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Resumo
SOUZA, A. A. Estudo de propriedades petrofísicas de rochas sedimentares por
Ressonância Magnética Nuclear. 2012. 236 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.

Palavras-chave: RMN. Rochas sedimentares. Relaxação magnética. Permeabilidade.

Abstract
SOUZA, A. A. Petrophysical properties study of sedimentary rocks by Nuclear Magnetic
Resonance. 2012. 236 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 information 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 information using those NMR
results. Thus, the main goal of this work was the study and establishment of these
correlations, in order to obtain petrophysical information 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.

Keywords: NMR. Sedimentary rocks. Magnetic relaxation. Permeability.
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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.
Estas técnicas tem por finalidade estimar diversas propriedades petrofísicas das rochas
reservatório, que são cruciais na determinação das estratégias de exploração e produção de
petróleo1,2. Com isso, a qualidade das informações obtidas 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 bidimensionais3-5, 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 CWFP6 (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 adiante7.
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 estudada9,10. Além dos já extensivamente estudados
efeitos da litologia das rochas11, 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 estudada11 e fluidos saturantes10. 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 exploração2, pois está intimamente ligada aos custos envolvidos na etapa
de produção2. 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 perfilagem1,2.

1.1 OBJETIVOS
O objetivo principal deste trabalho foi estudar as características físico-químicas que
interferem fortemente nos processos de relaxação nuclear de spins localizados em moléculas
de fluidos, quando confinados em rochas sedimentares areníticas e carbonáticas. Para esta
finalidade, propusemos a utilização integrada de métodos convencionais e avançados de
Ressonância Magnética Nuclear em diferentes campos magnéticos, além de outras técnicas
experimentais

complementares,

incluindo

susceptibilidade

magnética,

ressonância

paramagnética eletrônica, microscopia ótica de lâminas delgadas, e aquelas relacionadas com
petrofísica básica (porosidade e permeabilidade a gás Hélio e intrusão de mercúrio). Como
resultado desses estudos, tivemos como principais perspectivas, além de melhor entender as
contribuições da susceptibilidade magnética e das impurezas paramagnéticas para os
processos de relaxação, explorar melhor as perspectivas de estudo de rochas reservatório por
RMN com campos magnéticos mais altos, permitindo a obtenção de sinais mais intensos e a
utilização de técnicas mais avançadas de RMN, com destaque para as multidimensionais, que
necessitam de sinais com boa relação sinal/ruído.
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Capítulo 2
ROCHAS SEDIMENTARES E PERFILAGEM DE POÇOS
RESERVATÓRIO DE ÓLEO E GÁS POR RMN

Este capítulo apresentará uma descrição básica dos meios porosos estudados, que
foram rochas sedimentares retiradas de afloramentos. Portanto, essas rochas não são
reservatórios de petróleo, mas possuem propriedades petrofísicas similares às encontradas
naqueles reservatórios. Os principais parâmetros de caracterização de meios porosos, sob a
perspectiva petrofísica, serão apresentados. Por fim, uma visão geral sobre a operação de
perfilagem de poços reservatório (well-logging) por Ressonância Magnética Nuclear será
também apresentada.

2.1 ROCHAS SEDIMENTARES

Rochas podem ser definidas como um sólido formado por agregados de um ou mais
minerais. Arenitos e carbonatos (do inglês sandstones e limestones, respectivamente) são os
tipos de rochas reservatório de petróleo mais comumente encontradas na natureza, contendo
as maiores reservas de petróleo do mundo13.
As características físico-químicas dessas rochas são consequência de sua composição
mineralógica, sendo constituídas majoritariamente de materiais inorgânicos, tais como o
quartzo (SiO2), para as rochas areníticas, e carbonato de cálcio (CaCO3) para as rochas
carbonáticas.
Rochas reservatório de petróleo são meios porosos suficientemente permeáveis para
permitir o escoamento de seus fluidos saturantes, sendo por esta razão objeto de estudo em
várias áreas do conhecimento humano13,14. Entre os tipos de rochas reservatório de petróleo
encontrados na natureza, as rochas sedimentares correspondem a cerca de 66% desse total,
sendo portanto o mais importante14. Essas rochas são formadas pela deposição de fragmentos
de rochas pré-existentes, carregadas geralmente pela ação da água e vento em processos de
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erosão, descongelamento, químicos (reação com ácido carbônico, por exemplo) e atividade
tectônica13,14.

2.1.1 Arenitos (SS, do inglês sandstones)

A rocha sedimentar do tipo arenito é formada principalmente por quartzo e feldspato,
nomes dados aos cristais de dióxido de silício (SiO2) e os silicatos de alumínio com presença
de diversos tipos de elementos, tais como potássio, sódio e cálcio. Sua formação é
majoritariamente devida à deposição de fragmentos de rochas pré-existentes, e transportadas
para a bacia pela ação do vento e da água. A pressão exercida pelas diversas camadas
depositadas é responsável pela compactação desses fragmentos, podendo também possuir
diversos tipos de materiais, tais como cimento de carbonato de cálcio, argila, óxidos de ferro,
entre outros.

2.1.2 Carbonatos (LS, do inglês limestones)

Rochas carbonáticas se formam principalmente em bacias marinhas rasas, com grande
presença de animais, plantas e bactérias, as quais secretam um material chamado de lime ou
monóxido de cálcio (CaO). Esse material então depositado é atacado por água que pode
conter ou não ácido carbônico, formando assim carbonato de cálcio (CaCO3). Esta é a
composição básica dos carbonatos.
Três classificações básicas surgem então para definir os tipos de carbonatos em função
dos processos de deposição e subsequentes transformações químicas e/ou biológicas:
carbonatos oolíticos, formados por estruturas calcíticas esféricas, chamados de oólitos;
carbonatos chalk, formados por depósitos de esqueletos e conchas de animais e microorganismos; e carbonatos dolomitos, formados pela reação de calcita com sais de magnésio,
cuja concentração aumenta com o aumento dos processos de evaporação de água marinha
restrita13,14. A equação que descreve essa reação é:
(2.1)
Os tipos de carbonatos formados por reações químicas e ação de microorganismos
formam a maior parte dos reservatórios de petróleo carbonáticos.
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2.2 POROSIDADE

A porosidade de um meio poroso caracteriza a capacidade que o mesmo possui de
armazenar fluido em seus poros1,13. Ela surge devido à grande variedade no formato e
tamanho dos grãos que compõem a rocha, que quando unidos deixam espaços vazios entre os
mesmos, dando origem assim à porosidade. A porosidade é definida como a fração do volume
total da rocha que não é ocupado por grãos, sendo descrita (em fração) como:
(2.2)
na qual VR é o volume da rocha, VG é o volume total dos grãos e Vp é o volume dos poros.
As principais variáveis que governam a porosidade de um meio poroso são:
uniformidade do tamanho do grãos, o grau de cimentação, o grau de compactação dos grãos e
empacotamento. Em petrofísica, o tipo de porosidade chamada de efetiva é a mais importante,
pois se refere à quantidade de poros interconectados, ou seja, aquela que faz parte da rede de
escoamento da rocha13,14. A porosidade absoluta engloba também os poros isolados, que
portanto encerram fluidos não recuperáveis. Este tipo de porosidade não representa
informação importante para as indústrias exploradoras de petróleo15.
Além desta discriminação, dois tipos de porosidade são ainda definidos em termos
geológicos: porosidade primária e porosidade secundária14. Estas definições se referem ao
momento geológico em que os meios porosos foram formados. Se os processos envolvidos se
relacionam à deposição original de areias ou calcita, estes são chamados de porosidade
primária; se foram originados em processos diagenéticos que ocorreram após essa deposição
original, são então chamados de porosidade secundária. A porosidade primária pode ser
intercristalina, interpartículas, formada por buracos, e por planos estratificados de material
depositado. Já a porosidade secundária pode ser: por dissolução, dolomitização (substituição
parcial dos átomos de cálcio por magnésio, acima descrito), fraturas, ou ação de
microorganismos vivos (bactérias, por exemplo). Em carbonatos, a porosidade secundária é
geralmente mais importante do que a primária, sendo a situação inversa a geralmente
encontrada para arenitos. No entanto, ambas são encontradas, em diferentes porcentagens, em
ambas as litologias13,14.
Em arenitos, a definição de microporosidade se refere à presença de argilas, as quais
se depositam na superfície dos grãos. A presença de cimento, geralmente constituído por
carbonato de cálcio e proveniente de processos geológicos posteriores à formação da rocha,
também é capaz de gerar microporosidades, através do aprisionamento de quantidades de
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argilas. Os grãos de quartzo e feldspato que formam a matriz rochosa dessa litologia
encontram-se íntegros devido à alta dureza desses cristais.
Em carbonatos, devido à sua alta complexidade (composição química e reologia),
diversos tipos de microporosidade podem ser encontradas, associadas principalmente ao
espaço intraparticular. Os poros interpartículas e a presença de poros do tipo vuggy (poros de
grandes dimensões e volumes, não associados a espaços interpartículas) são comumente
chamados de meso- e macroporos13,14.

2.3 SATURAÇÃO DE FLUIDOS

Como já dito, a porosidade representa a capacidade máxima que um determinado meio
poroso possui de armazenar fluido. Em petrofísica, o conhecimento desta quantidade é crucial
na determinação das operações de extração de petróleo e gás (quando estes encontram-se
presentes no reservatório), bem como na avaliação econômica do reservatório16. Geralmente,
em um reservatório um ou mais fluidos estão presentes, estando a fração gasosa dissolvida
nas demais frações líquidas ou livre na parte superior do reservatório. Uma outra propriedade
petrofísica importante, chamada de molhabilidade da rocha, determina qual fluido se encontra
em contato direto com a parede dos poros, desvendando assim a configuração dos fluidos
dentro da rocha reservatório17,18. Devido à diferença de densidade dos fluidos, água, oléo e
gás, estes podem ser encontrados também separados em zonas18.
Um dos métodos mais simples para se conhecer a saturação de um meio poroso
(simbolizado pela letra S) utiliza o conhecimento da porosidade via método gravimétrico, que
consiste na determinação da porosidade da rocha via pesagem da mesma seca e após a
saturação. Além desses parâmetros, é necessário se conhecer o volume total das amostras,
sendo então definida como13,14:
(2.3)
na qual Vf é o volume do fluido saturante, Mf é a massa do fluido (massa da rocha saturada
menos a massa da rocha seca), f é a densidade do fluido e VR é o volume total da rocha. Para
o caso em que há somente um fluido saturante e este ocupa 100% do volume poroso, tem-se
que Vf = Vp. No entanto, para as demais situações, tem-se:
(2.4)
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na qual Vo é o volume de óleo, Vg é o volume de gás e Va é o volume de água. A saturação,
portanto, será dada pela soma das frações de GRAV que se encontram ocupadas por cada um
dos fluidos, So + Sg + Sa = 1.
Em laboratório, esta grandeza é utilizada para se verificar o nível de saturação atingido
por determinado processo, comparando-se a porosidade atingida com um valor já conhecido
via outras técnicas existentes. A mais simples destas técnicas utiliza algum tipo de gás inerte
como fluido saturante; esta é uma das técnicas que compõe as análises conhecidas como
petrofísica básica13,14, e que se encontra descrita na seção materiais e métodos adiante.

2.4 PERMEABILIDADE

Além de ser porosa o suficiente para que uma quantidade razoável de fluidos estejam
presentes nas rochas reservatório, uma outra importante características que deve ser
determinada em um material poroso é a chamada permeabilidade13. Esta grandeza quantifica a
habilidade que tal meio possui de escoar seus fluidos saturantes via poros interconectados.
Essa grandeza, portanto, depende da porosidade efetiva, tamanho, formato, distribuição,
empacotamento dos grãos, e grau de consolidação e cimentação.
O engenheiro francês Henry Darcy foi o primeiro a obter sucesso na determinação
matemática da permeabilidade, através de sua famosa lei de Darcy publicada em 185613-15:
(2.5)
na qual v é a velocidade do fluido, q é o fluxo, k é a permeabilidade, A é a área seccional da
rocha,  é a viscosidade do fluido, l é o comprimento da rocha na direção do fluxo e p a
pressão. Na equação, a grandeza de importância é o gradiente de pressão na direção do fluxo,
ou seja, a derivada de p em relação a l.
A permeabilidade k, em petrofísica, é expressa em unidades de Darcy, sendo este igual
a 0,986923 m2. Ainda, devido aos baixos valores encontrados para rochas reservatório
típicas, a unidade principal de representação é o mili-Darcy (mD = 10-3 D)13.
Assim como para a porosidade, a permeabilidade pode ser absoluta ou efetiva, e
também primária e secundária. A permeabilidade absoluta se refere à permeabilidade da rocha
saturada com um único fluido, enquanto a relativa se refere ao escoamento de um fluido em
meio à presença de dois ou mais fluidos. A soma das permeabilidades relativas de um ou mais
fluidos, tais como óleo, gás e água, será sempre menor do que a permeabilidade absoluta de
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um meio poroso saturado com um único fluido, pois a interface de interação entre os fluidos
sempre reduzirá o movimento de cada fase. Este valor efetivo é expresso como uma fração da
permeabilidade total13,14.
A permeabilidade primária está relacionada à permeabilidade da matriz porosa, e
portanto originada nos processos de deposição dos fragmentos rochosos. A permeabilidade
secundária, no entanto, é originada de processos secundários à formação das rochas, causados
por compactação, cimentação, fratura e dissolução do meio poroso. Alguns processos, tais
como compactação e cimentação, tendem a diminuir a permeabilidade da formação, enquanto
outros, tais como fratura e dissolução, tendem a aumentar sua permeabilidade. Com isso em
mente, a indústria de exploração de óleo e gás desenvolveu algumas técnicas para aumentar a
permeabilidade de reservatórios, tornando-os assim economicamente viáveis13,14. Dentre essas
técnicas, destacam-se a criação de fraturas e o ataque ácido.

2.5 PERFILAGEM DE POÇOS RESERVATÓRIO DE PETRÓLEO POR RMN:
ANÁLISES IN-SITU

A idéia de se estudar diversas propriedades de um reservatório de petróleo, via
medidas indiretas realizadas diretamente no poço de interesse, remonta ao começo do século
passado17,18. Em 1926, dois irmãos franceses, Conrad e Marcel Schlumberger, fundaram a
empresa, à época francesa também, chamada de Société de Prospection Électrique, ou
Sociedade de Prospecção Elétrica19,20. Inicialmente, o serviço vendido às empresas
exploradoras consistia em medidas de resistividade elétrica das formações, a qual era
interpretada considerando que as medições que resultassem em alta condutividade elétrica se
referiam à descoberta de água, e que baixa condutividade então seria um forte indicativo da
presença de hidrocarbonetos. Posteriormente, com a invasão da França pelas tropas nazistas21,
a empresa se realocou nos Estados Unidos da América, onde permanece até hoje. Atualmente,
a empresa oferece uma vasta gama de análises de perfilagem (análises in situ) de poços
petrolíferos, tais como raios-, ultrassônicas, indutivas, neutrônica, entre outras. Análises
sísmicas, perfuração, extração, completação e informação são também alguns dos serviços
disponibilizados às empresas de exploração e produção de óleo e gás.
Dentre as análises de well-logging, como são conhecidas as análises de perfilagem de
poços de petróleo, economicamente viáveis e que fazem parte do portfolio de serviços de
todas as grandes empresas prestadoras de serviços desse setor, está a análise por Ressonância
Magnética Nuclear (RMN)16,22. A primeira aplicação desta técnica na prospecção de águas
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subterrâneas foi patenteada na década de 1950 pelo americano Russel Varian, fundador da
empresa hoje mundialmente conhecida Varian Inc. Em pouco tempo, a idéia foi também
levada à análise de poços de petróleo, porém sem muito sucesso devido à baixa tecnologia
dos equipamentos da época. A indústria teve que esperar até o começo da década de 1990,
quando os primeiros perfis de poços por RMN foram obtidos22. Atualmente, a RMN é
realizada em poços de petróleo em praticamente todos os países produtores ao redor do
mundo. Para se ter uma idéia de sua importância, no ano de 2011 foram realizadas
aproximadamente 1.700 operações de well-logging com esta ferramenta, somente pela
empresa Schlumberger em todo o mundo, as quais responderam por cerca de 2% de seu lucro
total.
A perfilagem por RMN é uma técnica bastante versátil na análise de poços, pois é
capaz de analisar não somente a formação rochosa, mas também algumas propriedades de
seus fluidos saturantes. Isto porque ela é capaz de medir somente os fluidos saturantes (mais
especificamente, os núcleos de hidrogênio dos fluidos saturantes), e portanto nenhum sinal de
RMN é proveniente da formação; no entanto, a interação desses fluidos com as paredes dos
poros confinantes produz assinaturas específicas do meio poroso no sinal de RMN23. Durante
muito tempo, essa característica traduziu a ineficiência da técnica, pois não era possível
interpretar os resultados nem com base nos fluidos, e nem com base no meio poroso.
Dentre as respostas que a ferramenta oferece, pode-se citar a determinação da
saturação irredutível de água (percentual de fluido que não pode ser extraído da formação, por
estar preso em poros de alta tensão capilar), predição da permeabilidade, tipificação de
fluidos e estimativa da viscosidade do óleo. Nenhuma outra ferramenta é capaz de inferir
estas propriedades in situ. Ainda, especula-se que a porosidade por RMN é, na maioria das
vezes, independente da litologia17,23. Algumas outras ferramentas que estimam porosidade,
tais como as que utilizam raios- e feixes de neutrons, possuem respostas que dependem da
densidade da formação, ou seja, de sua mineralogia. A RMN, no entanto, é considerada
independente da mineralogia da formação, sendo a porosidade proporcional à intensidade do
sinal adquirido. Embora nem sempre seja verdade, pois rochas com alto teor de impurezas
paramagnéticas podem afetar fortemente o sinal, causando uma perda excessiva da
capacidade da sonda de RMN em captar esses sinais. Naa maioria das vezes, esse não é o
cenário encontrado. Atualmente, avanços na instrumentação e nas técnicas utilizadas
permitem uma interpretação bastante acurada dos perfis de RMN.
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Uma ferramenta de RMN é constituída de um magneto permanente, que opera na
frequência de ressonância de 2 MHz, aproximadamente, que é introduzido no poço de
petróleo juntamente com a eletrônica que controla tanto a excitação quanto a detecção dos
sinais. Duas configurações principais estão disponíveis atualmente no mercado mundial: a
versão anular de campo magnético, chamada MRIL® (do inglês, "Magnetic Resonance
Imaging Logging")2, desenvolvida pela americana NUMAR Inc., e que posteriormente foi
adquirida pela empresa Halliburton Co., e a versão tipo pad, chamada CMR® (do inglês,
"Combinable Magnetic Resonance")1 desenvolvida pela empresa Schlumberger Ltd. A figura
2.1 mostra dois desenhos desta última ferramenta, líder mundial no mercado de perfilagem.

Figura 2.1 - Esquema da ferramenta de perfilagem por RMN CMR®, comercializada pela empresa
Schlumberger Ltd., na qual pode-se ver à direita a seção transversal da ferramenta, com
a identificação da região sensível à análise, e à esquerda uma visão externa.

A ferramenta MRIL® é capaz de realizar medidas ao longo de todo o diâmetro do
poço, sendo portanto inserida no centro do poço. Esta configuração diminui a profundidade
de penetração do campo magnético aplicado, fato crítico quando se considera o fenômeno da
invasão da formação pela lama de perfuração. A incerteza a respeito das propriedades do
fluido que se está medindo é aumentada. Entretanto, por possuir uma área maior de medição,
a razão sinal-ruído (S/R) dos experimentos de RMN realizados são geralmente maiores, o que
melhora a qualidade das interpretações petrofísicas dos mesmos. Já a ferramente CMR®
possui somente uma face de campo magnético, motivo pelo qual ela deve ser pressionada
contra a formação rochosa ao longo do poço estudado. Esta configuração perde em razão S/R
quando comparada à MRIL®, ganhando no entanto acurácia devido à maior profundidade de
penetração do campo magnético aplicado. A despeito das desvantagens e vantagens de cada
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ferramenta, a cada dia tais características são igualadas e melhoradas, dando lugar a novas
fronteiras na competição tecnológica envolvida nestas ferramentas. Como será detalhado na
seção seguinte, o recente desenvolvimento de experimentos bi-dimensionais, em que dois ou
mais experimentos de RMN são medidos simultâneamente e de forma correlacionável, têm
gerado resultados com potencial claro para revolucionar a interpretação petrofísica dos perfis
de RMN. A ferramenta chamada proVision®, recentemente lançada pela empresa
Schlumberger Ltda. e capaz de realizar tais medidas, já está comercialmente disponível em
escala mundial.
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Capítulo 3
FUNDAMENTOS
NUCLEAR

DA

RESSONÂNCIA

APLICADA

AO

ESTUDO

MAGNÉTICA
DE

MEIOS

POROSOS

Os fundamentos básicos da técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) serão
descritos neste capítulo, bem como suas peculiaridades quando aplicada ao estudo de meios
porosos. As técnicas de pulsos de RMN utilizadas neste estudo, e cujos resultados serão
apresentados e discutidos nos capítulos 5 ao 7, serão também descritos neste capítulo.
3.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS DA RMN1,24-26

A RMN é um fenômeno que ocorre em núcleos atômicos que possuem momentos


angular e magnético, representados por J e  , respectivamente. Esses momentos são


paralelos entre si e são dados pela expressão   J , sendo  o fator giromagnético. O


 
momento angular J é definido, quanticamente, por J  I , sendo I o operador momento
angular de spin, cujo valor é dado somente por números inteiros ou semi-inteiros 0, 1/2, 1,
3/2, 2, etc.
Núcleos que possuem número atômico (Z) e número de massa (A) pares, sempre

apresentam momento angular de spin ( I ) nulo e, por este motivo, não são mensuráveis em
RMN. Núcleos que possuem Z ímpar e A par, possuem momento angular de spin inteiro, por
exemplo 14N7 e 2H1. Núcleos que possuem A ímpar possuem momento angular de spin semiinteiro, tais como o 1H e 13C, por exemplo.
Quando núcleos isolados estão sob a ação de um campo magnético, a energia de


interação do momento magnético  com o campo magnético B aplicado é dada por:
 
E   . B
(3.1)
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Considerando o campo B , com magnitude B0 e alinhado ao longo da direção z,
obtém-se a Hamiltoniana que governa esse fenômeno, dada por:
H  B0 I z

(3.2)

Sendo então os possíveis níveis de energia dados por:
E  mB0  m0

(3.3)

na qual m=-I,-I+1,…I-1,I e 0  B0 , a denominada frequência de Larmor. Tal
desdobramento nos níveis de energia é denominado de Efeito Zeeman.
A figura 3.1 ilustra os níveis de energia para o caso de um spin com I  1 / 2 , tal como
o isótopo 1H do hidrogênio, na qual se pode observar que a diferença de energia entre os dois
níveis é dada por E  B0  0 . Para um campo magnético da ordem de 1 Tesla, a
frequência de Larmor será da ordem de dezenas de Megahertz (MHz), situando-se na faixa da
radiofrequência (rf). Ainda, para este valor de campo magnético, a diferença de energia entre
os dois níveis será da ordem de 10-26 Joules ou 10-7 eV.

Figura 3.1 - Autovalores da energia de um núcleo com momento magnético
magnético .

em um campo

Desta forma, a única componente estacionária do momento angular do núcleo
atômico, determinada quanticamente, será a componente z, Lz, a qual assume diferentes
valores dependendo do número quântico m. Já as componentes transversais do momento
angular, L x e L y não são estacionárias, podendo ser determinadas em função do tempo, a

partir do valor esperado do momento angular total L , dado por:



 
d 
i
L   H , L  L  B0   L  0
dt


(3.4)

A mesma expressão pode ser obtida para o valor esperado do momento magnético do
núcleo atômico, tal que:

d 
i


 
   H ,      B0     0
dt


(3.5)
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Estas duas últimas expressões indicam que, quando os núcleos atômicos estão sujeitos
a campos magnéticos, seus momentos magnéticos apresentam um movimento de precessão
em torno do eixo z, previsto pelo eletromagnetismo clássico, tal como ilustrado na figura 3.2.

Figura 3.2 - Precessão do momento magnético

em torno de um campo magnético

.


Quando uma amostra é colocada na presença de um campo magnético estático B0 ,
existirão da ordem de 1023 núcleos atômicos precessionando em torno dele. Os núcleos com

m=1/2 possuem menor energia e precessionarão em torno do campo magnético externo ( B0 )
a favor do campo. O demais núcleos, com m=-1/2, possuirão maior energia e precessionarão
na direção oposta ao campo magnético aplicado, sendo estas populações denominadas N- e
N+, respectivamente. Da mecânica estatística, tem-se que a razão entre estas populações é
dada pela distribuição de Boltzmann:

N
 B0 
  exp 

N
 kT 

(3.6)

Tomando a intensidade do campo magnético da ordem de 1 T (Tesla), a temperatura
da amostra em torno da temperatura ambiente (T  300 K), e o fator giromagnético do núcleo
1

H, (1H)=42,394 MHz.T-1, obtém-se que N-=1,000007N+. Como N-+N+=6,021023,

consequentemente determina-se que a diferença de população é de N=2,111018 spins,
implicando que N+=3,00998941023 spins precessionarão no sentido oposto ao campo
magnético externo, e N-=3,010011061023 spins precessionarão em torno do campo. Desta
forma, N/N=3,510-6, ou seja, a diferença de população entre os dois níveis é da ordem de
partes por milhão (ppm) com relação ao número total de spins da amostra.
Na Figura 3.3(a) pode-se observar que devido à precessão aleatória dos spins em torno
da direção z, a magnetização transversal ao campo será nula, Mxy=0, e a magnetização
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longitudinal ao longo da direção do campo magnético aplicado será dada por
Logo,

.

é a magnetização resultante que surge na amostra quando a mesma é colocada sob a

ação de um campo magnético, e é normalmente denominada por magnetização de equilíbrio.
A figura 3.3(b) exemplifica vetorialmente esse estado final de equilíbrio térmico, que
representa a soma vetorial de todos os momentos magnéticos nucleares da amostra em estudo.

(a)

(b)

Figura 3.3 - Magnetização resultante ao longo do campo magnético B0: (a) momento magnético, ; e
(b) magnetização resultante, M0.

3.1.1. Efeito dos Pulsos de Radiofrequência (rf)

Para a realização de um experimento de RMN, torna-se necessário retirar a
magnetização de seu estado de equilíbrio térmico, via aplicação de uma perturbação. Tal
perturbação é feita através da aplicação de pulsos de radiofrequência (rf) levados à amostra
através de uma bobina, dentro da qual a amostra se encontra inserida. Essa bobina é
posicionada de tal maneira, que o novo campo magnético aplicado será perpendicular ao
campo B0. O circuito eletrônico chamado de sonda de RMN é um circuito ressonante,
composto por esta bobina e outros componentes eletrônicos, principalmente capacitores. Estes
capacitores têm a finalidade de sintonizar e casar a frequência do circuito ressonante
aproximadamente na frequência de ressonância dos spins estudados, visando à máxima
transferência de energia e minimização das perdas na transmissão da radiação.
A radiação emitida na bobina cria, dentro da mesma, um campo magnético axial
oscilatório, fenômeno este previsto por Faraday através de sua Lei da Indução
Eletromagnética. Esse novo campo magnético pode ser pensado como um vetor composto
pela soma vetorial de duas componentes, chamadas de B1(t), que oscilam com velocidade
angular rf, porém em direções opostas. No entanto, somente haverá interação da componente
que oscila na mesma direção da magnetização, sendo que a outra componente não terá
qualquer efeito na mesma. Neste ponto, para facilidade de compreensão e visualização, é
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bastante útil se definir um novo sistema de coordenadas, ainda cartesianas, que gira em torno
de z, acompanhando o movimento da magnetização e, portanto do campo oscilante, chamado
de sistema de coordenadas girantes. Desta forma, sua velocidade angular é dada, também, por
rf, ficando a direção z inalterada.
Neste novo sistema, o movimento de precessão provocado pelo campo magnético
estático B0 cessará, podendo-se considerar que esse efeito, praticamente, foi equivalente a se
eliminar a presença do mesmo campo B0. No entanto, deve-se atentar que esta condição
somente será válida quando rf for igual a 0, situação já definida como ressonância. Fora
dessa condição, um movimento de precessão novamente se iniciará, com a criação de um
campo magnético efetivo dado por:




Bef   B0  rf




 zˆ  B1 xˆ .


(3.7)

Ainda, esse novo sistema elimina a dependência temporal do campo oscilante, sendo agora
denominado somente por B1.
A interação entre a magnetização resultante e B1 criará um torque, que por sua vez
originará um movimento de rotação da magnetização em torno deste novo campo magnético
efetivo. Da equação (3.7) se vê que quando a radiação for emitida em ressonância com o
sistema estudado (rf = 0), a magnetização rotacionará ao redor de B1. O valor do ângulo de
rotação acima citado () é dado por:

  1t p  B1t p ,

(3.8)

na qual 1 (que é igual a B1 ) define a velocidade angular de precessão da magnetização e tp
é a duração do pulso de rf. Experimentalmente, o controle do tempo de aplicação do pulso
define o ângulo de giro da magnetização, chamado de ângulo de flip. O plano xy está
orientado perpendicularmente a B0, uma vez que é também perpendicular a z. Desta forma,
somente variações da magnetização ao longo de x e y podem ser detectadas.
A direção, no plano xy, de aplicação desse campo B1 define a fase do pulso de rf, em
geral aplicado em +x, –x, +y ou –y. A Figura 3.4 mostra o efeito de um pulso de   90 , em
ressonância, aplicado na direção +x (lembrando que esta é a visão no sistema de coordenadas
girantes). Evidentemente, o efeito de um pulso de   180 levará M0 para o eixo –z,
invertendo seu sentido. O controle da fase dos pulsos é de extrema importância em RMN, e é
controlado via transformação do sinal, por meio de circuitos eletrônicos, em ondas seno ou
cosseno apropriadas.
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Figura 3.4 - Efeito, na magnetização, da aplicação do pulso de rf, representado em sua componente
B1.

Uma vez cessada a emissão da radiação, mecanismos internos à rede, constituída pelos
átomos e/ou moléculas que compõem a amostra, permitem que as transições feitas
anteriormente se desfaçam, fazendo com que os spins nucleares retornem ao seu estado inicial
de equilíbrio. Tal processo é chamado de relaxação magnética nuclear. A relaxação do
sistema é descrita pelos tempos de relaxação T1 e T2, os quais refletem mecanismos
independentes e simultâneos de retorno da magnetização à sua condição inicial de equilíbrio
térmico. Esses mecanismos implicam: troca de energia entre os spins e a rede, chamada
relaxação longitudinal (T1), e perda de coerência devido à interação dos spins, chamada
relaxação transversal (T2). O termo rede se refere ao ambiente (vizinhança) dos spins e recebe
esse nome devido aos primeiros experimentos de relaxação realizados em RMN, cujo alvo
eram redes cristalinas (sólidos); atualmente, esse termo se estende a amostras líquidas e
gasosas.
Quando o retorno da magnetização ao estado inicial de equilíbrio térmico é
promovido, ele também é acompanhado de um fenômeno físico que é a indução de corrente
elétrica na bobina em que a amostra está inserida, constituindo esta corrente o sinal de RMN a
ser tratado e interpretado.
3.2 RELAXAÇÃO MAGNÉTICA NUCLEAR1,24,25

O fenômeno da RMN, como já dito, está relacionado aos processos de relaxação dos
spins nucleares. Quando as transições se dão devido à aplicação do campo magnético
oscilante B1, ocorre a igualdade dos estados energéticos  e  devido à transferência de
energia, às custas do pulso de radiofrequência (rf), que promove spins situados no nível de
mais baixa energia () ao de maior energia (). Ao término do pulso, começa a ocorrer a
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relaxação, ou seja, o retorno da magnetização ( ) ao seu estado inicial de equilíbrio térmico
(antes da aplicação de B1). Microscopicamente, este retorno ocorre devido às interações entre
os momentos magnéticos do núcleo polarizado e os momentos magnéticos de partículas
vizinhas, sejam eles eletrônicos ou nucleares. Conforme as moléculas se movem ao redor do
espaço, o movimento dos momentos magnéticos geram campos magnéticos flutuantes, que
por sua vez irão interagir com as componentes x, y e z da magnetização nuclear,
considerando-se ainda o sistema de coordenadas girantes acima adotado. A relaxação ocorrerá
quando as interações das componentes de

e de tais campos flutuantes produzirem os

torques necessários a levar Mz de volta ao equilíbrio térmico (os processos longitudinais,
regidos por T1), e da mesma forma para Mx e My (processos transversais, regidos por T2).
Denotando estes campos magnéticos flutuantes de

(

, sendo

os vetores unitários do sistema de coordenadas girantes) e assim como ocorreu durante
a excitação, um torque será produzido pela interação entre

e

pela ação das componentes

ortogonais entre si, cujo resultado será25:

(3.9)
Assim, vê-se claramente que hx promoverá a relaxação de My e Mz, hy promoverá a
relaxação de Mx e Mz, e hz promoverá a relaxação de Mx e My. Então, hx e hy atuam em ambos
os processos de relaxação T1 e T2, enquanto hz atua somente em T2. Considerando que a
componente z é estática em ambos os sistemas de coordenadas considerados (laboratório e
girante), o processo de relaxação transversal possui contribuições de componentes da rede
cuja frequência é zero, ou seja, cuja interação é zero. Já as componentes hx e hy, estáticas no
sistema de coordenadas girantes, possuem altas frequências no sistema de coordenadas do
laboratório, as quais afetam ambos os processos de relaxação. O conceito de frequência
introduzido reflete assim a frequência dos movimentos moleculares e/ou nucleares das
amostras, sejam eles de translação, rotação e/ou vibração.
Os processos ditados por T1 são afetados somente por componentes magnéticas da
rede cujas interações com

ocorrem via movimentos de altas frequências, enquanto os

processos regidos por T2 são afetados pelas interações de frequências altas e nulas. Isto
explica porque o tempo de relaxação T2 é necessariamente sempre menor ou igual a T1. Um
dos modelos de relaxação de maior sucesso utiliza esse conceito e aplica a teoria de
perturbação dependente do tempo para derivar expressões que descrevem as taxas de
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relaxação em função do tipo de interação sofrida pelos spins nucleares. Esse modelo,
desenvolvido em 194827 é conhecido como teoria BPP (Bloembergen-Pound-Purcell, nome
dos cientistas que a desenvolveram).
A teoria BPP permite conhecer a dependência das taxas de relaxação longitudinal (T 1)
e transversal (T2) com a frequência, representada como a soma das taxas bulk (fluido livre) e
superficial (o fluido está interagindo com uma superfície relaxante, tal como é o caso em um
meio poroso), sendo dadas por28:
(3.10)
(3.11)
nas quais C1 e C2 são constantes proporcionais a

, sendo

a densidade de sítios

onde ocorrerá a relaxação devido à interação com a parede dos poros e

é a distância

mínima entre as moléculas do fluido e a parede, m é o tempo de correlação da difusão
superficial das moléculas do fluido na superfície do poro, s é o tempo de residência
superficial dessas mesmas moléculas, e NS/N é a razão entre o número de moléculas na
superfície e na fração bulk do poro. Como se pode perceber ao analisar as equações (3.10) e
(3.11), conforme 0 aumenta, os termos logarítmicos tendem a zero, fazendo com que as
taxas de relaxação se aproximem do valor da relaxação bulk do fluido. Ainda, o termo
logaritmo adicional presente na taxa de T2, proporcional à razão s/m, torna o efeito da
variação de frequência diferente para ambos os fenômenos de relaxação.
As constantes C1 e C2, portanto, além de dependentes do fluido, carregam a
informação acerca do tipo de interação magnética que ocorrerá entre as moléculas do fluido e
a parede. Além da explícita dependência das equações (3.10) e (3.11) com as taxas de
relaxação bulk do fluido, majoritariamente dada pelo acoplamento homonuclear dipolo-dipolo
(pequena porque encontram-se moduladas pelos movimentos moleculares das moléculas que
compõem a rede), a dependência das constantes acima citadas podem se dar via23:


relaxação por íons paramagnéticos: constitui o mais forte dos mecanismos, pois a
interação dipolar envolvida se dá via momento magnético dos elétrons
desemparelhados, que são cerca de 1000 vezes mais intensos do que os momentos
magnéticos nucleares. Este tipo de relaxação depende, portanto, do tipo de impureza
paramagnética presente na matriz porosa, bem como de sua localização na matriz.
Quanto mais perto da superfície, mais eficiente será essa relaxação. A intensidade
deste tipo de interação faz com que pequenas concentrações desses íons
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paramagnéticos sejam suficientes para tornar este mecanismo de relaxação dominante
sobre qualquer outro, e portanto o mais provável em meios porosos naturais, tais como
rochas sedimentares;


relaxação por elétrons livres: muito similar ao caso anterior em intensidade, porém
agora não estando relacionado a uma impureza paramagnética, mas sim a um defeito
na rede cristalina que forma a superfície porosa. Isto porque a fonte da relaxação, tal
como no caso anterior, é satisfeita aqui pela presença de elétrons desemparelhados;



relaxação cruzada por outros spins nucleares: este tipo de interação, que pode dominar
também a relaxação em meios porosos, está relacionada à presença de moléculas que
podem estar ligadas à superfície do poro, causando uma diminuição da relaxação do
fluido saturante via interação com a parede. Entretanto, estas mesmas moléculas, se
possuírem núcleos com fortes momentos magnéticos (tal como o próprio 1H), servirá
por sua vez como uma fonte alternativa para a relaxação nuclear via interação spinspin com os núcleos de 1H do fluido saturante.
A determinação experimental das constantes C1 e C2 é bastante difícil de ser realizada,

razão pela qual o estudo da razão T1/T2 tem se mostrado bastante útil29. Baseando-se na
aproximação C1≈C2, Mitchell et al.28 estudaram a variação da razão m/s, via variação de
T1/T2, em diferentes materiais porosos artificiais e naturais, conseguindo estabelecer relações
acerca da interação rocha-fluido.

