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Resumo 

 

SOUZA, A. A. Estudo de propriedades petrofísicas de rochas sedimentares por 

Ressonância Magnética Nuclear. 2012. 208 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Física de São 

Carlos, Instituto de Química de São Carlos e Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. 

 

A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é uma das técnicas mais versáteis de investigação 

científica experimental, com destaque para o estudo da dinâmica, estrutura e conformação de 

materiais. Em particular, sua utilização na ciência do petróleo é uma de suas primeiras 

aplicações rotineiras. Metodologias desenvolvidas especificamente para atender esta 

comunidade científica mostraram-se desde cedo muito úteis, sendo o estudo da interação 

rocha/fluido uma de suas vertentes mais bem sucedidas. Desde então, importantes 

propriedades petrofísicas de reservatórios de óleo e gás têm sido determinadas e entendidas, 

tanto em laboratório quanto in-situ, nas próprias formações geológicas que armazenam esses 

fluidos. Entre estas propriedades, a permeabilidade, porosidade e molhabilidade de um 

reservatório figuram dentre as mais importantes informações estimadas. Com essa finalidade, 

a determinação e correlação dos possíveis efeitos que a interação rocha/fluido pode causar 

nos fenômenos de relaxação magnética e difusão molecular, tais como influência da 

susceptibilidade magnética e geometria do espaço poroso, foram estudados em onze rochas 

sedimentares retiradas de afloramentos, que possuem propriedades petrofísicas similares 

àquelas apresentadas por rochas reservatório de petróleo. Os resultados mostraram que os 

tipos de interação rocha/fluido, detectáveis pelos experimentos de RMN, são por sua vez 

influenciados pelas características geométricas e estruturais do meio poroso, sendo possível 

obter essas informações pelos resultados de RMN. Assim, este trabalho teve como objetivo 

principal estudar e estabelecer essas correlações, afim de se obter informações petrofísicas 

com maior acurácia e abrangência. Em particular, o estudo da razão T1/T2, que é a razão entre 

os tempos de relaxação longitudinal e transversal, típicos parâmetros envolvidos numa 

medida de RMN, mostrou ser um parâmetro útil no estabelecimento destas correlações. 

Ainda, diferentes metodologias para se medir estes e outros parâmetros de RMN foram 

estudadas e propostas, cuja interpretação conjunta mostrou ser fundamental para o 

entendimento dessas correlações. A permeabilidade das rochas, importante parâmetro que 

define as propriedades de transporte de fluidos dentro da matriz porosa, foi estimada 

aplicando-se essas metodologias propostas, mostrando excelentes resultados. Através do uso 

da técnica de RMN em estado-estacionário, esses resultados podem ser estendidos para a 

escala de well-logging, fato que aumenta consideravelmente a importância desses resultados. 

Uma vez consolidadas as medidas in-situ, as metodologias propostas deverão auxiliar a 

indústria de exploração e produção de petróleo a otimizar seus métodos e estratégias de 

produção, reduzindo seus custos e aumentando a vida útil de seus reservatórios. 
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Abstract 

 

SOUZA, A. A. Petrophysical properties study of sedimentary rocks by Nuclear Magnetic 

Resonance. 2012. 208 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Física de São Carlos, Instituto de 

Química de São Carlos e Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2012. 

 

The Nuclear Magnetic Resonance (NMR) technique is one of the most versatile techniques 

for scientific research, specially for the study of dynamics, structure and conformational of 

materials. In particular, its application in oil science is one of its first routine applications. 

Methodologies developed specifically to match this scientific community proved to be very 

useful, and the study of rock/fluid interactions is one of its most successful cases. Since then, 

important petrophysical properties of oil and gas reservoirs have been determined and 

understood both in the laboratory and inside the geological formations that store those fluids. 

