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RESUMO 

Compreender as alterações em microescala que ocorrem em rochas carbonáticas 

devido a interação com CO2 é fundamental para a caracterização de reservatórios 

carbonáticos. Estes reservatórios são naturalmente saturados em CO2, devido ao 

quimismo da rocha. Atualmente, são utilizadas técnicas de recuperação avançada 

como acidificação da matriz e injeção de CO2, tanto para estocagem de CO2 como 

para melhorar o potencial do reservatório. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi 

caracterizar e modelar computacionalmente as propriedades petrofísicas iniciais da 

rocha, como tamanho médio de poro e porosidade total e efetiva, bem como suas 

características geoquímicas, como composição mineral, composição química e 

cristalinidade, entendendo o ataque contínuo de CO2 em meio aquoso pode modificar 

as proporiedades permo-porosas das rochas. Foram desenvolvidos dois experimentos 

envolvendo fluidos saturados em gás carbônico e amostras de estromatólitos. O 

primeiro experimento se deu a pressão e temperatura ambiente, consistindo em um 

aquário preenchido com água deionizada, onde gás carbônico era injetado 

continuamente durante 6 meses. O segundo experimento consistiu na injeção de CO2 

a altas pressões e temperaturas em um reator do tipo Parr de aço inoxidável.  Para a 

quantificação das propriedades petrofísicas, processaram-se imagens digitais 

provenientes de escaneamentos por mircrotomógrafo. Para caracterização 

mineralógica, possíveis variações na proporção dos minerais e de cristalinidade 

utilizou-se da técnica de Difratometria de raios-x. As amostras de estromatólito são 

compostas essencialmente por calcita magnesiana, calcopirita e quartzo. Observaram-

se variações na proporção dos minerais constituintes, além de alterações na 

cristalinidade dos minerais. As análises de imagens provenientes do mircrotomógrafo 

revelaram que a porosidade da rocha é bastante heterogênea e que o ataque contínuo 

de gás carbônico a pressão e temperatura ambiente provocam alterações lineares nas 

propriedades petrofísicas. A aplicação desse tipo de estudo, está na ocorrência de 

grande quantidade de dióxido de carbono em reservatórios de petróleo da camada 

pré-sal constitui um dos grandes desafios tecnológicos enfrentados pela indústria.  

Avaliar as mudanças petrofísicas que ocorrem, associadas a processos de dissolução 

e precipitação, auxiliam na caracterização de reservatórios carbonáticos e em uma 

melhor aplicabilidade em técnicas de estocagem de CO2 e reinjeção para 

recuperações avançadas de óleo, tendo significativa importância econômica e 

ambiental. 

 



ABSCTRACT 

Understand the microscale changes that take place in carbonate reservoirs due their 

interaction with CO2 it´s key for a prime characterization of carbonate reservoirs that 

are naturally CO2 saturated or when Enhanced Oil Recovery techniques are applied. 

Within this context the main goal of this work was to characterize and model the 

petrophysical properties like mean pore size and porosity and asses the chemical 

composition, lattice integrity and mineral assemblage and how these properties 

changed with the continuous injection of CO2 in subaqueous medium. Two dissolution 

experiments involving CO2 saturated fluids where planned. The first one took place in 

a standard aquarium were CO2 was injected from a cylinder at surface pressure and 

temperature conditions. The second one was planned to be performed on a high 

pressure and temperature chamber. However, the high condition tests could not be 

performed due technical problems. To quantify the petrophysical properties of the 

sample X-ray computerized tomography scans were performed. For mineral 

assemblage characterization and semiquantitative analysis X ray diffraction of sample 

powder was analyzed. The stromatolites were composed primarily by high magnesium 

calcite, quartz, and chalcopyrite. Changes in mineral proportion and composition were 

noticed in addition to lattice structure damages. CT scans revealed that the porosity 

distribution in the sample in highly heterogeneous and that the continuous injection of 