3.2.1. Relaxação Longitudinal (T1)
Como já dito, para que a probabilidade de transição dos spins entre os níveis de maior
e menor energia seja máxima, a freqüência de flutuação dos campos locais que serão sentidas
pelos mesmos spins deve ser da ordem da frequência de Larmor. Sendo maior ou menor, essa
probabilidade diminuirá.
A evolução temporal de Mz se caracteriza pela recuperação da magnitude inicial (M0)
da componente z da magnetização, sendo descrita pela seguinte equação:
t


M Z (t )  M 0 1  2e T1 



(3.12)

na qual M0 é a magnetização inicial e T1 é o tempo de relaxação longitudinal.
Se a constante T1 for longa, uma análise de RMN terá também um tempo total muito
longo, uma vez que cada seqüência de pulsos deve ser precedida por um tempo da ordem de 5
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vezes T1, condição na qual a magnetização retorna a 99% de seu valor máximo inicial M0. Tal
processo possui a finalidade de evitar a saturação do sinal, quando o processo de promediação
de sinais é executado para se melhorar a razão sinal ruído do experimento, bem como de
todos os experimentos em RMN. Neste procedimento, sinais são adquiridos e somados
sucessivamente, a fim de se melhorar sua resolução. À medida que os mesmos são
promediados, o sinal de RMN, de origem sistemática, tem sua amplitude aumentada; o ruído,
de origem aleatória, também sofre aumento de amplitude, porém a uma taxa menor. A razão
sinal ruído para n sinais promediados é proporcional à raiz quadrada do número de sinais
promediados.

3.2.2 Relaxação Transversal (T2)
Como já descrito também, o processo de relaxação transversal implica nas variações
das componentes transversais da magnetização (Mx e My). Quando um conjunto de núcleos é
excitado pelo campo B1, as componentes x e y passam a não ser nulas, pois a rotação da
magnetização ao redor de B1 cria componentes nesse plano transversal. Essas componentes
apresentarão valor máximo para  = 90°, e então diminuirão até novamente se anularem em 
= 180°. Uma vez cessado B1, o sistema evolui para a situação de equilíbrio inicial, na qual Mx
= My = 0 e Mz = M0, ou seja, a magnetização retorna ao seu valor de equilíbrio térmico inicial
Este processo ocorre via decaimento exponencial da magnetização transversal, sendo descrito
pela seguinte equação:

M xy (t )  M 0 e

t

T2

(3.13)

na qual Mxy é a componente da magnetização no plano xy e T2 é o tempo de relaxação
transversal.
O sinal chamado Decaimento Livre de Indução (FID, do inglês "Free Induction
Decay"), adquirido aplicando-se à amostra somente um pulso de 90°, e na seqüência se
procedendo à aquisição do sinal, deveria decair de acordo com esta equação. No entanto,
efeitos tais como a inomogeneidade de B0 e/ou a presença de diferenças na susceptibilidade
magnética entre duas fases que compõem a amostra, mudam esse cenário. Os spins que
povoam regiões de campos magnéticos diferentes, devido a esses efeitos, irão precessionar
com frequências de ressonância diferentes, causando uma perda de coerência mais rápida
entre os movimentos dos mesmos. Desta maneira, o sinal decairá não com o T2 natural da
amostra, causado pelas variações de campo local devido à diferentes interações sentidas pelos
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núcleos, mas sim por efeitos não relacionados à físico-química da amostra. A taxa de
relaxação, neste caso, é chamada de T2*, e é dada por:

1
1

 B0  B0
*
T2 T2,bulk

(3.14)

na qual  é a constante giromagnética, B0 é a variação instrumental de B0 (inomogeneidade),
 é a diferença entre as susceptibilidades magnéticas das fases presentes na amostra, e T2,bulk
é a taxa de relaxação bulk, que descreve a relaxação natural da amostra. Geralmente, as taxas
adicionadas por B0 e  são muito maiores do que a taxa T2 natural da amostra.
A esse sinal FID é aplicada a Transformada de Fourier, o que carrega toda a
informação contida nele para o espaço de freqüências característico da transformada. A figura
3.5 mostra um exemplo ilustrativo do sinal FID e sua transformada de Fourier.

Figura 3.5 - (a) Sinal FID; e (b) sua respectiva transformada de Fourier.

Após a excitação da amostra pela radiação de freqüência 0, haverá, como já foi dito,
uma resposta do sistema, na mesma bobina de excitação, cujo decaimento obedecerá à
constante de tempo T2*.
3.2.3. Sequência de pulsos da técnica de medição de T1: Inversão-Recuperação
A técnica chamada Inversão-Recuperação (IR) é uma das mais utilizadas na
determinação de T1, cuja sequência de pulsos de rf está mostrada na figura 3.6.

62

Capítulo 3 - Fundamentos da Ressonância Magnética Nuclear aplicada ao estudo de meios porosos

Figura 3.6 - Esquema da sequência de pulsos de radiofrequência do experimento InversãoRecuperação, para determinação da constante de relaxação longitudinal T 1.

Nela, procede-se à inversão da magnetização inicial através da aplicação de um pulso
de 180° que levará a mesma à direção -z, deixando-se em seguida relaxar por um período de
tempo . O grau de recuperação de Mz (de –M0 a +M0) será dado pela equação 3.12. O valor
da magnetização longitudinal Mz() é observado aplicando-se, após cada intervalo de tempo
1 (variado de tal forma a se amostrar Mz entre –M0 a +M0), um pulso de 90o, que rebaterá a
magnetização para o plano xy, ao longo do qual a magnetização será detectada, gerando um
sinal FID proporcional à sua magnitude. Um esquema vetorial pictórico deste experimento,
em termos da dinâmica da magnetização, esta mostrado na figura 3.7.

Figura 3.7 - Representação pictórica da dinâmica da magnetização submetida à sequência de pulsos
do experimento Inversão-Recuperação.

Logo, por exemplo, quando se aplica um pulso de 90o sobre o sistema de spins a
magnetização z se anula, o que equivale a igualar a população dos dois níveis de energia
Zeeman ( e ).

3.2.4. Sequência de pulsos da técnica de Medição de T2: CPMG
A técnica chamada CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-Gill, nome dos cientistas que a

Capítulo 3 - Fundamentos da Ressonância Magnética Nuclear aplicada ao estudo de meios porosos

63

desenvolveram) visa reverter o processo de perda de coerência acima descrito, promovendo a
refocalização das componentes defasadas por B0 e .
Historicamente, Carr e Purcell30 desenvolveram melhoramentos no método proposto
por Erwin Hahn31, chamado de eco de spin, e posteriormente Meiboom e Gill32 melhoraram o
método de Carr-Purcell, originando o método chamado CPMG. Na técnica de eco de spin de
Hahn, dois pulsos de rf são aplicados à amostra, um de 90o e outro de 180o, separados por um
tempo . O primeiro pulso, 90°, desloca a magnetização M0 da sua posição de equilíbrio no
eixo z até o plano xy. Ao final do pulso, as componentes da magnetização começam a se
defasar no plano xy devido ao fenômeno da relaxação T2 e também devido às heterogeneidade
ditadas por B0 e . O segundo pulso, 180°, tem a finalidade de rebater, por um ângulo de
180°, as componentes transversais da magnetização no plano xy, em torno do eixo z. Com
isso, o ângulo de defasagem (afastamento) percorrido por cada componente, que difere devido
a B0 e , é invertido quando os spins são postos a precessionar no quadrante oposto pelo
pulso de 180º; para um mesmo tempo de precessão, , os spins são então refocalizados. Ao
término do segundo intervalo forma-se um sinal chamado de eco de spin. A figura 3.8 mostra
um esquema desse experimento, na qual se pode ver que o sinal eco em 2 apresenta máxima
refocalização, e então volta a perder coerência com a constante de tempo T2*.

Figura 3.8 - Experimento Eco de Spin, mostrando a formação do eco em 2.

Mais detalhadamente, Carr e Purcell (CP) modificaram a sequência de Hahn de modo
a diminuir o valor de , com isso minimizando os efeitos da difusão dos núcleos polarizados
através dos gradientes de campo magnético. Os núcleos que difundem a ponto de sentirem
campos magnéticos diferentes, durante uma medida de RMN, sofrem também uma perda de
coerência, e portanto sinal, mais rápida. Este efeito será adiante descrito com maior detalhe.
Além de se diminuir consideravelmente os efeitos de difusão, o método CP ainda permite
economizar tempo, principalmente em experimentos onde o T2 da amostra é muito longo, pois
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uma só seqüência permite obter uma série de n ecos, ao passo que o método de Hahn requer n
sequências com diferentes ´s, lembrando que se realizar a promediação dos sinais obtidos de
modo a se melhorar a razão sinal/ruído dos experimentos, deve-se esperar um tempo de
aproximadamente 5T1 entre cada aquisição, o que aumenta o tempo total de aquisição da
curva de decaimento pelo método de Hahn.
Posteriormente, Meiboom e Gill utilizaram a técnica CP, porém aplicando os pulsos
o

de 180 segundo a direção +y’, isto é, com uma diferença de fase de 90 o em relação ao pulso
de 90o inicial, minimizando com isso os efeitos das imperfeições dos pulsos. Um esquema
desta sequência de pulsos de rf está mostrado na figura 3.9(a), seguido de uma representação
pictórica da dinâmica dos spins nucleares quando submetidos à essa sequência, figura 3.9(b).
(a)

(b)

Figura 3.9 - (a) Esquema da sequência de pulsos CPMG, para determinação da constante de relaxação
transversal T2; (b) representação pictórica da dinâmica dos spins nucleares durante este
experimento.

Nesta representação, figura 3.9(b), pode-se ver a ação do pulso de 90°, que rebaterá a
magnetização para o plano xy, a partir do qual ocorrerá uma perda de coerência (defasamento
dos momentos magnéticos em seus movimentos de precessão) ao longo do período de tempo
. A ação do pulso de 180°, agora aplicado ao longo do mesmo eixo, e que causa uma rotação
dos spins em torno de seu eixo de alinhamento (+y) pode ser visto na figura, o qual inverterá
o spins e seus movimentos de maneira que, após um novo período de tempo  de evolução
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livre, uma refocalização ocorrerá. Assim, o descrito defasamento devido à inomogeneidade do
campo magnético externo sentido pelos spins será refocalizado, enquanto o defasamento
devido às interações nucleares não. A intensidade máxima do eco medida, representada no
esquema da figura 3.9(b), será proporcional portanto à perda via relaxação intrínseca dos
núcleos, e não mais devido à perda via inomogeneidade de B0 e/ou .
Comumente, a aplicação destas técnicas de RMN no estudo dos processos de
relaxação de um sistema previamente perturbado, caracterizados por constantes de tempo
intrínsecas, e cujos valores refletem as características físico-químicas do sistema, ficaram
conhecidos como relaxometria por RMN.

3.3. RMN APLICADA AO ESTUDO DE MEIOS POROSOS

A determinação de porosidade em sistemas complexos geralmente requer a aplicação
de uma vasta gama de técnicas, tais como porosimetria por injeção de mercúrio, adsorção de
gás (CO2 e N2), espalhamento de raios-x a baixos ângulos, medidas de densidade, entre
outras29. Todas essas técnicas sofrem, sem exceção, de problemas tais como: necessidade de
se assumir geometrias específicas dos poros, sobreposição nos limites dos tamanhos dos
poros com sua rede de interconexões, efeitos de percolação (devido ao fluxo do líquido/gás
utilizado como sonda), entre outros efeitos. Neste contexto, a utilização da RMN despontou
como uma alternativa, devido à não necessidade de modelagem geométrica dos poros, à sua
aplicabilidade a um vasto range de tamanho de poros (nanômetros a milímetros) e
independência de efeitos de percolação29. No entanto, é muito importante conhecer os
mecanismos que regem as respostas obtidas nos experimentos de RMN de meios porosos, que
por sua vez são bastante peculiares, de tal forma a se proceder à correta interpretação dos
mesmos. As próximas seções abordarão essas peculiaridades.

3.3.1. Efeito de Superfície: Relaxação Superficial

Os princípios básicos dos mecanismos físicos-químicos que governam os fenômenos
de relaxação de fluidos em contato com superfícies sólidas foram primeiramente estudados
por Korringa et al.33. Neste estudo, os autores identificaram dois mecanismos principais: um
que ocorre no sítio da superfície, e outro associado com impurezas paramagnéticas diluídas na
superfície de tais sólidos. Íons para- e ferromagnéticos, tais como ferro, manganês, níquel e
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crômio, causam relaxação superficial muito forte, fazendo com que seu mecanismo domine o
processo de relaxação.
Brownstein e Tarr34, demonstraram que decaimentos multiexponenciais surgem como
uma conseqüência da difusão dos núcleos confinados em meios porosos. Eles consideraram
dois casos para esses processos de difusão: transferência de polarização nuclear para íons
paramagnéticos presentes nas paredes dos poros, e difusão clássica molecular governada pelo
coeficiente de difusão do fluido. As equações que governam tal difusão em meios porosos são
dadas por:

D 2 m(r , t ) 

m(r , t ) m(r , t )

TB
t

(3.15)

com a condição de contorno nas paredes dos poros: nˆ  Dm(r , t )  m(r , t ) S  0 , nas quais
m(r,t) é a densidade de núcleos não-relaxados, 1 TB é a taxa de relaxação “bulk” do fluido
livre de interações externas,  é a constante de proporcionalidade que escalona a taxa de
relaxação na interface sólido/líquido (chamada de relaxação superficial), D é o coeficiente de
difusão molecular, e

n̂

é o vetor unitário normal à interface (apontando para dentro da matriz

sólida). Com isso, eles mostraram que a magnetização será dada por:


M (t )  M 0  f ne n t

(3.16)

n 0

na qual fn são as amplitudes relativas a cada decaimento exponencial, e n (ou 1/Tn) são os
autovalores da equação de difusão independente do tempo. Esta equação demonstra que a
magnetização decairá como a soma das exponenciais de cada poro, tal como foi descrito por
Bloch para um fluido livre.
Baseado em três simples geometrias de poros: placas paralelas, cilíndrica e esférica,
Brownstein e Tarr categorizaram a difusão em três regimes: rápido, onde  S VD   1 ;
intermediário, onde 1  S VD   10 ; e lento, onde 10  S VD  .
No regime rápido, há uma grande diferença entre o valor do primeiro autovalor da
equação 3.16, S / V , e o segundo autovalor. Assim, o autoestado de menor valor é o estado
dominante, o qual depende somente da razão superfície-volume dos poros (não havendo,
portanto, detalhes microestruturais). Isto acontece porque a difusão rápida iguala a densidade
de núcleos polarizados em todo o espaço do poro. No mesmo estudo, eles determinaram que,
neste regime, a taxa total de relaxação dentro de cada poro (1/T1,2) será dada por:
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(3.17)

na qual T1,2B é o tempo de relaxação bulk, S é a superfície do poro, V o volume do poro, e  é
a espessura de uma região superficial muito próxima da parede do poro, tal que qualquer
núcleo que entre nesta região irá relaxar com uma taxa 1/T1,2n (ou seja, devido somente à
interação com a superfície). Geralmente, T1,2B é muito maior do que o tempo de relaxação
superficial, podendo-se com isso ignorar o termo bulk. A equação 3.17 então mostra que as
taxas de relaxação de fluidos confinados são diretamente proporcionais à razão
superfície/volume do poro S V  , estabelecendo assim uma relação entre os tempos de
relaxação e o tamanho dos poros. O escalonamento é ditado pela relaxatividade superficial
(1,2), que representa a velocidade de decaimento de um spin polarizado quando interagir com
a parede do poro. Esta constante está diretamente relacionada às constantes C1 e C2 das
equações 3.10 e 3.11, carregando portanto a mesma dependência vista naquelas equações com
relação aos mecanismos de relaxação envolvendo fluido e superfície porosa.
No regime lento, a informação geométrica de cada poro está presente, e a
magnetização decai de forma multiexponencial, mesmo para um único poro. Assim, neste
regime, a densidade de núcleos não-relaxados perto da superfície do poro decai mais
rapidamente do que a taxa com que os núcleos não-relaxados podem difundir para a
superfície. A densidade de magnetização nuclear assim forma um perfil que é grande no
centro e próximo de zero na superfície do poro.
Posteriormente, Latour et al.35 demonstraram experimentalmente que os tempos de
relaxação T1 e T2 de rochas saturadas com água dependem fracamente da temperatura entre
25º e 175º C, quando baixos campos magnéticos são utilizados. Desta maneira, o mecanismo
de relaxação predominante é o de relaxação superficial, podendo o termo de bulk ser
ignorado. No mesmo artigo, eles também demonstraram que a relaxação superficial não
depende da temperatura. Kleinberg et al.10 mostrou que a relaxatividade superficial é função
da densidade de centros paramagnéticos presentes na superfície dos poros e também do tempo
de residência das moléculas do fluido saturante que permanecem sob a ação de tais centros
paramagnéticos. Portanto, este parâmetro é função não somente do meio poroso, mas também
depende do fluido saturante. Para rochas sedimentares, seus valores podem variar até 2 ordens
de grandeza.
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3.3.2 Efeito da Susceptibilidade Magnética

A determinação e correlação dos efeitos da susceptibilidade magnética nas
distribuições dos tempos de relaxação contém valiosas informações acerca da geometria dos
poros e também da mineralogia dos grãos em rochas sedimentares36,37. Muitos estudos vêm
sendo publicados sobre o tema38-40, cujos resultados têm ajudado a indústria de exploração e
produção de petróleo a otimizar seus métodos e estratégias, reduzindo com isso os custos de
produção e aumentando a vida útil de seus reservatórios ao redor do mundo.
O conhecimento dos efeitos da susceptibilidade magnética de rochas sedimentares
figura como uma das propriedades que podem ser utilizadas pela RMN como sonda do tipo
de geometria dos poros. Mais especificamente, a diferença de susceptibilidade magnética ()
existente entre matriz rochosa e espaço poroso causa distorções nos campos magnéticos locais
dos poros, que variam tal como varia a distribuição de tamanho dos poros e suas geometrias28.
Quanto maior o poro, menor o efeito de distorção do campo, e quanto mais complexa for a
sua forma, maior o efeito de distorção. Esta propriedade é de fundamental importância, pois
qualquer contraste na susceptibilidade magnética irá alterar os tempos de relaxação da
magnetização nuclear, com isso produzindo uma “impressão digital” do meio poroso.
Sun et al.41 estudaram o efeito da susceptibilidade magnética nos espectros de
relaxação T2 para duas amostras de rochas areníticas. Eles desenvolveram uma nova
sequência de pulsos, da qual uma distribuição bidimensional de gradientes internos
(chamados mapas g-T2) pode ser obtida, mostrando que o gradiente é mais intenso nos poros
menores. Wilson et al.39 estudaram o efeito dos gradientes internos nos espectros de
coeficiente de difusão uni- e bidimensionais (difusão-relaxação), estabelecendo o grau de
interferência desses gradientes induzidos durante a realização de experimentos desenvolvidos
para medir esses coeficientes. Nesses experimentos, pulsos de gradientes magnéticos são
estrategicamente introduzidos em pontos específicos da sequência de pulsos, com a finalidade
de codificar espacialmente, via diferença na frequência de ressonância dos núcleos, suas
posições. A presença dos gradientes internos induzidos por  diminui a acurácia dessa
codificação espacial. Leu et al.42 estudaram a extensão desse efeito e suas características em
diferentes técnicas comumente utilizadas para medir coeficientes de difusão por RMN.
Rochas com grandes susceptibilidades magnéticas apresentaram grandes desvios nos valores
medidos.
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A distribuição de gradientes internos (g) de campo magnético dentro de cada poro, que
será tão maior quanto for a magnitude de B0, possui valor máximo (gmax), nos arredores da
superfície do poro, dado por43:
gmax

(3.18)

na qual  é a constante magnetogírica, D0 é o coeficiente de difusão do fluido saturante,  é
a diferença de susceptibilidade magnética rocha/ fluido saturante e B0 é o campo magnético
aplicado.
Núcleos difundindo em um espaço restrito, tal como um poro, estarão sujeitos a todos
os possíveis gradientes internos, porém com variação máxima no entorno das paredes, de
magnitude B0. Este valor representa o valor máximo (em módulo) de variação do campo
magnético que um dado núcleo pode sentir. Neste sentido, a equação acima foi derivada do
cenário em que um núcleo polarizado, que viaja dentro de um poro à velocidade permitida por
seu coeficiente de auto-difusão, somente consegue responder apropriadamente às variações de
sua frequência de precessão (ou seja, variações do campo magnético efetivo a que ela está
sujeita), dentro do limite de B0. Qualquer variação superior a esse limite não será sentida
pelos núcleos, e portanto não aparecerá no sinal de RMN medido. Gradientes de campo
magnético maiores do que esse limite terão seus efeitos promediados a zero. Esta relação,
apesar de não ser exata matematicamente, tem sido utilizada com grande sucesso na predição
do comportamento magnético de rochas sedimentares através do estudo das taxas de
relaxação T243.
A presença dos gradientes internos pode, como já dito, adicionar graves incertezas nos
espectros de relaxação nuclear e difusão de meios porosos36, destruindo a correlação entre o
tempo de relaxação T2 e o tamanho dos poros, como já mencionado. A técnica de RMN
chamada Multi- consegue medir esse efeito, baseando-se na aquisição de decaimentos
CPMG´s com diferentes tempos entre ecos, sendo possível determinar a extensão do efeito de
atenuação do sinal devido à difusão translacional dos núcleos através de gradientes internos
de campo magnético. Como já discutido, quanto maior o tempo entre os ecos, maior o efeito
da difusão molecular translacional no decaimento do sinal medido. Mapas bidimensionais
podem ser também construídos para tais experimentos. Hürlimann43 utilizou esta técnica no
estudo de seis rochas carbonáticas e areníticas, obtendo distribuições unidimensionais dos
gradientes magnéticos internos induzidos por B0. Neste estudo, ele pôde quantificar essa
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grandeza, obtendo valores maiores para as rochas areníticas, as quais são sabidamente mais
ricas em impurezas paramagnéticas (que aumentam sua susceptibilidade magnética).

3.3.3. Efeito da Difusão Translacional

Um dos mecanismos que pode afetar significativamente a relaxação nuclear, e
portanto quebrar a correlação acima mostrada entre tempos de relaxação e tamanho de poros,
é a difusão dos núcleos polarizados através de gradientes de campo magnético8. Ao se
considerar a presença de difusão translacional no sistema, a solução da equação de relaxação
recebe um novo termo, dado pela derivação clássica do movimento de difusão quando há um
gradiente de campo magnético presente, D 2Mxy. Este processo de relaxação em particular
somente afeta T2, e não T1; daí a razão do termo ter sido expresso somente em relação à
magnetização resultante ao longo do plano xy. Assim, o decréscimo na taxa de relação está
associada à perda de coerência entre núcleos, e não à troca de energia com a vizinhança.
Resolvendo a equação da relaxação T2 para o termo difusivo (T2D), obtém-se1:





1
 2 g 2 D t E2
  
12
 T2  D

(3.19)

na qual  é a constante giromagnética, g é o gradiente de campo magnético, D é o coeficiente
de difusão do fluido e tE é o tempo ao eco, definido como 2 vezes o tempo entre os pulsos de
radiofrequência (), da sequência CPMG.
A equação 3.17 mostra que o termo é proporcional ao quadrado do tempo ao eco, o
que torna este parâmetro importante quando se estuda sistemas em que o efeito da difusão no
decaimento T2 é muito severo. Rochas e sistemas porosos naturais são tipos de materiais que
sofrerão esse efeito fortemente. Escolhendo-se um tempo entre os pulsos de rf o mais curto
possível (dezenas ou centenas de microsegundos), isto pode ser alcançado com bastante
sucesso. Adicionalmente, aplicam-se, também visando minimizar esse efeito, baixos campos
magnéticos B0 no estudo de meios porosos por RMN, uma vez que a intensidade de tais
gradientes gerados pela diferença das susceptibilidades magnéticas da matriz rochosa e seus
fluidos saturantes é diretamente proporcional ao campo magnético B0 aplicado1.
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3.3.4. Distribuição de Tempos de Relaxação

A relaxação da magnetização de RMN (Mz e Mxy), então, como visto acima, será dada
pela seguinte equação, quando consideradas todas as possíveis interações1,2:
e

(3.20)

na qual S indica o mecanismo de superfície e D o mecanismo difusivo.
Considerando o caráter multiexponencial envolvido tanto no mecanismo de superfície
quanto no difusivo, o resultado dos experimentos de medição dos tempos de relaxação serão
dados por:
M xy (t )  M (T2 a )e ( t / T2 a )  M (T2b )e ( t / T2 b )  ...  M xy (t ) 

T2 máx.



T2 mín .

t

e

T2

f (T2 )dT2

(3.21)

para T2; e da mesma forma para T1:
T1máx.

M z (t )  

T1mín .

(1  2e

t

T1

) f (T1 )dT1

(3.22)

Como se percebe analisando as equações acima, o sinal de RMN medido representa a
Transformada de Laplace de uma função desconhecida, f (T1, 2 ) , que é a distribuição das
intensidades de cada componente T1,2. O procedimento de se resolver as equações 3.18 e 3.19
forma a base do chamado “problema mal-posto”1, o que significa que uma pequena mudança
em M (t ) pode acarretar uma grande mudança em f (T1, 2 ) . O cálculo e a estabilização da
solução consistem em se efetuar a Transformada Inversa de Laplace de M xy (t ) , valendo-se
de métodos matemáticos de regularização. Dessa maneira, mesmo para diferentes quantidades
de ruído presentes no sinal, uma única solução pode sempre ser obtida.
No caso ideal, em que o mecanismo de relaxação difusivo não está presente ou é
insignificante, tem-se que a transformada inversa de Laplace obtida será diretamente
proporcional à distribuição de tamanhos dos poros, uma vez que o decaimento
multiexponencial medido representa a soma das componentes monoexponenciais geradas
pelo decaimento da magnetização referente a cada poro isoladamente. A figura 3.10 apresenta
um exemplo desta operação de inversão de Laplace, apresentada como T2, mas que será
idêntica à obtida para o caso da medição de T1.
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Figura 3.10 - Decaimento multiexponencial dado pela soma dos decaimentos monoexponenciais das
magnetizações relaxando dentro de cada poro isoladamente. A transformada inversa de
Laplace, neste caso, será um reflexo da distribuição de tamanho dos poros.

Esta representação da distribuição de T2, figura da direita, é a rotineiramente
encontrada em petrofísica representando a distribuição de tamanho de poros de uma rocha
reservatório de petróleo, por exemplo.

3.4. O EXPERIMENTO BIDIMENSIONAL T1-T2
A correta interpretação das distribuições dos tempos de relaxação obtidos em estudos
de meios porosos depende do conhecimento dos fenômenos físico-químicos atuantes ao longo
do sistema poroso, pois estes certamente estarão refletidos naqueles, principalmente quando o
fluido saturante não for somente água, mas uma mistura de salmoura e óleo, por exemplo,
sendo esta situação a mais comumente encontrada em estudos petrofísicos44. Ainda, efeitos
tais como molhabilidade e heterogeneidades geométricas e de litologia/mineralogia, que
resultam em diferentes tipos e concentrações de impurezas paramagnéticas, podem tornar a
interpretação de um espectro de relaxação ou difusão um trabalho muito incerto. Neste
contexto, técnicas de RMN chamadas multidimensionais foram recentemente desenvolvidas11
e introduzidas nos laboratórios de petrofísica e nas rotinas das ferramentas de perfilagem por
RMN, com as quais vêm se obtendo considerável sucesso na interpretação de distribuições
complexas de tempos de relaxação e difusão.
A técnica bi-dimensional combina dois experimentos, o primeiro para medir T1 e o
segundo T2, produzindo um mapa bidimensional que mostra as possíveis correlações entre os
mesmos.
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Mais detalhadamente, essa técnica 2D, como é rotineiramente chamada, consiste na
aplicação da sequência de pulsos Inversão-Recuperação, seguida de detecção com CPMG, tal
como mostrado esquematicamente na Figura 3.10.

Figura 3.10 - Sequência de pulsos de rf empregada no experimento bidimensional T1-T2.

Em laboratório, o experimento bidimensional é realizado variando-se o tempo de
recuperação da magnetização, 1 na sequência Inversão-Recuperação. A detecção, como já
mencionado, é feita via sequência CPMG. Como resultado, obtêm-se um conjunto de curvas
CPMG moduladas pela evolução da magnetização submetida aos fenômenos da relaxação
longitudinal. A evolução temporal da magnetização transversal, neste caso, é dada por:
M xy (t ) 

T2 max . T1 max .

 

t

e

T2

(1  2e

t

T1

) f (T1 , T2 )dT1dT2   t  ,

(3.23)

T2 min . T1 min .

na qual f(T1,T2) representa a distribuição bidimensional dos tempos de relaxação a serem
determinados, e (t) é o ruído proveniente da aquisição dos dados. Estes sinais, novamente,
representam a transformada de Laplace dos decaimentos medidos, cuja inversão
bidimensional permite estabelecer a relação entre as componentes moduladas pelos diferentes
fenômenos de relaxação3.
A obtenção das distribuições de T1 e T2 é realizada através da minimização da equação
do erro quadrático médio, aplicado separadamente a cada um dos decaimentos medidos,
porém tratado matricialmente, uma vez que ambas as dimensões estão agora intrinsecamente

correlacionadas. A solução será dada pela determinação de f para a qual o erro quadrático
for mínimo.
A Figura 3.11 mostra um exemplo do conjunto de dados da magnetização obtido com
a seqüência 2D T1-T2. A magnetização, tal como pode ser claramente observado, evolui
também ao longo da dimensão de T1, eixo y (variação de intensidade devido ao fenômeno de
relaxação longitudinal). Seu valor inicial é máximo negativo, visto que a aquisição ocorreu
logo após o pulso de inversão de 180º. Conforme o tempo entre os pulsos do bloco IR vai
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aumentando, a magnetização começa a relaxar por T1, e seu valor vai decaindo
exponencialmente até retornar ao valor de equilíbrio térmico, ou seja, máximo positivo.

Figura 3.11 - Comportamento da magnetização transversal no experimento bidimensional T1-T2.

A obtenção das distribuições de T1 e T2 é realizada através da minimização da equação
do erro quadrático médio, que na forma matricial é dado pela seguinte expressão:


 2  m  K0 g

(3.24)


cujos dados da magnetização são reorganizados no vetor m , de acordo com K0, que é
definido pelo produto tensorial K1  K 2 , das matrizes referentes aos kernels exponenciais dos


experimentos IR e CPMG. O vetor g representa as distribuições bidimensionais de T1 e T2, o
qual deve ser determinado, e que está organizado de acordo com a ordem estabelecida por K0.
Entretanto, a minimização da equação 3.24 é um procedimento computacionalmente custoso,
já que este agora envolve matrizes K0 tipicamente da ordem de [20000010000] dados.
Em 2002, Venkataramanan et al.45 resolveram esse problema de custo computacional.
Neste trabalho, os autores utilizaram o método denominado “Singular Value Decomposition”
(SVD) para extrair os componentes principais dos kernels K1  1  e

t T1

e K 2  e t / T2 , sendo

que a partir destes, o conjunto de dados da magnetização pôde ser compactado, aliviando
assim a carga do processamento dos dados.
Song et al.3 mostraram que a razão T1 T2 é um importante parâmetro extraído do
mapa T1-T2, que está diretamente relacionada a diferenças na dinâmica molecular de
diferentes espécies presentes em meios porosos saturados e submetidas à relaxação
superficial. Ainda, considerando-se que somente uma espécie esteja presente no meio poroso,
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esta grandeza pode acusar a presença de diferentes ambientes porosos (poros com
constituições químicas diferentes). Também, considerando-se que o resultado do experimento
seja uma razão próxima da unidade para todo o meio poroso, uma análise detalhada das
distribuições bidimensionais pode levar a uma forte indicação acerca do mecanismo de
relaxação dominante. Se os tempos correlacionados nas duas dimensões forem altos, por
exemplo, próximos aos valores bulk do fluido saturante, a conclusão de que o mecanismo de
relaxação bulk domina ambos os fenômenos é direta, indicando que tais distribuições não são
proporcionais à distribuição de tamanhos dos poros. Já se a situação contrária se apresentar
( T1 T2  1, mas ambos os tempos menores que o valor bulk do fluido saturante), esta seria
então uma forte indicação de que o único fenômeno importante em tal meio poroso é o da
relaxação superficial (lembrando que o tempo de relaxação longitudinal T1 não é afetado por
mecanismos difusivos), sendo portanto correto interpretar as distribuições como espelhos dos
tamanhos dos poros. Schoenfelder et al12 aplicaram esta metodologia no estudo de carbonatos
do tipo limestone e dolostone, encontrando uma grande distribuição de razões T1 T2  1 até
12. Neste estudo, os autores foram capazes de qualificar e quantificar diferentes tipos de
poros presentes em ambos os carbonatos: porosidade vuggy (poros grandes, com diâmetros da
ordem de milímetros), intrafóssil e interpartículas, baseando-se nos mapas 2D T1-T2, com
clara confirmação baseada na aplicação de outras técnicas petrofísicas, tais como fotomicrografia de lâminas delgadas, injeção de mercúrio e porosidade buoyancy.

3.5 DIFUSÃO TRANSLACIONAL EM GEOMETRIAS RESTRITAS

O coeficiente de difusão translacional de moléculas confinadas em meios porosos
carrega importantes informações acerca do meio poroso, tais como permeabilidade,
conectividade e tortuosidade. Isto porque quando este fluido sofre restrição em seu
deslocamento devido à colisões com as paredes dos poros, seu coeficiente de difusão,
grandeza que pode ser entendida como a facilidade que uma certa molécula possui de se
movimentar através de um meio, passa a ser uma função dependente do tempo durante o qual
esta molécula foi deixada difundir. Assim, o coeficiente de difusão é alterado de seu valor
bulk, simbolizado por D0 e independente do tempo, para uma certa função D(t). Neste
contexto, a utilização da técnica de RMN despontou como uma importante ferramenta, uma
vez que esta é capaz de medir D(t) acuradamente e de forma não destrutiva, para um vasto
conjunto de meios porosos e fluidos saturantes distintos46,47.
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Figura 3.12 - Deslocamento médio quadrático em função da distância percorrida pelas moléculas
confinadas em um meio poroso. Para tempos curtos de difusão, a difusão é não restrita,
refletindo então características da ordem de grandeza do tamanho do poro. Para tempos
longos de difusão, estas características refletem a tortuosidade e conectividade do meio
poroso.

A aplicação da RMN no estudo de movimentos difusionais, notadamente os
dependentes do movimento Browniano de moléculas não restritas, data de aproximadamente
60 anos atrás, nas mais diversas áreas do conhecimento, tais como biologia (células e
membranas, por exemplo), materiais (concretos e redes poliméricas, por exemplo) e
geológicas (rochas porosas e migração de fluidos confinados, por exemplo). Adicionalmente,
em estudos geológicos, permeabilidade, conectividade e tortuosidade são informações chave
que podem ser obtidas através das técnicas de RMN. A figura 3.13 mostra exemplos de
geometrias porosas cujas características respondem de forma fortemente distintas ao estudo
de D(t) via RMN. Nela, um gráfico comparativo entre estes dois regimes difusionais é
mostrado, na qual se observa que o livre caminho médio quadrático, que em difusão livre é
uma função linear de tempo de difusão, é alterado significativamente quando a referida
restrição existe.
Para tempos curtos de difusão, as moléculas sob movimento Browniano serão restritas
somente pela parede dos poros em que se encontram confinadas, carregando portanto
informações acerca da razão superfície/volume (S/V) daquele poro. A equação que descreve
esta dependência é dada por1:
(3.25)
na qual D0 é o coeficiente de difusão do fluido saturante livre, S é a superfície do poro, Vp o
seu volume, t o tempo em que as moléculas foram deixadas difundir, e f(t) é uma função de
potências de (D0.t) que não impacta na determinação experimental de D(t). A grandeza
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representa a distância percorrida por cada molécula durante o tempo t, sendo chamado
também de distância da difusão (LD). Durante este tempo, somente uma fração das moléculas
sentirão a presença do meio poroso, ou seja, aquelas localizadas a uma distância LD da parede
dos poros. Já para tempos longos de difusão, as moléculas terão tempo o suficiente para sentir
todas as características do meio poroso, uma vez que se difundirão sucessivamente entre
poros e suas conexões (gargantas dos poros). Com isso, para tempos suficiente grandes e que
podem variar consideravelmente dependendo do meio poroso estudado, as moléculas
atingirão eventualmente o limite de tortuosidade, sendo então descrito pela seguinte equação1:
(3.26)

,

da qual é possível determinar a dependência da tortuosidade com o coeficiente de difusão,
sabendo-se que o fator de formação elétrico, F, é dado por

(sendo  a porosidade e m o

coeficiente de cimentação, variando geralmente entre 1,8-2,2 para rochas sedimentares)23, e
que é utilizado na definição da tortuosidade de um meio poroso, de maneira que:
(3.27)
na qual  é a tortuosidade do meio poroso e D0 é o valor do coeficiente de difusão do fluido
livre.
A figura 3.13(a) mostra um sistema poroso com altas tortuosidade e razão superfícievolume (S/V). A figura 3.13(b) mostra, por sua vez, um sistema poroso com baixos valores de
tortuosidade e S/V.

(a)

(b)

Figura 3.13 - Modelos de sistemas porosos: (a) alta razão S/V e alta tortuosidade; e, (b) baixa S/V e
baixa tortuosidade.

A figura 3.14 abaixo mostra uma simulação do comportamento de D(t) nos diferentes
tipos de meios porosos representados na figura 3.13 acima, em caráter qualitativo.
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Figura 3.14 - Comportamento de D(t)/D0 para os dois sistemas porosos representados na Figura 3.3
acima. A inclinação inicial do decaimento representa S/V, enquanto o plateau final
representa o recíproco da tortuosidade de cada meio poroso. As linhas pontilhadas
representam o decaimento inicial, cujo coeficiente angular é proporcional à S/V média
dos poros.

O sistema da figura 3.13(a) apresenta alta S/V [poros menores, em relação à figura
(b)] e alta tortuosidade, enquanto o sistema da figura 3.13(b) possui baixa S/V e baixa
tortuosidade. As curvas da figura 3.14 representam estas informações, uma vez que a curva
preta apresenta maior coeficiente angular, proporcional à S/V, quando comparada à curva em
vermelho. Ainda, o comportamento final, proporcional à tortuosidade do meio poroso, é
maior para a curva preta, quando comparada à curva vermelha. Este tipo de experimento vem
sendo utilizado com grande sucesso na determinação tanto da razão S/V quando no limite de
tortuosidade8,46,47, através de medidas do coeficiente de difusão em função do tempo de
difusão citado.