Among these properties, the permeability, porosity and wettability of a reservoir formation 

are the most important informations to be estimated. For this purpose, the determination and 

correlation of possible rock/fluid interaction effects that cause alterations on magnetic 

relaxation phenomena and molecular diffusion, such as the influence of the magnetic 

susceptibility and geometry of the porous space, were studied in eleven sedimentary rock 

cores taken from outcrops, since they have the same petrophysical properties presented by oil 

reservoir rocks. The results obtained confirmed that the types of rock/fluid interactions, 

detectable by the NMR experiments, are for instance influenced by the porous media 

geometry and structure, being possible so to obtain such informations using those NMR 

results. Thus, the main goal of this work was the study and establishment of these 

correlations, in order to obtain petrophysical informations with greater accuracy and 

comprehensiveness. In particular, the study of the T1/T2 ratio, which is the ratio of 

longitudinal and transverse relaxation times, common parameters strongly involved in a 

typical NMR measurement, was found to be useful in establishing those correlations. 

Moreover, different methodologies to measure this and other NMR parameters were studied 

and proposed, whose joint interpretation proved to be fundamental for the success of these 

correlations. The permeability of the rocks, an important parameter that controls the fluid 

transport properties inside the porous matrix, was estimated using the proposed 

methodologies, showing excellent results. Appling the steady-state NMR technique, those 

results could be extended to the well-logging scale, which could improve considerably the 

importance of that results. Once confirmed in measurements in-situ, the proposed 

methodologies will be able to help the production and exploration industry to optimize their 

production methods and strategies, thereby reducing production costs and increasing the 

reservoir lifetimes. 
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Capítulo 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta tese se iniciará com uma descrição básica dos tipos de rochas sedimentares 

estudadas neste trabalho e dos métodos de perfilagem de poços de petróleo (mais conhecidos 

por técnicas de well-logging) empregados na área de exploração e prospecção de óleo e gás. 

Esta técnica tem por finalidade estimar diversas propriedades petrofísicas das rochas 

reservatório, que são cruciais na determinação das estratégias de exploração e produção de 

petróleo
1,2

. Com isso, a qualidade das informações obtidas por esta técnica tem impacto direto 

nos custos de produção de uma jazida de petróleo, razão pela qual uma quantia considerável 

de investimentos e esforços são despendidos anualmente no desenvolvimento e 

aprimoramento tecnológico de tais técnicas. Este será o tema do capítulo 2. 

 No capítulo 3, uma descrição da teoria básica de RMN aplicada ao estudo de meios 

porosos será feita, de maneira direcionada aos fenômenos e efeitos diretamente ligados à 

relaxação magnética de fluidos confinados em meios porosos. Ainda, uma descrição 

detalhada das sequências de pulsos de radiofrequência (rf) utilizadas nas medidas dos 

referidos tempos de relaxação será feita. Dentre estas técnicas de pulsos, destacam-se os 

recentemente propostos experimentos bidimensionais
3-5

, capazes de medir as possíveis 

correlações existentes entre os tempos de relaxação longitudinal, T1, e transversal, T2, bem 

como entre o coeficiente de difusão translacional, D, dos fluidos confinados e T2. Estes tipos 

de experimentos representam a última grande revolução ocorrida na área, os quais elevaram 

consideravelmente o entendimento das interações rocha/fluido. A técnica de RMN no estado 

estacionário chamada CWFP
6
 (do inglês, Continuous Wave Free Precession) será descrita, 

cuja aplicação na medição da razão entre os tempos de relaxação (T1/T2) de fluidos 

confinados será feita adiante
7
. 

 O capítulo 4 apresentará informações gerais sobre as rochas sedimentares estudadas, 

bem como detalhes práticos e instrumentais dos métodos utilizados para suas caracterizações.  