CO2 into the medium cause linear alteration in their properties. Natural CO2 

occurrence within the pre-salt reservoir constitute one of the challenges faced by the oil 

industry. Asses the petrophysical and chemical variations related to carbonate 

acidizing processes is important for a better selection and applicability of EOR 

techniques and asses of reservoir integrity. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Estromatólitos são definidos como rochas sedimentares laminadas biogênicas que 

acrescem devido a influência direta ou indireta de comunidade de microrganismos que 

aprisionam e ligam os sedimentos do meio, precipitando in loco ou ainda alteram 

parâmetros físico-químicos do meio favorecendo a precipitação (Riding,2011). Como 

resultado, a porosidade destas rochas é extremamente heterogênea dificultando sua 

caracterização como rocha reservatório. A presente monografia refere-se ao Trabalho 

de Conclusão de Curso de Geologia da UFPR. O trabalho consistiu na elaboração de 

um experimento envolvendo dissolução de rochas estromatolíticas através da 

acidificação do meio por saturação de CO2 para que fossem avaliadas as variações 

petrofísicas e geoquímicas associadas a redução do pH. A petrofísica engloba todo o 

conjunto de temas que envolvem as características e propriedades física das rochas, 

tanto do arcabouço, da matriz, dos espaços porosos e fluídos constituintes, abordando 

aspectos teóricos e experimentais, referentes a sua caracterização e a variação no 

tempo e espaço (Archie, 1950). Desta forma, tratam-se de parâmetros importantes na 

extração de fluídos, como água, óleo e gás. Para este estudo, foram usadas amostras 

de estromatólitos modernos da Lagoa Salgada (RJ), visto que estas rochas são 

análogos importantes dos reservatórios do pré-sal (Figura 1).  

 

Figura 1 – Compração entre estromatólitos recentes da lagoa Salgada (RJ) e microbilialitos 

que compõe o reservatório da bacia de Santos. Modificado de Cataldo, 2011 
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1.2 JUSTIFICATIVA  

Estima-se que cerca de 60% das reservas de hidrocarbonetos do mundo 

encontram-se acumuladas em reservatórios carbonáticos (Schlumberger, 2007). As 

reservas do pré-sal contemplam o melhor exemplo brasileiro, sendo a maior 

descoberta mundial nos últimos anos e alavancando o país entre os maiores 

produtores (Riccomini, et.al, 2012). Contudo, existem desafios tecnológicos e 

ambientais enfrentados pela indústria no que tange a produção da camada pré-sal 

(Lima et.al, 2008). Os campos de Tupi e Júpiter, por exemplo, apresentem cerca de 

12% e 79% de concentração em CO2 respectivamente (Gaffney, Cline e Associates, 

2010). A presença deste gás nos reservatórios pode causar alterações nos parâmetros 

petrofísicos do reservatório, acarretando em variações na porosidade, permeabilidade 

e outras propriedades, levando assim a oscilações nas taxas de recuperação de 

hidrocarbonetos, e até mesmo na integridade do reservatório (Heidi, 2012).  

1.3 ÁREA DE ESTUDO 

As amostras utilizadas neste trabalho são provenientes da Lagoa Salgada, 

localizada no litoral norte do estado do Rio de Janeiro, no município de Campos, 

próximo ao Cabo de São Tomé. Esta lagoa encontra-se inserida no Sistema Lagunar 

Fluminense, que compreende dois sistemas de lagunas: (I) Sistema Interno e (II) 

Sistema Externo. O sistema interno é composto pelas maiores lagoas que são: 

Araruama, Jacarepaguá, Rodrigo de Freitas, Piratininga, Itaipu, Maricá, Guarapina, 

Jaconé, Saquarema. Este sistema está separado do mar por barreiras de areia. O 

sistema externo é constituído por pequenos lagos e brejos (Turcq et al, 1999), 

denominados de Lagoa Vermelha, Brejo do Espinho e a Lagoa Salgada (Figura 2) que 

é o objeto de estudo deste trabalho. Geologicamente, a lagoa Salgada está inserida no 