3.5.1. Medição do coeficiente de difusão translacional por RMN

A técnica de RMN utilizada na medição do coeficiente de difusão translacional foi a
chamada eco estimulado com gradientes pulsados de campo magnético, simbolizada pela
sigla PFG-STE (do inglês "Pulsed-Field Gradient, Stimulated Echo")48,49. Nesta técnica, um
experimento de eco estimulado é realizado para se obter sinais chamados de ecos de spin,
cuja intensidade máxima não depende das imperfeições dos pulsos de radiofrequência
aplicados na amostra, bem como da heterogeneidade do campo magnético estático aplicado.
Entre os pulsos de rf aplicados, são também aplicados gradientes de campo magnético

Capítulo 3 - Fundamentos da Ressonância Magnética Nuclear aplicada ao estudo de meios porosos

79

pulsados, cuja finalidade é a de codificar espacialmente as fases inicial (sistema em
equilíbrio) e final (após sofrer difusão molecular). Se, entre estes dois períodos a difusão
molecular ocorrer, a intensidade medida do eco sofrerá um decréscimo que será tão maior
quanto for a distância LD percorrida. Se não ocorrer difusão, nenhuma alteração na
intensidade do eco será observada. Com isto, realizando experimentos sucessivos em que a
intensidade desses pulsos de gradiente de campo magnético são aumentadas, pode-se calcular
o coeficiente de difusão do sistema. No caso de meios porosos, devido à presença de uma
distribuição de tamanhos de poros, o resultado obtido será também uma distribuição de
coeficientes de difusão. Um esquema da sequência de pulsos PFG-STE descrita está
mostrada na figura 3.15.

Figura 3.15 - Sequência PFGSTE para medição do coeficiente de difusão translacional.

O símbolo  representa o tempo de difusão, ou seja, ele define o tempo em que as
moléculas já codificadas pela aplicação do pulso de gradiente de campo magnético irão
difundir;  representa o comprimento desses pulsos e G sua intensidade. Durante os tempos 2
e 3, os fenômenos de relaxação magnética nuclear estão ocorrendo, sendo portanto
importante fazer uma escolha tal que o sinal eco obtido tenha intensidade suficiente para que
se realize a medição. Isto se reflete diretamente na escolha de , dada a relação existente entre
eles e mostrada também na figura 3.15 acima. O segundo pulso de gradiente irá decodificar a
posição espacial de cada núcleo polarizado, sendo que a intensidade do eco medida irá
depender desse deslocamento espacial dos núcleos.
A equação que descreve o decaimento do sinal eco como função da atenuação devido
à difusão dos núcleos é dada por:
,

(3.28)

na qual  é a constante magnetogírica dos núcleos de 1H, E0 é a intensidade do sinal eco livre
dos efeitos da difusão translacional, G é a intensidade dos pulsos de gradiente de campo
magnético,  é a duração desses pulsos,  é o tempo de difusão e D é o coeficiente de difusão
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translacional do fluido. Uma vez que os parâmetros ,  e  são fixos, e G é variado de forma
controlada, a amplitude normalizada dos ecos adquiridos depende diretamente do coeficiente
de difusão translacional, D. Assim, um gráfico logarítmico de E(,G,D) como função de
2G22(/3), será uma reta cujo coeficiente angular é dado pelo coeficiente de difusão
translacional D.

3.5.2. O Experimento bidimensional D-T2
O estudo da correlação entre o coeficiente de difusão translacional (D) e o tempo de
relaxação transversal (T2) pode ser realizado através de experimentos bidimensionais, que
vêm sendo aplicados com sucesso em materiais com distribuições complexas de tempos de
relaxação e que também apresentam difusão restrita devido à distribuição dos tamanhos dos
poros50. Em sistemas porosos complexos (tais como rochas sedimentares), a determinação da
distribuição DT2 permite estabelecer a relação entre as componentes moduladas por
diferentes fenômenos, tais como difusão translacional restrita pela parede dos poros e a
identificação de fases com propriedades físico-químicas distintas. A figura 3.16 ilustra uma
dessas sequências, que consiste de um bloco PFGSTE seguido de um bloco destinado à
medida de tempos de relaxação transversal T2, baseado na técnica CPMG4.

Figura 3.16 - Sequência de pulsos do experimento bidimensional PFGSTE  CPMG, que permite
conhecer a correlação entre o coeficiente de difusão translacional e o tempo de
relaxação T2.

Assim como no experimento de PFGSTE, este experimento é repetido para vários
valores de G, obtendo-se assim um conjunto de curvas CPMG, cujas intensidades são agora
moduladas pela evolução da magnetização submetida ao fenômeno da difusão translacional.
Neste experimento, G e  são as variáveis independentes da função de magnetização, cuja
evolução temporal, na sua forma mais geral, é dada por:
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(3.29)

T 2 min Dmin

na qual g(D,T2) é a distribuição bidimensional dos coeficientes de difusão translacionais e dos
tempos de relaxação transversal (a serem determinados) e (t) é o ruído proveniente da
aquisição dos dados. A figura 3.17 mostra um exemplo das curvas CPMG's obtidas com este
experimento, nas quais o eixo x (decaimento exponencial) codifica as componentes em T2, e o
eixo y (novamente um decaimento exponencial) codifica os coeficientes de difusão.
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Figura 3.17 - Comportamento da magnetização obtido no experimento bidimensional DT2, para
diferentes valores de .

O processo de inversão bidimensional das curvas segue o mesmo processo descrito
para o caso do experimento bidimensional T1-T2, acima descrito.
3.5.3 Ajuste de Padé: extração da relaxatividade superficial (2) a partir dos mapas
bidimensionais D-T2
Latour et al.47 aplicou o famoso método matemático chamado aproximação de Padé
para interpolar as equações 3.25 e 3.27, que descrevem os diferentes comportamentos de D(t),
e assim gerar uma única função capaz de ajustar D(t). O método foi aplicado em medidas
unidimensionais de D. No entanto, a aplicação desta metodologia em mapas bidimensionais
D-T2 é ainda inédita.
Lembrando que T2 possui correlação direta com o tamanho do poro, pode-se perceber
que, além de se obter as informações de S/V e da tortuosidade, pode-se também correlacioná-

82

Capítulo 3 - Fundamentos da Ressonância Magnética Nuclear aplicada ao estudo de meios porosos

las diretamente com o tamanho dos poros, via dimensão de T2. Assim, esta nova aplicação da
aproximação de Padé representa um ganho significativo para a RMN de meios porosos.
As moléculas do fluido que habitam a microporosidade do meio poroso se encontram
sob forte influência de sua tortuosidade, enquanto as que habitam os macroporos respondem
majoritariamente às colisões com as paredes do poro em que se encontram confinadas, e
portanto à sua S/V. A grandeza medida então possui potencialmente a mesma informação
espacial que D(t) unidimensional possui, somando-se agora a informação valiosa de T2. Vale
lembrar também que esta nova metodologia não apresenta dificuldades experimentais
adicionais, quando comparada à medida unidimensional de D(t).
Utilizando-se então as informações contidas na dimensão de T2, já descritas, um novo
método para determinação da relaxatividade superficial transversal (2) surge. Lembrando
que

, tem-se:
(3.30)

a qual pode ser substituída na equação 3.25, obtendo-se:
(3.31)
que fornece então uma relação entre D(t) e T2, de tal maneira que 2 pode ser obtido através
do ajuste de Padé:
(3.32)
na qual:

,

,

,  é o tempo de difusão do experimento

PFG-STE (entre os dois pulsos de gradientes de campo magnético aplicados), e LM é um
número que representa a escala de heterogeneidade do meio poroso. Para fins de ajuste, o
valor de LM deve ser mantido sempre mais alto do que o valor da escala em que o
experimento está ocorrendo, dada por . Uma relação aproximada de LM = 5 mostrou-se
ótima para uma vasta gama de meios porosos tanto naturais quanto artificiais. O parâmetro 
carrega a informação da tortuosidade,

. Para eliminar esta propriedade do meio

poroso enquanto parâmetro de ajuste, a tortuosidade do meio pode ser conhecida através de
medidas de resistividade elétrica, técnica esta cuja descrição mais detalhada pode ser
encontrada em [23]. Vale lembrar ainda que ambas as técnicas, RMN 2D D-T2 e resistividade
elétrica, podem ser medidas em poços de petróleo, tornando então a metodologia descrita
bastante promissora para medidas in-situ.
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Algumas considerações sobre o método devem ser elencadas: tal como já dito, a
equação 3.25, da qual 2 é extraído, só é válida para tempos curtos de difusão. Considerando
a dimensão de T2 como a distribuição de tamanhos de poros, tem-se que somente uma fração
dos poros estarão efetivamente neste regime. Assim, a relaxatividade superficial extraída deve
ser relacionada também a um valor efetivo, ou seja, representando uma espécie de
promediação sobre certa porção dos poros. Este fato não deve ser esquecido na interpretação
dos resultados obtidos. Também, afim de se garantir que o regime de tempos curtos de
difusão está presente, ao menos parcialmente, na distribuição de D, o cálculo de um
parâmetro de verificação deve ser feito. Este parâmetro, que pode ser denominado de
comprimento da relaxatividade, é definido como

, e representa a distância

percorrida pelos núcleos polarizados (sob a ação da difusão Browniana), e durante a qual a
relaxação superficial atua. A condição então procurada é a de que esta grandeza não seja
maior do que o comprimento total da difusão, que é definida pelo parâmetro  no
experimento PFG-STE (sendo portanto essa distância dada por

). Em resumo, o

tempo em que os núcleos estão sujeitos à relaxação superficial, cujo  representa a força deste
mecanismo, não deve ser maior do que o tempo em que a difusão está sendo medida, sob a
pena de que uma grande quantidade de sinal seja perdida via processos de relaxação nuclear.
Uma alternativa a ser utilizada quando se atinge esse limite, é a de diminuir , diminuindo
assim LD. No entanto, esta saída será controlada pela qualidade do equipamento de RMN
utilizado.

3.6 O EXPERIMENTO DDIF ("Decay due to Diffusion in Internal Fields")
Aproveitando-se deste efeito, Song36 desenvolveu uma nova sequência de pulsos,
chamada DDIF (do inglês “Decay due to Diffusion in Internal Field”), que utiliza os
gradientes internos induzidos por , que surgem quando da aplicação de B0, como a fonte do
decaimento do sinal via difusão molecular Browniana dos núcleos polarizados através destes
gradientes, obtendo com isso diretamente uma distribuição da dimensão linear dos poros,
similar ao diâmetro de poros esféricos.
O princípio de funcionamento da técnica é o que se segue: de acordo com a
distribuição de tamanhos de poros, e como já foi dito, o valor do campo magnético local,

,i

para denotar um núcleo na posição i, cuja distribuição depende de , sentido pelos núcleos
que ali se encontram num determinado tempo chamado de tempo inicial do experimento, o

84

Capítulo 3 - Fundamentos da Ressonância Magnética Nuclear aplicada ao estudo de meios porosos

campo sentido por cada núcleo varia espacialmente, sendo maior em certas partes e menor em
outras. A primeira parte do experimento cria um sinal multiexponencial, através da aplicação
de um pulso de 90 graus, que desta forma é composto por componentes de magnitude
espacialmente modulada por

. Essa magnetização será positiva em regiões onde o campo

local é maior do que o campo magnético médio, e negativa onde este campo é menor do que
sua média. Após isso, as moléculas que carregam os núcleos de magnetização modulada é
deixado difundir, via movimento Browniano, causando uma redução na magnitude das
magnetizações, ou no chamado perfil de magnetização. Assim, conforme o tempo passa e a
difusão continua, essa modulação vai progressivamente diminuindo, até que a dimensão do
poro é atingida. A partir deste ponto, a magnetização se torna uniforme, e o processo de
decaimento do sinal torna-se dependente somente do tempo de relaxação longitudinal. O
experimento DDIF mede a escala de tempo em que estes processos ocorrem, que é então
utilizado para calcular a dimensão do poro, quando o coeficiente de difusão das moléculas é
conhecido, através da seguinte relação:
(3.33)
na qual D é o coeficiente de difusão translacional do fluido e d é a dimensão do poro.
A sequência de pulsos empregada está mostrada na figura 3.18(a). Durante o primeiro
período, 1, os núcleos polarizados pelo primeiro pulso de /2 (90 graus) evoluem no plano
transversal (xy) sob a ação dos gradientes internos gerados por . Ao final de 1, um novo
pulso de /2 é aplicado, levando a magnetização novamente à direção z, por um tempo Td,
chamado de tempo de difusão. Durante este tempo, os núcleos irão difundir devido ao
movimento Browniano, fazendo com que a fase da magnetização se altere de acordo com os
gradientes de campo magnéticos sentidos por cada núcleo. Ao final de Td, um novo pulso de
/2 leva a magnetização de volta ao plano xy, após o que um eco é gerado 1 unidades de
tempo depois. Desta maneira, esse eco, que representa a soma das magnetizações individuais
de cada núcleo polarizado, será atenuado então pela difusão translacional através dos
gradientes internos, dependente portanto do tamanho e geometria dos poros.
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Figura 3.18 - Sequências de pulsos do experimento DDIF: (a) experimento principal, que mede o
sinal eco de Hahn atenuado pela difusão dos núcleos através dos gradientes internos
devido a ; e (b) experimento de referência, que visa eliminar o efeito da relaxação
longitudinal T1.

As componentes que decaem mais rapidamente, provenientes dos poros de menores
diâmetros, perderão intensidade mais rapidamente agora devido à menor distância que têm
que percorrer até que suas magnetizações se tornem uniformes. As componentes dos poros
maiores, no entanto, levarão mais tempo até que suas magnetizações se tornem uniformes.
Um segundo experimento, de mesma duração mas com um período adicional de eco
de Hahn deve também ser realizado, cuja finalidade é capturar o sinal decaindo somente
devido ao processo de relaxação longitudinal [que acontece majoritariamente durante o
período de difusão – tempo Td na figura 3.18(b)] . O período adicional de eco de Hahn (pulso
de ) visa eliminar o efeito dos gradientes internos, tornando este experimento referência com
relação ao decaimento da magnetização devido somente à relaxação longitudinal T1. A figura
3.18(b) mostra a sequência de pulsos para este experimento. A tabela 3.1 mostra as fases dos
pulsos de rf aplicados e da aquisição.
Tabela 3.1 - Tabela de fases dos pulsos de rf (Fase 1 = 1° 90°, Fase 2 = 2° 90°, Fase 3 = 3° 90° e Fase
4 = aquisição).

Passo Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
90°
0°
0°
+
1
270°
0°
0°
˗
2
90°
180°
0°
˗
3
270°
180°
0°
+
4
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Esta sequência de fases elimina imperfeições nos pulsos de rf, e também seleciona a
modulação do sinal de RMN adquirido, neste caso uma onda senoidal.
A figura 3.19(a) mostra exemplos de sinais DDIF e Referência, adquiridos, como
função de Td ou tempo de difusão. O experimento então é repetido diversas vezes variando-se
Td, sendo cada ponto mostrado na Figura 3.19(a) o resultado de um desses experimentos. É
fácil notar na figura que o decaimento DDIF é pronunciado no início, cujo decaimento tornase muito próximo do decaimento do experimento de Referência para tempos longos de
difusão.

(a)

(b)

Figura 3.19 - Resultados dos experimentos DDIF e Referência: (a) decaimentos de ambos os
experimentos, mostrando que o sinal DDIF decai inicialmente mais rápido do que o
Referência, indicando a presença de decaimento devido à difusão nos gradientes
internos de campo magnético; e (b) sinal diferença entre ambos os experimentos, com
constante a0 determinada pela diferença das intensidades de ambos em tempo longos
(neste caso, maiores que 2 s). O sinal a ser invertido pelo método de Laplace é
exponencial de constante de tempo característico 0.

Procedendo à subtração dos sinais de ambas medidas, baseado no comportamento
final das curvas obtidas, obtém-se um decaimento exponencial cuja constante de tempo
característica está relaciona ao tamanho dos poros. Para isso, utiliza-se a seguinte equação de
ajuste:

(3.34)
na qual MRef é a amplitude do sinal de referência, MDDIF é a amplitude do sinal DDIF, a0 é o
parâmetro de ajuste derivado da superposição das amplitudes finais (tempos > 2 s) de ambos
os sinais, e 0 é o tempo de decaimento característico acima citado. Com isso, obtém-se um
decaimento exponencial, tal como o mostrado na figura 3.19(b). Esta curva é então invertida

Capítulo 3 - Fundamentos da Ressonância Magnética Nuclear aplicada ao estudo de meios porosos

87

pelo mesmo método de Laplace já descrito, obtendo-se uma distribuição do tempo
característico . Os diâmetros de poros são então obtidos aplicando-se a simples
transformação:
,

(3.35)

na qual D é o coeficiente de difusão translacional do fluido saturante e  é o referido tempo
característico do decaimento. A vantagem óbvia desta técnica consiste no fato de que o
fenômeno físico que o gera não apresenta dependência com a razão S/V dos poros, sendo
também portanto não dependente de fatores de escalonamento (tal como a relaxatividade
superficial, , de difícil determinação experimental). A técnica entrega, diretamente, a
distribuição de tamanho de poros.
Algumas limitações da técnica devem ser apontadas: a falta de sensibilidade para
decaimentos curtos, provenientes de poros cuja dimensão é comparável à grandeza
pode resultar em distribuições incompletas; o mesmo é verdade para o caso inverso, ou seja,
se a dimensão do poro é tal que a grandeza

ocorra. Neste caso, o sinal relaxará via

relaxação longitudinal antes que o limite de uniformidade da magnetização via difusão
ocorra, fazendo com que componentes longas sejam perdidas. Distribuições de
susceptibilidade magnética podem gerar distorções nas amplitudes relativas de cada
componente, sendo necessário então se corrigir tais amplitudes pela diferença na
susceptibilidade magnética de cada região. Este não seria um procedimento fácil de se realizar
e portanto matrizes porosas com tal característica devem ser cuidadosamente avaliadas antes
que qualquer interpretação seja realizada.

3.7 O EXPERIMENTO CWFP ("Continuous Wave Free Precession")
A técnica de estado estacionário chamada CWFP6,52 (do inglês, Continuous Wave Free
Precession), derivada dos experimentos de estado estacionário primeiramente propostos por
Carr em 195852, consiste na aplicação de um trem de pulsos de mesma intensidade, duração e
fase, espaçados entre si por um tempo  pequeno quando comparado ao tempo T2* de
decaimento do sinal FID. Esta técnica foi desenvolvida para aplicações em quantificação de
água e óleo em sementes52, a qual apresenta uma significativa melhora na razão sinal-ruído
quando comparada, por exemplo, ao experimento FID. Isto porque, nela, o sinal é promediado
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sem a necessidade de se esperar um tempo de 5T1, necessários aos demais experimentos de
RMN para que a magnetização se recupere via processo de relaxação longitudinal.
Nesta condição, a magnetização sofrerá uma diminuição em sua intensidade total
devido à saturação do sinal, quando comparada à sua intensidade de equilíbrio, M0. Devido à
rápida aquisição dos sinais, é possível com esta técnica promediar uma grande quantidade de
sinais quando comparada às técnicas FID e CPMG, por exemplo, gerando um sinal que,
apesar de menos intenso, apresentará grande razão sinal-ruído. A figura 3.20(a) mostra um
esquema da sequência de pulsos deste experimento, enquanto a figura 3.20(b) mostra um
exemplo de um sinal de RMN CWFP obtido com sementes de milho, no qual pode-se ver
também a posição dos pulsos de rf. O sinal medido, tal como indicado na figura, representa
uma onda contínua, cuja intensidade na condição estacionária é constante.
intensidade do sinal (u.a.)

pulso
0,16

0,15

0,14

0,13

Sinal CWFP
0,12

0,0000

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

tempo (s)

(a)

(b)

Figura 3.20 - Experimento CWFP: (a) sequência de pulsos, composta de um pulso de rf seguido da
aquisição do sinal; e, (b) exemplo de resultado do experimento, aplicado na
determinação da quantidade de água em sementes de milho.

A descrição matemática analítica do estado estacionário foi primeiramente descrita por
Ernest e Anderson53. Assumindo que cada pulso cause uma rotação da magnetização de um
ângulo  ao redor do eixo x do sistema girante de coordenadas, as componentes da
magnetização ao longo dos eixos x, y e z, para um único núcleo polarizado e precessionando
ao redor de B0 com frequência 0, serão dadas por:
( M x ) S  (1  E1 ) E2 ( sen )(sen )

M0
D

( M y ) S  (1  E1 )[ E2 ( sen )(cos )  E22 ( sen )]

(3.36)
M0
D

( M z ) S  (1  E1 )[1  E2 (cos )  E2 (cos  )(cos  E2 ]

(3.37)
M0
D

(3.38)
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nas quais:

D  [1  E1 (cos )][1  E2 (cos )]  [ E2  (cos )][E1  (cos )]E2

(3.39)

e   0T p denota o off-set do ângulo de fase (frequência do pulso de rf) para um núcleo em
particular, M0 representa a magnetização no equilíbrio térmico e os efeitos de relaxação são
descritos pelos fatores E1 = exp(-/T1) e E2 = exp(-/T2). A magnetização Ms das equações
acima correspondem às componentes do estado estacionário que precedem cada pulso rf e

estão relacionadas com um sinal eco de spin. A magnetização ( M  ) S seguindo
imediatamente um pulso, está relacionada a um sinal FID. Para  = 90° e  igual a um
número ímpar de , =(2n+1), n sendo um inteiro, o sinal é máximo; e para um número par
de , =(2n), o sinal é mínimo. Quando = /2 e  = (2n+1), a amplitude do sinal CWFP
precedendo cada pulso torna-se igual à amplitude imediatamente seguindo cada pulso sendo a
magnetização final dada por:
(3.40)
na qual M0 é a magnetização inicial de equilíbrio térmico. Assim, vê-se que a condição para a
obtenção do sinal no estado estacionário consiste na aplicação de um determinado número
mínimo de pulsos de rf, que depende diretamente dos tempos de relaxação T1 e T2. A partir
deste ponto, o sinal CWFP será dado por um sinal periódico em onda contínua, de amplitude
final constante, MEQ.
Recentemente, a técnica chamada CP-CWFP (do inglês Carr-Pucell – Continuous
Wave Free Precession), foi proposta pelo mesmo grupo de pesquisa54, a qual pode ser
entendida como uma evolução da técnica CWFP. Um esquema desta sequência está mostrado
na figura 3.21.

Figura 3.21 - Esquema da sequência de pulsos do experimento CP-CWFP.
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O processo de estado estacionário, tal como observado por este experimento, é
precedido por dois períodos, distintos, chamados de estados quasi-estacionários. Nesta parte
do sinal, a magnetização inicial começa a evoluir com alternância rápida de fase com
constante de tempo T2* (ditada pela heterogeneidade de B0), após o que começa a recuperar
intensidade exponencialmente (segunda etapa do estado quasi-estacionário), dada pela
seguinte equação:
(3.41)
na qual t é o tempo de medido definido por 2n, sendo n o número de ecos e  o intervalo
entre o primeiro e segundo pulso de 90°. A figura 3.22(a) mostra um exemplo do sinal CPCWFP descrito, indicando suas três etapas. As rápidas oscilações iniciais, claramente vistas
no zoom da figura, acontecem simultaneamente à construção exponencial do estado
estacionário.

(a)

(b)

Figura 3.22 - Experimentos de estado estacionário, mostrando: (a) origem (FID + eco) do sinal
invariante no tempo; e (b) dependência do mesmo com o ângulo de offset,
determinado pela diferença entre a frequência de ressonância do sistema e a frequência
da onda de radiofrequência aplicada na amostra.

A figura 3.22(b) mostra a dependência da magnitude final do sinal CP-CWFP, que por
sua vez é a mesma observada pelo sinal CWFP [equação (3.40)]. A dependência, tal como
descrita, se dá via ângulo de off-set, que representa a diferença entre a frequência dos pulsos
de rf e a frequência de ressonância dos núcleos, e que portanto definirão o período de
oscilação do sinal. Na figura vê-se claramente os mínimos do sinal em 0 e 2, e um máximo
em (números ímpares de ). Assim, para se ter o máximo sinal, deve-se escolher um ângulo
de precessão ímpar, considerando-se o período (2) em que ocorrerá a evolução livre.
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Uma característica marcante desta técnica, evidenciada na equação acima, é que o
valor final da magnetização (e portanto do sinal medido) depende somente da razão entre os
tempos T1 e T2 de cada componente, e não de seus valores absolutos.
Aproveitando-se desta característica única do sinal CWFP, Venâncio et al.7
determinaram o tempo de relaxação longitudinal T1 em amostras mono- e bi-exponenciais, a
partir de medidas CWFP e CPMG. Nestas medidas, eles puderam determinar T1, uma vez
conhecidos T* e T2, de forma bastante acurada, derivando portanto um método rápido de
determinação de T1. O ganho de tempo nesta determinação é marcante quanto comparado ao
método tradicional de Inversão-Recuperação, no qual uma série de medidas, todas
intercaladas com tempos de recuperação da magnetização de aproximadamente 5T1, devem
ser empregadas. Até o presente, nenhum estudo foi publicado considerando a aplicação da
CWFP em amostras multicomponentes, tais como materiais porosos.
Mitchell et al.55 propuseram a aplicação desta técnica na construção de mapas
bidimensionais da razão T1/T2 em função de T2, em uma rocha arenítica saturada com
salmoura. Isto permitiu um estudo mais detalhados dos mecanismos de relaxação presentes
nesta rocha, medida na frequência de 2 MHz. No entanto, a técnica utilizada por eles foi
consideravelmente mais complexa do que a CP-CWFP, com o intuito de eliminar a
dependência do sinal com o off-set de frequência.
A utilização da técnica CP-CWFP não representa ganho na razão sinal-ruído para um
mesmo tempo total de medida, da maneira apresentada pela técnica CWFP. Por esta razão, a
proposta aqui feita, cujos resultados estão mostrados no capítulo 7, será a de medir a razão
média dos tempos de relaxação, de tal maneira a se tirar proveito da alta razão sinal-ruído
característica da técnica, em conjunto com a determinação de M0 via experimento CPMG. A
metodologia, portanto, consiste na reprodução parcial da metodologia desenvolvida por
Venâncio et al., porém objetivando a determinação da razão T1/T2, ao invés do valor de T1.
Por esta razão, este estudo foi feito em conjunto com o grupo do Prof. Dr. Luiz A. Colnago,
da Embrapa Instrumentação Agropecuária, do qual originaram todos os trabalhos já
publicados com esta técnica.
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Capítulo 4
MATERIAIS E MÉTODOS

Neste capítulo, serão apresentadas as amostras estudadas, bem como as técnicas
utilizadas nos estudos realizados. Com exceção da RMN, detalhada no capítulo anterior, as
demais técnicas utilizadas serão brevemente descritas aqui em sua teoria básica de
funcionamento, bem como os parâmetros utilizados para obtenção dos resultados adiante
apresentados e discutidos.

4.1 AMOSTRAS DE ROCHAS SEDIMENTARES ESTUDADAS

As amostras de rochas sedimentares estudadas foram retiradas de afloramentos, o que
significa que elas não são reservatórios de petróleo. No entanto, suas propriedades permoporosas são idênticas às encontradas em reservatórios, razão pela qual elas são comumente
utilizadas em estudos petrofísicos. Quatro (4) arenitos: Portland Red, Berea 100, Red
Massillon e Fontainbleau 6; e sete (7) carbonatos: Coombfield, Indiana, Texas, Broadcroft,
Cordova Cream, Cotswold e Sillurian, compõem o conjunto escolhido. A rocha Sillurian é
uma rocha dolomítica, que é um tipo especial de carbonato. Para fins de identificação
litológica, as rochas areníticas serão simbolizadas pela sigla SS (do inglês, SandStones), as
rochas carbonáticas pela sigla LS (do inglês, LimeStones) e a rocha dolomítica pela sigla DS
(do inglês, DoloStone). Todas elas foram cedidas pela empresa Schlumberger-Doll Research
Center, localizado na cidade de Cambridge, MA, USA. A figura 4.1 mostra fotos das
amostras de maiores dimensões estudadas. Visualmente, pode-se notar a grande
homogeneidade das rochas, exceto as amostras Berea 100 e Cordova Cream, que apresentam
um pequeno de grau de heterogeneidade.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

Figura 4.1 - Fotos das amostras de rochas sedimentares estudadas. Arenitos: (a) Portland Red; (b)
Berea 100; (c) Red Massillon; e (d) Fontainbleau 6. Carbonatos: (e) Coombfield; (f)
Broadcroft; (g) Texas; (h) Indiana; (i) Cordova Cream; (j) Cotswold; e (k) Sillurian (DS).

Capítulo 4 - Materiais e Métodos

95

Devido à diferença nas sondas utilizadas nos experimentos de RMN, duas amostras
cilíndricas de cada rocha foram preparadas, com as dimensões 3,8 cm x 3,8 cm (diam. x
comp.), para o estudo com baixo campo magnético, e 0,6 cm x 1,0 cm (diam. x comp.) para
os estudos com alto campo magnético. Ambas foram retiradas de regiões adjacentes de
blocos, a fim de garantir a homogeneidade de suas propriedades permo-porosas.
Inicialmente, as amostras foram limpas com metanol, para extração de água e sal, e
tolueno, para extração de óleos (que podem ter contaminado a amostra durante os processos
de corte e faciamento, por exemplo), em um extrator soxhlet. Este aparato permite que as
amostras sejam constantemente saturadas com o solvente limpo, sem aplicação de pressão.
Com isso, a amostra é preservada da possível dissolução de quaisquer de seus componentes.
Após limpa, as amostras foram deixadas secar em estufa a 80° C, por aproximadamente 12
horas.
As técnicas de medidas de porosidade, permeabilidade, intrusão de mercúrio e
susceptibilidade magnética bulk, adiante descritas, foram realizadas nas amostras de
dimensões 3,8 cm x 3,8 cm, secas. Já as medidas de RMN foram realizadas com as amostras
saturadas com salmoura de concentração 50.000 ppm de KCl (cloreto de potássio). A
utilização deste sal impede que as argilas presentes nas rochas inchem (devido ao maior
diâmetro dos íons de K+ quando comparados ao dos íons Na+, por exemplo) e alterem a
configuração de suas microporosidades. Este efeito pode causar até mesmo uma obstrução
dos poros via migração de argilas que se quebram devido a processos de inchamento das
mesmas. Através dos valores de permeabilidades medidos utilizando gás Hélio (mostrados no
capítulo de resultados e discussões), pode-se determinar o método mais adequado para se
saturar as amostras. As amostras com permeabilidades de até 10 mD foram saturadas
aplicando-se pressão de 2.000 psi, quando submersas em salmoura. Já as de permeabilidades
acima de 10 mD foram saturadas via aplicação de vácuo de aproximadamente 10 -2 mili-bar,
também submersas em salmoura. Em ambos os métodos, a salmoura utilizada foi previamente
desaerada sob a aplicação do mesmo vácuo. Este procedimento evita uma possível formação
de bolhas de ar dentro dos poros das rochas.
As medidas de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) foram realizadas com
amostras secas das rochas, em pó.
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4.2 PETROFÍSICA BÁSICA: DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE E DENSIDADE
DE GRÃOS

O método conhecido como petrofísica básica se refere à determinação da porosidade,
densidade de grãos e permeabilidade de uma amostra de rocha. Neste item, a determinação da
porosidade e densidade de grãos será descrita, sendo a determinação da permeabilidade
descrita na próxima subseção.
O método utilizado pelas indústrias de petróleo, chamado também de análises de
rotina, para medição da porosidade e densidade de grãos faz uso da lei de Boyle (P.V =
const., na qual P é a pressão e V o volume), em um sistema fechado de vasos comunicantes.
A amostra é então colocada em um porta amostras fechado e de volume conhecido, V1. Um
segundo vaso, de volume também conhecido V2 e inicialmente evacuado, é então preenchido
com gás Helio a uma dada pressão, p2. Os vasos são então conectados, e a pressão então é
deixada estabilizar. O valor final da pressão de equilíbrio, pf, é lido. A equação de Boyle
então é aplicada ao sistema:
(4.1)
na qual

,

volume da rocha (de grãos). Desta forma, tem-se que:

e Vg é o
, ou seja,
(4.2)

Conhecendo-se a massa seca da amostra, medida logo após resfriamento da mesma em
atmosfera inerte (vácuo ou preenchimento com algum gás inerte), pode-se determinar a
densidade de grãos da amostra. A porosidade então é calculada através da seguinte equação:
(4.3)
na qual VR é o volume da rocha, medida com um paquímetro. Este tipo de medida somente
deve ser realizada quando o corte das amostras for cuidadoso o suficiente, o que foi o caso
para as amostras deste estudo.
A densidade de grãos medida é diferente para arenitos e carbonatos. Geralmente,
arenitos são menos densos do que carbonatos, devido à própria constituição das mesmas. Este
parâmetro deve ser utilizado como uma conferência das medidas realizadas. Em certos casos,
isto pode ser alterado, principalmente em rochas que possuem muita argila ou muito material
ferroso. A porosidade medida pode ser confrontada com a calculada via método gravimétrico,
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para assim se verificar o grau de saturação conseguido para cada amostra. Estas comparações
serão mostradas e discutidas na seção resultados e discussões.
Essas medidas foram realizadas num porosímetro a gás Hélio da marca CoreLab
Instruments Co. (USA), de propriedade do Laboratório de Aplicações da RMN do Instituto de
Química da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada na cidade de Niterói, RJ.

4.3 PETROFÍSICA BÁSICA: DETERMINAÇÃO DA PERMEABILIDADE

A permeabilidade das amostras foi determinada pela medida da taxa com que um gás,
neste caso Hélio novamente, flui através do mesmo quando um gradiente de pressão está
presente ao longo do comprimento da amostra. A equação utilizada é a descrita pela lei de
Darcy13,14:
(4.4)
na qual Q é a vazão (em cm3/s), k é a permeabilidade procurada (em Darcy), A é a área da
seção transversal da amostra (em cm2),  é a viscosidade do gás (cP), p é a diferença de
pressão entre as duas faces da amostra (em atm) e L é o comprimento da amostra (em cm).
Uma permeabilidade de 1 D (Darcy) é obtida quando um fluido de viscosidade 1 cP flui a
uma taxa de 1 cm3/s, através de uma amostra de seção transversal igual a 1 cm2, sob um
gradiente de pressão de 1 atm. Como já dito, devido à baixa permeabilidade geralmente
encontrada em rochas sedimentares, a unidade de preferência em petrofísica é o mD (miliDarcy). No sistema de unidades SI, 1 D equivale a 0,987 m2.
Num permeâmetro digital da marca CoreLab Instruments (USA), de propriedade do
Laboratório de Aplicações da RMN do Instituto de Química da Universidade Federal
Fluminense (UFF), um fluxo de gás hélio a uma taxa Q conhecida é aplicado à amostra, que
se encontra confinada lateralmente em um porta amostra a 500 psi. Desta forma, o fluxo de
gás se dará exclusivamente ao longo do comprimento da amostra. Dois transdutores,
posicionados nas duas faces da amostra medem a pressão exercida pelo gás antes e após este
ter percorrido todo seu comprimento. Com estas informações e as dimensões das amostras, a
permeabilidade pode ser calculada aplicando-se a equação 4.4. No entanto, devido à expansão
do gás ao longo do comprimento da amostra, que ocorre devido à diminuição gradual da
pressão também ao longo desse comprimento, a vazão sofre então um aumento. Sendo Q1 a
vazão na entrada da rocha e Q2 a vazão na saída, tem-se que Q1 > Q2 devido a esse efeito,
chamado de "Efeito Klinkenberg"1. Com a diminuição da pressão sofrida pelo gás à medida
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que ele entra no meio poroso, o mesmo sofre uma expansão, aumentando com isso o seu livre
caminha médio. Para corrigir este efeito, Klinkenberg propôs, em 1941, uma metodologia
que consiste na medição da permeabilidade a diferentes pressões aplicadas, e com isso
construir um gráfico de k versus p-1. Esta relação deve ser linear, e cuja extrapolação para
p-1=0 (ou seja, pressão infinita) será a permeabilidade absoluta. Neste ponto, o gás
apresentaria um comportamento idêntico ao de fluidos, estando esta medida livre do problema
da expansão devida à diminuição da pressão.
Assim, todas as medições foram realizadas para 4 valores diferentes de pressão
(equivalente a diferentes vazões), sendo a permeabilidade extraída pela referida extrapolação
a p-1=0.

4.4 POROSIMETRIA POR INTRUSÃO DE MERCÚRIO (Hg)

As medidas de porosimetria por intrusão de mercúrio foram realizadas em um
equipamento Autopore IV 9500, de propriedade da empresa Micromeritics Instruments Co.,
localizado na cidade de Norcross, GA, USA. As amostras estudadas foram retiradas de
regiões adjacentes às utilizadas nos experimentos de RMN, a fim de se garantir suas
representatividades.
A técnica consiste na aplicação de mercúrio sob pressão variável em uma amostra de
rocha. O mercúrio é utilizado por ser um fluido não molhável para a maioria dos sólidos,
sendo possível se construir uma curva de pressão capilar do meio poroso estudado. O
mercúrio é injetado, inicialmente a baixa pressão, medindo-se a pressão utilizada para tal.
Conforme a pressão é aumentada, o mercúrio começa a invadir os poros, cujos raios de
garganta se correlacionam à pressão56-58 aplicada da seguinte forma:
(4.5)
na qual Pc é pressão capilar,  é a tensão superficial do mercúrio (constante, igual a 485
dinas/cm, sendo 1 dina = 1 g.cm/s2),  é o ângulo de contato da interface Hg-ar (constante,
igual a 130°) e R é o raio das gargantas dos poros. Ao se atingir pressões suficientemente
altas, todos os poros do meio poroso serão invadidos pelo mercúrio e assim, uma curva do
volume cumulativo de mercúrio injetado versus a pressão aplicada pode ser usada para se
determinar uma distribuição de tamanho de gargantas do meio poroso. O volume de Hg
injetado é medido pela aplicação de uma corrente elétrica ao longo do sistema [(Hg) + (Hg
dentro do meio poroso)], cuja capacitância é medida por meio de dois transdutores colocados
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antes e depois de tal sistema. O volume total de mercúrio do sistema é mantido constante, e
portanto a variação da capacitância está diretamente relacionada ao volume do mesmo que
invade o meio poroso. A derivação da equação 4.5 é feita com base numa modelagem
cilíndrica dos poros, razão pela qual o tamanho dos poros extraídos são relacionados ao raio
das gargantas dos poros. Ao se preencher o corpo dos poros com o mercúrio, nenhuma
variação de pressão capilar é captada pelo equipamento, ocorrendo então somente uma
variação na porosidade medida.
Esta técnica é uma das mais antigas e confiáveis para medição de porosidade e
distribuição de tamanho de poros29, sendo ainda utilizada pela indústria de óleo e gás. No
entanto, ao final da medição a amostra deve ser descartada devido à presença de mercúrio,
que possui alta toxicidade. Atualmente, a utilização dessa técnica vem sofrendo um
pronunciado declínio, devido principalmente a problemas ambientais relacionados ao descarte
das amostras contaminadas, e também devido ao desenvolvimento de novas técnicas capazes
de entregar as mesmas respostas, tais como a porosimetria por RMN e a utilização de ultracentrífugas para determinação de curvas de pressão capilar.