 O capítulo 5, primeira parte dos resultados, será dedicado à caracterização básica das 

rochas, o que engloba os resultados obtidos com as técnicas de microscopia ótica de lâminas 
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delgadas, porosidade e permeabilidade a gás (petrofísica básica), ressonância paramagnética 

eletrônica (RPE) e intrusão de mercúrio. A seguir, os efeitos do contraste da susceptibilidade 

magnética rocha/fluido () nos resultados de RMN serão mostrados e discutidos, juntamente 

com os valores de medidos diretamente. O parâmetro relaxatividade superficial transversal 

() é então medido utilizando uma nova metodologia (ajuste de Padé dos mapas 

bidimensionais D-T2)
8
, a qual foi desenvolvida pela empresa Schlumberger-Doll Research 

(SDR - Cambridge/MA/USA), um dos centros de pesquisas com maior notoriedade mundial 

no estudo de meios porosos por RMN. Este resultado foi obtido em parceria com os 

pesquisadores da SDR, Dr. Lukasz Zielinski, Dr. Yi-Qiao Song e Dr. Martin D. Hürlimann, 

durante um estágio de 5 meses realizado por mim na SDR, no ano de 2010. 

 O capítulo 6 apresentará os resultados envolvendo as medidas dos tempos de 

relaxação magnética longitudinal (T1) e transversal (T2), cuja interpretação será feita à luz das 

caracterizações descritas no capítulo 5. A complexidade das possíveis relações entre as taxas 

de relaxação foi, e ainda é, bastante estudada
9,10

. Além dos já extensivamente estudados 

efeitos da litologia das rochas
11

, sua dependência se dá também pela geometria, tortuosidade e 

microporosidade do meio poroso, fato que adiciona uma grande variabilidade ao fenômeno de 

relaxação observado. Com isso, a busca por uma descrição cada vez mais detalhada acerca da 

formação dos reservatórios é constante, a qual tem como objetivo determinar quais 

parâmetros são ou podem ser utilizados para descrever com maiores detalhes as 

características particulares de cada reservatório. 

 Dentre estes possíveis parâmetros, tema do capítulo 7, está a razão T1/T2. Sua 

característica principal está no fato de ela apresentar diferentes interpretações, dependendo 

tanto dos instrumentos e técnicas utilizadas em sua medida, quanto do tipo de formação 

rochosa estudada
11

 e fluidos saturantes
10

. Em 48 amostras de arenito e carbonato, Kleinberg et 

al.
9
 realizaram um extenso estudo quantitativo desta grandeza, mostrando que os valores das 

razoes T1/T2 variam entre 1 e 2,6, com média em torno de 1,74. No entanto, nenhuma 

correlação com as características estruturas e geométricas destas rochas foi apontada. Já em 

um estudo recente, Schoenfelder et al.
12

 mostraram que a variação deste parâmetro em rochas 

carbonáticas pode ser bastante significativa, e que esta variação deve estar relacionada às suas 

características estruturais. No entanto, o estudo se baseou em amostras pertencentes à mesma 

formação, o que restringiu bastante a variabilidade de tais características. 

 Ainda, no capítulo 7, duas novas metodologias para calcular a razão T1/T2 são 

propostas. Uma delas simplifica consideravelmente o pós-processamento dos resultados da 
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relaxação bidimensional T1-T2, o que representa uma grande vantagem para minimizar os 

erros associados à mesma. A outra baseia-se na medida direta dessa razão, através da técnica 

CWFP, com grande potencial para aplicação em operações de perfilagem (well-logging) por 

RMN. 

O capítulo 8 apresenta uma proposta de melhoria na estimativa da permeabilidade 

efetiva de rochas sedimentares por RMN, utilizando a razão T1/T2 estudada e calculada nos 

dois capítulos anteriores. A permeabilidade efetiva (aquela determinada somente pelos poros 

conectados do meio poroso), é considerada uma das propriedades petrofísicas mais 

importantes para a exploração
2
, pois está intimamente ligada aos custos envolvidos na etapa 

de produção
2
. Conhecer bem esta propriedade, significa minimizar custos e esforços. Em 

particular, a técnica de perfilagem por RMN é a única capaz de estimar tal propriedade, o que 

explica o grande interesse da indústria petrolífera neste tipo de perfilagem
1,2

. 
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9. Conclusões e Perspectivas 

 

 

Os estudos apresentados e analisados mostraram que os fenômenos de relaxação 

magnética nuclear em rochas sedimentares possuem uma complexa dependência com a 

geometria, microestrutura e composição de meios porosos. Em particular, gradientes internos 

induzidos pelo efeito do contraste de susceptibilidade magnética rocha/fluido mostrou ser o 

mais complexo mecanismo de relaxação que atua nesses sistemas porosos. 