Complexo Deltaico do Rio Paraíba do Sul, formada por planícies arenosas e sistemas 

praiais ao sul da foz do rio. Na Figura 2, observa-se um mapa geológico do estado do 

Rio de Janeiro modificado, com destaque para a Região dos Lagos, inserida no 

Terreno Cabo Frio, onde está localizada a Lagoa Salgada. Na região dos lagos, 

predominam sedimentos quaternários, caracterizados por depósitos praiais eólicos, 

marinhos e lagunares compostos essencialmente por areais quartzosas 

esbranquiçadas e por depósitos fluvio lagunares, constituídos de areais lamosas e 

siltosas, camadas biodetríticas e turfas (Figura 3A). Na figura 3B tem-se uma imagem 

de satélite da região estudada, complementando o mapa geológico. 
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Figura 2 – Vista parcial da lagoa Salgada. Ao longo de sua margem ocorrem 

estromatólitos estratiformes, que são retirados por moradores locais 

 

 

 

 

Figura 3A – Mapa geológico do estado do Rio de Janeiro, com destaque para a região 

onde se encontra a Região dos Lagos. Mapa modificado do banco de dados da CPRM 
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Figura 4. (A) Zoom do mapa geológico do estado do RJ, mostrando as unidades 

quaternárias na qual está posicionada a Lagoa Salgada, apontada em vermelho na imagem. 

(B) Imagem de satélite complementando o mapa geológico, destacando a Lagoa Salgada e 

Lagoa Feia. 

 

1.3.1 Características Geobioclimáticas 

A região de Cabo frio possui peculiaridades climáticas que refletem diretamente 

sobre as características geobiológicas da área (Coe et al, 2013). A região é 

considerada um enclave fitogeográfico, com um clima mais quente e seco do que o 

restante do litoral fluminense. São várias e complexas as razões deste enclave, porém 

sabe-se que está ligado ao fenômeno oceanográfico da ressurgência. As camadas da 

superfície da plataforma continental estão cobertas geralmente pela Corrente do Brasil 

(CB), que possui altas temperaturas e alta salinidade (Coe et al, 2013). Com o 

fenômeno, ocorre uma inversão com águas mais profundas, que é mais fria e rica em 

nutrientes. Segundo Barbosa, 2013 existem três motivos para que isto ocorra: (I) 

mudança brusca da orientação da costa de N-S para E-W (II) deslocamento do eixo da 

CB (III) regime de ventos da região de Cabo Frio.  

Todas estas implicações refletem na sedimentação e na química do Sistema 

Lagunar Fluminense. Devido ao microclima semiárido instalado, as lagoas passam a 

ter um caráter muito salino, característica fundamental de ambientes modernos onde 

ocorrem a formação de microbialitos, como o Sabkha de Abu Dabi e Shark Bay na 

Australia (Riding, 2012). É dentro deste contexto ecológico, onde a ausência de 

predadores favorece a existência de cianobactérias responsáveis pela formação de 

microbialitos, que se encontram os estromatólitos modernos da Lagoa Salgada. 

Lagoa Feia 

Lagoa 

Salgada 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Parâmetros Petrofísicos  

De acordo com Archie (1950) o objeto de estudo da petrofísica são as 

propriedades físicas das rochas e como estas estão relacionadas com a distribuição e 

dinâmica de fluidos dentro de um reservatório. O objetivo deste ramo da Engenharia 

de Reservatórios é identificar e quantificar reservas de hidrocarbonetos em 

subsuperfície e avaliar as propriedades da rocha reservatório. 

 

2.1.1 Porosidade 

A porosidade é a propriedade mais básica, porém mais importante de um 

reservatório, pois é a que irá controlar o volume de fluído suportado e os demais 

parâmetros. É definida como o volume de espaço vazio em relação ao espaço 

preenchido. Estes espaços se formam a partir do contato entre grãos sedimentares. 