4.5 PETROGRAFIA DE LÂMINAS DELGADAS

A análise microscópica de uma seção fina da rocha é denominada por imagens
petrográficas, ou também microscopia de lâminas delgadas. Esta técnica consiste na extração
contínua de pequenas camadas das rochas, de forma a se obter uma fina camada de rocha.
Anteriormente a este processo mecânico, a rocha é saturada com uma resina epóxi de cor
azul, com o intuito de diferenciar e aumentar o contraste entre as regiões porosa e de grãos.
As lâminas delgadas foram confeccionadas e analisadas em microscópio ótico Eclipse 50iPol
da marca Nikon, de propriedade da empresa Schlumberger Brazil Research and
Geoengineering Center, localizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ. A figura 4.2 mostra dois
exemplos de lâminas delgadas, para as amostras de carbonato Cotswold e Coombfield.
Primeiramente, procede-se a análise de todas as regiões da lâmina, afim de se escolher
uma região que represente as propriedades gerais da rocha, utilizando o microscópio ótico. A
região escolhida então é fotografada e interpretada.
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(a)

(b)

Figura 4.2 - Lâminas delgadas dos carbonatos: (a) Cotswold; e, (b) Coombfield.

4.6 RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA (RPE)

As medidas de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) foram realizadas num
equipamento EMX da empresa Bruker BioSpin Co. (DEU), com banda X de 9 GHz e
cavidade ressonante retangular, de propriedade da empresa Embrapa Instrumentação
Agropecuária, localizada na cidade de São Carlos. A técnica possui teoria bastante similar à
da RMN, sendo entretanto aplicável a elétrons desemparelhados. Devido à complexidade do
fenômeno, tal como se pode ver pela teoria da RMN em si, apenas uma breve descrição da
mesma será apresentada. A completa e rigorosa descrição desta técnica está fora do escopo
deste texto, podendo o leitor encontrar boas descrições do fenômeno nas referências [59,60].
Nela, um campo magnético variável é aplicado à amostra, que é inserida numa
cavidade ressonante de frequência fixa em aproximadamente 9 GHz. A interação dos
momentos magnéticos de spin desses elétrons desemparelhados com o campo magnético
aplicado cria então dois níveis energéticos distintos, entre os quais transições podem ser
promovidas a partir da aplicação de micro-ondas. Na técnica de onda contínua, tal como a
utilizada nestes experimentos, a frequência é mantida fixa e aplica-se então um campo
magnético variável por um eletro-ímã. Quando em ressonância, os momentos magnéticos
absorvem energia da cavidade ressonante, promovendo então a transição dos mesmos entre os
dois possíveis níveis energéticos criados. O sinal medido é convertido em sua primeira
derivada, e graficado contra o campo magnético. Tal como em RMN, as possíveis interações
dos momentos magnéticos de spin dos elétrons com outros momentos magnéticos presentes
em sua órbita, tal como os momentos magnéticos não nulos de seus núcleos e/ou a presença
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de anisotropia molecular, faz com que o valor do campo ressonante para estes momentos se
alterem. A partir da análise desta alteração de campo magnético ressonante, é possível obter
então informações importantes acerca da configuração eletrônica do átomo e/ou molécula,
com aplicações na determinação de radicais livres (compostos que possuem elétrons livres) e
acompanhamento de reações químicas. No caso de rochas sedimentares, tal como já foi dito, a
presença de elétrons desemparelhados na superfície dos poros pode dominar o processo de
relaxação superficial, sendo portanto um forte marcador qualitativo e quantitativo desse
fenômeno.

4.7 SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA BULK

Susceptibilidade magnética, em termos simples, pode ser entendida como a medida da
capacidade que um determinado material tem de ser magnetizável. Esta grandeza surge como
a constante que correlaciona diretamente campos magnéticos com a magnetização dos
materiais, quando submetidos à ação de tais campos. Em termos de rochas naturais, ela pode
ser entendida como proporcional à quantidade de material magnético presente nas mesmas,
sendo portanto capaz de diferenciar diversos tipos de formações60.
O equipamento consiste de duas bobinas, posicionadas paralelamente. As rochas são
colocadas dentro de uma das bobinas, à qual é aplicada uma corrente elétrica que gera um
campo magnético equivalente a 200 A/m, na frequência 976 Hz. A magnetização criada na
amostra é então captada pela outra bobina, cuja magnitude será calculada pela leitura da
corrente elétrica gerada por esta magnetização. A susceptibilidade magnética do material é
então calculada via a relação entre estas grandezas, dada pela seguinte equação:
(4.6)
A magnetização rocha/ar é medida via calibração com o porta amostra vazio, sendo em
seguida realizada a medida com a rocha. O valor da susceptibilidade magnética do fluido,
salmoura de concentração 50 kppm, foi obtida da literatura43, como sendo -9,05x10-6.
Os materiais mais abundantes em rochas sedimentares apresentam valores muito
baixos de susceptibilidade magnética, tais como o quartzo e a calcita. Esses materiais, de fato,
são diamagnéticos (valores negativos de ). Já os materiais que se constituem nas impurezas
presentes nas rochas, tais como argilas e óxidos ferrosos, podem apresentar valores bastante
elevados de susceptibilidade magnética, e apresentam valores positivos de . Uma grande
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quantidade de arenitos estão presentes neste grupo, enquanto a maioria dos carbonatos
pertencem ao grupo dos materiais diamagnéticos61.
A susceptibilidade magnética bulk das rochas foram medidas utilizando um
susceptômetro MFK1 Kappabridge da marca AGICO Inc. (CZE), instalado no Departamento
de Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da
Universidade de São Paulo (USP). Quatro medidas para cada amostra forma realizadas, sendo
o  medido dado pela média aritmética desses resultados.

4.8 EXPERIMENTOS DE RMN

Os magnetos e equipamentos de RMN utilizados neste estudo foram: um equipamento
Maran Ultra da empresa Oxford Instruments plc. (UK), com campo magnético (B0) igual a
0,047 T (frequência de ressonância de 2 MHz para o isótopo 1H do hidrogênio); um
equipamento Minispec da empresa Bruker BioSpin Co. (DEU), com campo magnético de
0,47 T (frequência de ressonância de 20 MHz para o isótopo 1H do hidrogênio); um magneto
supercondutor com campo de 2 T (frequência de ressonância de 85 MHz para o isótopo 1H do
hidrogênio) da empresa Oxford Magnet Technology Co. (UK), e um magneto supercondutor
com campo de 9,4 T (frequência de ressonância de 400 MHz para o isótopo 1H do
hidrogênio) da empresa Varian Inc. (USA), ambos operados por um console digital de banda
larga Discovery, da empresa Tecmag Inc. (USA). O núcleo estudado em todos os
experimentos foi o isótopo 1H do hidrogênio, pois é o mais abundante no fluido saturante e
também o que apresenta maior sinal de RMN. Todos os resultados apresentados serão
identificados, a partir de agora, de acordo com a frequência de ressonância equivalente de seu
respectivo campo magnético, ou seja, 2, 20, 85 e 400 MHz, por ser esta a unidade
rotineiramente utilizada em RMN.
Porta-amostras foram confeccionados para todas as sondas de RMN utilizadas, afim
de evitar uma perda significativa de fluido por evaporação durante as medidas. Um estudo
inicial foi feito com cada porta-amostra, no qual um FID foi adquirido a cada 30 minutos, ao
longo de aproximadamente 9 horas. Dentro deste período, uma perda de aproximadamente 5
% de fluido foi observada. No entanto, este tempo é consideravelmente maior do que o tempo
máximo de quaisquer experimentos realizados, notadamente os bidimensionais. Estes portaamostras consistiam em um cilindro de Teflon fechado com tapas providas de o-rings em
ambas extremidades. Os magnetos dos equipamentos de 2 e 20 MHz trabalham a altas
temperaturas, 30 e 35 °C, respectivamente, por serem magnetos permanentes e portanto
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bastante sensíveis a variações de temperatura. Por esse motivo, um período de no mínimo 3
horas foi aguardado entre a inserção da amostra na sonda de RMN e o início dos
experimentos. Este período se mostrou também suficiente em testes realizados anteriormente,
e está de acordo com os valores praticados pelos laboratórios de análises de rochas por RMN
da Schlumberger Ltd. nos Estados Unidos e no Brasil.
Para todos os experimentos, a duração dos pulsos de 90° e 180° empregados foram
mantidos, via ajuste da potência aplicada, em aproximadamente 10 s e 20 s,
respectivamente. Os tempos de reciclo utilizados, também em todos os experimentos, foram:
10 s para o equipamento de 2 MHz, 15 s para o equipamento de 20 MHz, 20 s para o
equipamento de 85 MHz e 30 s para o equipamento de 400 MHz.
As técnicas empregadas para medição dos tempos de relaxação T2*, T1 e T2 foram
FID, Inversão-Recuperação e CPMG, respectivamente. Os mapas bidimensionais T1-T2 foram
obtidos com a combinação das mesmas técnicas Inversão-Recuperação seguida por CPMG.
Para os experimentos de Inversão-Recuperação e 2D T1-T2, o valor de 1 foi incrementado 36
vezes, de 100 s a 10 s (em 2 MHz), de 100 s a 15 s (em 20 MHz) e de 100 s a 20 s (em 85
MHz), em passos logarítmicos. As medidas de CPMG Multi- foram realizadas com 9
diferentes tempos ao eco (tE=2) medidos consecutivamente: 400 s ( = 200 s), 700 s ( =
350 s), 1.000 s ( = 500 s), 1.400 s ( = 700 s), 2.000 s ( = 1.000 s), 2.600 s ( =
1.300 s), 3.200 s ( = 1.600 s), 4.000 s ( = 2.000 s) e 5.000 s ( = 2.500 s). O
número de médias adquiridas em cada experimento foi: 32 médias para os equipamentos de 2
MHz e 20 MHz, e 8 médias para os equipamentos de 85 MHz e 400 MHz.
O experimento bidimensional D-T2 foi realizado no equipamento de 2 MHz somente,
com tempo ao eco estimulado fixo em () de 6 ms, tempo de difusão () de 40 ms, e tempo ao
eco de Hahn de 400 s. A intensidade dos gradientes pulsados de campo magnético (G) foram
variados de 0 a 46 G/cm, de forma linear em G2. Esta variação se mostrou mais apropriada
para aquisição do fenômeno da difusão restrita, uma vez que ela prioriza igualmente os
gradientes intensos, que equivalem às altas atenuações do decaimento exponencial que
descrevem a medição de D. Apesar do decaimento ser exponencial, o que privilegiaria uma
escolha também exponencial para a variação deste parâmetro, é nas intensidades bastante
atenuadas que a difusão restrita se pronuncia (o sinal de RMN "sobrevive" por mais tempo
devido às constantes colisões com as paredes dos poros, ficando portanto menos exposto às
variações do gradiente g). Para cada experimento, 32 médias foram realizadas.
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O experimento DDIF foi realizado somente no equipamento de 85 MHz, pois este
possui um campo magnético suficientemente alto para gerar os gradientes internos de campo
magnético devidos a . Os equipamentos de 2 e 20 MHz não geraram os gradientes internos
de magnitude suficientes, enquanto o de 400 MHz se mostrou excessivamente forte para as
amostras areníticas Portland Red e Berea 100. O tempo ao eco estimulado () utilizado foi de
2 ms, sendo o tempo de difusão (Td) incrementado em 36 passos, variando logaritmicamente
de 100 s a 20 s. Oito médias foram realizadas para cada experimento.
O sinal CWFP foi medido via experimento CP-CWFP, o qual, como explicado no
capítulo anterior, é igual ao estado final (estacionário) deste. Desta maneira, para efeitos de
comparação direta, utilizou-se os mesmos parâmetros quantitativos, tais como ganho do sinal
e número de médias empregados no experimento CPMG, acima descrito, com um tempo
entre os pulsos, , de 200 s, e um ângulo de off-set de 3. Com esse ângulo, a frequência de
off-set aplicada foi de 3,75 kHz.
As transformadas inversas de Laplace uni- e bidimensionais foram obtidas aplicandose os métodos de decomposição em valores singulares, para redução da matriz de dados, e
regularização de Tikhonov1, para a estabilização do resultado, utilizando-se o software FLI
(do inglês, “Fast Laplace Inversion”) desenvolvido em ambiente MatLab®, e de propriedade
da empresa Schlumberger-Doll Research.
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Em todos os resultados de RMN apresentados, os diferentes campos magnéticos
aplicados serão discriminados pela sua frequência de ressonância equivalente, ou seja: 2 MHz
ao campo de 0,05 T; 20 MHz ao campo de 0,5 T; 85 MHz ao campo de 2 T; e 400 MHz ao
campo de 9,4 T. O tipo de rocha estudado, carbonato ou arenito, será representado pelas
siglas LS (do inglês limestone) e SS (do inglês sandstone), respectivamente. A rocha
Sillurian, do tipo Dolostone, será incluída no grupo dos carbonatos, uma vez que aquele tipo
de rocha é na verdade um tipo especial deste. Tal característica foi descrita no capítulo 2.
5.1 CARACTERIZAÇÃO PETROFÍSICA BÁSICA
As análises de petrofísica básica se referem às medidas de porosidade () e
permeabilidade (k) a gás hélio. Estas técnicas são rotineiramente empregadas nos estudos de
meios porosos, sendo comumente as primeiras a serem realizadas. Os resultados obtidos estão
mostrados na tabela 5.1.
Tabela 5.1 - Porosidade (, em porcentagem), permeabilidade (k, em unidades de mili-Darcy),
densidade de grão (Grão), e porosidades gravimétricas das amostras de rochas
sedimentares areníticas e carbonáticas estudadas.
Tipo
Arenito
(SS*)

Carbonato
(LS*)

Amostra
Portland Red
Berea 100
Red Massillon
Fontainbleau 6
Coombfield
Broadcroft
Texas
Indiana
Cordova Cream
Cotswold
Sillurian (DS**)

He (%)
16,0
20,6
22,8
12,6
18,9
14,3
26,5
15,1
23,7
20,3
18,3

kHe (mD)
0,77
238,0
2.641,6
1.060,0
47,3
0,68
20,7
157,1
14,8
22,4
324,4

grão (g/ml)
2,715
2,681
2,652
2,649
2,710
2,707
2,706
2,703
2,706
2,715
2,851

GRAV (Ø 3,8 cm) (%)
13,3
17,1
19,7
11,6
17,5
12,8
24,2
14,0
21,8
17,6
17,1

GRAV (Ø 0,6 cm) (%)
15,1
17,8
21,7
12,9
16,7
13,6
NM*
15,1
18,1
18,2
20,2

* Tipos de litologia: LS = limestone; e, SS = sandstone. ** Dolostone (DS): tipo de carbonato com
substituição parcial de átomos de cálcio por magnésio. NM* = não medida devido à quebra da amostra
em dois pedaços.
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Nela, pode-se ver que o conjunto de amostras estudadas apresenta grande variação
tanto de porosidade (12,6 a 26,5 %), quanto de permeabilidade (0,68 a 2.641,6 mD). Os
resultados de permeabilidade foram utilizados como base para comparar os valores de k
estimados também por RMN, além de determinar o tipo de processo de saturação empregado:
Portland Red, Broadcroft e Cordova Cream, embebição em salmoura sob aplicação de pressão
de 2.000,0 psi (k < 10 mD), as restantes por embebição em salmoura com aplicação de vácuo
de 10-2 mili-bar (k > 10 mD). A porosidade é útil na verificação do nível de saturação das
amostras obtidos via os métodos acima descritos. Para isso, a porosidade é também calculada
pelo processo chamado gravimétrico e depois comparada à obtida via gás. Esse cálculo é
dado pela razão entre os volumes saturado e total da rocha, sendo o volume saturado dado
pela razão entre a massa de salmoura (diferença entre as massas da rocha saturada e seca)
dividida pela sua densidade (1,11 g/cm3), e o volume da rocha medido com um paquímetro.
Esses resultados estão mostrados também na tabela 5.1 acima, para todas as amostras.
Comparando esses resultados com os obtidos via gás hélio, vê-se que a correlação é
muito boa, considerando-se todos as possíveis fontes de erro envolvidas nesse procedimento.
Entre elas, a mais grave seria o cálculo do volume total das rochas, que deve ser feito
manualmente e que depende da qualidade do trabalho de confecção das mesmas. Obviamente,
não é esperado que estes valores sejam iguais, mas devem possuir um erro em torno de ±2%.
Esse erro é considerado aceitável para este tipo de medida, significando portanto que o
processo de saturação foi satisfatório. A rocha Texas (LS) de dimensões 0,6x1,0 cm se partiu
ao meio, razão pela qual não foi possível calcular sua porosidade.
Os valores de densidade dos grãos (grão) são obtidos pela divisão da massa das rochas
secas pelo seu volume, determinado pelo porosímetro a gás pela diferença entre o volume da
rocha (Vrocha) e o volume dos poros (Vporos). Estes valores também estão mostrados na tabela
5.1. Valores superiores a 2,7 g/ml são esperados para rochas carbonáticas, enquanto valores
inferiores são esperados em rochas areníticas13,14. Estas relações foram observadas nos
resultados, com exceção do arenito Portland Red, devido à sua alta concentração de óxido de
ferro, e que é claramente indicado pela sua forte coloração avermelhada.

5.2 PETROGRAFIA DE LÂMINAS DELGADAS: MICROSCOPIA ÓTICA

As figuras 5.1 a 5.7 mostram os resultados das análises microscópicas das lâminas
delgadas de cada amostra. Os cortes mostrados foram minuciosamente escolhidos em regiões
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que representam as características médias observadas ao longo de toda a lâmina delgada. Em
todas as amostras, duas imagens serão mostradas, sendo a da direita mais detalhada e que
contém a localização específica da região mostrada à esquerda, que foi a utilizada nas
análises.
A figura 5.1 mostra as imagens da rocha Portland Red, classificada como um arenito
hematítico (alta concentração de óxido de ferro), com geometria de grãos que variam de
angulares a sub-arredondados, de tamanhos distribuídos entre 20 e 140 m, e com média em
100 m. A cor vermelho escuro decorre da presença significativa do óxido de ferro Fe2O3. Os
tipos de poros encontrados e numerados na imagem da esquerda são: (1) móldico; (2) sobrecrescido; (3) intergranular, e (4) microporosidade associada à presença de argila. Poros
móldicos são aqueles formados pela perda de um grão isolado em um processo posterior à
formação da matriz rochosa. Eles são facilmente identificados por possuir geometria muito
próxima à de um grão. Os poros sobre-crescidos são formados pela perda de grãos que
encerravam um ou mais poros, formando assim poros de grandes dimensões. O número cinco
(5) na imagem se refere a um tipo de grão formado por um processo de sobre-crescimento de
quartzo, em que vários grão menores de quartzo se acumulam e completam uma região que
antes era um poro intergranular. Este processo de sobre-crescimento diminui as propriedades
permo-porosas da rocha.
Os tipos de minerais identificados são: quartzo, feldspato, óxido de ferro, dolomita,
calcita, pirita e caolinita. A dolomita e calcita, tal como descrito no capítulo 1, são tipos de
carbonatos que atuam como cimento ligante e que se formam por processos secundários à
formação original da rocha, causando uma diminuição na porosidade da rocha.
A pirita é um mineral constituído por dissulfeto de ferro (FeS2), podendo apresentar
entre suas impurezas o cobalto, o níquel e o cobre. A caolinita é um tipo de argila constituída
por Si2Al2O5(OH)4, ou seja, é um silicato de alumínio hidratado. Diversos metais podem
substituir o alumínio nesta estrutura também, dentre os quais os acima citados.
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Figura 5.1 - Imagens de microscopia ótica da lâmina delgada da amostra Portland Red. Esquerda:
100x (aumento de 100 vezes). A imagem da direita (200x) foi tirada da região
delimitada em amarelo na imagem da esquerda.

A figura 5.2 mostra imagens da rocha Berea 100, que é também um arenito. A
geometria dos grãos variam de sub-angulares a sub-arredondados, de tamanhos distribuídos
entre 20 e 360 m, com média em 220 m. Comparativamente à rocha Portland Red, esperase poros maiores nesta rocha do que na outra, uma vez que o tamanho dos grãos escala
diretamente com o tamanho dos poros. Os tipos de poros encontrados e numerados na
imagem da esquerda são: (1) móldico; (2) intragranular; e (3) intergranular. O número (4)
mostra a presença de dolomita como cimento ligante, (5) a presença de calcita (cristal de
carbonato de cálcio) diluída no cimento e (6) microporosidade associada a argilas. Os
minerais identificados são: quartzo, feldspato, dolomita, siderita e caolinita. A siderita é um
tipo de mineral constituído por carbonato de ferro (FeCO3). É importante notar a presença
clara do cimento de calcita e dolomita, que une os grãos de quartzo de maneira a eliminar
parte da porosidade da rocha. Este processo de cimentação aconteceu em um momento
posterior à formação original da rocha, razão pela qual ocupou parte de sua porosidade. Os
nítidos grãos pretos podem ser formados por matéria orgânica e/ou argilas pesadas.
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Figura 5.2 - Imagens de microscópica ótica da lâmina delgada da amostra Berea 100. Esquerda: 50x
(aumento de 50 vezes). A imagem da direita (100x) foi tirada da região delimitada em
amarelo na imagem da esquerda.

As imagens da rocha arenítica Red Massillon estão mostradas na figura 5.3. Nela,
pode-se notar uma grande diferença quanto à morfologia dos poros. Os grãos de quartzo e
feldspato apresentam-se muito claramente, sendo a ausência de cimentação entre os grãos um
fato marcante desta formação. Uma quantidade considerável de argilas, pequenos pontos
pretos e localizados nas superfícies dos poros, é observada, tendo sido possível identificar
somente a caolinita como um de seus componentes. Novamente, os grãos de quartzo
apresentam geometria sub-angular a sub-arredondados, com tamanhos distribuídos entre 10 e
400 m e média de 380 m. Os poros encontrados e classificados na imagem da direita são:
(1) móldico, (2) intergranulares, e (3) sobre-crescidos. A numeração (4) indica grãos de
quartzo que sofreram o processo de sobre-crescimento.

Figura 5.3 - Imagens de microscópica ótica da lâmina delgada da amostra Red Massillon. Esquerda:
50x (aumento de 50 vezes). A imagem da direita (100x) foi tirada da região delimitada
em amarelo na imagem da esquerda.
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A última amostra de arenito, cujas imagens estão mostradas na figura 5.4, é a rocha
Fontainbleau 6. Esta amostra apresenta como peculiaridade um alto grau de pureza, sendo
praticamente impossível se detectar a presença de argilas. A numeração (1) indica grãos
límpidos de quartzo, (2) fragmentos de rochas, (3) sobre-crescimento de quartzo, (4) poros
intergranulares, (5) poros do tipo móldico, (6) poros sobre-crescidos, e (7) poros
intragranulares. A geometria dos grãos varia de angular a sub-arredondado, com distribuição
de tamanhos entre 40 e 460 m, com média em 300 m.

Figura 5.4 - Imagens de microscópica ótica da lâmina delgada da amostra Fontainbleau 6. Esquerda:
50x (aumento de 50 vezes). A imagem da direita (100x) foi tirada da região delimitada
em amarelo na imagem da esquerda.

As rochas carbonáticas, a seguir apresentadas, apresentaram uma maior variação e
riqueza tanto no tamanho e geometria dos poros, quanto nos grãos. A primeira, Coombfield,
mostrada na figura 5.5(a), revela essa grande variação, característica desse tipo de formação
rochosa. Por esta razão, não foi possível determinar valores para os tamanhos de grãos, bem
como os tipos de poros, tal como foi feito para os arenitos. Historicamente, carbonatos são
considerados complexos e heterogêneos, mesmo ao longo de uma mesma formação, o que se
reflete também em suas propriedades permo-porosas. No entanto, a definição de porosidade
utilizada pela comunidade de petrofísicos define os tipos de porosidade como micro-, meso- e
macroporos, cujos tamanhos dependem do tipo de técnica de investigação utilizada em sua
visualização. Macro- e mesoporos são facilmente identificados por diversas técnicas,
enquanto os microporos são de difícil acesso. Mesmo quando identificados, no entanto, sua
quase contínua variação torna esse exercício de particionamento da porosidade muitas vezes
inútil. Assim, a análise será feita somente em termos dos tipos de grãos, sendo as amostras
agrupadas por semelhança.

Capítulo 5 - Caracterização das Amostras

111

As figuras 5.5(a-f) mostram as imagens para as rochas Coombfield, Broadcroft e
Indiana, e as figuras 5.6(a-d) mostram as imagens para as rochas Cordova Cream e Cotswold.
As estruturas esféricas (círculos) escuras são estruturas denominadas oólitos, um tipo de
cristal de calcita denominada micrita e que cresce ordenadamente na forma de espirais. As
estruturas alongadas, chamadas de pellets, são também formadas por cristais de micrita agora
menos ordenadas, na qual se pode ver uma certa quantidade de microporosidade (distinção
nítida da cor azul da resina epóxi que preenche o espaço vazio poroso), principalmente nas
rochas Broadcroft, Cordova Cream e Cotswold. As partes brancas achatadas e disformes são
cimentos de calcita, que se formaram por deposição secundária (após o crescimento dos
oólitos e pellets). A geometria porosa, tal como dito, se apresenta bastante variada, não sendo
possível se determinar qualquer padrão. É interessante notar a presença de um fóssil, tal como
o indicado pelo número (4) nas figuras 5.5(e-f). As imagens da rocha Broadcroft, figura 5.5(cd), apresentam pontos brancos, que aparentemente se referem à falta de grãos devido ao
processo de desgaste da rocha durante a preparação da lâmina. Esse defeito, no entanto, não
afeta o restante da informação presente na mesma.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 5.5 - Imagens de microscópica ótica das lâminas delgadas das amostras de carbonato: (a-b)
Coombfield; (c-d) Broadcroft; e, (e-f) Indiana. Esquerda: 50x (aumento de 50 vezes).
As imagens da direita (aumento de 100x) foram tiradas das regiões delimitadas em
amarelo nas imagens da esquerda.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.6 - Imagens de microscópica ótica das lâminas delgadas das amostras de carbonato: (a-b)
Cordova Cream; e (c-d) Cotswold. Esquerda: 50x (aumento de 50 vezes). As imagens
da direita (aumento de 100x) foram tiradas das regiões delimitadas em amarelo nas
imagens da esquerda.

A figura 5.7 mostra as imagens para o carbonato Texas. Nelas, uma marcante
diferença com os demais carbonatos discutidos é evidente. A estrutura porosa é bastante
desordenada, não apresentando quantidades significativas de oólitos e pellets. Estruturas com
este grau de desordem podem ser atribuídas à dissolução do carbonato de cálcio por processos
secundários, que levaram à perda de tais estruturas e a uma diminuição no tamanho dos poros.
Vê-se claramente também a pequena quantidade de macroporos. O cimento de calcita parece
definir esta rocha mais apropriadamente.
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Figura 5.7 - Imagens de microscópica ótica da lâmina delgada da amostra de carbonato Texas.
Esquerda: 100x (aumento de 100 vezes). A imagem da direita (200x) foi tirada na
região delimitada em amarelo na imagem da esquerda.

A figura 5.8 mostra por fim as imagens da rocha dolomítica Sillurian. Sua estrutura
também é bastante peculiar, na qual a ausência de geometrias definidas dos grãos também é
marcante. Essa estrutura se apresenta bastante complexa, na qual se pode observar poros
muito grandes, número (6) indicado na figura da direita, bem como muito pequenos, dispersos
ao longo de todos os grãos.

Figura 5.8 - Imagens de microscópica ótica da lâmina delgada da amostra Sillurian. Esquerda: 50x
(aumento de 50 vezes). A imagem da direita (100x) foi tirada na região delimitada em
amarelo na imagem da esquerda.

Toda esta descrição, de caráter completamente qualitativo, tem como objetivo ajudar
na interpretação dos resultados obtidos pelas demais técnicas.
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5.3 RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA (RPE)

As figuras 5.9(a-d) mostram os espectros de RPE obtidos para as amostras de arenito.
Á exceção da rocha Portland Red, sinais bastante distintos podem ser observados
comparando-se os espectros. Essas amostras apresentam, em geral, sinais bastante largos, que
estão relacionados principalmente à presença de impurezas paramagnéticas compostas pelo
íon ferro Fe3+, e também uma linha bastante estreita, devido ao íon Co2+ (colbalto)63.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.9 - Espectros de RPE das amostras de arenitos (SS): (a) Portland Red; (b) Berea 100; (c) Red
Massillon; e, (d) Fontainbleau 6.

As rochas carbonáticas, mostradas na figura 5.10, apresentam seis linhas consecutivas
bastante estreitas, entre 3 e 4 kG, que estão relacionadas a sítios ocupados pelo íon Mn2+ na
estrutura romboédrica da calcita, substituindo majoritariamente os átomos de cálcio64.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

Figura 5.10 - Espectros de RPE das amostras de carbonato (LS): (a) Coombfield; (b) Broadcroft; (c)
Texas; (d) Indiana; (e) Cordova Cream; (f) Cotswold; e, (g) Sillurian (DS).
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A figura 5.9(a) mostra o resultado para o arenito Portland Red. Nela, vê-se
interessantemente o mesmo padrão de seis linhas referentes à presença de Mn2+, distorcido
pela presença de óxido de ferro (Fe2O3). A análise das lâminas delgadas mostrou a presença
de calcita e dolomita, cimentando os grãos de quartzo. No entanto, a presença desse cimento
também foi detectada para a rocha Berea 100 naquelas análises, não sendo observado em seus
resultados de RPE, figura 5.9(b). Para se estudar essa relação, análise elementar utilizando
FT-IR (do inglês, Fourier Transform - Infra-Red) foi realizada nestas duas rochas, nos
laboratórios da empresa Schlumberger-Doll Research. As quantidades relativas de quartzo,
carbonatos e argilas encontradas estão mostradas na tabela 5.2.
Tabela 5.2 - Concentrações relativas de quartzo, carbonatos e argilas presentes nas rochas areníticas
Portland Red e Berea 100, reveladas por análises de FT-IR.
Amostra
Quartzo (%)
Carbonatos (%)
Argilas (%)
Portland Red (SS)
36,6
22,6
31,2
Berea 100 (SS)
85,0
3,9
6,1

Os demais componentes presentes são feldspatos e rochas do tipo evaporito, que se
formam pela precipitação de sais presentes na bacia. Assim, o padrão de seis linhas dos
carbonatos encontrado na rocha Portland Red pode ser explicado pela alta concentração de
carbonatos encontrada, confirmando sua interpretação.
A figura 5.9(b), referente ao arenito Berea 100, mostra um intenso e largo sinal
referente ao íon Fe3+, entre 1 e 2,5 kG, presente provavelmente na fração argilosa. A análise
das lâminas delgadas identificou a presença de siderita nesta rocha, que é um mineral
composto de carbonato de ferro (FeCO3). A linha estreita em torno de 3,5 kG se deve à
presença do íon cobalto Co3+, de muito baixa concentração63.
O arenito Red Massillon, figura 5.9(c), apresentou muitos sinais largos entre 2 e 3 kG,
de difícil interpretação. A mesma análise elementar acima citada foi realizada, indicando 88%
de quartzo, sendo o restante de argilas. Dentre elas, caolinita e ilita foram os mais abundantes,
cerca de 3%. Estes tipos de argilas são formados por silicatos de alumínio, com grande
concentração

de

outros

íons

paramagnéticos,

tendo

a

seguinte

composição:

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]. Em geral, sua estrutura é composta por
cristais tetraédricos, com eventual alternância octaédrica, sendo muito comum a substituição
átomo por impurezas. Desta maneira, vê-se que a complexidade composicional é bastante
intensa, não tendo sido possível identificar compostos específicos em seu espectro de RPE.
No entanto, a linha do Co3+ mostrou-se presente também em torno de 3,5 kG.

118

Capítulo 5 - Caracterização das Amostras

A amostra Fontainbleau 6, mostrada na figura 5.9(d), quase não apresentou impurezas
paramagnéticas, devido à sua elevada pureza mineralógica, tal como foi apontado pelas
imagens de sua lâmina delgada. Apenas alguns sinais extremamente pequenos quando
comparados aos encontrados nas demais amostras, foram observados. Essa quantidade irá se
mostrar irrelevante quando os resultados de RMN foram apresentados e discutidos.
Os resultados para os carbonatos Coombfield, Broadcroft, Texas, Indiana, Cordova
Cream e Cotswold estão mostrados nas figuras 5.10. Nelas, somente o já citado padrão de
Mn2+ está presente. A figura 5.11(a) mostra uma ampliação da região das 6 linhas,
superpostas para estas rochas. Os sinais se mostram idênticos. Já a figura 5.10(g), referente à
amostra Sillurian, apresenta um padrão semelhante ao dos carbonatos, porém bastante
distorcido. Esta rocha, como já dito, é uma rocha do tipo dolomita, chamada dolostone, que é
também um tipo de carbonato. O padrão observado ainda é o de seis linhas referentes ao íon
Mn2+, cuja distorção está associada à substituição dos átomos de cálcio e magnésio em sítios
de simetria distorcida.

Amplitude Normalizada (u.a.)

0.8
0.4
0.0
-0.4

1.2
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Carbonatos (LS):
Coombfield
Broadcroft
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Indiana
Cordova Cream
Cotswold

1.2

Portland Red (SS)
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Figura 5.11 - Ampliação dos espectros de RPE das amostras: (a) carbonatos, e (b) Portland Red (SS)
e Sillurian (DS). Pode-se observar as mesmas seis linhas em todos os carbonatos, e
também nas amostras Portland Red e Sillurian, embora distorcidas pela presença de
outros minerais.

A figura 5.11(b) mostra um zoom da região 3 a 4 kG para as amostras Portland Red e
Sillurian, na qual pode-se ver que os sinais são muito semelhantes aos encontrados nos
espectros de RPE dos carbonatos, apesar da distorção já discutida.
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5.4 DETERMINAÇÃO DA RELAXATIVIDADE SUPERFICIAL TRANSVERSAL
EFETIVA (2e)

A relaxatividade superficial calculada está relacionada ao tempo de relaxação
transversal, T2, razão pela qual é chamada de transversal e simbolizada por 2. Também, seu
valor é altamente dependente do método utilizado, razão pela qual será denominada também
por efetiva. Três metodologias distintas foram empregadas, as quais são abaixo enumeradas e
descritas. A necessidade de se obter este parâmetro por mais de uma técnica, para fins de
comparação, se deve à intrínseca dificuldade existente, relacionada à forte dependência com
os métodos aplicados.
Os resultados de porosidade obtidos pelo método de intrusão de mercúrio podem ser
usados como um teste de qualidade da mesma, quando comparados aos resultados obtidos
pelo método a gás He. A figura 5.12 mostra essa comparação. Nela, vê-se que o método de
mercúrio tendeu a sub-estimar a porosidade, fato já bastante documentado na literatura23.
30
Arenitos (SS)
Carbonatos (LS)
25

Y=X

Hg (%)

1 u.p.
20

15

10
10

15

20

He (%)

25

30

Figura 5.12 - Comparação entre as porosidades obtidas a gás hélio e por intrusão de mercúrio (Hg). A
linha pontilhada indica a região de erro entre ±1 unidade de porosidade (u.p.,
equivalente a 1% nos eixos do gráfico).

De um modo geral, dependendo do equipamento utilizado e tipo de meio poroso
estudado, alguma fração de sua microporosidade pode não ser acessada pelo mercúrio. Esse
efeito é obviamente menos provável de acontecer quando se utiliza gás como fluido saturante.
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No entanto, analisando o gráfico acima vê-se que essa sub-estimativa foi bastante pequena,
podendo o desvio ser desconsiderado na interpretação dos resultados obtidos.
5.4.1 Metodologias utilizadas e desenvolvidas para o cálculo de 2e

Os métodos utilizados foram denominados por (Hg/ T2), (Hg/ DDIF/ T2) e (D-T2), que
indicam as técnicas utilizadas: porosimetria por intrusão de mercúrio (Hg), "Decay due to
Diffusion in Internal Fields" (DDIF, RMN) e CPMG (T2, RMN), respectivamente. Todas as
distribuições de T2 utilizadas aqui foram as obtidas em 2 MHz.
5.4.1.1 2e(D-T2)

Os mapas bidimensionais que correlacionam o coeficiente de difusão translacional da
salmoura com o tempo de relaxação transversal, T2, estão mostrados nas figuras 5.13(a-d),
para os arenitos Berea 100, Red Massillon e Fontainbleau 6, e também para o carbonato
Coombfield, respectivamente; as figuras 5.14(a-f) mostram os resultados para os carbonatos
Broadcroft, Texas, Indiana, Cordova Cream, Cotswold e Sillurian, também respectivamente.
As relaxatividades superficiais transversais efetivas foram extraídas pela aproximação de
Padé desses mapas, da maneira descrita no capítulo 3. Para tal, os valores das tortuosidades de
cada amostra, necessárias para a aplicação da referida aproximação, foram cedidas pela
empresa Schlumberger-Doll Research. As linhas pontilhadas nos mapas são os ajustes pela
aproximação de Padé, e as linhas cheias são as médias geométricas de D, denominadas "D
log-mean" (inglês para "médias logarítmicas") nos mapas, e calculada para as distribuições
correspondentes a cada valor de T2, pela seguinte equação1:
(5.1)
na qual

são as intensidades para cada componente

de D. A excelente concordância

entre os ajustes para a fração mais intensa do sinal (sinais amarelos e vermelhos nos mapas),
que corresponde à fração de poros com T2 mais longos, é um forte indicativo da qualidade
tanto dos experimentos quando do ajuste da curva de Padé.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.13 - Mapas bidimensionais D-T2, das amostras: (a) Berea 100; (b) Red Massillon; (c)
Fontainbleau 6; e, (d) Coombfield, medidos em 2 MHz. As linhas pretas pontilhadas
mostram o ajuste obtido pelo método de aproximação de Padé, para o cálculo da
relaxatividade superficial transversal efetiva (2e).