O aumento nos gradientes internos induzidos, com o aumento da magnitude do campo 

magnético estático B0 aplicado se confirmou, permitindo estimar, por RMN, tanto a própria 

susceptibilidade magnética quanto a magnitude dos gradientes internos induzidos por . A 

intensidade desses gradientes afeta as taxas de relaxação, porém de maneira não linear. A 

estrutura do meio poroso parece exercer forte influência sobre esse mecanismo. A utilização 

de outras técnicas de caracterização de meios porosos, tais como as imagens de lâminas 

delgadas e ressonância paramagnética eletrônica, foi crucial para confirmar as interpretações 

desenvolvidas à luz dos estudos de relaxação magnética nuclear realizados. 

A realização dos experimentos bidimensionais T1-T2 e D-T2, permitiu analisar os 

diferentes mecanismos de relaxação que ocorrem nos meios porosos em função da 

distribuição de tamanhos de seus poros, tanto de maneira qualitativa quanto quantitativa. Em 

particular, o estudo da dependência do sinal de RMN com os gradientes internos induzidos 

oferecem importantes informações sobre as rochas estudadas, uma vez que a razão T1/T2 

calculada mostrou-se dependente desta característica. Alguns experimentos podem ser 

realizados com o intuito de se estudar esta dependência mais a fundo, tal como estudá-la em 

diferentes temperaturas. Como a difusão translacional depende mais fortemente da 

temperatura do que a relaxação transversal, um estudo da variação de T2 e D em função da 

temperatura deverá oferecer dados mais importantes sobre os processos difusivos. 

Em relação à litologia das rochas, uma diferença significativa na intensidade das 

relaxações foi observada. Enquanto os arenitos mostraram-se mais fortemente dependentes do 

processo de relaxação superficial, devido ao maior valor do parâmetro relaxatividade 

superficial transversal calculado, os carbonatos apresentaram maior dependência com o 
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mecanismo difusivo. Esta diferença certamente poderá ser utilizada na diferenciação 

litológica e na diferenciação da complexidade de rochas sedimentares. 

A determinação da permeabilidade de rochas sedimentares tem grande valor para as 

empresas de exploração e produção de petróleo, uma vez que este parâmetro possui íntima 

relação com as propriedades de escoamento de fluidos nas mesmas. Deste modo, espera-se 

que os estudos realizados e as metodologias propostas para a melhoria na estimativa da 

permeabilidade, utilizando a relaxatividade superficial transversal e a razão T1/T2 do fluido 

confinado, exerçam um razoável impacto na comunidade de petrofísica. Uma característica 

muito importante das metodologias desenvolvidas para calcular esses parâmetros, é que 

ambos podem ser medidos in-situ, através das operações de perfilagem por RMN. 

Este estudo deve ser ampliado para um conjunto maior de rochas sedimentares, com 

estudos mais detalhados e correlacionados sobre susceptibilidade magnética, RPE, 

microtomografia por raios-X e técnicas complementares de RMN, realizadas em função da 

temperatura e do campo magnético. Entre os experimentos de RMN a serem realizados neste 

conjunto ampliado de amostras, destaca-se a técnica de correlação bidimensional T2-T2, que 

permite estimar tanto a permeabilidade do meio, quanto a distância entre poros que se 

encontram acoplados via processos de difusão translacional. Essa técnica permitirá também 

compreender melhor o processo de difusão restrita, que mostrou ser importante nos resultados 

aqui obtidos, principalmente para carbonatos, podendo resultar, tal como obtido com a 

utilização da razão T1/T2, em uma melhoria do entendimento dos modelos petrofísicos. 
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