Estes contatos raramente são justapostos, já que a os grãos tendem a ser muito 

irregulares, gerando assim, os poros. (Djebbar, et.al 2004). A porosidade pode ser 

expressa pela Equação 1: 

Φ = Vb – Vg =  Vp  100 (Eq. 1)                                                                                        

                                                          Vb        Vb 

Na Equação 1 Φ corresponde a porosidade em porcentagem, Vb ao volume total 

da rocha reservatório, Vgr representa o volume total de grãos. Subtraindo-se estes 

parâmetros se obtém o Vp, que corresponde ao volume de poros do reservatório. 

Este parâmetro também pode ser classificado segundo sua área de utilização 

(Djebbar, et.al 2004). Na engenharia, utilizam-se os termos porosidade efetiva, que se 

refere aos poros que possuem conexão com outros poros; e a porosidade absoluta, 

englobando tanto poros abertos quanto fechados. Nas ciências geológicas, são 

utilizados os termos porosidade primária, que podem ser intercristalinas, 

intergranulares, etc. E secundária, que resulta de processos geológicos após a 

deposição dos sedimentos (dissolução, fraturamento, etc). 

A porosidade é um parâmetro que depende de fatores, como: grau de 

compactação e de cimentação durante a diagênese, mas principalmente, o tipo de 

rocha e a natureza dos sedimentos. Tratando-se de sedimentos carbonáticos, este 
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fator é acentuado, visto a complexidade associada a formação destes sedimentos 

carbonáticos. Por fim, o último fator que controla a porosidade é a distribuição do 

tamanho dos poros, que será discutida a seguir. 

2.1.2 Distribuição do tamanho médio dos poros 

 A distribuição do tamanha do médio de poro refere-se as variações do diâmetro 

dos poros dentro de um reservatório. Segundo (Enbaia et.al, 2014) a geometria e 

tamanho dos poros o é importante pois influencia em propriedades como tamanho de 

garganta de poro (Figura 1), além de ditar formulação do fluído de perfuração que será 

usado na recuperação do petróleo, além de  controlar características de resistividade, 

pressão capilar e pressão de fluxo em um reservatório Segundo Archie (1950) a 

distribuição do tamanho médio dos poros controla a porosidade, e está intimamente 

relacionada à permeabilidade e saturação em água.  

 De forma geral, a determinação do intervalo de valores da distribuição do 

tamanho médios dos poros implica diretamente na compreensão dos processos 

associados a dinâmica de fluidos que ocorrem no interior de reservatórios e no seu 

desempenho (produção) de maneira geral (Burdine, et.al. 1950). 

 Por fim, a análise da distribuição do tamanho médio de poros também possui 

aplicação em áreas relacionadas a geologia ambiental (Ghojogh, et.al. 2017) e 

geotecnia, associado a estocagem de gás carbônico, transporte de contaminantes em 

subsuperfície, materiais porosos para obras civis, estabilidade de fundações, etc. 

 

Figura 5: Fotomicrografia destacando os corpos porosos (quadrados vermelhos) e as 

gargantas (quadrados amarelos). Modificado de Enbaia et.al. 
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2.2 Modelagem Computacional em Escala de Poro  

Segundo Ehrlich, 1976 a modelagem computacional é um método empregado 

para estudar o desempenho de um sistema por meio da formulação de um modelo 

matemático que possui características semelhantes ou iguais do sistema original. Já 

Pidd, 1998 diz que a simulação computacional consiste no uso de um modelo como 

base para o estudo de fenômenos reais. Desta forma, nas ciências geológicas a 

simulação é uma poderosa ferramenta preditiva podendo ser aplicada em áreas como 

geologia ambiental, geotectônica, hidrogeologia e geologia de reservatórios, auxiliando 

na tomada de decisão e na análise dos processos e dos produtos possíveis de 

ocorrerem em uma determinada situação, ou seja, na descrição detalhada de um 

sistema. Para a modelagem em escala de poro se faz necessário o uso de técnicas 

avançadas de imageamento baseadas em raios –X, feixes de íon focalizados e 

reconstrução estatística (Blunt et.al 2012). Após a tomada das imagens, algoritmos 

computacionais são aplicados para geração do modelo tri-dimensional e quantificação 

de parâmetros referentes a geometria da estrutura (Barroso et.al, 2011). 