A aplicação da aproximação de Padé para calcular a relaxatividade superficial
utilizando mapas D-T2 é um método novo, recentemente proposto por pesquisadores da
empresa Schlumberger-Doll Research.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 5.14 - Mapas bidimensionais D-T2, das amostras: (a) Broadcroft; (b) Texas; (c) Indiana; (d)
Cordova Cream; (e) Cotswold; e, (f) Sillurian (DS), medidas em 2 MHz. As linhas
pretas pontilhadas mostram o ajuste obtido pelo método de aproximação de Padé, para
o cálculo da relaxatividade superficial transversal efetiva (2e).

Além do cálculo de 2, como já foi também descrito na mesma seção acima citada,
estes mapas possuem uma valiosa informação sobre a restrição dos movimentos
translacionais dos núcleos polarizados de 1H do fluido devido às colisões com as paredes.
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Esta informação, por sua vez, está intimamente ligada à complexidade do meio poroso. Como
exemplo, pode-se comparar os mapas obtidos para as rochas Red Massillon, figura 5.13(b), e
Broadcroft, figura 5.14(a). A dimensão de D (eixo Y) no mapa da rocha Red Massillon se
mostra relativamente estreita, e a região de T2 curtos apresenta sinais que se afastam mais
fortemente do valor bulk de D para a salmoura. Esta região de T2 mais curtos é geralmente
denominada de "rabo de cometa", em jargão da área. Assim, a intensidade desse sinal é um
indicativo da quantidade de poros que apresentam difusão restrita, enquanto a extensão do
"rabo de cometa" (o quanto ele se afasta do valor bulk de D), é um indicativo da qualidade
desse fenômeno. Quanto mais espalhado, maior a presença de restrição em função do
tamanho dos poros. O mapa da rocha Broadcroft apresenta tanto uma grande extensão de
restrição, grande "rabo de cometa", quanto uma forte intensidade ao longo de toda
distribuição e T2. Então, isto é uma forte indicação de que esta rocha possui uma maior
complexidade quando comparada à Red Massillon.
Em geral, todos os carbonatos apresentaram áreas de restrição translacional muito
claras nos mapas, cujas intensidades variaram bastante, porém mais pronunciadamente do que
os vistos nos mapas dos arenitos. Em especial, as rochas Coombfield, Broadcroft, Texas,
Cordova Cream e Cotswold foram as que mais apresentaram restrição. As rochas Indiana e
Sillurian, apresentaram sinais muito claros de restrição, porém de pequena intensidade. A
rocha Fontainbleau 6 praticamente não apresentou restrição. As imagens das lâminas delgadas
corroboram esta conclusão, tendo sido visto uma estrutura porosa bastante homogênea para
este arenito. Este foi o caso também para o arenito Red Massillon, que aqui também
apresentou pequena restrição. O arenito Berea 100 apresentou aparentemente uma restrição
média em relação às apresentadas pelas demais amostras. Não foi possível realizar o
experimento D-T2 para a rocha arenítica Portland Red, pois durante o tempo de difusão
aplicado, 40 ms, a maior parte do sinal de RMN já havia relaxado. Esta rocha deve possuir
relaxatividade superficial bastante alta, visto a alta concentração de óxido de ferro presente
em sua estrutura. Os métodos adiante apresentados permitirão o cálculo da relaxatividade
para esta rocha, a qual comprovará esta hipótese. O fato de que o tempo de difusão aplicado
foi demasiadamente alto para esta rocha, também será comprovado quando as distribuições de
T1 e T2 forem apresentadas e discutidas. Este tempo de difusão não pôde ser diminuído,
devido a limitações instrumentais.
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5.4.1.2 2e(Hg/ T2)

A relaxatividade superficial transversal efetiva extraída pelo ajuste das curvas de
distribuição de garganta de poros por intrusão de mercúrio (Hg) com as curvas de distribuição
de T2 transformada em tamanho de poros, foi denominada de 2e(Hg/ T2). Este método é
bastante antigo23, tendo sido utilizado em inúmeros estudos petrofísicos56,57, e consiste na
transformação da dimensão de T2 em tamanho de poro, supondo que os poros possuem
geometria cilíndrica. Isto se deve ao fato de que, como já descrito na seção materiais e
métodos, o modelo de mercúrio também assume uma geometria cilíndrica para os poros,
razão pela qual a distribuição por Hg é interpretada como sendo a distribuição de tamanho das
gargantas dos poros. Assim, para se comparar este resultado com o de T2, a razão
superfície/volume é calculada para esta geometria, gerando uma equação que correlaciona o
raio ( ) do poro cilíndrico com T2, escalonado pela relaxatividade superficial 2. Essas
relações são dadas por:

e

(5.2)

sendo o comprimento do cilindro.
Assim, uma vez verificado visualmente que ambas as distribuições (Hg e T2) possuem
algum grau de correlação, o ajuste de 2e é feito até que uma equiparação entre ambas seja
atingida. O método utilizado foi o denominado Correlação Cruzada (CC), em que a cada
variação de 2e, um número é calculado, através da seguinte equação:
(5.3)
na qual

é a intensidade da distribuição de mercúrio e

é a intensidade da

distribuição de tempos de relaxação transversal T2. O valor de 2e escolhido será dado pelo
valor máximo da função de correlação

. Para se aplicar a equação 5.3 nos dados

experimentais, uma interpolação deve ser feita para que ambos os valores de intensidade
multiplicados se correspondam em ambas as distribuições. O resultado obtido para a rocha
Berea 100 está mostrado na figura 5.15(a), juntamente com o gráfico da função de correlação,
figura 5.15(b), cujo máximo corresponde ao valor da relaxatividade superficial transversal
efetiva. Essa curva de correlação é importante na verificação da qualidade da aplicação do
método.
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(a)

(b)

Figura 5.15 - (a) Comparação entre as distribuições de tamanho de poros (raio) utilizando as técnicas
de Intrusão de Mercúrio e RMN-CPMG (T2), para o carbonato Cotswold. O gráfico
em (b) mostra a curva de correlação versus 2 testados, cujo valor máximo foi aplicado
na correlação vista em (a).

A figura 5.16(a-d) mostra os resultados para as rochas areníticas, e a figura 5.17(a-f)
os resultados para as rochas carbonáticas. As respectivas funções de correlação cruzada estão
mostradas, para fins de verificação, no apêndice A.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.16 - Ajustes resultantes da comparação entre as distribuições de tamanho de poros (raio)
utilizando as técnicas de Intrusão de Mercúrio e RMN-CPMG (T2), para os arenitos:
(a) Portland Red; (b) Berea 100; (c); Red Massillon, e (d) Fontainbleau 6. Os gráficos
das correlações cruzadas estão mostrados no apêndice A.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 5.17 - Ajustes resultantes da comparação entre as distribuições de tamanho de poros (raio)
utilizando as técnicas de Intrusão de Mercúrio e RMN-CPMG (T2), para os
carbonatos: (a) Coombfield; (b) Broadcroft; (c) Texas; (d) Indiana; (e) Cordova
Cream; e, (f) Sillurian (DS). Os gráficos das correlações cruzadas estão mostrados no
apêndice A.

Analisando os gráficos, vê-se que os carbonatos cujas distribuições são bi-modais
(apresentam dois picos) não geram bons resultados, uma vez que não é possível obter um
único valor de 2e que satisfaça ambas superposições simultaneamente. As rochas areníticas,
no

entanto,

geram

resultados

muito

mais

razoáveis,

que

visualmente

parecem

correspondentes. As rochas uni-modais (um pico somente) apresentam bons ajustes, mas que
podem não ser, necessariamente, verdadeiros. Isto porque ambas as técnicas não se
correlacionam em intensidade. A técnica de mercúrio é sensível somente às gargantas dos
poros, enquanto a RMN é sensível à todos os poros; é portanto razoável pensar que o perfeito
ajuste entre as curvas não possível, mesmo que a análise das intensidades sugira essa situação.
Esta problemática é mais grave no estudo de rochas carbonáticas, devido ao elevado grau de
complexidade que os poros desse tipo de rocha apresentam em termos de geometria. Isto foi
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claramente mostrado pelas análises das lâminas delgadas. Por esta razão, a metodologia a
seguir foi desenvolvida.
5.4.1.3 2e(Hg/ DDIF/ T2)

Esta metodologia utiliza a distribuição de tamanho de poros obtida pela técnica de
RMN DDIF como um guia para a determinação do ajuste entre as distribuições de Hg e T2. O
modelo aplicado foi o de poros com geometria esférica, cujas relações são dadas por:
e
na qual

(5.4)

é o raio do poro esférico. Apesar de não ser este o caso em meios porosos naturais,

que certamente possuem poros bastante irregulares e sem uma geometria específica, a
geometria esférica se aproxima melhor do que o modelo de poros com geometria cilíndrica.
Primeiramente, graficaram-se os resultados de DDIF e intrusão de mercúrio juntos.
Por possuírem a mesma dimensão de tamanho de poros, esta comparação deveria revelar
perfeitamente a relação entre gargantas e poros. Tais gráficos estão mostrados à esquerda nas
figuras 5.18 a 5.20. No entanto, devido ao alto tempo ao eco aplicado nesta técnica, 2 ms, a
perda de sensibilidade na região de microporosidade deve ser assumida. Isto pode ser
facilmente verificado nas figuras, sendo que o menor valor de tamanho de poro medido pela
técnica DDIF foi de 1 m, enquanto que a técnica de mercúrio apresentou sinais em até 0,01
m. Com isso, a assistência da técnica DDIF no ajuste das distribuições de poros por
mercúrio e T2 será feita via análise dos máximos dos sinais verificados em termos de tamanho
de poros. Em resumo, as distribuições de raios por mercúrio e T2 foram forçadas a seguirem a
mesma relação de tamanho máximo de poros vista pela comparação entre as técnicas de
mercúrio e DDIF.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.18 - Comparação entre distribuições de tamanho de poros (raio) utilizando as técnicas de
Intrusão de Mercúrio com DDIF (esquerda) e T2 (direita). Arenitos: (a) Portland Red;
(b) Berea 100; (c) Red Massillon; e, (d) Fontainbleau 6. Os ajustes das distribuições
de raios mostrados nos gráficos da direita foi feito seguindo-se a relação entre os
máximos do eixo das abscissas dos gráficos da esquerda.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.19 - Comparação entre distribuições de tamanho de poros (raio) utilizando as técnicas de
Intrusão de Mercúrio com DDIF (esquerda) e T2 (direita). Carbonatos: (a)
Coombfield; (b) Broadcroft; (c) Texas; e, (d) Indiana. Os ajustes das distribuições de
raios mostrados nos gráficos da direita foi feito seguindo-se a relação entre os
máximos do eixo das abscissas dos gráficos da esquerda.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.20 - Comparação entre distribuições de tamanho de poros (raio) utilizando as técnicas de
Intrusão de Mercúrio com DDIF (esquerda) e T2 (direita). Carbonatos: (a) Cordova
Cream; (b) Cotswold; e, (c) Sillurian (DS). Os ajustes das distribuições de raios
mostrados nos gráficos da direita foi feito seguindo-se a relação entre os máximos do
eixo das abscissas dos gráficos da esquerda.

A figura 5.18(a), resultado da amostra Portland Red, mostra um caso muito claro em
que a técnica DDIF apresentou perda de sensibilidade devido ao curto tempo ao eco aplicado.
A distribuição se mostra fortemente não-simétrica e se inicia de forma abrupta, fato não
esperado para um material com distribuição uniforme de tamanhos de poros. A figura 5.18(b)
mostra o resultado para o arenito Berea 100, mostrando que o ajuste entre gargantas e poros
não se dá exatamente pelo ajuste entre as intensidades máximas das distribuições, tal como
foi encontrado pelo método (Hg/T2). As figuras 5.18(c) e (d) mostram excelentes
concordâncias entre os resultados de DDIF, Hg e T2 para os arenitos Red Massillon e
Fontainbleau 6, indicando uma total correlação entre gargantas e poros. Através das imagens
das lâminas delgadas, pode-se ver que estas rochas possuem poros bastante homogêneos, uma
vez que não foi verificada a presença de cimento nestas amostras. Este não foi o caso
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encontrado para a rocha Berea 100, em que uma significativa cimentação entre os grãos de
quartzo foi vista.
Para todos os carbonatos, mostrados nas figuras 5.19 e 5.20, uma significativa perda
de sensibilidade para a fração microporosa das rochas foi novamente vista. Este fato reforça a
escolha feita de se utilizar as frações meso e macroporosas para o ajuste das distribuições.
Os resultados de todas de todas as técnicas apresentadas estão tabelados na próxima
seção, na qual também serão comparados e discutidos.
5.4.1.4 Comparação entre os resultados de 2e

A tabela 5.3 mostra todos os resultados obtidos pelas três metodologias. O valor
adotado para a rocha Portland Red foi estimado, uma vez que, como já discutido, não foi
possível realizar o experimento D-T2 para esta rocha. Esta estimativa foi feita através do
cálculo da diferença observada entre os valores obtidos com a técnica (D-T2) e os obtidos
com a técnica (Hg/ DDIF/ T2), através de uma simples regra de três.
Tabela 5.3 - Relaxatividade superficial transversal efetiva, extraída por diferentes métodos.
Relaxatividade superficial transversal efetiva (2e) (m/s)
D-T2
Hg-T2 (cilindro)
Hg-DDIF-T2 (esfera)
Portland Red (SS)
50*
104
69
Berea 100 (SS)
16
27
27
Red Massillon (SS)
26
82
40
Fontainbleau 6 (SS)
6
13
9
Coombfield (LS)
8
14
15
Broadcroft (LS)
9
7
13
Texas (LS)
11
18
27
Indiana (LS)
8
14
14
Cordova Cream (LS)
9
8
17
Cotswold (LS)
8
11
13
Sillurian (DS)
7
12
11
Amostra

* Valor estimado, uma vez que não foi possível realizar o experimento D-T2 para esta rocha. A
diferença percentual encontrada para as demais rochas foi empregada neste cálculo, da
maneira explicada no texto.

A rocha arenítica Portland Red apresentou o maior valor de relaxatividade superficial,
tal como era esperado devido à sua alta concentração de óxido de ferro. Seu valor foi seguido
pelos das rochas Red Massillon e Berea 100, nesta ordem. Os espectros de RPE destas rochas
corroboraram estes resultados, os quais indicaram uma grande quantidade de íons
paramagnéticos Fe3+ na rocha Berea 100, e outros cujos sinais não puderam ser assinalados no
espectro da rocha Red Massillon. Apesar disso, a alta intensidade e largura dessas linhas as
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caracterizam como provenientes de íons paramagnéticos. No entanto, o fato da relaxatividade
superficial ser maior para a rocha Red Massillon do que para a Berea 100 pode ser explicado
analisando-se as imagens das lâminas delgadas de ambas. As argilas, fonte principal das
impurezas paramagnéticas observadas nos espectros de RPE, encontram-se mais
homogeneamente distribuídas na superfície dos grãos (portanto na superfície dos poros) para
a rocha Red Massillon, enquanto a presença significativa de cimento de calcita/dolomita
encontrada nas imagens da rocha Berea 100 atua de forma a diluir ou concentrar as argilas
nesta rocha. Desta maneira, a quantidade total de argilas não é o único parâmetro a ser
considerado quando se busca correlações com 2e, porquanto sua distribuição mostrou-se tão
importante quanto.
As rochas carbonáticas, bem como o arenito Fontainbleau 6, apresentaram todos
valores baixos de relaxatividade superficial, tal como indicou a ausência de íons
paramagnéticos em seus espectros de RPE, bem como a ausência de argilas em suas imagens
de lâminas delgadas.
Ainda, na tabela pode-se observar que os três métodos forneceram valores diferentes
de 2e para cada rocha estudada. Isto corrobora a discussão acerca da dificuldade em se obter
esse parâmetro experimentalmente, pois cada método depende diferentemente da razão S/V,
que é o parâmetro importante para este cálculo. O método (D-T2) foi então comparado aos
demais, cujos gráficos estão mostrados na figura 5.21(a) e (b).
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Figura 5.21 - Comparação entre as relaxatividades superficiais efetivas (2e) obtidas: (a) (D-T2)
versus (Hg/ T2); (b) (D-T2) versus (Hg/ DDIF/ T2); (c) ampliação da região de baixos
2e (amostras de carbonatos e arenito Fontainbleau 6) para a comparação mostrada
em (a); e (d) mesma ampliação para a comparação mostrada em (b).

Através do ajuste linear dos resultados, linha vermelha tracejada nas figuras 5.21(a) e
(b), pode-se notar uma ótima correlação, indicada pelo cálculo de seus coeficientes de
correlação, r2, de 0,90 e 0,97, respectivamente. Entretanto, é possível notar também uma
considerável dispersão nos valores das rochas carbonáticas e arenito Fontainbleau 6. Assim,
as figuras 5.21(c) e (d) mostram uma ampliação desta região, cujos dados foram linearmente
ajustados novamente. Agora, vê-se uma enorme diferença nos valores de r2 obtidos: 0,05 para
a comparação entre (D-T2) e (Hg/ T2), e 0,85 para a comparação entre (D-T2) e (Hg/ DDIF/
T2). Os problemas discutidos para a técnica (Hg/ T2) se mostram aqui. O valor do coeficiente
r2 = 0,05 significa que não há correlação entre ambas as metodologias. O ganho em
significado físico da metodologia de comparação entre Hg e T2, quando assistida pela técnica
DDIF, se faz evidente também: r2 = 0,85 significa que os dados possuem 85% de correlação.
Além disso, a aplicação da aproximação de Padé para extração de 2e [metodologia (D-T2)]
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também foi confirmada. Esta apresenta algumas vantagens em relação à (Hg/ DDIF/ T2): é
uma técnica não destrutiva (as amostras medidas por Hg devem ser destruídas), é de mais
rápida execução, e talvez a que seja sua maior vantagem, pode ser medida in-situ, em
reservatórios de petróleo8,65,66.

5.5 ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS MAGNÉTICAS DAS ROCHAS E SEUS
EFEITOS EM RMN

O efeito da diferença de susceptibilidade magnética existente entre a matriz rochosa e
seu fluido saturante (neste caso salmoura), , como já descrito, induz gradientes de campo
magnético nos poros. Estes gradientes são máximos nos entornos dos grãos que formam os
poros, ou seja, na interface que separa os meios rocha/fluido (superfície dos poros), a partir do
que varia espacialmente, podendo chegar a zero no centro do poro. Para entender os efeitos
deste fenômeno dentro de materiais porosos, foi realizado um conjunto de medidas de RMN
em diferentes campos magnéticos para cada uma das amostras, as quais serão apresentadas e
discutidas nas próximas subseções.
O espectrômetro de 400 MHz foi utilizado somente nas medidas de FID, para se
reforçar as caracterizações magnéticas por RMN em altos campos magnéticos. As demais
medidas de relaxação nuclear magnética foram realizadas nos espectrômetros de 2 MHz, 20
MHz e 85 MHz.

5.5.1 Estudo dos gradientes internos em relação ao campo B0 aplicado
Um dos experimentos mais simples em RMN, que é utilizado para calcular a
magnitude de , consiste na aquisição do sinal FID. Com isso, obtém-se um sinal que decai
com a constante de tempo T2*, definida pela equação 3.14. As figuras 5.22(a-d) mostram os
espectros obtidos pelas transformadas de Fourier dos sinais FID obtidos da salmoura bulk
(primeira linha da frente para trás em todas as figuras) e nas rochas saturadas, para os quatro
campos magnéticos aplicados: (a) 0,05 T (0 = 2 MHz), (b) 0,5 T (0 = 20 MHz), (c) 2,0 T (0
= 85 MHz) e (a) 9,4 T (0 = 400 MHz). As medidas para as rochas Portland Red e Berea 100,
em 400 MHz, não foram realizadas, pois a distorção no sinal foi tão severa devido aos fortes
gradientes internos gerados por , que não permitiu uma calibração minimamente razoável
dos pulsos de rf. Estes sinais estão indicados na figura 5.22(d) por linhas tracejadas.
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A transformada de Fourier de um experimento FID deve apresentar um alargamento
espectral das linhas proporcional ao contraste de susceptibilidade magnética, ao campo
magnético B0 aplicado e à relaxação transversal intrínseca do fluido (T2 bulk).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.22 - Espectros de 1H obtidos pelo experimento FID, das rochas estudadas, nos três campos
magnéticos empregados (B0): (a) 0,047 T (frequência de ressonância de 2 MHz); (b)
0,47 T (frequência de ressonância de 20 MHz); (c) 2 T (frequência de ressonância de 85
MHz); e, (d) 9,4 T (frequência de ressonância de 400 MHz). O efeito do alargamento
dos espectros é bastante óbvio, com o aumento do campo B0 aplicado.

Considerando que os espectros mostrados na figura acima são distribuições
Lorentzianas, suas larguras de linha foram obtidas através da deconvolução dos mesmos. Os
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decaimentos dos sinais devido ao T2 bulk da amostra não são significativos, pois em todos os
experimentos, não foram observados valores de T2* menores do que 9 ms. Comparando a
taxa relativa a este valor

, tem-se o valor de 0,11 s-1. No entanto, para uma taxa de

relaxação bulk de 3 s, típica para a salmoura utilizada nos campos aplicados, tem-se a taxa de
relaxação bulk de 0,0004 s-1, aproximadamente. Desta forma, a contribuição deste termo é
muito pequena, podendo ser negligenciada. Para o termo que depende da inomogeneidade de
B0, foi feito o desconto da medida da largura de linha para uma medida de salmoura bulk de
volume idêntico ao volume total das rochas, cujos resultados foram: 31 Hz para o magneto de
0 = 2 MHz, 145 Hz para o magneto de 0 = 20 MHz, 28 Hz para o magneto de 0 = 85 MHz
e 29 Hz para o magneto de 0 = 400 MHz. Ainda que não ideal, este procedimento permite
eliminar uma boa parte desta dependência. Ainda, nos espectrômetros de alto campo
magnético supercondutores (85 e 400 MHz), um ajuste de shimming (método de ajuste fino
do campo magnético, via bobinas dedicadas) foi realizado. No entanto, os espectrômetros de
2 e 20 MHz, que operam com magnetos permanentes, não possuem tal sistema de correção de
campo magnético, e portanto espera-se que a largura de linha obtida ainda apresente algum
nível de dependência com a inomogeneidade de B0.
As susceptibilidades magnéticas (ap) então foram calculadas a partir das medidas de
largura de linha à meia altura dos espectros de RMN mostrados na figura 5.22 a partir da
seguinte equação:
(5.5)
na qual  é a razão giromagnética, rocha é a diferença entres as larguras de linha estimadas
da rocha e da amostra somente com salmoura, B0 é o campo aplicado e ap é o módulo da
diferença da susceptibilidade magnética aparente rocha/fluido. Este modelo para a
determinação de  é uma aproximação e tem seu regime válido para quando os gradientes
internos são suficientemente altos. Portanto, é necessário uma relação  e campo aplicado
que reflita tais condições, levando o resultado de  a valores mais compatíveis com o valor
real da diferença de susceptibilidade. Por este motivo, o  aqui calculado foi denominado de
aparente, ap.
Os resultados da deconvolução dos espectros e ap calculados pela equação 5.5 estão
mostrados na tabela 5.4, na qual os valores da diferença de susceptibilidade rocha/salmoura
obtidos com o susceptômetro estão mostrados na última coluna.
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Tabela 5.4 - Largura à meia altura dos espectros de RMN e susceptibilidade magnética calculada a
partir da largura de linha, para os quatro campos magnéticos aplicados. A última coluna
mostra a susceptibilidade magnética medida com o susceptômetro, em unidades SI.
Amostra
Portland Red
Berea 100
Red Massilon
Fontainbleau 6
Coombfield
Broadcroft
Texas
Indiana
Cord. Cream
Cotswold
Sillurian


(Hz)
232
212
109
83
72
88
74
82
78
64
78

2 MHz
ap
(x10-6)
317
290
149
113
98
120
101
112
107
87
107

20 MHz

ap
(Hz)
(x10-6)
1.475
232
1.225
192
270
42
222
35
255
40
280
44
250
39
250
39
260
41
220
35
240
38

85 MHz

ap
(Hz)
(x10-6)
4.764
176
4.576
169
415
15
139
5
90
3
119
4
162
6
89
3
141
5
150
6
92
3

400 MHz

ap
(Hz)
(x10-6)
----1.755
14
936
7
606
5
607
5
962
8
444
3
722
6
723
6
474
4

ef
(x10-6)
medida
100,0
99,0
18,2
-0,5
0,8
0,9
2,4
0,5
5,0
0,9
-0,2

As rochas areníticas apresentaram os maiores valores de , à exceção do arenito
Fontainbleau 6. Tal como foi observado tanto nas imagens das lâminas delgadas quanto nos
espectros de RPE, este arenito não possui uma quantidade significativa de argilas, o que
explica a baixa susceptibilidade magnética encontrada. O arenito Portland Red apresentou o
maior valor, devido novamente à sua alta concentração de óxido de ferro. No entanto, a rocha
Berea 100 apresentou valores de , tanto aparente quanto efetivo e para todos os campos,
significativamente maiores do que os encontrados para a rocha Red Massillon. Este
comportamento é contrário ao encontrado para a relaxatividade superficial transversal efetiva.
Isto pode ser explicado pela forma com que as argilas e minerais estão distribuídos dentro
destas rochas, tal como foi indicado pelas imagens das lâminas delgadas. Na rocha Berea 100,
as argilas e minerais não estão uniformemente distribuídos nas paredes dos poros, devido
principalmente à alta concentração de cimento de calcita/dolomita encontrada. Já na rocha
Red Massillon, a uniformidade das argilas e minerais recobrindo as paredes dos poros pôde
ser claramente percebida nas imagens de suas lâminas delgadas. Assim, a correspondência
entre quantidade total de impurezas paramagnéticas e alta relaxatividade superficial não é
sempre linear.
As rochas carbonáticas e o arenito Fontainbleau 6 apresentaram os menores contrastes
de susceptibilidade magnética, tanto via RMN quanto medidos com o susceptômetro.
Nos resultados da tabela 5.4, é possível observar que para campos baixos, 2 e 20 MHz,
os valores de ap diferem em muito quando comparados aos valores obtidos com o
susceptômetro. Entretanto, os resultados obtidos em campos mais altos, 85 e 400 MHz,
convergem para valores compatíveis aos obtidos com o susceptômetro. Isto indica que, para
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campos baixos, a medida de ap ainda é bastante influenciada pela inomogeneidade do
campo magnético estático B0. Os espectrômetros com campos magnéticos altos, por
possuírem bobinas de shimming e permitirem portanto um controle mais preciso de sua
homogeneidade,

mostraram-se

mais

apropriados

na

estimativa

do

contraste

de

susceptibilidade rocha/fluido saturante.
Considerando os efeitos aqui discutidos, a figura 5.23 mostra um gráfico
correlacionando os dados obtidos utilizando o susceptômetro, chamados agora de efetivos
(ef, e os resultados de susceptibilidade magnética aparente, ap, obtidos por RMN.

Figura 5.23 - Correlação entre as susceptibilidades magnéticas medidas em laboratório e calculadas
utilizando as larguras de linhas dos espectros de 1H de RMN, para os quatro campos
magnéticos estudados. As linhas tracejadas são apenas guias para os olhos.

É interessante notar que para campos altos (aqui acima de 2 T) e homogêneos, as
condições necessárias para uma boa estimativa de  são satisfeitas, até mesmo para
materiais com valores de susceptibilidade magnética bastante baixos, tais como os carbonatos
e arenitos sem argilas. Com base nesses resultados, é possível estimar o valor de gmax descrito
pela equação 3.16. Esses valores estão mostrados na tabela 5.5.
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Tabela 5.5 - Gradiente interno máximo induzido por B0, calculado para os quatro campos magnéticos
aplicados.
gmax (G/cm) por ap
Amostra
2 MHz
20 MHz 85 MHz 400 MHz
Portland Red (SS)
990
16.991
89.815
-Berea 100 (SS)
866
12.792
84.511
-Red Massillon (SS)
319
1.308
2.234
20.531
Fontainbleau 6 (SS)
21
995
430
7.259
Coombfield (LS)
170
1.216
199
4.382
Broadcroft (LS)
231
1.403
307
4.382
Texas (LS)
178
1.171
565
8.868
Indiana (LS)
208
1.171
199
2.036
Cordova Cream (LS)
194
1.262
430
5.760
Cotswold (LS)
142
995
565
5.760
Sillurian (DS)
194
1.126
199
3.135

Estes resultados estão de acordo com os esperados e se aproximam dos listados em
literatura47. Apenas para tornar visual essa diferença de intensidade dos gradientes internos
gerados pelos diferentes tipos de rocha, nos diferentes campos B0 aplicados, foi construído um
gráfico de comparação, mostrado na figura 5.24 abaixo, utilizando as diferenças de
susceptibilidade magnética medidas com o susceptômetro e também as calculadas por RMN.

Figura 5.24 - Gradientes máximos induzidos em função do campo magnético aplicado, utilizando os
valores de  obtidos pelo susceptômetro, representados pelos pontos ligados por
linhas pontilhadas [gmax(ef)], e por RMN, representados pelos pontos ligados por
linhas cheias [gmax(ap)].

Comparando os resultados obtidos por ef (ligados por linhas pontilhadas) e ap
(ligados por linhas cheias), vê-se que esses valores discordaram consideravelmente para os
experimentos em 2 e 20 MHz, em especial para as rochas de baixo contraste de
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susceptibilidade, Fontainbleau 6 e carbonatos. Os resultados de ap para estas rochas se
mostraram deslocados em relação aos resultados obtidos por ef. Este efeito de off-set está
relacionado à alta heterogeneidade destes magnetos, fazendo com que a largura de linha dos
espectros de RMN respondam a B0 na equação 3.14, e não a . Desta maneira, fica
evidente que a utilização destes magnetos não são apropriados para o estudo de
susceptibilidade magnética em rochas de tão baixos contrates de susceptibilidade magnética.
Porém, os resultados em altos campos, 85 e 400 MHz, mostram um efeito contrário, tendo
sido observado uma boa concordância entre os gradientes calculados pelas medidas de  via
susceptômetro e RMN. Este efeito foi especialmente observado nas rochas de baixo contraste
de susceptibilidade. Desta maneira, fica claro que as larguras de linhas nestes campos
respondem satisfatoriamente a , confirmando então que os gradientes de campo magnético
sentidos pelos spins, nestes magnetos, estão exclusivamente associados à diferença de 
rocha/fluido.
Por estes achados, os estudos de relaxometria serão discutidos para os magnetos de 2 e
85 MHz. As medidas em 2 MHz podem ser consideradas livres do efeito dos gradientes
internos (mas dependentes da inomogeneidade de B0), e as em 85 MHz podem ser
consideradas

totalmente

dependentes

dos

gradientes

gerados

pela

diferença

de

susceptibilidade magnética entre as fases sólida e líquida (grão e fluido saturante).
Particularmente, estes efeitos têm forte influência nas medidas de tempos de relaxação
transversal, uma vez que os efeitos da difusão translacional nesses gradientes internos passam
a se tornar importantes nos experimentos CPMG para tempos ao eco mais longos e/ou altos
campos magnéticos. O resultados da seção a seguir tem como objetivo discutir esse efeitos.

5.6 CONCLUSÕES PARCIAIS

Este capítulo apresentou os resultados da caracterização petrofísica básica, porosidade
e permeabilidade medidas com injeção de gás Hélio. Estes resultados, iniciais, são muito
importantes na determinação do método de saturação das amostras, bem como para
corroborar e interpretar os resultados obtidos por RMN.
O parâmetro relaxatividade superficial transversal foi obtido por 3 métodos diferentes,
um que utiliza o efeito da restrição na difusão translacional das moléculas do fluido saturante
dentro de cada poro, e outros 2 que correlacionam as distribuições de T2 e de garganta de
poros, obtida por intrusão de mercúrio, com e sem assistência pelos resultados do
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experimento de RMN DDIF. Este experimento permite a obtenção direta de distribuições de
tamanhos de poros, que foram diretamente comparadas às distribuições de gargantas de poros.
A metodologia assistida pelos resultados DDIF se mostrou mais precisa do que a
convencionalmente utilizada que correlaciona diretamente as distribuições de gargantas de
poros por intrusão de Hg e a dos tempos de relaxação transversal T2.
A caracterização magnética das rochas foi realizada através da medição da diferença
de susceptibilidade magnética rocha/fluido () por RMN, apresentando resultados acurados
somente para campos magnéticos altos, uma vez tal grandeza depende diretamente da
intensidade do campo B0 aplicado. Para os experimentos em 85 e 400 MHz, os valores
encontrados apresentaram uma concordância satisfatória com os valores obtidos diretamente
via susceptômetro. Estes resultados mostraram também que, em campos magnéticos baixos, a
contribuição da inomogeneidade de B0 deve predominar em relação aos efeitos de
susceptibilidade magnética, e portanto não devem ser ignorados.
As rochas areníticas apresentaram os maiores valores de  e de 2, em comparação
às rochas carbonáticas. As imagens de microscopia ótica de suas lâminas delgadas indicaram
uma considerável presença de argilas e minerais paramagnéticos nestas rochas, fato também
encontrado nos de RPE. O arenito Fontainbleau 6 foi a única exceção a esses achados,
apresentando baixos valores tanto de  quanto de 2. Esse resultado foi corroborado por suas
imagens de lâminas delgadas, mostrando que esta rocha é formada por grãos de quartzo
bastante límpidos. Em contrapartida, todos os carbonatos apresentaram baixos valores de  e
2, uma vez que são formados somente por calcita e dolomita. Os espectros de RPE dessas
rochas confirmaram estes resultados.
Em termos de geometria e formato dos poros, as rochas carbonáticas se mostraram
mais complexas quando comparadas aos arenitos, uma vez que os mapas de correlação D-T2
apresentaram restrições mais intensas na difusão translacional das moléculas do fluido
saturante. As imagens de microscopia ótica das lâminas delgadas confirmaram esses
resultados. Estes resultados podem ser diretamente correlacionados, como dito, à
complexidade do meio poroso.
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Capítulo 6
RELAXAÇÃO MAGNÉTICA NUCLEAR EM ROCHAS
SEDIMENTARES

Os processos de relaxação magnética foram estudados nos espectrômetros de 2 e 85
MHz, que como foi mostrado e discutido no capítulo anterior, representam as medidas sem e
com o efeito da difusão nos gradientes internos induzidos por , para o caso da relaxação
transversal T2. Naquele capítulo, foi mostrado que a relaxação longitudinal é intrinsecamente
livre dos efeitos difusivos. À luz das caracterizações apresentadas no capítulo anterior, as
relações e variações dos mecanismos de relaxação de fluidos confinados em meios porosos
são apresentadas e discutidas.

6.1 DISTRIBUIÇÕES DE TEMPO DE RELAXAÇÃO TRANSVERSAL (T2) E
LONGITUDINAL (T1) EM FUNÇÃO DO CAMPO MAGNÉTICO APLICADO
As figuras 6.1(a-d) e 6.2(a-g) mostram os resultados do experimento CPMG obtidos
com o menor tempo ao eco utilizado, tE = 2400 s, para as frequências de 2 e 85 MHz.
Com este valor de , espera-se que o efeito da difusão nos gradientes internos de campo
magnético gerados pela diferença de susceptibilidade magnética entre a matriz rochosa e o
fluido saturante sejam minimizados. Para isso, entende-se que o aumento das taxas de
relaxação ocorreu via o aumento da importância do termo difusivo na equação 3.11. As
figuras mostram também, com linhas tracejadas, a posição da média geométrica de cada
distribuição (T2 log-mean, T2LM), que é uma maneira bastante utilizada e conveniente de se
extrair um valor médio de T2 das distribuições (o mesmo valendo para o T1, adiante mostrado,
o qual também foi aplicado nas análises das distribuições do coeficiente de difusão
translacional), definido pela seguinte equação1:

log T1, 2 LM

 f T . logT 

 f T 
1i , 2 i

1i , 2 i

i

1i , 2 i

i

(6.1)
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na qual f(T1i,2i) são as intensidades para cada componente i de T1 e T2. Este parâmetro é
bastante utilizado pela indústria de óleo e gás em todo o mundo, na predição de parâmetros
petrofísicos de poços de petróleo via perfilagem por RMN66-69. A equação pondera cada
componente

de acordo com sua quantidade, logo representa uma média ponderada no

espaço logarítmico.
(a)

(b)

Portland Red (SS)
0.8
0.6
0.4

2 MHz
85 MHz
data3
data4

0.2
0 -4
10

10

-3

10

-2

10

-1

10

0

1

Amplitude Normalizada

Amplitude Normalizada

1

10

0.8
0.6
0.4
0.2
0 -4
10

1

2 MHz
85 MHz
data3
data4

Berea 100 (SS)

10

-3

10

-2

T2 (s)

Amplitude Normalizada

1

(d)

2 MHz
85 MHz
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Figura 6.1 - Distribuições normalizadas de T2, medidas em 2 e 85 MHz, dos arenitos (SS): (a)
Portland Red; (b) Berea 100; (c) Red Massillon; e, (d) Fontainbleau 6. As linhas
pontilhadas representam a posição das médias geométricas das distribuições (T2LM).

Os resultados apresentados e discutidos sobre a influência da susceptibilidade
magnética no fenômeno de relaxação transversal revelaram uma forte influência dos
gradientes internos para as amostras de arenito, à exceção da amostra Fontainbleau 6, cujo
gradiente interno máximo encontrado foi bastante próximo das amostras de carbonato. Desta
forma, espera-se um pequeno efeito tanto de deslocamento para valores mais curtos de T2,
quanto de redução nas intensidades das distribuições desta amostras, quando comparados com
os resultados dos demais arenitos. No entanto, a simples análise visual deste resultado, figura
6.1(d), deixa claro que isso não ocorreu. O mesmo efeito pode ser visto nos resultados da
figura 6.2, referentes aos carbonatos.
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Figura 6.2 - Distribuições normalizadas de T2, medidas em 2 e 85 MHz, dos carbonatos (LS): (a)
Coombfield; (b) Broadcroft; (c) Texas; (d) Indiana; (e) Cordova Cream; (f) Cotswold;
(g) Sillurian (DS). As linhas pontilhadas representam a posição das médias geométricas
das distribuições (T2LM).

