estimativas de 
permeabilidade e curva de pressão capilar. Com relação aos avanços nos ensaios 
laboratoriais, na última década, é notável o aumento da popularidade da caracterização de 
rochas reservatório através de imagens obtidas por microtomografia de raios X (μ-CT), também 
conhecida como petrofísica digital. Essa tecnologia tem se demonstrado bastante promissora 
como complemento ou, substituição dos ensaios petrofísicos tradicionais, pois além de rápida e 
não destrutiva, ela pode ser aplicada em amostras fragmentadas ou fora do padrão. 
Considerando a importância dessas tecnologias para a avaliação das rochas reservatório, o 
presente trabalho apresenta os resultados preliminares de um estudo comparativo entre as 
técnicas de μ-CT e RMN, com ênfase nas estimativas de porosidade de arenitos e carbonatos. 
Para a realização desse estudo, foram utilizadas quatro amostras, sendo EW e IM, carbonatos 
e BB e SC, arenitos, provenientes de bacias intracratônicas americanas, considerados 
benchmarks para a indústria petrolífera, todas analisadas nas dependências da Universidade 
Federal Fluminense. Os resultados das porosidades obtidas em EW e SC através do μ-CT 
apresentaram uma defasagem em relação ao valor obtido através do porosímetro a gás. No 
caso da EW, a heterogeneidade desse carbonato, observado em lâmina, quando associada a 
subamostragem empregada na análise de μ-CT, pode explicar a defasagem entre os 
resultados da RMN e da μ-CT. Já amostra SC, a defasagem pode estar associada a limitação 
de resolução do μ-CT, uma vez que essa amostra possui ocorrência significativa de de 
microporosidade, apontada pela RMN. Esses resultados preliminares, sugerem que a RMN é a 
técnica com maior acurácia, independente da litologia da amostra, quando comparado à μ-CT, 
que tendeu a subestimar os resultados de porosimetria para as amostras SC e EW. Já μ-CT 
demostrou ser uma técnica simples e ágil, que possibilita uma visualização tridimensional da 
microestrutura das amostras, porém a resolução atingida na aquisição tende a dificultar a etapa 
da binarização, logo a quantificação da porosidade. Agradecimentos a ANP – Compromisso 
com Investimento em Pesquisas e Desenvolvimento pelos dados cedidos para a realização 
deste trabalho. 
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