 

2.3 Geoquímica de Carbonatos 

 Minerais carbonáticos são altamente reativos e sua cristalização e dissolução 

está diretamente relacionada a: (I) fatores físico-químicos como temperatura, pressão 

de CO2 e pH (Silva et.al 2010), e (II) fatores biológicos como ação de microrganismos 

atuantes de forma direta e / ou indireta, influenciando ou controlando a mineralização 

(Dupraz et al. 2009). Segundo Le Chatelier, 1884 um sistema em equilíbrio pode ser 

perturbado de três formas: (I). Adicionando ou removendo-se produtos e/ou reagentes 

(II) Alterando-se a pressão do sistema (III) Alterando-se a temperatura do sistema.  

Associando estes princípios a processos de dissolução e precipitação de 

minerais carbonáticos na presença de gás carbônico no sistema, pode-se construir a 

Tabela 1, onde são correlacionadas as formas como se pode perturbar um sistema em 

equilíbrio, sua fórmula química, e o processo esperado.  

Tomemos como exemplo um sistema químico composto por água + calcita. Se 

for adicionado gás carbônico ao sistema, este reagirá com a água, gerando ácido 

carbônico. A presença deste ácido reduz o potencial hidrogeniônico (pH) do meio, 

favorecendo a dissolução. Por outro lado, se o inverso ocorre, ter-se-á precipitação de 

minerais carbonáticos.  
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A temperatura também é um importante parâmetro na estabilidade química 

destes minerais, se essa aumenta, a pressão de gás carbônico (pCO2) é reduzida 

devido ao aumento da taxa evaporação do sistema, favorecendo a precipitação. Se 

ocorrer uma diminuição da temperatura, a taxa de evaporação é reduzida e mais gás 

carbônico é retido no sistema, aumentando a pCO2 e favorecendo a dissolução. 

Por fim, se a pressão do sistema crescer, mais gás carbônico será retido, 

portanto a pCO2 irá aumentar, favorecendo a dissolução de minerais carbonáticos. 

Por outro lado, se a pressão foi reduzida, menos CO2 será retido, facilitando a 

precipitação. 

Formula Geral CaO(s)+CO2(g)↔ CaCO3(s) 
 

Efeitos 

 

ADIÇÃO/REMOÇÃO DE 

REAGENTES 

 

 

CaCO3 +CO2+ H2O↔Ca2+ 2H+ +2CO2 

⁄ ⁄CO2 

Ca 2+ + 2HCO-
3 ↔ CaCO3 + H2O 

ADIÇÃO DE CO2 -> pH ↓, 

 DISSOLUÇÃO 

 

REMOÇÃO de CO -> pH↑, 

PRECIPITAÇÃO 

 

VARIAÇÃO DE 

TEMPERATURA 

 

 

Ca 2+ + 2HCO-
3 ↔ CaCO3 + H2O 

CaCO3+H2O+ CO2↔Ca2+ +CO3 
2- + 2H + 

TEMPERATURA ↑-> pCO2 ↓-> 

pH ↑  

 PRECIPITAÇÃO 

TEMPERATURA ↓ -> pCO2 ↑ ->, 

pH ↓  

 DISSOLUÇÂO 

 

VARIAÇÃO DE 

PRESSÃO 

 

 

