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Introdução 

A aquisição de dados sobre as rochas presentes 

nos potenciais reservatórios de petróleo, de forma 

rápida é cada vez mais importante e necessária. 

Para essa caracterização são feitas análises 

básicas sobre porosidade, permeabilidade, massa 

específica de grãos1 e também determinação da 

distribuição de poros para a calibração de perfis e 

delimitação da fronteira de fluido livre que pode ser 

produzido. Um dos motivos que pode alterar essas 

determinações nas rochas reservatório é a presença 

de argilominerais, tais como esmectitas, vermiculitas 

ou mesmo camadas mistas ilita-esmectita, dentre 

outros. Neste trabalho foi proposta uma técnica 

laboratorial, não destrutiva, para identificar e 

caracterizar os argilominerais expansíveis em 

amostras de arenitos e rochas carbonáticas. A 

técnica se baseia na medida dos tempos de 

relaxação transversal em amostras que foram secas 

sob umidade controlada, mantendo-se assim a água 

absorvida e adsorvida nas argilas2. A água 

encontrada entre as camadas dos argilominerais 

expansíveis apresenta, em princípio, um 

decaimento da magnetização transversal mais 

rápido, devido às interações mais intensas a que 

estão submetidos os núcleos de Hidrogênio. 

Resultados e Discussão 

Foram caracterizadas amostras de arenitos e 

rochas carbonáticas por meio de petrografia, 

difração de raios X, microscopia eletrônica de 

varredura e relaxometria por RMN. As medidas de 

distribuição de T2 realizadas em amostras secas em 

umidade controlada apresentaram características 

distintas para a presença de argilominerais 

expansíveis e não expansíveis. Os argilominerais 

não expansíveis mostraram distribuições unimodais 

tipicamente em tempos de relaxação entre 100 e 

1000s, enquanto os argilominerais expansíveis 

apresentaram bimodalidade (Tabela 1), cuja 

desconvolução forneceu um domínio com tempos 

em torno de 100s e um segundo domínio 

tipicamente centrado entre 100 e 1000s. (Figura 1). 

Com a utilização da MEV, conseguiu-se também 

uma equação para correlação entre a concentração 

dos argilominerais expansíveis e as amplitudes 

obtidas por relaxometria. 

 

Tabela 1. Tempos de relaxação, para o máximo de 
amplitude, dos domínios relativos às regiões de água 
absorvida (Área 1) e adsorvida (Área 2). 

Amostra T2 1 

/s 

T2 2 

/s 

RJ-2 120,9 468,4 

RJ-3 92,2 357,2 

RJ-4 82,7 494,4 

RJ-5 74,2 581,7 

 

 

(A)                 (B) 

Figura 1. (A) distribuição de T2 para uma das amostras 
que não possui argilominerais expansíveis; (B) 
distribuição de T2 para uma das amostras que possui 
argilominerais expansíveis. 

Conclusões 

A técnica se apresentou como uma opção 

promissora para complementar as análises de 

mineralogia, por meio de um ensaio rápido e não 

destrutivo. 

Este trabalho apresenta um grau de inovação em 

relação ao padrão industrial, uma vez que foi 

possível observar um contraste consistente mesmo 

com rochas de texturas e composições distintas, 

possibilidade não considerada até então na indústria 

de petróleo. 

Agradecimentos 

A todos colegas e amigos que motivaram a 

realização desse trabalho e a Petrobras pelo apoio 

na realização das análises. 

____________________ 
1 GONÇALVES, L. Caracterização Petrofísica de Rochas-Reservatório 

em Função da Variação da Pressão de Confinamento, Trabalho Final de 
Curso, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2012. 
2 AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. 1998. Recommended 

practices for core analysis. Recommended Practice RP40, 2nd ed. 

 