A interpretação destes resultados sugere, então, a importância dos demais mecanismos
de relaxação em função do campo magnético aplicado. Certamente, a taxa de relaxação bulk
sofreu alteração.
Inicialmente, antes das medições das rochas, medidas de T1 e T2 bulk da salmoura
utilizada foram realizadas (não mostradas), cujo resultados foram, para 2 MHz: T1 = 2.910,0
ms e T2 = 2.890,0 ms; e para 85 MHz: T1 = 4.330,0 ms e T2 = 2.477,0 ms. Em 2 MHz,
portanto, tem-se que T1 ≈ T2, enquanto em 85 MHz T1 = 1,75T2. Em relação ao campo
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magnético, T2 diminuiu em cerca de 15%, enquanto T1 sofreu um efeito contrário e mais
severo, aumentando seu valor em aproximadamente 50%. Esse resultado mostra que a taxa de
relaxação bulk é diferente para cada campo magnético aplicado. Ainda, o efeito na relaxação
superficial deve ser analisado da forma descrita pelas equações 3.10 e 3.11. Estas equações,
mais especificamente, relacionam as mudanças nas taxas de relaxação longitudinal e
transversal como função do campo magnético, expressas como função da frequência de
ressonância 0 (0 =  B0). Por sua vez, essa variação depende da razão N s/N, que nada mais
é do que uma outra forma de se expressar a razão superfície/volume (S/V) de cada poro. A
equação 3.15 mostra a dependência da taxa de relaxação superficial em relação ao tipo de
interação rocha/fluido (1,2) e tamanho dos poros (S/V), enquanto as equações 3.10 e 3.11
mostram a dependência que o termo de superfície, agora descrito em termos das constantes
C1,2 e Ns/N, tem em relação à frequência de ressonância. O termo que carrega a informação de
0 varia de forma logarítmica ao longo de todas as distribuições, diminuindo conforme a
frequência aumenta. No entanto, a razão superfície/volume não o é, variando de forma linear
com a taxa de relaxação. O termo de bulk, então, vai se tornando mais importante conforme a
taxa de superfície vai diminuindo. Essa parece ser uma das origens das distorções de
intensidade observadas nas distribuições acima. No limite de altos campos magnéticos, a
tendência seria a de se medir somente a taxa de relaxação bulk, limite esse em que toda a
informação do meio poroso se perderia.
Nos resultados acima, entretanto, o termo de difusão deve ser bastante importante
ainda, fato que dificulta enormemente a interpretação das variações observadas. O estudo
desses efeitos separados pode ser feito através das distribuições de T1, que são notadamente
livres dos efeitos difusivos e que estão mostrados na figura 6.3 para os arenitos, e 6.4 para os
carbonatos. Os efeitos difusivos podem ser estudados separadamente também através da
técnica CPMG Multi-'s, cujos resultados serão mostrados e discutidos em seguida.
No início da utilização das técnicas de relaxometria por RMN em meios porosos, o
tempo de relaxação longitudinal era a escolha preferencial em operações de análise de poços
petrolíferos, justamente pela sua imunidade aos gradientes internos1. No entanto, as técnicas
disponíveis para medição de T1, como a aqui utilizada, demandam maior tempo de análise,
reduzindo assim a velocidade da operação de well-logging e consequentemente aumentando
os custos da exploração. Vale frisar que as operações de well-logging são geralmente
cobradas por hora de utilização da ferramenta. Por esta razão, a técnica foi sendo
gradualmente substituída pela de medição de T2, notoriamente mais rápida, à medida que o
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conhecimento dos efeitos da difusão molecular nos gradientes internos dos poros foram sendo
estudados e compreendidos pelos geólogos e petrofísicos.
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Figura 6.3 - Distribuições normalizadas de T1, medidas em 2 e 85 MHz, dos arenitos (SS): (a)
Portland Red; (b) Berea 100; (c) Fontainbleau 6; e, (d) Red Massillon. As linhas
pontilhadas representam a posição das médias geométricas das distribuições (T1LM).

Em laboratório, especificamente, a comparação de T1 com T2 pode oferecer
informações muito importantes sobre a constituição físico-química tanto dos poros quanto de
seus fluidos saturantes. A metodologia conhecida como fluid-typing65 (que traduzida
significaria algo próximo de "tipificação de fluidos"), é bastante conhecida e utilizada em
petrofísica, a qual se vale da diferença existente entre as razões T1/T2 da salmoura e de
hidrocarbonetos, permitindo assim a confirmação da presença deste último. Ainda, de acordo
com a posição que as modas (picos) relativas ao óleo ocupam na distribuição, é possível
também tipificá-lo em fluido leve ou pesado, um indicativo da qualidade do óleo1. Óleos
leves, de maior valor de mercado, possuem T1,2 mais longos, enquanto os pesados possuem
T1,2 mais curtos.
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Figura 6.4 - Distribuições normalizadas de T1, medidas em 2 e 85 MHz, para os carbonatos (LS): (a)
Coombfield; (b) Broadcroft; (c) Texas; (d) Indiana; (e) Cordova Cream; (f) Cotswold; e,
(g) Sillurian (DS). As linhas pontilhadas representam a posição das médias geométricas
das distribuições (T1LM).

Em T1, ao contrário do que foi visto em T2, as distribuições se deslocaram para a
direita, ou seja, para valores mais altos, em todas as rochas. Esse comportamento condiz com
o esperado teoricamente, pois quanto maior o campo magnético aplicado, maior a importância
do termo bulk, uma vez que o termo de superfície diminui com o aumento de 0. As
distorções nas intensidades das modas que compõem as distribuições também podem ser
vistas nesses resultados, porém de menor intensidade quando comparadas às vistas nos
resultados de T2. Os arenitos Portland Red, Berea 100 e Red Massillon apresentaram as
maiores variações [figuras 6.3(a-c)], nas quais é possível observar um maior efeito nos poros
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menores, ou seja, os relacionados à microporosidade dessas rochas. Esse efeito confirma as
discussões acima, pois os menores poros, de maiores S/V, devem ser os mais afetados pela
diminuição da taxa de relaxação superficial (vide equação 3.10). As rochas carbonáticas, por
sua vez, apresentaram as menores variações.
Tal como foi determinado no capítulo anterior, as relaxatividades superficiais
transversais (, cuja magnitude deve ser próxima à de 1, e que por sua vez são equivalentes
às constantes C1,2) para os carbonatos são bastante baixas, principalmente quando comparadas
aos valores encontrados para os três arenitos acima citados. Assim, o termo de superfície da
equação 3.10 deve ser bastante fraco, e portanto não muito sensível a variações de campo
magnético. Isto explica a baixa sensibilidade de suas distribuições de T1 a 0.
Já o arenito Fontainbleau 6 apresentou um comportamento bastante interessante e
peculiar. Sua distribuição de T1 em 2 MHz apresentou um sinal muito intenso em altos
valores de T1, cujo máximo se equipara ao valor bulk de T1 para a salmoura (≈ 3 s). Um sinal
bastante fraco pode ser visto em torno de 10 ms, que a princípio não seria fácil de distinguir
de algum artefato de inversão, por exemplo. No entanto, sua distribuição em 85 MHz mostra
que o sinal mais intenso é estreitado, porém sem ultrapassar o valor bulk de T1 nesta
frequência. No entanto, o sinal de curtos T1's, antes muito fracos, agora são pronunciados,
apresentando um grande deslocamento para valores altos de T1. Logo, a hipótese do artefato
levantada quando da análise do resultado em 2 MHz está descartada, tendo esse sinal se
revelado como oriundo de uma "classe" de poros com alta razão S/V, e bastante diferente da
encontrada no sinal intenso em longos T1's. O efeito da variação de 0, então, foi bastante
pronunciado somente para essa pequena fração de poros com alta S/V.
Com o intuito de tornar esta discussão mais quantitativa, as médias geométricas de T1
e T2 foram calculadas das distribuições unidimensionais acima, e que estão localizadas nas
mesmas distribuições por linhas tracejadas. Esses valores estão listados na tabela 6.1. Por
meio do cálculo da variação percentual de ambos os tempos de relaxação, ou seja, a
porcentagem de variação sofrida por T1LM e T2LM quando medidos nos dois magnetos,
mostradas nas duas últimas colunas da tabela, toda a discussão feita pode ser confirmada.
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Tabela 6.1 - Média geométrica das distribuições de T1 e T2 (T1LM e T2LM, respectivamente), para todas
as amostras, medidas em 2 e 85 MHz. A variação percentual desses parâmetros está
mostrada na última coluna, cujo cálculo representa a diferente entre as taxas (log-mean)
para os diferentes campos magnéticos aplicados.
Amostra
Portland Red (SS)
Berea 100 (SS)
Red Massillon (SS)
Fontainbleau 6 (SS)
Coombfield (LS)
Broadcroft (LS)
Texas (LS)
Indiana (LS)
Cordova Cream (LS)
Cotswold (LS)
Sillurian (DS)

2 MHz
T1LM (ms) T2LM (ms)
6,2
4,8
180,3
112,9
125,3
83,3
1.149,5
800,9
266,8
142,6
92,6
49,5
106,9
63,9
454,1
289,9
114,9
63,1
594,9
305,3
550,8
387,0

85 MHz
T1LM (ms) T2LM (ms)
25,3
2,7
314,4
31,4
387,4
47,4
1.458,2
249,5
330,3
53,1
121,6
17,9
148,2
19,9
595,2
102,6
187,5
18,4
698,9
38,5
633,9
97,8

Variação (%)
T1LM
T2LM
308,1
43,8
74,4
72,2
209,2
43,1
26,9
68,9
23,8
62,8
31,3
63,8
38,6
68,9
31,1
64,6
63,2
70,8
17,5
87,4
15,1
74,7

As maiores variações de T1 encontradas, 308 e 209 %, foram das rochas areníticas
Portland Red e Red Massillon, respectivamente. Os carbonatos apresentaram menores
variações percentuais, em torno de 15 a 31 %, tendo a rocha Texas apresentado o maior valor
entre eles, em torno de 38 %. O arenito Fontainbleau 6 seguiu o comportamento dos demais
carbonatos, abaixo de 31 %. A rocha Berea 100 apresentou valor intermediário, maior do que
os carbonatos e menor dos que os arenitos Portland Red e Red Massillon. Essa variação de T1
parece seguir a mesma variação encontrada para a relaxatividade superficial transversal (2e).
Para facilitar a comparação, esses valores estão listados novamente na tabela 6.2 abaixo.
No entanto, essa correlação parece explicar a variação de T1 para os arenitos de altos
2e, mas se mostra inconclusiva para os carbonatos, cujos valores são bastante baixos e
similares. Para explicar essa variação, então, uma estimativa da variação de tamanho dos
poros foi feita baseada no cálculo da média geométrica das distribuições de tamanho das
gargantas de poros obtidas por intrusão de mercúrio,

. As distribuições correspondem

às curvas azuis mostradas na figura 5.18 do capítulo 5, cujos resultados estão também listados
na tabela 6.2.
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Tabela 6.2 - Relaxatividades superficiais transversais efetivas, extraídas pelo ajuste de Padé dos
mapas D-T2, e tamanho médio das gargantas dos poros
, extraídos por intrusão
de mercúrio (Hg).
(m)
Amostra
2e (m/s)
Portland Red (SS)
50
0,4
Berea 100 (SS)
16
6,0
Red Massillon (SS)
26
14,1
Fontainbleau 6 (SS)
6
20,0
Coombfield (LS)
8
1,9
Broadcroft (LS)
9
0,4
Texas (LS)
11
1,3
Indiana (LS)
8
2,1
Cordova Cream (LS)
9
0,8
Cotswold (LS)
8
4,9
Sillurian (DS)
7
6,2

Analisando esse tamanho médio de garganta, que se assume aqui serem proporcionais
aos tamanhos dos poros, a variação observada para os carbonatos podem ser entendidas. As
rochas Sillurian (DS) e Costwold apresentaram as menores variações em T1, e são as que
apresentam também as maiores gargantas. Desta forma, essas rochas devem possuir as
menores razões S/V entre todos os carbonatos, implicando então numa menor sensibilidade
do termo de superfície da equação 3.10.
Re-analisando agora os resultados obtidos para a relaxação transversal T2 (figuras 6.1
e 6.2), as rochas Portland Red e Red Massillon apresentaram comportamento inverso ao
observado em T1, apresentando as menores variações entre todas as rochas, em torno de 43 %
para ambas. As demais rochas apresentaram valores próximos, entre 60-74%, exceto o
carbonato Cotswold, que apresentou variação mais alta, em torno de 87 %. Os valores de 
encontrados com o susceptômetro, já discutidos, foram bastante próximos para essas rochas,
impedindo qualquer conclusão direta acerca do efeito desse parâmetro. As diferenças
encontradas tanto em 2e quanto em

também não geram conclusões diretas para os

carbonatos.
A rocha Berea 100, de maior  e menor 2e, apresentou maior variação de T2 em
função de 0, quando comparada à rocha Red Massillon. A variação encontrada para esta
rocha, ainda, se mostra próxima à encontrada para os carbonatos, que por sua vez possuem 
e 2e muito inferiores, com variados tamanhos de gargantas de poros. Desta forma, a
relaxação devida à difusão nos gradientes internos parece ser bastante importante,
apresentando uma forte dependência com o tamanho e geometria dos poros. Isto porque,
aparentemente, o sinal para cada região das distribuições ("classes" de poros) se deslocou de
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maneira singular em T2, indicando que os gradientes induzidos não são constantes dentro de
cada poro. Uma distribuição de gradientes deve existir, e deve ser dependente do tamanho e
geometria de cada poro. Este fato já foi reconhecido por alguns autores28,43, porém nenhuma
comprovação experimental foi apresentada até o momento. Todos os modelos existentes
supõem que o gradiente induzido por  é constante dentro de cada poro, cuja variação então
depende da variação dos tamanhos do poros. Pensando em quão irregular um poro pode ser, e
cuja constatação foi claramente obtida pelas análises das imagens das lâminas delgadas das
amostras, esta suposição parece ser bastante razoável. Em particular, as amostras de
carbonatos se mostraram as mais complexas em termos de morfologia dos poros, via imagens
de suas lâminas, fato que pode justificar as severas distorções observadas em suas
distribuições de T2, considerando os baixos contrastes de susceptibilidade () encontrados
para este tipo de rocha.
Com o intuito de estudar essas características, o próximo item apresenta os resultados
do experimento CPMG-Multi-'s, realizado de tal maneira a se isolar a contribuição da
relaxação por difusão nas distribuições do tempo de relaxação transversal T2.

6.2 ESTUDO DOS EFEITOS DA DIFUSÃO TRANSLACIONAL SOB A AÇÃO DE
GRADIENTES INTERNOS: O EXPERIMENTO CPMG-MULTI-'s

O experimento CPMG-Multi-'s foi realizado para mostrar qualitativamente as
intensidades das variações impostas pelo termo difusivo nas distribuições de T2. Este
experimento, como já explicado, consiste em se realizar diversos experimentos CPMG
variando-se o parâmetro tempo ao eco, igual a duas vezes o tempo entre dois pulsos de
refocalização (180°) consecutivos, de maneira a se perder gradativamente a insensibilidade à
difusão ditada pela dependência quadrática que o mecanismo de relaxação possui com o
referido parâmetro, tE. Os resultados estão mostrados nas figuras 6.5 e 6.6, referentes aos
carbonatos, e na figura 6.7 referentes aos arenitos.
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Figura 6.5 - Distribuições dos tempos de relaxação T2 com diferentes valores de tempo ao eco (tE =
2), medidos em 2 MHz (esquerda) e 85 MHz (direita), para os carbonatos (LS): (a)
Coombfield; (b) Broadcroft; (c) Texas; e, (d) Indiana.

O comportamento das distribuições de T2 dos carbonatos, graficados contra os valores
de  aplicados e apresentados na figura acima, mostram que para o campo baixo, equivalente
à frequência de ressonância de 2 MHz, as mudanças observadas como função do tempo ao
eco são muito pequenas no intervalo de 400 s a 5 ms (maior e menor valores aplicados) em
carbonatos, podendo ser ignoradas. Esta fraca influência da difusão nos gradientes internos já
era esperada, considerando que os valores de susceptibilidade dessas rochas são muito baixos,
e que o estudo dessa variação depende somente da força deste mecanismo de relaxação.
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Figura 6.6 - Distribuições dos tempos de relaxação T2 com diferentes valores de tempo ao eco (tE =
2), medidos em 2 MHz (direita) e 85 MHz (esquerda), para os carbonatos (LS): (a)
Cordova Cream; (b) Cotswold; e, (c) Sillurian (DS).

Para o menor valor de tE aplicado, 400 s ( = 200 s), e em 85 MHz, o formato das
distribuições obtidas são bastante similares aos obtidos em 2 MHz, indicando uma boa
minimização do termo difusivo via tE curto em 85 MHz. No entanto, os demais resultados
mostram deslocamentos consideráveis quando 's maiores são aplicados nesta frequência
(figuras mostradas à direita). O fato marcante nesses resultados, é que o efeito deste aumento
se dá principalmente no formato das distribuições, ficando os valores máximos e mínimos das
distribuições relativamente próximos. Aparentemente, uma maior proporção dos sinais que
ocupavam a região de T2's longos, ou seja, dos poros grandes, foram as mais afetadas. As
rochas mais afetadas foram justamente aquelas que possuem uma clara distinção entre
tamanhos dos poros, ou seja, uma clara divisão entre a fração meso-macroporosa e a fração de
microporosidade. Este efeito é bem corroborado, também, pelos resultados do experimento DT2 (mostrados no capítulo 5), que foram utilizados para estudar o fenômeno da difusão
restrita. Os carbonatos que apresentaram mais fortemente essa característica foram:
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Coombfield, Indiana e Sillurian. Estes foram também os mais afetados aqui. Esta interessante
observação claramente aponta para uma relação estrutural entre T2 e gradientes internos, que
portanto vai além do simples escalonamento com . As demais rochas apresentaram um
deslocamento mais pronunciado para menores valores de T2, sendo que suas restrições, ainda
que bastante fortes nos mapas D-T2, são claramente caracterizadas por serem bastante
contínuas. Para estas rochas, então, a dependência não se dá pelo tipo de poro e/ou parede,
mas sim pelos seus tamanhos.
Estes resultados podem ser corroborados pelas imagens das lâminas delgadas
mostradas no capítulo 5. Os tipos de poros dos carbonatos Coombfield, Indiana e Sillurian
possuem geometria pouco distribuída, e baixa microporosidade visível. Esta microporosidade,
como já dito, provavelmente está associada à intra-granulosidade das estruturas dos oólitos,
que dificilmente pode ser vista em microscópio ótico. Estas características ficam bastante
evidentes quando se comparam essas lâminas com as dos demais carbonatos. Por exemplo,
poros de tamanhos bastante variados são facilmente observados na figura 5.6, enumeradas
como: 5 na imagem(a) (rocha Cordova Cream), 2 na imagem (c) (rocha Cotswold), e ao longo
de ambas as imagens da figura 5.7 (Texas).
Diferentemente dos carbonatos, os arenitos são rochas que podem apresentar
contrastes de susceptibilidade magnética bem mais elevados, que resultam na existência de
gradientes internos muito mais intensos, tais como os aqui estudados. Portanto, é de se
esperar que os resultados das distribuições de T2 obtidos nos experimentos CPMG Multi-'s
destas amostras sejam muito mais pronunciados. Esses resultados são apresentados na figura
6.7.
As rochas Portland Red e Berea 100 são os arenitos com os maiores contrastes de
susceptibilidade e, consequentemente, apresentam os gradientes internos mais intensos e que
tornam suas distribuições de T2 mais dependentes da difusão, como pode ser visto nas figuras
6.7. Para os dois campos aplicados, as distribuições de T2 de todos os arenitos mostram
efeitos visivelmente mais pronunciados do que os observados nos carbonatos. Em especial, as
rochas Portland Red e Berea 100 são exemplos dramáticos deste efeito, mesmo na frequência
do magneto de baixo campo, 2 MHz. Esses resultados reafirmam a complicada interpretação
que pode envolver a distribuição de T2 de um arenito.
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Figura 6.7 - Distribuições dos tempos de relaxação T2 para diferentes valores de tempo ao eco (2),
medidos em 2 MHz (direita) e 85 MHz (esquerda), para os arenitos (SS): (a) Portland
Red; (b) Berea 100; (c) Red Massillon; e, (d) Fontainbleau 6.

Em particular, a rocha Portland Red apresenta uma severa perda de sinal associada às
componentes mais curtas. Esta rocha é extremamente rica em óxido de ferro, o que causa uma
grande distorção dos campos magnéticos sentidos pelos spins nucleares do fluido,
principalmente em poros menores. Esse argumento também deveria ser válido para a rocha
Berea 100, uma vez que esta também tem um valor de contraste de susceptibilidade muito
alto. Contudo, ao comparar as imagens de suas lâminas delgadas, é possível notar uma grande
homogeneidade na distribuição das manchas vermelhado-escuras de óxido de ferro nas
superfícies dos grãos de quartzo da Portland Red, enquanto a Berea 100 apresentou uma

Capítulo 6 - Relaxação Magnética Nuclear em Rochas Sedimentares

157

distribuição de grãos com aparência muito mais heterogênea, não sendo possível identificar as
contribuições paramagnéticas visualmente e dificultando esse tipo de correlação.
As distribuições de T2 dos arenitos Red Massillon e Fontainbleau 6, que apresentam
valores absolutos de contraste de susceptibilidade magnética comparáveis aos carbonatos,
também sofrem grande influência dos gradientes internos com o aumento de , figuras 6.7(c)
e (d), respectivamente. Em 2 MHz, esse efeito é bastante pequeno, mas distinguível. Em 85
MHz, no entanto, ele é bastante pronunciado. Analisando as imagens de suas lâminas
delgadas, nota-se que as características estruturais e constituintes de ambas as amostras são
bastante similares, com exceção da presença de argilas nas superfícies dos poros da rocha Red
Massillon. Apesar destas similaridades, as distribuições de T2 em 2 MHz da rocha
Fontainbleau 6, figura 6.7(d), apresentam apenas uma única moda localizada numa região
muito próxima do valor bulk de T2 da salmoura, tal como foi observado nas distribuições de
T1. Este fato está relacionado à sua baixa relaxatividade superficial, 2e, combinada ao alto
raio médio dos seus poros, da ordem de 20 m (vide tabela 6.2). Porém, quando submetida ao
magneto de alto campo magnético, essa informação estrutural surge, mostrando que a
dependência dos gradientes internos devidos à  não é direta, mas também dependente dos
detalhes estruturais dos seus poros.
Uma precaução adicional deve ser tomada na interpretação deste tipo de experimento.
O efeito da variação de  na determinação das distribuições de T2 é acompanhado de uma
filtragem das componentes com tempos de relaxação mais curtos, uma vez que o tempo
esperado para a aquisição do primeiro eco se torna mais longo à medida que aumenta-se .
Durante este tempo de espera, dado pelo tempo ao eco, a magnetização já iniciou seus
processos de relaxação, e portanto parte das componentes rápidas está sendo filtrada. Para se
verificar esse efeito, as integrais das distribuições foram graficadas contra , as quais estão
mostradas na figura 6.8, normalizadas para o valor obtido com  = 200 s. Esses valores
foram denominados , a porosidade da rocha, que é proporcional à intensidade do primeiro
eco adquirido (que é dada pela intensidade total da magnetização após o pulso de 90° de
excitação do experimento CPMG). Assim, desvios desses valores estarão associados às
perdas na aquisição da magnetização integral, causadas pelo decaimento acelerado via o
mecanismo de difusão nos gradientes internos.
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Figura 6.8 - Somatória dos pontos das distribuições de T2 em função dos valores de  para cada uma
das rochas, medidos em: (a) 2 MHz; e, (b) 85 MHz. Os valores foram normalizados em
relação ao resultado obtido com o menor  aplicado, 200 s, para fins de comparação.

Em 2 MHz, de acordo com a figura 6.8(a), o arenito Portland Red sofre uma perda
significativa de componentes, cujo sinal decai, para o máximo valor de  aplicado (2,5 ms), a
menos de 50% de seu valor inicial. Este efeito pode ser visto também na figura 6.7(a): o
decréscimo de área da distribuição significa esta perda, enquanto o deslocamento para a
direita, contrário ao esperado devido à difusão translacional nos gradientes internos, significa
a perda de capacidade de aquisição das componentes curtas. Em 85 MHz, esse efeito é
extremo, uma vez que a quantidade total de sinal adquirido se aproxima de zero para o arenito
Portland Red. Para as amostras Berea 100 e Red Massillon, em 2 MHz, esse efeito não foi
observado na figura 6.8(a). Já na figura 6.8(b), esse efeito se torna bastante pronunciado,
principalmente para a rocha Berea 100, que possui maior contraste de susceptibilidade
magnética comparada à rocha Red Massillon. Assim, a interpretação desses experimentos
deve levar esse fato em consideração. O efeito de deslocamento e distorção, portanto, envolve
também uma perda de sinal, que não deve ser relacionada às discussões desenvolvidas acerca
da físico-química das rochas.
As demais rochas, Fontainbleau 6 e carbonatos, apresentaram uma razão de
porosidades que aumentava conforme  era aumentado, fato não explicado pela teoria até
agora discutida. Por esta razão, um estudo simulando uma distribuição uni-modal de T2 foi
realizado, cuja distribuição foi centrada em 10 ms, com largura à meia altura de 100 ms, de
forma a evidenciar possíveis efeitos nas bordas da distribuição. A figura 6.9(a) mostra a
distribuição construída, usando uma função Log-Gaussian. O software de inversão de Laplace
utilizado foi o mesmo utilizado nas inversões dos dados experimentais. Os passos de  foram
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logaritmicamente espaçados entre 1 s e 100 ms, tendo sido calculada, para cada  invertido,
a área da distribuição. Este resultado está mostrado em azul na figura 6.9(b). Somente os
resultados com 's entre 0,5 a 30 ms foram mostrados na figura, para facilitar a visualização.
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Figura 6.9 - Simulações de distribuições uni-modais em função de  (igual a tE /2): (a) curvas obtidas;
e, (b) área das distribuições de (a), em função de .

Inicialmente, a área, tal como a obtida para as rochas e mostradas nas figuras 6.8(a) e
(b), aumenta conforme  aumenta. Esse fenômeno, exatamente como foi observado nas
figuras dos resultados, está associado a uma incerteza na inversão de Laplace dos dados. O
programa de inversão realiza uma interpolação preditora, cujo poder de acerto depende
diretamente da quantidade de sinal perdido pelo uso de longos 's. Quanto maior o valor de ,
maior o erro na determinação da porosidade total, cujo valor ideal seria obtido com o primeiro
ponto do decaimento. Desta maneira, este seria o máximo  a ser utilizado em uma medida de
área afetada somente pela incerteza característica do programa de inversão de Laplace. Acima
deste , a perda de informação devido ao truncamento no decaimento seria tão severo, que o
erro associado à área cresceria bruscamente. Comparando este  máximo encontrado com os
valores de T2 relacionados a uma perda de 30% na intensidade máxima do sinal, denotado por
uma linha pontilhada na figura 6.9(a), vê-se que um deslocamento começa a surgir na direção
do crescimento de T2. O valor de T2 em que esse efeito se torna perceptível define um valor
de corte (T2,corte), cuja interpretação dos sinais presentes abaixo deste valor deve estar sendo
afetada significativamente pela perda de resolução na amostragem das componentes curtas.
O máximo  aplicado nos estudos das rochas acima discutidos foi de 2,5 ms, aceitável
portanto de acordo com os resultados obtidos na simulação (T2,corte ≈ 2 ms). No entanto, o
mecanismo de relaxação difusivo, fortemente presente nas distribuições da rocha Portland
Red, fez com que o sinal decaísse muito severamente, como pode ser visto nas figuras 6.8(a)
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e (b). Esta foi a fonte do forte deslocamento para longos T2 visto nos resultados Multi-'s. As
demais rochas, em 2 MHz, apresentaram somente o efeito da incerteza na inversão.
Por fim, os resultados obtidos com a técnica bidimensional T1-T2, adiante mostrados,
permitiram correlacionar diretamente todos esses efeitos de relaxação até aqui discutidos, de
forma bastante satisfatória.

6.3 MAPAS BIDIMENSIONAIS T1-T2
O uso dos mapas bidimensionais T1-T2, aliados aos resultados unidimensionais dessas
mesmas constantes de tempo, podem trazer informações adicionais sobre a dinâmica dos
mecanismos atuantes ao longo das distribuições. Por exemplo, sinais com mesmo T1, mas
correlacionados a diversos valores (distribuições parciais) de T2, certamente indicam os
domínios de altos gradientes internos. Isso torna possível um estudo mais aprofundado sobre
os gradientes internos de campo magnético em geometrias porosas que variam tanto em
geometria quanto em tamanho. Se o meio poroso possuir estrutura porosa complexa, tais
como os carbonatos aqui estudados, mais do que um mecanismo de relaxação provavelmente
estará atuando, ao mesmo tempo, ao longo de cada dimensão. Assim, a informação
correlacionada característica deste tipo de experimento pode representar um avanço no estudo
de tais mecanismos de relaxação5.
As figuras 6.10 a 6.13 mostram os mapas bidimensionais T1-T2 para todas as amostras,
obtidos nas frequências de 2 (esquerda) e 85 (direita) MHz. As distribuições em vermelho, do
lado esquerdo (T1) e embaixo (T2) dos mapas representam as projeções unidimensionais de
cada dimensão.

Capítulo 6 - Relaxação Magnética Nuclear em Rochas Sedimentares

161

1

1

= 12,1 ms

2
=

T1(T2)

1LM

1

2

/T

0

10

T

-1

T

T1(T2)

10

Portland Red (SS)
85 MHz

10

-2

T1 (s)

1

T

2

/T

=

2

T1LM = 5,1 ms

10

Portland Red (SS)
2 MHz

0

10

-1

10

5

x 10

-2

T1 (s)

(a)

10

10

6
4

-3

-3

10

10

2
-4

-4

10

10

log(T2/s)

log(T2/s)

T2LM = 3,5 ms

-3

10

-2

10

-1

10

0

-4

1

10

-3

10

10

10

-2

10

-1

10

0

1

10

10

T2 (s)

T2 (s)
1

(b)

1

10

Berea 100 (SS)
2 MHz

10

Berea 100 (SS)
85 MHz

0

10

T1(T2)

0

10

T1(T2)

-1

-1

10

2000
1000

T1LM = 293,6 ms

3000

1

T

=

2

2
1.5

2

/T

2

/T

4000

5

x 10

-3

10

1

=

5000

-2

10

T

2

6000

T1 (s)

T1LM = 179,8 ms

10

1
0.5

-3

10

-2

10

-1

10

0

10

1

10

-3

10

10
log(T2/s)

T2LM = 34,1 ms

T2LM = 115,4 ms

-4

10

-4

-4

10

10

-2

T1 (s)

-4

10

T2LM = 3,7 ms

-4

-3

10

10

-2

10

-1

10

0

1

10

10

T2 (s)

T2 (s)

1

(c)

10

Red Massillon (SS)
85 MHz

0

10

T1(T2)

-1

5

T1LM = 352,5 ms

x 10
10

=

2

8

1

T

2

/T

6
4
2

-2

T1 (s)

10

10

-3

10

-4

10
log(T2/s)

T2LM = 52,4 ms

-4

10

-3

10

-2

10

-1

10

0

10

1

10

T2 (s)
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Figura 6.13 - Mapas bidimensionais T1-T2, obtidos em 2 (esquerda) e 85 (direita) MHz, para os
carbonatos (LS): (a) Cotswold; e, (b) Sillurian (DS). As linhas pretas cheias
representam as médias de T1 para cada valor discreto da dimensão de T2.

Os mapas, quando livres dos efeitos difusivos, devem possuir sinais paralelos à
diagonal definida por T1 = n.T2, sendo n um número igual ou maior do que 1, igual à razão
2/1. Isto porque T1 sempre será maior ou igual a T2, devido à própria natureza dos
fenômenos de relaxação. Além disso, como a dependência dos tempos de relaxação com a
S/V e 1,2 é linear, desvios nessa linearidade, como função de T2, podem evidenciar a atuação
dos gradientes internos como fonte de relaxação.
O deslocamento para maiores valores na dimensão de T1, quando os resultados em
ambos os espectrômetros são comparados, evidenciam os efeitos de 0, já discutidos acima.
Este mecanismo também pode fazer com que o sinal observado não seja mais paralelo à linha
T1=T2, uma vez os fluidos de todos os poros relaxarão com a mesma taxa de relaxação
longitudinal, T1,bulk. Esse efeito é claramente mostrado pelo resultado da rocha Fontainbleau 6
em 85 MHz, figura 6.11(a) à direita, no qual é possível ver que praticamente todo o sinal em
sua dimensão de T1 se situa num valor muito próximo do valor bulk da salmoura, ficando
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então a correlação completamente na horizontal. Para as demais amostras, no entanto, os
efeitos nos sinais obtidos mostraram-se bastante complexos e difíceis de analisar devido
principalmente às suas larguras. Para facilitar a visualização dos efeitos ao longo das
distribuições, calculou-se a média geométrica das distribuições de T1 para cada valor de T2, as
quais estão mostradas nos mesmos mapas (linhas pretas cheias). Com estes valores, as razões
T1/T2 foram graficadas em função de T2, as quais estão mostradas nas figuras 6.14 e 6.15 para
as duas frequências de ressonância estudadas. O valor de T1 calculado pode ser considerado
uma média para a faixa correspondente à largura do mapa relativo a cada T2. Essa média foi
calculada via equação 6.1, sendo portanto uma média geométrica.
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Massillon; e, (d) Fontainbleau 6. As distribuições de T 1 e T2 estão mostradas acima,
para correlacionar com as variações vistas nas curvas de T1/T2.
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vistas nas curvas de T1/T2. As linhas pontilhadas em (d) e (e) marcam a condição T1/T2
= 2.