CaCO3 +CO2+ H2O↔Ca2+ 2H+ +2CO2 

⁄ ⁄CO2 

Ca 2+ + 2HCO-
3 ↔ CaCO3 + H2O 

 

pCO2↑ ->pH↓ 

DISSOLUÇÃO 

 

pCO2 ↓ ->pH↑  

 PRECIPITAÇÃO 

Tabela 1: Relação entre tipos de estresses em sistemas e seus efeitos em minerais 

carbonáticos.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Experimentos de dissolução 

 O objetivo deste trabalho foi caracterizar os efeitos do gás carbônico sobre as 

propriedades petrofísicas e geoquímicas de amostras de estromatólitos recentes da 

lagoa Salgada. Para isso, realizaram-se dois experimentos. O primeiro teve como 

objetivo avaliar as mudanças petrofísicas e geoquímicas associadas à dissolução de 

estromatólitos a temperatura e pressão ambientes. Este experimento consistiu em 

um aquário convencional, preenchido com água de ionizada, onde foram 

posicionadas as amostras junto a uma mini motobomba para geração de um fluxo de 

baixa energia. No exterior, um cilindro de CO2 de 1L, estava conectado ao interior 

através de um difusor, por onde era injetado o gás (Figura 6). Este experimento teve 

duração de 6 meses. 

 

Figura 6 – Configuração do experimento de baixa pressão e temperatura. O cilindro de CO2 

ligado a um contador de bolhas, que por sua vez está ligado ao difusor no interior do aquário. 

A direita, a mini motobomba para geração de fluxo de baixa energia. 

 Para esse experimento, foram retiradas amostras de amostras de 

estromatólitos laminados de 30 cm de altura e 20 cm de largura (Figura 7). Para isso, 

utilizou-se de uma furadeira convencional, acoplada a uma serra copo de duas 

polegadas. As amostras apresentavam geometria cilíndrica de 2,5 cm de diâmetro e 

2 cm de altura (Figura 8).  
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Figura 7 – Estromatólito laminado de onde foram cortadas as amostras para os 

experimentos. 

 

 

 

Figura 8 – Amostras cilíndricas utilizadas no experimento a condições ambientes (A e B). 

Furadeira com serra copo acoplada utilizada no corte. 

      10cm 
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 O segundo experimento seria realizado em um reator contínuo Parr de aço 

inoxidável com fluído supercrítico saturado em CO2 (Figura 9). Também serão 

utilizados estromatólitos da lagoa Salgada, contudo, as amostras foram serradas em 

prismas, com dimensões de 1,0x1,0x1,5 cm (Figura 10). Para o corte destes prismas, 

utilizou-se o equipamento Secotom-50 de alta precisão (Figura 11).  O experimento a 

alta pressão e temperatura ocorreu em duas etapas, utilizando-se prismas diferentes. 

Na primeira, foram ajustadas pressões e temperaturas de 100 bars e 50ºC 

respectivamente. No segundo as condições eram de 250 bars e 80ºC. Estes 

experimentos terão duração de 4 horas cada. Inicialmente a rocha será submersa na 

fase líquida, e posteriormente será feita a injeção CO2 até que a pressão do meio 

reacional atingisse a pressão desejada. O sistema será então aquecido e mantido na 

temperatura escolhida durante o período de reação. 

 

Figura 9 - Reator tipo Parr, modelo 4590 de 100 ml de volume, onde foram realizados os 

experimentos a alta pressão e temperatura 
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Figura 10 – Serra de alta precisão Secotom-50 utilizada no corte dos prismas. A direita, o 

equipamento está aberto evidenciado a amostra posicionada para o corte. 

 

Figura 11 – Amostras prismáticas de dimensões 1,5x1,5x3 cm, utilizadas na câmara de alta 

pressão e temperatura. 

Após as quatro horas o chamber é despressurizado e resfriado novamente a 

temperatura ambiente. 

 Este experimento que seria realizado a altas pressões e temperaturas não 

pode ser realizado até a prazo final da entrega deste trabalho pois ocorreram 

problemas técnicos tanto no reator do departamento de Engenharia Química quanto 

no microtomógrafo do LAMIR. Portanto o, estas análises serão feitas em estudos 

posteriores. 

  Para a caracterização das mudanças físicas e químicas nas amostras de 

estromatólitos foram utilizadas 3 técnicas analíticas principais :(I) Microtomografia 

Computadorizada de Raios-X, (II) Difratometria de Raios e (III) análises 

hidroquímicas. Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Análise de 

Minerais e Rochas (LAMIR). O processamento digital das imagens foi realizado no 

       1cm 
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laboratório de fluidodinâmica e simulação numérica do departamento de Engenharia 

Química da UFPR.  

3.2 Análises hidroquímicas 

 Durante o decorrer do experimento a pressão e temperatura ambientes, foram 

realizadas uma série de análises hidroquímicas periódicas, onde eram medidos os 

parâmetros de condutividade, pH e temperatura. Estas medidas tiveram como objetivo 

monitorar se o pH estava de fato sendo reduzido, buscando-se sempre valores 

inferiores a 7. Caso o valor observado fosse 7 ou superior, aumentava-se o input de 

gás carbônico ajustando-se as válvulas do cilindro. As medidas de condutividade 

serviram para interpretar se a dissolução estava de fato ocorrendo, visto que quando 

mais íons em solução no fluído, maior seria o valor da condutividade deste. A unidade 

de medida foi o micro Siemens por centímetro (µS/cm). Os equipamentos utilizados 

foram um medidor de pH digital de bancada modelo mPA 210 e um condutivímetro de 

bancada portátil digital modelo mCE-105 ambos da MS TECNOPON (Figura 12).  

 As medidas eram feitas a cada semana do mês, seguindo o procedimento para 

calibração dos equipamentos, com as respectivas soluções padrão, descritas no 

manual, afim de obter sempre uma medida confiável. 

 

Figura 12 – Medidores de bancada digitais de pH e condutividade elétrica utilizados no decorrer 

do experimento. 
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 3.3 Microtomografia Computadorizada de Raios –X (µCT) 

 A tomografia computadorizada foi utilizada inicialmente na medicina, para 

imageamento de tecidos moles e ossos (Ketcham, 2001). Com o avanço das 

tecnologias, a técnica extendeu-se e modificou-se para diversas áreas, como 

Geologia, Odontologia, Agronomia e Geomicrobiologia, por exemplo. Os tomógrafos   

podem ser classificados segundo a sua escala de resolução (TABELA 2) . 

 

 

Tabela 2: Classificação geral de tomografias baseadas na escala de resolução. 

A técnica possibilita a reconstrução de modelos tridimensionais, preservando 

sua estrutura interna e externa, possibilitando o cálculo de parâmetros físicos 

relacionados ao meio, como porosidade total e aberta, distribuição do tamanho médio 

dos poros, volume total da amostra, diferença de densidade entre fases através de 

algoritmos e técnicas de processamento digital de imagens. Tanto a tomografia 

convencional quanto a mircrotomografia baseiam-se na equação de atenuação de 

Raios-X (Equação II). A radiação tem sua intensidade diminuída em função da 

interação com a amostra. Para a tomada das imagens, uma radiação é produzida 

artificialmente bombardeando um material metálico com alto número atômico, 

geralmente o Cu com um feixe de elétrons (Reis Neto, 2011). A radiação 

eletromagnética produzida possui pequeno comprimento de onda e alto poder de 

penetração. Ao atingir a amostra, esta radiação é atenuada segundo a equação: 

                                   I= I0 e-μ.x Eq. 2 

Onde I0   é a intensidade da radiação incidente, I é a intensidade da radiação 

após a interação com a amostra, X é a espessura do material absorvedor e μ o 

coeficiente de atenuação linear total, relacionado a probabilidade de o fóton ser 

absorvido. Portanto, quando o raio-x atravessa a amostra, ele é atenuado com 
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intensidades distintas dependendo da diferença entre os coeficientes de atenuação. 