As figuras acima mostram também as distribuições de T2 extraídas dos mapas
bidimensionais (primeiros gráficos, seguindo as mesmas cores), para facilitar na identificação
dos diferentes regimes de relaxação em função não somente do valor de T2, mas também da
população de poros que possuem um mesmo T2. Todos os cálculos foram feitos até o limite
inferior de 1 ms, uma vez que a quantidade de sinal presente abaixo disso é bastante pequena,
evitando assim possíveis super-interpretações. A única exceção a essa regra foi a rocha
Portland Red, por possuir uma quantidade significativa de sinal abaixo de 1 ms quando
medido em 2 MHz. No entanto, sua distribuição em 85 MHz indica que uma fração
considerável de sinal pode estar sendo perdida pela amostragem realizada, fato este indicado
pela inversão nas intensidades relativas dos sinais observadas, quando comparado ao obtido
em 2 MHz. Por esta razão, pouca ênfase será dada neste resultado.
Todas as curvas de T1/T2 apresentaram comportamento bastante complexo, inclusive
as referentes às medidas em baixo campo, nas quais pode-se verificar regiões com
comportamentos lineares e quadráticos, além de, em certas regiões, a razão começar a
diminuir com a diminuição do tamanho do poros. Com isso, para ajudar na identificação
desses diferentes regimes, as possíveis razões entre os tempos de relaxação longitudinal e
transversal foram determinadas, considerando cada caso separadamente: (1/T1,2)S = 1,2S/V
para a relaxação superficial, e (1/T2)D = (2 g2 D tE2)/12 para a relaxação difusiva. Nesta
útlima, g pode ser dado pelo gradiente devido à inomogeneidade de B0, B0, e/ou o gradiente
interno devido à diferença de susceptibilidade magnética rocha/fluido, . No capítulo 5, os
resultados do cálculo dos gradientes internos máximos mostrou que, para as rochas
Fontainbleau 6 e os carbonatos em 2 MHz, o gradiente importante é o gerado pelo magneto,
B0, enquanto que para os demais arenitos Portland Red, Berea 100 e Red Massillon, assim
como para todas as rochas em 85 MHz, o gradiente devido a  é o importante. A taxa de
relaxação bulk é constante para cada frequência de ressonância, atuando portanto como um
off-set. Este termo não deve influenciar a variação da razão T1/T2, não sendo por isso incluído
nas discussões.
Quando ambas as dimensões são dominadas somente pelo mecanismo de relaxação
superficial, a razão T1/T2 será dada por:
(6.2)
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mostrando ser, portanto, constante. Este caso, isoladamente, só foi observado para uma fração
de poros pequenos da rocha Fontainbleau 6, na frequência de 2 MHz [figura 6.14(d)].
Considerando o caso em que os mecanismos de relaxação superficial e difusivo
dominam a relaxação transversal, T2, e o mecanismo superficial domina a relaxação
longitudinal, T1, a razão então seria dada por:

g2
na qual

(6.3)

, é uma constante que depende do fluido saturante e do tempo ao eco

aplicado. Novamente, a razão 2/1 é uma constante. A dependência com V/S mostra que
T1/T2 deve aumentar com o tamanho dos poros. A razão V/S é uma grandeza que define um
comprimento, podendo ser interpretado como o raio hidráulico do poro29. Também, a equação
6.3 mostra uma dependência direta com o quadrado do gradiente de campo magnético sentido
pelos núcleos polarizados do fluido saturante. Portanto, a variação da razão T1/T2 neste caso
tem uma dependência bastante complexa, com três mecanismos agindo simultânea e
independentemente. Em 2 MHz, todos os resultados parecem mostrar esse comportamento, a
menos do arenito Fontainbleau 6, já discutido.
Começando pelo extremo de longos T2's, ou seja, poros grandes, todas as razões T1/T2
aumentam, de forma aproximadamente linear, conforme T2 diminui. Esse comportamento
pode ser explicado se o segundo termo do lado direito da equação (6.3) estiver dominando a
função T1/T2. O gradiente é constante, dado por B0, tal como mostrado no cálculo de gmax.
assim, a variação se dá em V/S. A partir daí, quanto menor é o tamanho dos poros (ou seja,
quanto menor é V/S), menos importante este termo se torna, e a importância da razão
2/aumenta. Este comportamento parece ser verdadeiro, reforçado pelo fato de que todas as
curvas diminuem a valores próximos de T1/T2 igual a 1,5, que foi o mesmo claramente
apontado pela curva do arenito Fontainbleau 6. Parte deste comportamento é ditado pelo valor
do gradiente B0, que deve ser bastante fraco, deixando a relação entre os dois termos do lado
direito da equação 6.3 bastante próximos. O resultado da rocha Sillurian (DS) [figura 6.15(g)]
mostra esse comportamento claramente, em que uma queda bastante abrupta da razão T1/T2
pode ser vista em aproximadamente 300 ms, coincidente com a região de transição entre as
duas modas (picos) da distribuição de T2 (visto em preto, na figura superior).
A partir deste ponto, todos os resultados, à exceção das rochas Fontainbleau 6 e
Sillurian, já discutidas, apresentam novamente um crescimento em T1/T2, porém agora de
forma aproximadamente quadrática. Isto indica que o gradiente sentido pelos núcleos voltou a
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ser o mais importante, aumentando na direção de menores T2. Esse comportamento condiz
com a hipótese de que os gradientes sentidos, agora, são os devidos a , daí o aumento em
função da diminuição de T2. Também, esse gradiente deve ser bastante intenso, a ponto de
causar uma diminuição de T2 conforme a V/S diminui.
Outro resultado notável observado em 2 MHz, está relacionado à máxima T1/T2
medida para cada rocha. Ao contrário do que indicam os resultados de , os carbonatos
Indiana e Cordova Cream chegaram a valores de aproximadamente 8 para essa razão,
enquanto os arenitos Portland Red e Berea 100 chegaram a valores em torno de 4, bastante
similar para outros carbonatos, tais como Cordova Cream, Cotswold e Texas. Desta maneira,
a dependência da razão com fatores de estrutura do meio poroso, tais como sua geometria e
formato dos grãos, é novamente sugerida. Se considerada somente  na determinação dos
gradientes internos, os arenitos Portland Red, Red Massillon e Berea 100 deviam, sem
dúvida, variar muito mais do que qualquer carbonato.
Já as curvas referentes à frequência de 85 MHz apresentaram comportamentos que
indicam mais claramente o domínio pela relaxação difusa nos gradientes internos induzidos
por , devido à dependência quadrática mais evidente. O arenito Portland Red, no entanto,
apresenta baixas razões em 85 MHz, que devem estar associadas aos problemas de
amostragem e filtragem das componentes curtas, tal como explicado anteriormente. Por este
motivo, não foi dada maior atenção a este resultado.
O comportamento relativamente simples (quando comparado aos demais) das curvas
referentes ao arenito Fontainbleau 6, permite uma análise mais aprofundada dos mecanismos
de relaxação que atuam tanto em T1 quanto em T2. Analisando a dimensão de T1 no mapa da
figura 6.7(d), como já foi apontado, vê-se claramente que o único mecanismo atuante em 85
MHz é o de bulk, uma vez que todo o sinal se encontra estreitamente distribuído ao redor de 2
s aproximadamente. O sinal praticamente horizontal em T2 confirma esta observação. Já em
T2, a distribuição se mostra bastante alargada, sendo portanto dominada pelo mecanismo
difusivo de relaxação. Assim, a razão para esta rocha, em 85 MHz, é dada por:

g2
na qual

(6.4)

é uma constante. Este comportamento único permite a estimativa da

distribuição dos gradientes internos atuantes, de maneira inédita. Primeiramente, um ajuste
polinomial foi realizado, afim de se mostrar que a dependência da razão T 1/T2 com T2, é
quadrática, ou bastante próxima disto. Este resultado está mostrado na figura 6.16(a), na qual
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pode-se ver também os parâmetros obtidos pelo ajuste, bem como a equação ajustada. O
coeficiente angular da reta, quando graficada em escala logarítmica, foi de -0,42. A razão
aumenta com a diminuição de T2, tal como previsto pela equação 6.3. O coeficiente angular
desta reta foi bem próximo de 0,5, caracterizando a dependência aproximadamente
quadrática. O coeficiente de correlação (r2) para o ajuste realizado foi excelente, chegando a
99% de correlação. Com essa confirmação, propôs-se o cálculo de g, em 85 MHz portanto,
pela seguinte relação:

g

(6.5)

A constante a foi calculada então utilizando os seguintes valores: T1,bulk ≈ 2 s,  = 4,26x103
Hz/G, D = 2,3x10-5 cm2/s e

= 4x10-4 s, obtendo-se a = 4,18x104 cm2/G2. Essa equação

representa uma transformação de variável, sendo que as intensidades das populações de spins
da distribuição de T2, que representam a quantidade de moléculas presente em cada tipo de
poro, é verdadeira também para g. A figura 6.16(b) mostra o resultado desta análise, a qual
mostra também o valor da média geométrica de gLM (linha pontilhada preta).
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Ajuste Polinomial: T1/T2(T2) = a.(T2)
a = 298 ± 1
b = -0.421 ± 0.001
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Figura 6.16 - (a) Ajuste polinomial da razão T1/T2 versus T2, em escala logarítmica. O valor retornado
para o expoente mostra uma relação aproximadamente quadrática dos dados. (b)
Distribuição dos gradientes internos extraído dos mapas bidimensional T1-T2.

O valor do gradiente interno médio calculado aqui, 438 G/cm, apresenta excelente
concordância com o determinado pela deconvolução do espectro de 1H, 430 G/cm, mostrado
no capítulo 5. No entanto, valores superiores a este foram encontrados, chegando a até
1.200,0 G/cm, e portanto em desacordo com o gradiente máximo predito pela equação 3.16.
Isto pode ser explicado através de uma análise mais profunda dessa equação. A dependência
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com D0, que é o coeficiente de difusão translacional do fluido saturante bulk, implica que o
comprimento de atuação do gradiente interno induzido por  seja igual à distância total
difundida pelas moléculas do fluido saturante. No entanto, essa situação não representa a
situação real sentida por todas as moléculas do fluido, uma vez que os valores dos gradientes
devem depender dos tamanhos dos poros. Analisando a equação 3.16, que relaciona a
intensidade do gradiente com o contraste de susceptibilidade magnética, vê-se que o gradiente
também depende do coeficiente de difusão translacional do fluido saturante. No entanto,
quando há difusão restrita nas rochas, D0 não é mais o valor adequado para se calcular o
gradiente, pois o D efetivo da porção restrita do meio poroso será menor, tal como mostrado
pelas figuras 5.13 e 5.14 do capítulo 5, e como consequência os gradientes serão maiores.
Este resultado explica o comportamento observado nos resultados do experimento
CPMG-Multi-'s, para os carbonatos Coombfield, Indiana e Sillurian. Neles, um maior efeito
dos gradientes internos foi observado para as regiões equivalentes aos maiores poros, o que a
princípio pareceria um contra-senso. No entanto, levando em conta que os gradientes nos
poros menores são mais intensos do que aqueles atuantes nos poros maiores, tem-se que a
variação do tempo ao eco utilizada poderia não ser suficiente para alterar significativamente a
largura e/ou intensidade daquela fração de núcleos.
A determinação da distribuição de gradientes através do mapa bidimensional T1-T2 se
mostrou bastante compatível para o caso da rocha Fontainbleau 6, uma vez que foi possível
identificar com clareza quais os mecanismos de relaxação atuantes em cada dimensão, bem
como confrontar os valores de gradiente interno encontrados por diferentes técnicas de RMN.
A princípio, a mesma metodologia pode ser aplicada nas demais rochas, desde que os
mecanismos atuantes, como já dito, sejam também claramente identificados. Como mostrado,
isto pode ser feito através da compartimentação das distribuições, ou seja, analisando cada
fração da distribuição de T2 separadamente.
A aplicação desta metodologia de determinação dos gradientes internos atuantes em
cada "classe" de poros, poderá ser feita para as demais rochas, atentando-se para todos os
detalhes apontados.
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6.3.1 Comparações das médias geométricas de T1 e T2 extraídas das projeções de
ambas as dimensões

Um estudo muito importante e proveitoso, considerando o grande número de amostras
e a utilização de diferentes campos magnéticos utilizados neste estudo, é o de se conhecer
quais possíveis diferenças podem ser obtidas nas médias geométricas dos tempos de relaxação
entre os experimentos uni e bidimensionais. Sabe-se que eles devem conter as mesmas
informações, porém o processo de inversão de Laplace bidimensional é consideravelmente
mais complexo do que o caso unidimensional, razão pela qual ele geralmente apresenta uma
maior quantidade de artefatos. Tal fenômeno pode ser visto nos mapas das figuras 6.10 a 6.13
acima, principalmente sob a forma de artefatos de borda (extremo superior das distribuições).
De fato, é bastante razoável pensar que a presença destes sinais espúrios deve afetar o
resultado das médias geométricas de ambas as dimensões.
As figuras 6.17 a 6.20, abaixo, mostram a mesma comparação realizada para os
resultados de T2 e T1 obtidos das distribuições unidimensionais, porém agora analisando-se as
projeções das dimensões de T2 e T1 dos mapas bidimensionais T1-T2. Essas distribuições
representam a soma das contribuições de todos os sinais existentes em todo a região dos
referidos mapas.
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Figura 6.17 - Projeções das distribuições de T2 dos mapas bidimensionais T1-T2, obtidas em 2 e 85
MHz, para os arenitos (SS): (a) Portland Red; (b) Berea 100; (c) Fontainbleau 6; e, (d)
Red Massillon. As linhas pontilhadas representam as posições das médias geométricas,
T2LM.
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Uma quantidade considerável de detalhes podem ser vistas em todos os resultados,
fato que foi explicado por Song et al.3 como resultado de uma maior quantidade de
informação intrínseca da técnica bidimensional. Isto porque a técnica envolve uma maior
quantidade de aquisições, fato que poderia, em tese, representar uma melhoria na quantidade
e qualidade das informações obtidas.
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Figura 6.18 - Projeções das distribuições de T2 dos mapas bidimensionais T1-T2, obtidas em 2 e 85
MHz, para os carbonatos (LS): (a) Coombfield; (b) Broadcroft; (c) Texas; (d) Indiana;
(e) Cordova Cream; (f) Cotswold; e, (g) Sillurian (DS). As linhas pontilhadas
representam as posições das médias geométricas, T2LM.
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Figura 6.19 - Projeções da dimensão de T1 extraídos dos mapas bi-dimensionais T1-T2, obtidas em 2 e
85 MHz, para os arenitos (SS): (a) Portland Red; (b) Berea 100; (c) Fontainbleau 6; e,
(d) Red Massillon. As linhas pontilhadas representam as posições das médias
geométricas, T1LM.
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Figura 6.20 - Projeções da dimensão de T1 extraídos dos mapas bi-dimensionais T1-T2, obtidas em 2 e
85 MHz, para os carbonatos (LS): (a) Coombfield; (b) Broadcroft; (c) Texas; (d)
Indiana; (e) Cordova Cream; (f) Cotswold; e, (g) Sillurian (DS). As linhas pontilhadas
representam as posições das médias geométricas, T1LM.

Os valores das médias geométricas estão listados na tabela 6.3. Assim como realizado
anteriormente, a diferença percentual de variação de cada média foi calculada, a qual está
também listada na tabela.

1

2 MHz
85 MHz

Cotswold (LS)

T1 (s)

T1 (s)

(g)

1

0.6

1

Amplitude Normalizada

Amplitude Normalizada

(f)

0.8

-3

10

Indiana (LS)

0 -4
10

1

2 MHz
85 MHz

Cordova Cream (LS)

10

0

T1 (s)

1

0 -4
10

10

0.8

T1 (s)

(e)

-1

1

Amplitude Normalizada

(c)

10

T1 (s)

10

1

176

Capítulo 6 - Relaxação Magnética Nuclear em Rochas Sedimentares

Tabela 6.3 - Médias geométricas das projeções de T1 e T2 (T1LM e T2LM, respectivamente), para todas
as amostras, medidas em 2 e 85 MHz. As variações percentuais desses parâmetros estão
mostradas nas duas últimas colunas.
Amostra
Portland Red (SS)
Berea 100 (SS)
Red Massillon (SS)
Fontainbleau 6 (SS)
Coombfield (LS)
Broadcroft (LS)
Texas (LS)
Indiana (LS)
Cordova Cream (LS)
Cotswold (LS)
Sillurian (DS)

2 MHz
T1LM (ms) T2LM (ms)
5,1
3,5
179,8
115,4
111,1
53,4
1.137,6
830,1
312,4
93,2
99,3
30,9
108,2
45,9
533,8
257,6
115,7
51,8
647,4
279,5
577,1
365,4

85 MHz
T1LM (ms) T2LM (ms)
12,1
3,7
293,6
34,1
352,5
52,4
645,8
184,7
202,2
51,4
129,8
17,0
142,8
20,8
439,1
92,9
155,7
16,0
494,9
37,1
416,9
81,4

Variação (%)
T1LM
T2LM
137,3
5,4
63,3
238,4
217,3
1,9
43,2
349,4
35,3
81,3
30,7
81,8
32,0
120, 7
17,7
177,3
34,6
223,8
23,6
653,4
27,8
348,9

Os valores de variação apresentaram grande diferença quando comparados aos obtidos
pelos experimentos unidimensionais. Esses valores estão comparados aos unidimensionais na
figura 6.21.

(a)

(b)

Figura 6.21 - Comparação entre as variações percentuais das médias geométricas (log-mean) dos
tempos de relaxação medidos pelos experimentos 1D e 2D: (a) T2LM; e, (b) T1LM.

Os ajustes lineares de ambas as comparações apresentaram valores bons, porém os
pontos estão bastante espalhados. Assim, devido à essa grande diferença e à visível presença
de artefatos e picos espúrios nos mapas T1-T2, esses resultados não foram utilizados para
qualquer análise quantitativa. As discussões baseadas nos valores médios de T1, calculados
para cada valor de T2, não levam em consideração toda a distribuição de T1, mas somente
uma pequena faixa, que é a correlacionada com cada valor discreto de T2. Desta forma,
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aqueles valores obtidos podem ser considerados, também, livres dos efeitos dos artefatos de
inversão.

6.4 CONCLUSÕES PARCIAIS

As distribuições de tempos de relaxação transversal (T2) e longitudinal (T1) foram
calculadas em função do campo magnético B0 aplicado, mostrando um grande efeito de  na
distribuição de T2. Em T1, o efeito não está presente, tal como predito pela equação 3.20. Os
resultados do experimento CPMG Multi-´s mostraram que o efeito de  em T2 pode ser
bastante pronunciado mesmo em rochas com baixos valores de , tal como foi encontrado
para os carbonatos. Este efeito evidencia a dependência que a geometria dos poros e grãos
tem nos tempos de relaxação T2.
Os mapas bidimensionais T1-T2, adquiridos em 2 e 85 MHz, foram capazes de
elucidar em maior pormenor essa dependência, agora em função do tamanho dos poros (razão
T1/T2 em função de T2). O modelamento matemático desta dependência permitiu calcular
uma distribuição de gradientes internos na rocha arenítica Fontainbleau 6, cujo valor médio se
mostrou bastante condizente com o valor calculado pelo experimento FID, mostrado no
capítulo 5. Para as demais rochas, esse cálculo não foi realizado, devido à maior
complexidade dos fenômenos de relaxação presentes em ambas as dimensões. No entanto,
esta metodologia se mostrou promissora para tal fim, tomando-se o cuidado na identificação
dos fenômenos atuantes.
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Capítulo 7
RAZÃO T1/T2

Após o estudo dos mecanismos de relaxação que atuam em meios porosos, o cálculo
da razão T1/T2 para cada rocha, considerando metodologias distintas, será apresentado e
discutido em função da litologia das amostras. Em particular, um estudo mais detalhado
envolvendo as médias geométricas (log-mean) de T1 e T2, será feito, à luz das coerentes
correlações observadas no capítulo anterior.
Também, duas novas metodologias para cálculo da razão T1/T2 serão apresentadas:
uma que dispensa o processamento do experimento T1-T2 pela transformada inversa de
Laplace, e outro que a mede diretamente, dada pela razão das amplitudes dos sinais CPMG e
CWFP.
A vantagem do primeiro método se resume à não necessidade da inversão
bidimensional de Laplace, que dependendo da qualidade dos dados obtidos, pode ser uma
fonte crítica de artefatos e picos espúrios que se misturam ao sinal da amostra. Este método
foi desenvolvido em conjunto com o pesquisador Dr. Martin D. Hürlimann, do centro de
pesquisas Schlumberger-Doll Research (USA). A vantagem do segundo está na rapidez e
possibilidade de ser implementado em operações de perfilagem por RMN, uma vez que a
sequência de pulsos é simples e o sinal é rapidamente medido com uma ótima razão
sinal/ruído. Ao final deste capítulo, uma comparação entre as diferentes metodologias será
apresentada.
Todo este estudo tem como objetivo e motivação principal a melhoria na qualidade da
estimativa da permeabilidade efetiva de rochas sedimentares por técnicas de RMN. Duas
metodologias novas serão apresentadas e discutidas no próximo capítulo para tal estimativa,
as quais farão uso das características discutidas até este ponto e de parâmetros obtidos por
RMN.
A importância deste tópico é notória na área da petrofísica, uma vez que a técnica de
perfilagem de poços reservatório de petróleo, por RMN, se consagrou como a única capaz de
oferecer tal estimativa com acurácia e rapidez in-situ1,2. Esta propriedade dos reservatórios
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tem impacto direto nos custos da produção de óleo e gás, sendo portanto de vital importância
na definição de suas estratégias de produção.

7.1

RELAXAÇÃO

NUCLEAR

E

A

RAZÃO

T1/T2:

CARACTERÍSTICAS

LITOLÓGICAS DAS AMOSTRAS

A tabela 7.1 mostra os resultados das médias geométricas dos tempos de relaxação
longitudinal (T1LM) e transversal (T2LM), extraídas das distribuições unidimensionais
apresentadas no capítulo 5, bem como as razões T1LM / T2LM para cada amostra e frequência
de ressonância. Vale lembrar que esses valores estão marcados naquelas distribuições de T1 e
T2 por linhas pontilhadas, sendo as de cor preta referentes aos resultados em 2 MHz, e as de
cor vermelha referentes aos resultados em 85 MHz.
Tabela 7.1 - Média geométrica das distribuições de T1 e T2 (T1LM e T2LM, respectivamente), extraídas
dos experimentos unidimensionais para todas as amostras, em 2 e 85 MHz. A razão
T1LM / T2LM também estão mostradas na tabela.
Amostra
Portland Red (SS)
Berea 100 (SS)
Red Massillon (SS)
Fontainbleau 6 (SS)
Coombfield (LS)
Broadcroft (LS)
Texas (LS)
Indiana (LS)
Cordova Cream (LS)
Cotswold (LS)
Sillurian (DS)

2 MHz
T1LM (ms) T2LM (ms)
6,2
4,8
180,3
112,9
125,3
83,3
1.149,5
800,9
266,8
142,6
92,6
49,5
106,9
63,9
454,1
289,9
114,9
63,1
594,9
305,3
550,8
387,0

85 MHz
T1LM (ms) T2LM (ms)
25,3
2,7
314,4
31,4
387,4
47,4
1.458,2
249,5
330,3
53,1
121,6
17,9
148,2
19,9
595,2
102,6
187,5
18,4
698,9
38,5
633,9
97,8

T1LM / T2LM
2 MHz
85 MHz
1,29
9,37
1,60
10,01
1,50
8,17
1,44
5,85
1,87
6,22
1,86
6,79
1,67
7,45
1,57
5,80
1,82
10,19
1,95
18,15
1,42
6,48

Com o intuito de mostrar as variações sofridas pelos tempos de relaxação, a figura 7.1
foi construída com os valores constantes da tabela acima. O parâmetro relaxatividade
superficial parece ser um parâmetro muito importante, visto que as rochas Portland Red e Red
Massillon, de maiores 2e, apresentaram as maiores variações em T1, e as menores em T2. Isto
pode ser verificado pela maior distância dos pontos em relação à linha pontilhada que marca a
condição T1,2(2 MHz) = T1,2(85 MHz). As linhas pontilhadas na figura foram construídas
somente para guiar os olhos e separar as variações mais marcantes, acima citadas.
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T1LM
T2LM

T1,2 (s) (85 MHz)

1000

Red Massillon (SS)

100
Portland Red (SS)

10

T1,2(2MHz) = T1,2(85 MHz)
1
1

10

100

1000

T1,2 (s) (2 MHz)

Figura 7.1 - Médias geométricas dos tempos de relaxação T1 e T2, medidas nas frequências de 2 e 85
MHz.

As rochas de menores 2e, no entanto, ainda apresentaram grande variação, mas
principalmente em T2. Estas rochas também apresentaram as menores variações em T1, o que
indica claramente a existência de um efeito conjunto entre os fenômenos de relaxação
superficial e difusivo. A grande variação em T1 para os arenitos Portland Red e Red
Massillon, indicam que uma grande variação em T2 deve ter ocorrido também em relação ao
mesmo mecanismo em T2. Assim, o efeito de aumento em T2, tal como o ocorrido em T1, é
diminuído pelo efeito difusivo. Já os arenitos Berea 100 e Fontainbleau 6, assim como todos
os carbonatos, por possuírem baixos 2e, apresentaram as maiores variações em T2. O efeito
pode ter sido tão intenso quando o ocorrido nas rochas Portland Red e Red Massillon, no
entanto sem a compensação pelo mecanismo superficial.
A análise do comportamento da razão T1LM /T2LM, confirmou essa dependência com
2e para os arenitos, mostrada na figura 7.2(a). A razão mostrada seguiu a ordem de variação
da relaxatividade superficial, tendo as rochas Berea 100 e Portland Red apresentado os
maiores valores, seguidos pela rocha Red Massillon e finalmente a Fontainbleau 6. No
entanto, outra dependência foi observada para os carbonatos, mostrados na figura 7.2(b). Este
fato confirma que a relaxação, neste tipo de litologia, possui dependência mais complexa do
que simplesmente pelos parâmetros 2e e/ou . Nenhuma dependência com as distribuições
de tamanhos de gargantas dos poros, obtidas pela técnica de intrusão de mercúrio, foi
observada.
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Arenitos (SS):

Carbonatos (LS):

Portland Red
Berea 100
Red Massillon
Fontainbleau 6

10

T1LM / T2LM (1D)

T1LM / T2LM (1D)

10

Coombfield
Broadcroft
Texas
Indiana
Cordova Cream
Cotswold
Sillurian (DS)

1

1

0

20

40

60

0 (MHz)

(a)

80

0

20

40

60

80

0 (MHz)

(b)

Figura 7.2 - Variação da razão T1/T2 em função do campo magnético aplicado, para as duas litologias
estudadas: (a) arenitos; e (b) carbonatos. As linhas tracejadas ligando os pontos servem
apenas como um guia. Essas razões foram calculadas com os resultados de T 1 e T2
unidimensionais (1D). As linhas pontilhadas servem apenas como guia para os olhos.

O comportamento discutido para os carbonatos foi observado nos resultados do
experimento CPMG-Multi-'s, que mostrou que o gradiente interno efetivo não depende
somente da magnitude de . Assim, uma dependência com a geometria dos poros e grãos, e
com a fração de microporosidade deve existir, uma vez que o efeito do termo de relaxação
difusiva foi diferente para os diferentes carbonatos em função das diferentes frações
(diferentes "classes") de poros.
De fato, os mapas bidimensionais T1-T2, mostrados no capítulo 6, revelaram essa
dependência. As rochas com as maiores contribuições do termo difusivo em sua fração
microporosa, observadas pelas altas razões T1/T2 nas figuras 6.15(e) e (f), foram os
carbonatos Cotswold e Cordova Cream. A dependência da razão T1/T2 com T2 naquelas
figuras se mostrou fortemente quadrática, reforçando a ideia de dependência com a geometria
dos poros. Estas rochas também apresentaram as maiores razões na figura 7.2(b) acima. O
carbonato com menor variação da razão T1/T2 em função do campo magnético, Broadcroft,
apresentou uma dependência tendendo à linearidade na figura 6.15(b) do capítulo 6, portanto
não fortemente dependente dos gradientes internos sob a forma de variação na geometria dos
poros.
Esses resultados sugerem que a razão T1/T2 contém informações acerca da geometria e
complexidade do meio poroso. Esta informação estrutural pode estar associada à geometria,
heterogeneidade, tortuosidade ou conectividade dos poros, sendo portanto útil na
caracterização de meios porosos.
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7.1.1 Razão T1/T2 extraída dos dados brutos do experimento 2D T1-T2
Levando em consideração os possíveis desvios refletidos nas médias geométricas de
T1 e T2, associados à inversão dos dados, como já discutido, um método novo de se extrair a
razão T1/T2, diretamente dos dados brutos (dados adquiridos, não processados), foi
desenvolvido. Este método será simbolizado por DB2D (Dados Brutos do experimento 2D).
De fato, a indústria do petróleo tem trabalhado arduamente na obtenção dos dados
relevantes à análise de perfilagem de poços de petróleo por RMN a partir dos dados brutos,
uma vez que a quantidade de ruído presente nestas medidas in-situ pode ser muito grande.
Como mostrado, a qualidade da inversão de Laplace está diretamente relacionada à
quantidade de ruído presente.
No capítulo 6, foi mostrado que as médias geométricas das distribuições dos tempos
de relaxação obtidos via experimentos uni- e bidimensionais, apesar de estarem relacionadas,
apresentaram uma considerável dispersão, sendo uma das razões, certamente, a excessiva
quantidade de artefatos e picos não correlacionados. O método aqui proposto, desenvolvido
em conjunto com o pesquisador Dr. Martin D. Hürlimann do centro de pesquisas
Schlumberger-Doll Research, baseia-se numa transformação de variáveis diretamente nos
kernels das transformadas de cada dimensão, T1 e T2, do experimento 2D T1-T2. Com isso,
elimina-se a necessidade da inversão de Laplace, fazendo com que a razão obtida não
dependa da qualidade do ajuste exponencial envolvido na inversão e que certamente se reflete
nos sinais apresentados nos mapas.
Analisando a diferença da magnetização nuclear segundo o experimento
bidimensional T1-T2, tem-se:
(7.1)
(7.2)
na qual 1 é o tempo entre os pulsos de 180° e 90° do experimento IR. Dessa equação, vê-se
que é possível determinar um novo kernel "diferença", ainda puramente exponencial, dado
por:

.
Realizando uma simples mudança de variável então, com o intuito de se introduzir

uma dependência com uma razão T1/T2 média, obtém-se:
(7.3)
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(7.4)
da qual pode-se definir uma nova variável, que será:

, sendo t = 2n (o tempo

de aquisição do bloco CPMG). Então, a equação que descreve essa nova condição será:
(7.5)
Assim, se existir uma razão T1/T2 média apropriada para toda distribuição de tempos
de relaxação, o gráfico de M versus

, sendo n o número de ecos adquiridos e

 o tempo ao eco, ambos do experimento CPMG, representará o colapso de todos os
decaimentos em um único decaimento exponencial. As figuras 7.3(a-d) mostram os resultados
desta nova metodologia para a rocha Berea 100.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.3 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Berea 100: (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para diversos
valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada em (b); e,
(d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da razão obtida (linha
pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

A figura 7.3(a) mostra o resultado para

, ou seja, os dados brutos

adquiridos somente transformados para o novo kernel. A metodologia empregada na escolha
e quantificação do número que melhor representa a razão média foi a de se calcular o erro
quadrático médio [figura 7.3 (b)], cujo mínimo corresponde à razão que melhor ajusta todas
as curvas. Entre cada valor de razão testada, um procedimento de interpolação garantiu a
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correspondência do eixo x com as amplitudes, para cada ponto. O gráfico da figura 7.3(c)
mostra os dados brutos utilizando a razão média obtida no gráfico (b) (

), o

qual apresenta um colapso bastante satisfatório entre todos os decaimentos.
A coerência e significado físico desta análise pode ser vista ao se comparar o valor
médio encontrado (linha azul pontilhada), com o sinal do mapa T1-T2 obtido pela inversão 2D
de Laplace [figura 7.3(d)]. O resultado em 2 MHz mostra-se bastante razoável, indicando
claramente que o valor médio encontrado é uma boa representação da razão média. Já quando
a metodologia é aplicada no resultado obtido em 85 MHz, figura 7.4, os resultados obtidos
mostram-se incoerentes.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.4 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 85 MHz,
para a rocha Berea 100: (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para diversos
valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada em (b); e,
(d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da razão obtida (linha
pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

Os resultados em 85 MHz, como já discutido, carregam informações relacionadas a
vários mecanismos de relaxação, principalmente os relacionados à relaxação via difusão
molecular nos gradientes internos, sendo portanto fortemente não linear. Assumindo uma
correlação linear, tal como o método aqui apresentado faz, o resultado não mais representa a
média dos tempos de relaxação. Os resultados para 85 MHz estão mostrados no apêndice B,
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nos quais pode-se ver claramente a discordância das razões obtidas com os sinais dos mapas
2D, ao longo de ambas as dimensões, para todas as rochas. Por esta razão, somente os
resultados em 2 MHz serão discutidos aqui. Os resultados para as demais rochas estão
mostrados nas figuras 7.5 a 7.14.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.5 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Portland Red (SS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 7.6 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Red Massillon (SS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio
para diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão
encontrada em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da
razão obtida (linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 7.7 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Fontainbleau 6 (SS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio
para diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão
encontrada em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da
razão obtida (linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 7.8 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Coombfield (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 7.9 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Broadcroft (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 7.10 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Texas (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 7.11 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Indiana (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 7.12 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Cordova Cream (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio
para diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão
encontrada em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da
razão obtida (linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 7.13 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Cotswold (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 7.14 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 2 MHz,
para a rocha Sillurian (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a boa representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

Tal como aventado, as razões obtidas aqui não devem depender de artefatos oriundos
do método de inversão de Laplace, tal como é verdadeiro para a razão via médias geométricas
(log-mean). Para mostrar esta diferença, as razões T1/T2 foram calculadas utilizando as
projeções das dimensões de T1 e T2 dos mapas bidimensionais, também pelo método da
correlação cruzada. Este método utiliza o casamento entre as intensidades das distribuições de
T1 e T2, para definir então qual a diferença média entre elas. Assim, a presença de sinais
espúrios, não correlacionáveis, são majoritariamente ignorados pelo método.

7.1.2 Razão T1/T2 por correlação cruzada das distribuições de T1 e T2
O método da correlação cruzada, já utilizado no capítulo 5 para determinar as
correlações entre as distribuições de T2 e de tamanhos de gargantas por intrusão de mercúrio,
será novamente utilizado aqui para correlacionar as projeções das dimensões de T1 com T2 do
mapa bidimensional T1-T2. Esse método é válido quando os fenômenos físicos que se quer
correlacionar estão associados, tal como o caso dos fenômenos de relaxação de meios porosos
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em baixos campos magnéticos. A equação matemática utilizada, tal como a utilizada no
capítulo 5, foi a seguinte:
(7.6)
na qual Ai são as intensidades (eixo y) relativas a cada componente i (valores de T1 ou T2) do
eixo x. Este método é há muito tempo utilizado na determinação tanto da razão T1/T2, quanto
para comparar resultados obtidos por diferentes métodos, tais como porosimetria por intrusão
de mercúrio e T1 ou T2.23 Neste método, uma das dimensões, neste caso T2, é multiplicada
por um número, a razão T1/T2. Ambas distribuições são interpoladas, para cada valor de razão
testada, permitindo a correlação entre ambas ponto a ponto via equação (7.6). A ordenada do
ponto de máxima amplitude de CC representa a razão T1/T2 média procurada. A figura 7.15
mostra o resultado do método para o carbonato Cordova Cream.

(a)

(b)

Figura 7.15 - Determinação da razão T1/T2 média pelo método da correlação cruzada, para o
carbonato Cordova Cream, em 2 MHz: (a) variação da máxima correlação em função
da razão T1/T2 testada, mostrando o valor máximo procurado; e, (b) distribuições de
T1 e T2 obtidas pelos experimentos unidimensionais.

Na figura acima, vê-se que o ajuste priorizou a moda principal, mais intensa. O sinal
de pequena intensidade, à esquerda da moda principal em T1, e não existente em T2, não
provocou um deslocamento perceptível do ajuste.
As figuras 7.16 e 7.17 mostram os resultados para os arenitos e carbonatos,
respectivamente, estando suas funções de correlação mostradas no apêndice B.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.16 - Determinação da razão T1/T2 média pelo método da correlação cruzada das projeções
das respectivas dimensões do mapa 2D T1-T2, medido em 2 MHz. Arenitos (SS): (a)
Portland Red; (b) Berea 100; (c) Red Massillon; e (d) Fontainbleau 6.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 7.17 - Determinação da razão T1/T2 média pelo método da correlação cruzada, em 2 MHz,
para os carbonatos (LS): (a) Coombfield (b) Broadcroft; (c) Texas; (d) Indiana; (e)
Cotswold; e (f) Sillurian (DS).

Analisando as correlações, vê-se que os resultados estão bastante concordantes e
relacionáveis, podendo-se concluir que ambas as dimensões (T1 e T2) possuem informações
bastante semelhantes para todas as rochas. Novamente, os ajustes priorizaram os máximos,
ficando a correlação entre os sinais que não estão presentes em ambas as dimensões,
minimizada. A próxima seção irá comparar estes resultados com os obtidos na seção anterior.

7.1.3 Comparação dos resultados obtidos pelas diferentes técnicas

A tabela 7.2 lista todas as razões calculadas em 2 MHz. Esta frequência foi escolhida
pois é a preferencialmente utilizada na área de petrofísica e também a equivalente às
ferramentas de perfilagem de poços reservatórios de óleo e gás1,2.
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Tabela 7.2 - Razões T1/T2 em 2 MHz, extraídas das médias geométricas (LM) das distribuições 1D,
projeções dos mapas 2D T1-T2, correlação cruzada também dos mapas 2D (CC) e ajuste
dos dados brutos do mapa 2D T1-T2 (DB2D).
T1/ T2 em 2 MHz
Amostra
LM (1D)
LM (2D)
CC (2D)
DB2D
Portland Red (SS)
1,29
1,45
1,16
1,20
Berea 100 (SS)
1,60
1,56
1,37
1,26
Red Massillon (SS)
1,50
2,08
1,24
1,22
Fontainbleau 6 (SS)
1,44
1,37
1,22
1,24
Coombfield (LS)
1,87
3,35
1,56
1,52
Broadcroft (LS)
1,86
3,21
2,51
1,88
Texas (LS)
1,67
2,36
1,68
1,55
Indiana (LS)
1,57
2,07
1,39
1,49
Cordova Cream (LS)
1,82
2,23
2,29
1,85
Cotswold (LS)
1,95
2,32
2,23
1,89
Sillurian (DS)
1,42
1,58
1,24
1,26

Primeiramente, comparou-se as razões obtidas pela média geométrica das
distribuições T1 e T2, geradas pelos experimentos unidimensional (1D) e bidimensional (2D).
Este resultado está mostrado na figura 7.18.

3.6

2

Ajuste Linear: r = 0,59

T1 / T2 (LM-2D)

3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

T1 / T2 (LM-1D)
Figura 7.18 - Comparação entre razões T1/T2, obtidos pelas médias geométricas das distribuições unie bidimensionais de T1 e T2.

Os dados acima comparados mostraram-se correlacionados em aproximadamente 60%
(r2), o que pode ser considerado ruim levando em conta que são ambas medidas das mesmas
grandezas, nas mesmas amostras. Assim, a mesma discrepância observada na seção 6.4 do
capítulo 6, foram também observadas aqui, reforçando a cautela que se deve ter quando

196

Capítulo 7 - Razão T1 / T2

análises quantitativas dos dados obtidos pelo experimento 2D forem objetivadas. Os
resultados obtidos com os experimentos unidimensionais, então, devem ser os preferidos para
análises quantitativas envolvendo os tempos de relaxação T1 e T2, tal como a razão T1/T2.
A figura 7.19 mostra as comparações dos resultados obtidos com a técnica DB2D
(dados brutos dos experimentos 2D) e os métodos (a) médias geométricas das projeções do
método 2D (LM-2D), e (b) correlação cruzada das mesmas projeções 2D (CC-2D).
2.6

3.5

2

Ajuste Linear: r = 0,94

2.4
2.2

T1 / T2 (CC-2D)

T1 / T2 (LM-2D)

3.0
2.5
2.0
1.5

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2

2

Ajuste Linear: r = 0,45

1.0

1.0
1.2

1.4

1.6

T1 / T2 (DB2D)

(a)

1.8

2.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

T1 / T2 (DB2D)

(b)

Figura 7.19 - Comparação entre as razões T1/T2 extraídas dos dados brutos (DB2D) do experimento
2D T1-T2 com: (a) as razões obtidas pelas médias geométricas (LM) das distribuições
de ambas as dimensões; e (b) da correlação cruzada (CC) das projeções de cada
dimensão, dos mapas bidimensionais.

A diferença na qualidade dos ajustes das retas de ambos os gráficos acima é marcante.
Enquanto apenas 45% dos dados de DB2D possuem correlação com os dados de LM2D, sua
correlação com os dados de CC2D chega a excelentes 94%. Desta forma, o método DB2D
parece ser excelente quando houver qualquer incerteza na detecção ou inversão dos dados
bidimensionais, lembrando que esta razão não responde à presença de artefatos e sinais
espúrios não correlacionados entre ambas as dimensões. O método DB2D, portanto, deve ser
uma ótima alternativa para o cálculo da razão T1/T2 de dados ruidosos e/ou mal amostrados.

7.2 SEQUÊNCIA DE PULSOS CWFP: MEDIDA DIRETA DA RAZÃO T1/T2 MÉDIA
O sinal de RMN CWFP, como explicado no capítulo 5, possui a interessante
propriedade de ser proporcional à razão T1/T2, e não dos valores absolutos de T1 e T2, e
também do valor da magnetização de equilíbrio térmico, M0. Assim, utilizando a sequência
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CPMG para medir M0 (ponto inicial do decaimento de T2), em conjunto com o sinal CWFP,
pode-se obter a razão T1/T2. Como um teste da metodologia, bem como para se entender qual
o tipo de média obtido com ela, essas medidas foram realizadas numa amostra contendo 30
ml de uma solução de cloreto de manganês (MnCl2), que é um agente relaxante com T1 ≈
10T2 em 85 MHz, e 90 ml de salmoura (50 kppm), que apresenta T1 ≈ 2T2. As amostras
foram colocadas em recipientes separados e concêntricos à bobina de rf do espectrômetro. O
ângulo de off-set escolhido, 3, define a frequência de off-set utilizada através da relação
, o que dá 3,75 kHz para um  = 200 s.
A figura 7.20 mostra os resultados de CPMG e CP-CWFP, que é uma variante da
sequência CWFP, tal como explicado no capítulo 3. A intensidade final da curva CP-CWFP é
a mesma intensidade do sinal CWFP.
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Figura 7.20 - Sinais de RMN obtidos com as técnicas CPMG (preto) e CP-CWFP (vermelho), para a
amostra de salmoura + MnCl2, em 85 MHz.

O sinal CPMG decai exponencial de M0 até zero, com constante de tempo T2,
enquanto o sinal CP-CWFP aumenta exponencialmente de zero (em conjunto com as
oscilações iniciais referentes ao estado quasi-estacionário) até um valor constante, de estado
estacionário, com constante de tempo (T*) dada por:
(7.7)
O valor de estado estacionário é dado por:
(7.8)
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Medindo-se M0 do experimento CPMG e MCWFP, tal como indicado na figura, obtevese a razão T1/T2 através da seguinte equação, derivada da equação acima:
(7.9)
Para se confirmar esse resultado, realizou-se o experimento bidimensional T1-T2 com
 = 200 s, no mesmo espectrômetro de 85 MHz. O resultado está mostrado na figura 7.21.
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Figura 7.21 - Mapa T1-T2 da amostra MnCl2 + salmoura, obtido em 85 MHz.

O mapa mostra os dois sinais, salmoura em aproximadamente T1=2T2, mais intenso
por ser o mais abundante (90 ml), e outro sinal de menores T1 e T2, com T1 ≈ 10T2, de menor
intensidade. Pode-se ver que um artefato de borda (T1 = 10-2 s) resultando do processo de
inversão, que deve estar influenciando no cálculo da média geométrica. Então, esse artefato
foi retirado, e as médias recalculadas para cada dimensão, cujo resultado está mostrado na
figura 7.22.
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Figura 7.22 - Projeções das dimensões de T1 (preta) e T2 (azul) do experimento 2D T1-T2, mostrando
os resultados do cálculo de suas médias geométricas. Os artefatos observados no sinal
original foram agora retirados.

Os resultados obtidos para a razão foi: 2.055,6 / 568,4 = 3,62. Portanto, idêntico ao
obtido com as técnicas CP-CWFP e CPMG. Se a correção do artefato não fosse feita, a razão
obtida seria de 3,10, que representa um erro de aproximadamente 15%. Novamente, vê-se
aqui o importante efeito dos artefatos de inversão 2D.
O resultado obtido parece mostrar que o método utilizando CPMG e CWFP (ou CPCWFP) é equivalente à razão entre as médias geométricas dos tempos de relaxação
longitudinal e transversal. Apesar do esforços para se mostrar essa razão matematicamente,
isso não foi possível. Esse achado, entretanto, pode ser reforçado através da simulação do
sinal CWFP, que está sendo realizado em parceria com o grupo de pesquisas da Embrapa
Instrumentação Agropecuária liderado pelo Dr. Luiz Alberto Colnago.
Uma outra possibilidade de se obter a razão T1/T2 pelo método CP-CWFP, é através
da inversão unidimensional do sinal, que deve ser previamente transformado para um
decaimento (ao invés do crescimento exponencial adquirido). Com isso, a razão pode ser
obtida via equação 7.7, uma vez que a dimensão resultante será T*. Este resultado está
mostrado na figura 7.23, na qual pode-se ver o ajuste (gráfico de cima) do decaimento, bem
como a distribuição de T* embaixo. É interessante e impressionante notar, no gráfico do
decaimento temporal (pontos experimentais vermelhos) e ajuste exponencial (linha azul
cheia) da figura 7.23, que não há nenhum artefato devido às oscilações iniciais relativas ao
estado quasi-estacionário, característico da técnica. Isto indica fortemente que essas
oscilações são perfeitamente simétricas, razão pela qual o ajuste não foi afetado.
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Figura 7.23 - Resultado da inversão unidimensional de Laplace do sinal CP-CWFP da amostra de
solução MnCl2 + salmoura. É interessante notar que mesmo com a oscilação inicial
referente ao estado quasi-estacionário, a inversão obtida é livre de artefatos. Isso indica
que essas oscilações, apesar de bastante severas, são completamente simétricas, razão
pela qual não interfere no processo de ajuste (linha azul do gráfico de cima).

A média geométrica desta distribuição de T* calculada foi 891,1 ms, mostrada no
gráfico acima. Utilizando a média geométrica da dimensão de T2 da figura 7.22 (568,4 ms),
pode-se calcular T1LM através da equação 7.7, da seguinte forma:
(7.10)
O valor acima encontrado foi bastante satisfatório quando comparado ao encontrado
pelo método bidimensional T1-T2, (2.055,6 ms), mostrando que o método se aplica muito bem
ao problema estudado.
Com isso, o mesmo experimento foi realizado nas amostras de rochas sedimentares,
mantendo-se os mesmos parâmetros instrumentais utilizados nos experimentos CPMG, para
facilitar os cálculos. Os valores de M0, obtido por CPMG, e MCWFP, obtido pela intensidade
final de estado estacionário, estão mostrados na tabela 7.3 abaixo. Apesar de terem sido
adquiridos os sinais CP-CWFP completos, nenhuma aplicação às suas inversões de Laplace
foi ainda desenvolvida por completo. Por este motivo, essas curvas não serão apresentadas
aqui, tendo sido retirados dela somente o seu valor final de equilíbrio, mostrados na tabela
abaixo (MCWFP). A tabela mostra também as razões T1/T2 resultantes da aplicação da equação
7.9.
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Tabela 7.3 - Intensidades dos sinais CPMG (M0, ou magnetização inicial de equilíbrio) e CWFP
(MCWFP, magnetização final de equilíbrio), para todas as amostras de rochas, em 2 MHz.
Amostra
Portland Red (SS)
Berea 100 (SS)
Red Massillon (SS)
Fontainbleau 6 (SS)
Coombfield (LS)
Broadcroft (LS)
Texas (LS)
Indiana (LS)
Cordova Cream (LS)
Cotswold (LS)
Sillurian (DS)

M0 (CPMG)
17.757,0
109.712,0
23.873,0
18.413,0
23.870,0
21.188,0
21.535,0
19.583,0
25.962,0
23.795,0
20.763,0

MCWFP
8.456,0
42.360,0
9.325,0
7.737,0
7.957,0
6.902,0
8.035,0
7.226,0
9.339,0
7.985,0
8.580,0

T1/T2
1,10
1,59
1,56
1,38
2,00
2,07
1,68
1,71
1,78
1,98
1,42

Os valores da razão T1/T2 parecem bastante razoáveis com os obtidos pelos demais
métodos. A figura 7.24(a) mostra a comparação com a razão T1LM/T2LM calculada com as
médias geométricas dos experimentos unidimensionais (LM-1D), e a figura 7.24(b) mostra a
comparação com a razão extraída do método DB2D, acima descrito.
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Figura 7.24 - Comparação entre as razões T1/T2 obtidas com a sequência CWFP-CPMG e: (a) pela
inversão de Laplace do experimento 1D; e (b) DB2D.

O resultado da comparação com as médias geométricas dos experimentos
unidimensionais apresentou excelente correlação, 91%, enquanto a comparação com DB2D, o
método apresentado que não leva em conta as intensidades de todos os sinais presentes na
distribuição, mas somente realiza um ajuste médio das máximas intensidades, apresentou uma
correlação de 71%. Embora não muito ruim, a diferença com o método geométrico é bastante
grande, em torno de 20%, indicando que a razão que se mede com o experimento CWFP-
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CPMG leva em conta as intensidades de todos os sinais presentes em T*, logo, é uma espécie
de razão média geométrica também. Esse resultado é coerente com a equação 7.8, uma vez
que esta depende exclusivamente das somas das intensidades de todas as componentes de T2 e
T*.
Estes resultados são bastante encorajadores. A metodologia proposta, portanto, não
consiste em adquirir o sinal CP-CWFP, que deve apresentar razão sinal/ruído inferior à obtida
com a técnica CPMG [uma vez que a intensidade do sinal é diminuída pela quantidade
(T2/T1+T2)], mas sim a técnica CWFP, cujas principais características são rapidez e excelente
razão sinal/ruído6,7. A utilização desta metodologia em análises in-situ se parece bastante
apropriada, devido principalmente a essas características da técnica CWFP. No momento,
uma patente sobre este tema está sendo preparada.

7.3 CONCLUSÕES PARCIAIS
O tempo de relaxação T1 se mostrou bastante sensível à magnitude de 2e, uma vez
que ele depende somente do termo de superfície e do termo bulk do fluido saturante. Já o
tempo de relaxação T2 apresentou considerável sensibilidade ao termo difusivo, o qual já foi
mostrado depender do grau de complexidade do meio poroso. Por sua vez, a razão T1/T2 se
mostrou bastante sensível a essas variáveis. Este fato pode ser bastante interessante na
identificação de rochas complexas, tais como carbonatos, considerando que a relaxatividade
superficial para esta litologia tende a variar fracamente.
A razão T1/T2 foi obtida por diversas maneiras, considerando os experimentos de
RMN realizados. Dentre eles, duas novas metodologias para tal fim foram apresentadas: uma
que utiliza os dados brutos (decaimentos da magnetização nuclear no domínio do tempo) do
experimento 2D T1-T2, o qual deve ser livre dos artefatos de inversão bidimensional dos
dados; e uma baseada na aquisição do sinal de estado estacionário CWFP, que pode ser
correlacionado diretamente à razão dos referidos tempos de relaxação. Ambas as
metodologias foram confrontadas com medidas da razão extraídas dos experimentos
unidimensionais, apresentando excelentes correlações.
Os resultados do método baseado nos dados brutos do experimento 2D T1-T2 se
correlacionam fortemente com a média aritmética dos tempos de relaxação, enquanto o
baseado no sinal CWFP se correlaciona com a média geométrica (log-mean) dos mesmos
tempos. A vantagem deste último em relação aos demais está no fato de ele poder ser
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aplicado com bastante eficiência em operações de perfilagem de poços reservatório de óleo e
gás por RMN, por apresentar alta razão sinal/ruído (S/R).
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Capítulo 8
ESTIMATIVA DA PERMEABILIDADE DE ROCHAS POR
RMN: NOVAS METODOLOGIAS

A estimativa da permeabilidade efetiva é um importante parâmetro petrofísico,
diretamente envolvido na determinação das estratégias de produção de óleo e gás. No entanto,
este é um dos parâmetros mais difíceis de se estimar pelas técnicas de perfilagem de poços,
sendo a RMN notoriamente a única capaz de fazê-lo com significativa acurácia.
Um dos métodos mais utilizados e que compõe o portfólio de serviços de toda
empresa prestadora de serviços de perfilagem, baseia-se na medição da distribuição de T2 de
um determinado poço, cuja média geométrica, T2LM, é aplicada no modelo chamado de SDR
(de Schlumberger-Doll Research, o centro de pesquisas em que o modelo foi desenvolvido).
Esta equação vem sendo aplicada com sucesso na estimativa da permeabilidade efetiva de
poços reservatório de petróleo via perfilagem por RMN há vários anos1.
O primeiro modelo matemático de sucesso, desenvolvido para estimar a
permeabilidade, foi a chamada equação de Kozeny-Carman23,69, dada por:
(8.1)
na qual  é a porosidade,  é a tortuosidade do meio poroso, e V/S é a razão volume/superfície
dos poros. Daigle et al.69 mostrou que, nesta equação, o grau de complexidade do meio
poroso está presente através da dependência com a tortuosidade (), sendo que quanto maior a
tortuosidade, menos permeável será o meio poroso.
Assim, a primeira relação estabelecida entre as medidas de RMN e a permeabilidade
(k) de um meio poroso, desenvolvida por Seevers70, baseava-se na utilização de T1LM e na
suposição de que essa média geométrica é uma quantidade proporcional ao tamanho médio
dos poros, dada pela equação:
(8.2)
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na qual 1 é a relaxatividade superficial longitudinal e V/S é a mesma razão
volume/superfície média dos poros utilizada por Kozeny e Carman. Assim, Seevers propôs a
seguinte relação:
(8.3)
na qual  é a porosidade do meio poroso, e a é uma constante que depende da litologia da
formação. Com essa equação, verificada experimentalmente em amostras de micro-esferas
compactadas, seguiu as mesmas relações existentes na equação de Kozeny-Carman. A
principal suposição neste modelo é que a relaxação longitudinal é dominada pela interação do
fluido com a superfície, e também que essa interação produz 's altos, de modo a maximizar a
dependência de T1LM com o tamanho dos poros, equação 8.2.
Analisando centenas de arenitos e seguindo a dependência de k com a porosidade e o
log-mean de T1, Kenyon et al.71 propuseram a seguinte equação:
(8.4)
na qual a é uma constante que depende da litologia da formação. A porosidade agora é
elevada à quarta potência, dependência essa achada pelos autores experimentalmente. Em
geral, a = 4 é ótimo para arenitos, enquanto a = 0,04 é ótimo para carbonatos1,2. Esse
parâmetro está relacionado à relaxatividade superficial longitudinal, que pode ser assumida
constante quando a permeabilidade de um mesmo poço, portanto mesma litologia, estiverem
sendo estudados. A homogeneidade da formação, portanto, também está suposta neste modelo
(1 não deve variar ao longo da formação).
Entretanto, os longos tempos de medição necessários para se determinar T1LM
acuradamente dificultavam enormemente as operações de perfilagem por RMN. A utilização
de T2LM, em substituição a T1LM na equação 8.3, foi a solução encontrada, desde que o campo
magnético estático (B0) fosse baixo o suficiente para não gerar gradientes internos induzidos
por  significativos, bem como utilizar o menor tempo ao eco possível para reduzir o efeito
do termo difusivo em T21,2. Este último requisito somente se tornou possível em meados da
década de 90.
Em laboratório, amostras de rochas reservatório de petróleo são rotineiramente
medidas por RMN, assim como suas permeabilidades a gás Hélio. A confrontação destes
resultados permite estabelecer um modelo específico para cada formação, que é feito através
do ajuste das constantes de correlação a,b e c, definindo k da seguinte maneira:
(7.5)
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Essas constantes podem ser determinadas via métodos de regressão linear múltipla (RLM).
No entanto, especialmente em reservatórios carbonáticos, nos quais uma quantidade
significativa de poros do tipo vuggy (jargão da área, que denomina um poro muito grande e
visível a olho nú) e larga escala de heterogeneidade das rochas estão presentes, esta equação
nem sempre se mostra verdadeira. Isto porque o fluido que ocupa um vuggy tende a relaxar
com a taxa bulk, puxando a distribuição para longos T1 e T2, além da dificuldade em se
manter o valor de a constante (carbonatos possuem, como visto no capítulo 5, baixas
relaxatividades superficiais, enfraquecendo a relação dada pela equação 8.2).
O impacto na estimativa da permeabilidade causado pela falta de conhecimento sobre
 foi cuidadosamente estudado por Arns et al.72 Neste trabalho, os autores estudaram os
efeitos de distribuições simuladas de  para estimar os desvios encontrados na estimativa de k
ao longo de uma mesma formação. Eles mostraram que uma diferença de permeabilidade tão
grande quanto 25% pode ser encontrada. Keating et al.73 estudaram este mesmo efeito, agora
experimentalmente, construindo meios porosos artificiais com diferentes concentrações de
óxidos ferrosos, de tal maneira a mimetizar uma heterogeneidade de . Eles mostrando que
esta heterogeneidade não escala, necessariamente, de forma linear com a quantidade de
impurezas paramagnéticas presentes no meio poroso. Esse efeito, portanto, parece ser
consideravelmente mais complexo do que prevê a teoria até o momento.
Afim de estimar a permeabilidade das rochas, primeiramente calculou-se a porosidade
das rochas via RMN, uma vez que k depende também deste parâmetro. Além de permitir essa
estimativa, a confrontação das porosidades medidas por diferentes técnicas serve como um
controle da qualidade dos resultados de RMN obtidos. Se as porosidades não se
corresponderem, os motivos das perdas de sinal devem ser investigadas. Essa comparação
será feita somente para os resultados em 2 MHz. Os resultados em 85 MHz não serão
utilizados neste estudo, devido à sua forte dependência com a relaxação difusiva, que
certamente gera incosistências nesta medida, tal como mostrado nos resultados do capítulo 5.
Além disso, há um maior interesse em 2 MHz por este ser o campo magnético utilizado nas
ferramentos de perfilagem1,2.
A porosidade por RMN é calculada através da comparação do sinal total medido, dado
pela área da distribuição de T2 obtida com o  de 200 s, com o sinal obtido aplicando-se o
mesmo experimento (mesmos parâmetros experimentais), a uma amostra padrão. Este padrão
consiste em uma amostra da mesma salmoura utilizada para saturar as rochas, e de volume
equivalente ao volume total das rochas. A amplitude do sinal de ressonância magnética é
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proporcional ao número de átomos de hidrogênio contido naquele volume de fluido, e
portanto à massa de salmoura presente. Essa comparação esta mostrada na figura 8.1.
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Figura 8. 1 - Comparação entre as porosidades medidas a gás Hélio e por RMN em 2 MHz (amostras
de 3,8x3,8 cm). As linhas pontilhadas delimitam a região do erro de ±1 u.p. (unidade de
porosidade).

A figura mostra uma excelente correlação entre os dados, mostrando que as saturações
se encontram dentro de uma faixa de erro de ±1 u.p. (unidade de porosidade). Este valor se
encontra dentro do limite aceitável para os procedimentos de saturação utilizados1. Com esses
valores confirmados, as porosidades podem então ser utilizadas na estimativa das
permeabilidades.

8.1 MODELO SDR

A figura 8.2 mostra os resultados da estimativa de k baseada no modelo clássico SDR.
As constantes utilizadas no ajuste foram: a = 4, b = 4 e c = 2. Os modelos serão empregados
para todas as rochas, independemente da litologia, cuja finalidade será a de promover um
maior range de valores de k amostrado, uma vez que a maioria dos carbonatos estudados
possuem permeabilidades intermediárias.
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Figura 8.2 - Comparação entre a permeabilidade medida por petrofísica básica, que utiliza gás Hélio,
e a estimada por RMN, através da equação kSDR com os coeficientes: a = 4, b = 4 e c = 2.

O parâmetro estatístico de correlação r2 indica a qualidade da dispersão dos resultados,
sendo 0 para 0 % de correlação e 1 para 100% de correlação. O valor obtido foi de 0,53, ou
seja, 53% dos valores estimados possuem correlação com os k's medidos a gás. A linha
tracejada vermelha é o melhor ajuste dos dados.
A figura 8.3 mostra os resultados utilizando a mesma equação kSDR, porém agora com
otimização dos referidos parâmetros de correlação, através do método de Regressão Linear
Múltipla (RLM). Os valores obtidos foram: a = 7, b = 3 e c = 1,5. Esses valores mostraramse próximos dos valores clássicos utilizados na estimativa mostrada na figura anterior.
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Figura 8.3 - Comparação entre a permeabilidade medida por petrofísica básica, que utiliza gás Hélio,
e a estimada por RMN, através da equação kSDR com os coeficientes otimizados pelo
método de regressão linear múltipla: a = 7, b = 3 e c = 1,5.
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O gráfico da comparação acima apresentou um coeficiente de correlação de 0,54,
estatisticamente idêntico ao encontrado para a equação SDR com constantes de correlação
clássicas. Isto era esperado, uma vez que as constantes agora encontradas diminuíram
proporcionalmente para ambas as dependências,  e T2LM. O fato de as permeabilidades se
mostrarem separadas em função da litologia, pontos pretos cheios sistematica e ligeiramente
abaixo dos pontos quadrados vazios, indica que a constante a deve ser diferente para cada
litologia, tal como previsto na literatura1,2. No entanto, essa diferença não altera os valores de
correlação encontrados, uma vez que ela descreve somente a dispersão entre os pontos
experimentais. Essa dispersão, portanto, não pode ser melhorada com o ajuste desse
parâmetro a.
Duas melhorias a esse modelo serão propostas, baseadas: na incorporação da
relaxatividade superficial transversal com o intuito de aumentar a correspondência entre
tempo de relaxação e razão V/S, e outra na utilização da razão T1/T2. A vantagem destas
melhorias, além da óbvia relação com k, está no fato de que ambas podem ser medidas in-situ.
8.2 MODELO SDR MELHORADO POR 2e

Um dos modelos propostos aqui, utiliza a relaxatividade superficial transversal para
melhorar a relação necessária entre permeabilidade e tamanho de poro, que no modelo SDR
era suposta estar somente na média geométrica do tempo de relaxação transversal. Com isso,
a equação 8.5, agora renomeada para k (somente para diferenciação), é dada por:
(8.6)
pois da equação 8.1 vê-se que

, portanto representando mais acuradamente os

tamanhos dos poros.
Daigle et al.69 estudaram formas de incorporar 2e a esse modelo, através desta mesma
equação 8.1, porém sem aplicar valores reais de relaxatividade superficial. Nesse trabalho, os
autores propuseram uma equação linear que correlaciona relaxatividade superficial e
susceptibilidade magnética, encontrando portanto altas relaxatividades para rochas com altos
. No entanto, essa relação nem sempre é verdadeira, tal como foi demonstrado aqui pelos
arenitos Berea 100 e Red Massillon. Para estes casos, essa relação mostrou-se ser
inversamente proporcional, dadas as diferenças encontradas nas distribuições de argilas e
minerais dentro do espaço poroso. O modelo desses autores, portanto, é de aplicação limitada.
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A figura 8.4 mostra o resultado da aplicação da equação 8.6, cujas constantes de
correlação foram otimizados via método RLM. A correlação obtida com as constantes de
correlação clássicas apresentaram pior resultado, sendo portanto não mostrada aqui. Os
modelos, a partir de agora, serão todos otimizados pelo método RLM, afim de se extrair a
melhor correlação possível dos mesmos.
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Figura 8.4 - Comparação entre a permeabilidade medida por petrofísica básica, que utiliza gás Hélio,
e a estimada por RMN, através da equação k com os coeficientes: a = 10-4, b = 2,6 e c =
2,7.

As constantes de correlação agora apresentaram maiores mudanças, tendo sido
encontrado: a = 10-4, b = 2,6 e c = 2,7. Comparando-as às obtidas pelo modelo SDR clássico
(figura 8.3), vê-se que o valor de c agora aumentou em relação àquele, indicando uma maior
dependência com o tamanho dos poros. Por conseguinte, a constante a diminuiu, consistente
com a hipótese de que a relaxatividade não está mais sendo representada por ele.
Este modelo prediz a correlação de aproximadamente 81% dos dados, o que
representa quase 30% a mais de acurácia, num range de permeabilidades que varia de 0,7 mD
até 2.000,0 mD (4 ordens de grandeza). Além disso, deve-se manter em mente que o modelo
foi capaz de estimar otimamente as permeabilidades para duas litologias bastante distintas,
utilizando as mesmas constantes de correlação a, b e c.
Atualmente, mapas D-T2 podem ser obtidos in-situ, utilizando-se uma seqüência de
pulsos chamada Diffusion-Editting,65 o que vem sendo realizado com sucesso em diversas
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operações de perfilagem ao redor do mundo. Neste momento, um processo de patente está em
andamento para a metodologia aqui apresentada.

8.3 MODELO SDR MELHORADO PELA RAZÃO T1/T2
As aplicações da razão T1/T2 em petrofísica vão desde a correção da estimativa de
porosidade in-situ, até a identificação de fluidos saturantes em poços de petróleo. A taxa com
que uma operação de perfilagem por RMN é realizada impacta fortemente na intensidade do
sinal adquirido, e portanto na estimativa da porosidade da formação. Se a velocidade for alta,
uma grande fração dos núcleos de 1H presentes no meio poroso não serão polarizados, não
respondendo portanto ao experimento. A taxa de polarização é função direta de T1, portanto
conhecer a razão T1/T2 em função de T2 pode ser utilizada para estimar a quantidade de sinal
perdida por falta de polarização, quando altas velocidades de medição são utilizadas76. Além
desta aplicação, a razão T1/T2 também é rotineiramente utilizada na tipificação dos fluidos
saturantes, uma vez que salmoura e óleo apresentam valores bastante distintos para esta
razão75. No entanto, nenhuma metodologia de melhoria da estimativa de k foi até o momento
proposta.
As dependências desta razão, para cada processo de relaxação, foram discutidas no
capítulo 7. Em relação a T1, foi visto que a dependência se dá com o processo de relaxação
superficial, que é portanto dependente da relaxatividade superficial. Já a dimensão de T2,
apresenta, além da dependência com o processo de relaxação superficial, uma dependência
com a difusão nos gradientes internos induzidos por . Foi mostrado que, além da
magnitude de , esses gradientes internos dependem do grau de complexidade do meio
poroso, aumentando sua influência em carbonatos, que são visivelmente mais complexos do
que arenitos. Esses resultados foram confirmados em praticamente todos os estudos dos
fenômenos de relaxação apresentados no capítulo 6.
Duas equações podem ser propostas para melhorar a estimativa da permeabilidade,
baseadas nas equações kSDR e k apresentadas, utilizando a razão T1/T2:

,

(8.7)

e da mesma forma:
(8.8)
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A mesma nomenclatura foi mantida para ambas, adicionando-se o termo (T1/T2) para
diferenciá-las de suas versões originais. As figuras 8.5 (a) e (b) mostram os resultados obtidos
com essas duas equações.
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Figura 8.5 - Comparações entre as permeabilidades medidas por petrofísica básica, que utiliza gás
Hélio, e as estimadas por RMN através das equações: (a) kSDR corrigida pela razão
T1/T2, com as constantes a = 10+2, b = 4, c = 1,7e d = 5,5; e (b) k também corrigida
pela razão T1/T2, com as constantes a = 10-4, b = 3, c = 2,7 e d = 2,6.

Ambos os modelos apresentaram significativas melhoras nas estimativas de k, sendo
de aproximadamente 15% para o modelo kSDR(T1/T2) e de aproximadamente 30% para o
modelo k(T1/T2), quando comparados ao modelo kSDR clássico. Analisando os coeficientes de
correlação obtidos, vê-se que o maior impacto se deu no modelo kSDR(T1/T2), pois sua
variação em relação à sua equação original, que é obviamente a própria equação SDR, foi de
15%. A mesma análise para o modelo k, entretanto, revela que a melhoria obtida foi de
apenas 4%, visto que seu modelo anterior já havia apresentado grande melhoria. A tabela 8.1
lista as constantes de correlação determinadas pelo método de regressão linear múltipla, para
os modelos das equações 8.7 e 8.8, comparadas aos valores dos modelos das equações 8.5 e
8.6.
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Tabela 8.1 - Constantes de correlação obtidas pelo método RLM para os 4 modelos de permeabilidade
por RMN discutidos, e seus coeficientes de correlação do ajuste. Este coeficiente indica
a qualidade do ajuste obtido, linearmente de 0 (0% de correlação) a 1 (100% de
correlação).

Modelo
kSDR

a
7,0
+2

b

c

3,0 1,5

d

r2

--

0,54

kSDR (T1/T2)

10

4,0 1,7 5,5 0,70

k

10-4 2,6 2,7

k(T1/T2)

10-4 3,0 2,7 2,6 0,86

--

0,81

A constante a não será interpretada, pois ela não contribui para a melhoria da
dispersão dos dados. A constante b apresenta uma pequena variação entre os modelos,
mostrando que a dependência de k com a porosidade é bastante estável e não deve responder
pela alta diferença observada entre os coeficientes de correlação estatísticos (r2) obtidos. A
constante c determina a influência que o tamanho médio dos poros exerce nos modelos. No
modelo kSDR, esta constante determina a influência da média geométrica do tempo de
relaxação transversal (T2LM) em k, enquanto no modelo k ela determina a influência direta do
tamanho médio dos poros, dado por (2e.T2LM). Logo, a diferença encontrada entre essa
constante pelos dois modelos (de 1,5 para 2,7, diferença de praticamente 100%) é bastante
razoável, uma vez que, sozinho, T2LM perde parcialmente a representatividade desta grandeza,
principalmente em carbonatos como foi acima discutido. Já a constante d, que escala a razão
T1/T2, apresentou também uma dramática diferença entre os modelos, diminuindo em cerca
de 100%. Basicamente, se as contribuições tanto da razão T1/T2 quando de T2LM são iguais,
caso encontrado no modelo k (constantes c e d iguais), sua dependência então se reduz a T1,
visto que os mesmos pesos em T2LM implicam no seu cancelamento. Desta forma, o modelo
volta a depender somente do tamanho médio dos poros, via (2e.T1LM). Isto provavelmente
ocorreu devido à presença da relaxatividade superficial transversal na equação, que define
fortemente a relação entre relaxação nuclear e tamanho de poro, satisfazendo portanto a
suposição de que a permeabilidade depende do tamanho dos poros. Por esta razão, o
coeficiente de correlação estatístico indicou a presença de até 86% de correlação entre os
dados.
No entanto, tal como visto para o modelo kSDR, quando o parâmetro 2e não está
presente, a relação entre T2LM e tamanho de poros diminui drasticamente. O modelo
kSDR(T1/T2), então, revelou-se fortemente dependente da razão T1/T2 (quinta potência). A
diferença entre as constantes c e d para o modelo kSDR, chegou a 320% (de 1,7 a 5,5), não
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sendo possível agora se cancelar a contribuição de T2LM na estimativa da permeabilidade. Isso
sugere que a informação estrutural vista nas análises dos mecanismos de relaxação nuclear,
discutidos no capítulo 6 e 7, é a responsável pelos 15% de aumento em r2 observado para
kSDR(T1/T2). A dependência mostrada entre a razão dos tempos de relaxação e a estrutura do
meio poroso, então, pode ser o fator determinante na melhoria do modelo kSDR.
Por fim, os modelos com ajuste de T1/T2 foram testados com os resultados obtidos
pelo método CWFP-CPMG. Esses resultados estão mostrados na figura 8.6.
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Figura 8.6 - Comparações entre as permeabilidades medidas por petrofísica básica, que utiliza gás
Hélio, e as estimadas por RMN através das equações: (a) kSDR (T1/T2) com as constantes
a = 3x10+2, b = 4.4, c = 1,8 e d = 6,7; e, (b) k (T1/T2) com as constantes a = 3x10-3, b =
3.1, c = 2,7 e d = 3,1. As razões T1/T2 foram calculadas via método CWFP-CPMG.

Os resultados para a metodologia CWFP-CPMG foram excelentes, tendo apresentado
melhores coeficientes de correlação, r2, do que os encontrados nos demais resultados
apresentados. Eles foram 0,75 para o modelo kSDR e 0,88 para o modelo k. Uma possível
explicação para isto pode ter relação com o fato de que, neste método, a razão é medida
diretamente, e portanto não sofre influência de nenhum método de processamento, tal como a
inversão de Laplace. Outra possibilidade estaria relacionada à razão sinal/ruído obtida com
CWFP, que é também superior à obtida com CPMG. Estas hipóteses, no entanto, não são
conclusivas, sendo necessários mais resultados de rochas de litologias variadas.
Por estes achados, o estudo da razão T1/T2, na forma das médias geométricas
calculadas, pode ser uma ótima alternativa para melhorar a estimativa da permeabilidade de
rochas sedimentares, principalmente as do tipo carbonato. Isto porque estas devem possuir
maior informação estrutural em suas razão T1/T2.
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Os modelos que dependem da razão T1/T2 foram testados para todas as outras razões
calculadas (não mostrados), tendo todos apresentado os mesmos graus de melhoria, variando
entre si em aproximadamente 3%.

8.4 CONCLUSÕES PARCIAIS

Um estudo da estimativa experimental da permeabilidade das rochas estudadas por
RMN, utilizando o modelo SDR, foi apresentado. Duas melhorias para tal fim foram
propostas, as quais mostraram a capacidade de aumentar em até 30% a correlação entre as
permeabilidades medidas a gás Hélio e a estimada por RMN. A primeira melhoria no modelo
SDR utilizou a relaxatividade superficial transversal (2e) medida, também por RMN através
do ajuste de Padé dos mapas 2D D-T2, para melhor estimar o tamanho dos poros utilizado
pela equação SDR. A segunda melhoria se baseou na incorporação da razão T1/T2 à equação
SDR, à qual tira proveito da diferença de complexidade das rochas, dada pela geometria e
formato de seus poros e grãos. A aplicação da técnica de RMN CWFP-CPMG para
determinação da razão T1/T2 foi proposta, cuja aplicação na estimativa da permeabilidade
apresentou também excelentes resultados.
Ambos os métodos, como já dito, podem ser aplicados em operações de perfilagem de
poços reservatório de petróleo, o que os torna promissores na melhoria da estimativa da
permeabilidade de formações in-situ.
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9. Conclusões Gerais 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
mecanismo difusivo. Esta diferença certamente poderá ser utilizada na diferenciação
litológica e na diferenciação da complexidade de rochas sedimentares.
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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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APÊNDICES
APÊNDICE A - Funções de correlação do método de correlação cruzada resultado do
cálculo da relaxatividade superficial transversal efetiva, 2e

As figuras A.1 e A.2 mostram os resultados das funções de correlação obtidas pelo
método de correlação cruzada entre as dimensões de tamanho de gargantas dos poros e o
tempo de relaxação transversal T2, transformado em raio de poros com geometria cilíndrica.
As medidas de T2 utilizados foram as medidas na frequência de 2 MHz. Estes gráficos têm a
função de mostrar a qualidade dos ajustes obtidos, e portanto podem ser interpretados como
indicadores também da qualidade do método.
(a)

(b)

(c)

(d)

Figura A.1 - Funções de correlação cruzada entre as distribuições gargantas de poros por intrusão de
mercúrio e raio de poros cilíndrico por T2, para determinação da relaxatividade
superficial transversal efetiva 2e, para os arenitos (SS): (a) Portland Red; (b) Berea 100;
(c) Red Massillon; e, (d) Fontainbleau 6. As distribuições de T2 transformadas foram
medidas em 2 MHz.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura A.2 - Funções de correlação cruzada entre as distribuições gargantas de poros por intrusão de
mercúrio e raio de poros cilíndrico por T2, para determinação da relaxatividade
superficial transversal efetiva 2e, para os carbonatos (LS): (a) Coombfield; (b)
Broadcroft; (c) Texas; (d) Indiana; (e) Cordova Cream; e, (f) Sillurian (DS). As
distribuições de T2 transformadas foram medidas em 2 MHz.
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APÊNDICE B - Resultados da aplicação da metodologia de extração da razão T1/T2
média diretamente dos dados brutos do experimento T1-T2 em 85 MHz
As figuras B.1 a B.10 mostram os resultados dos ajustes obtidos pela metodologia de
extração da razão T1/T2 média diretamente dos dados brutos do experimento bidimensional
T1-T2 para todas as amostras, em 85 MHz. Os gráficos (a) mostram os dados brutos após a
transformação proposta, mas com razão média igual a 1. Os gráficos (b) mostram o erro
quadrático médio em função da razão testada, cujos mínimos correspondem à razão mínima
que melhor ajusta todos os decaimentos temporais. Os gráficos (c) mostram a transformação
proposta, agora com as razões T1/T2 médias encontradas em (b). Por fim, os gráficos (d)
mostram os mapas bidimensionais, obtidos por inversão de Laplace 2D, nos quais os valores
médios encontrados estão representados por uma linha pontilhada azul.
Os resultados mostram que o método não é aplicável quando diferentes mecanismos
de relaxação estão atuando simultâneamente em uma das dimensões, uma vez que a
dependência entre ambos os tempos de relaxação deixa de ser linear, tal como discutido no
capítulo 6, e que é uma condição imposta pela metodologia desenvolvida.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura B.1 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T 1-T2 obtido em 85 MHz
para a rocha Portland Red (SS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a ruim representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura B.2 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 85 MHz
para a rocha Red Massillon (SS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio
para diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão
encontrada em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a ruim representatividade da
razão obtida (linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura B.3 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 85 MHz
para a rocha Fontainbleau 6 (SS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio
para diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão
encontrada em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a ruim representatividade da
razão obtida (linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura B.4 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 85 MHz
para a rocha Coombfield (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a ruim representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura B.5 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 85 MHz
para a rocha Broadcroft (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a ruim representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura B.6 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 85 MHz
para a rocha Texas (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a ruim representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura B.7 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 85 MHz
para a rocha Indiana (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a ruim representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura B.8 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 85 MHz
para a rocha Cordova Cream (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio
para diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão
encontrada em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a ruim representatividade da
razão obtida (linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura B.9 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 85 MHz
para a rocha Cotswold (LS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio para
diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão encontrada
em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a ruim representatividade da razão obtida
(linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Figura B.10 - Processamento dos dados brutos do experimento bidimensional T1-T2 obtido em 85
MHz para a rocha Sillurian (DS): (a) dados brutos obtidos; (b) erro quadrático médio
para diversos valores da razão testadas; (c) transformação proposta com a razão
encontrada em (b); e, (d) mapa bidimensional mostrando a ruim representatividade da
razão obtida (linha pontilhada azul). O símbolo Td representa 1 nas equações 7.1 a 7.4.
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APÊNDICE C - Funções de correlação do método de correlação cruzada resultado do
cálculo da razão T1/T2 média, a partir do experimento 2D T1-T2
As figuras C.1 e C.2 mostram os resultados das funções de correlação obtidas pelo
método de correlação cruzada entre as dimensões de T1 e T2, medidas na frequência de 2
MHz. Estes gráficos têm a função de mostrar a qualidade dos ajustes obtidos, e portanto
podem ser interpretados como indicadores também da qualidade da metodologia utilizada. À
exceção do arenito Portland Red, todas as demais amostras mostraram máximos muito bem
definidos, não agregando incertezas no cálculo da razão T1/T2 médias.
(a)

(b)

(c)

(d)

Figura C.1 - Funções de correlação cruzada entre as distribuições de T 1 e T2 para determinação da
razão T1/T2 média, em 2 MHz, para os arenitos (SS): (a) Portland Red; (b) Berea 100;
(c) Red Massillon; e (d) Fontainbleau 6. As distribuições ajustadas foram extraídas das
projeções de cada dimensão do mapa 2D T1-T2.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura C.2 - Funções de correlação cruzada entre as distribuições de T 1 e T2 para determinação da
razão T1/T2 média, em 2 MHz, para os carbonatos (LS): (a) Coombfield (b) Broadcroft;
(c) Texas; (d) Indiana; (e) Cotswold; e (f) Sillurian. As distribuições ajustadas foram
extraídas das projeções de cada dimensão do mapa 2D T1-T2.