Tratando-se de uma amostra porosa, pode-se exemplificar-se o processo através do 

desenho esquemático   

 

Figura 13: Esquema de atenuação de raios-x em meio poroso. 

Quando o raio atravessa a parte mais densa da amostra, que corresponde a 

parte sólida, maior parte do feixe é atenuado, resultando em uma porção da imagem 

com tom de cinza escuro. Por outro lado, quando a parte menos densa da amostra é 

atingida, como por exemplos, os poros, a porção da imagem resultará em uma 

coloração mais clara. Este processo é repetido rotacionando-se a amostra de 0.4º, 

gerando as centenas de seções micro tomográficas que serão reconstruídas, gerando 

o modelo tri dimensional (Figura 14)  

 

Figura 14 – Modelo tridimensional de uma amostra prismática do estromatólito da 

LAGOA SALGADA 
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           3.3.1 Micro CT – Procedimento Analítico 

O modelo de micro tomógrafo utilizado foi o SkyScan 1172, do Laboratório de 

Análises de Minerais e Rochas LAMIR (Figura 15).  O equipamento possui a fonte de 

raio x com geometria em feixe cônico e pequena abertura (5 μm), o que reduz a 

dispersão dos raios –x (Reis Neto, 2011). O detector possui uma câmera de 10 

megapixels com um dispositivo de carga acoplado de 12 bits e cintilador de fibra ótica. 

Em geral, as amostras não necessitam de nenhum tipo de preparação, no entanto, 

para que as imagens possuam boa qualidade de resolução o tamanho da amostra não 

deve ultrapassar o tamanho de 5cm, além de estarem bem fixadas em algum suporte 

para que não haja deslocamento durante a tomada das imagens (Reis Neto,2011).  

 

Figura 15 – Microtomográfo Skyscan 1172 do Laboratório de Análise de 

Minerais e Rochas, onde as amostras foram escaneadas. 

  Neste estudo, adotou-se um procedimento experimental (Tabela 3) para tratar 

as amostras antes que estas fossem escaneadas no microtomógrafo, afim de que não 

houvesse água ou ar nos poros na hora da captura das imagens: 

Procedimento Experimental 

Tempo de 

Duração 

Lavagem/imersão com água deiozinada 4h 

Secagem em estufa de 50°C 6h 

Inserção na bomba de vácuo 2h 

Pesagem da amostra em balança de precisão x 

Posicionar a amostra em suporte apropriado x 

Escaneamento da amostra com parâmetros fixos 1h a 4h 
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Tabela 3 -  Procedimento experimental adotado para a captura das imagens e seu 

respectivo tempo de duração. 

O processo pode ser resumido em três etapas: (I) aquisição das imagens com 

o mircrotomógrafo (II) reconstrução das imagens com utilização do software Nrecon e 

(III) tratamento das imagens reconstituídas e aplicação de algoritmos computacionais 

para a quantificação das propriedades da amostra. Nesta última etapa, são utlizados 

os softwares CT analyzer e CT Vox. Após a etapa I as imagens obtidas no formato 

JPEG  

 A etapa (I) consiste na tomada as seções tomográficas. Foi confeccionado um 

suporte específico para a amostra (Figura 16) com diâmetro de 2,6cm e altura 

compatível com a altura da câmera de aquisição. 

 

Figura 16 – Suporte de polímero confeccionado para a amostra cilíndrica 

 

 As configurações do equipamento para a aquisição das imagens são resumidas na 

Tabela 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Parâmetros configurados para a captura das seções microtomográficas. 

Parâmetro Valor 

Nº de imagens  1442 

Voltagem da fonte ( kv)  89 

Corrente da fonte (uA) 112 

Nº de linhas  2672 

Nº de colunas  4000 

Tamanho de pixel da imagem (um) 6.45 

Distância objeto – fonte (mm) 256.640 

Distância câmera – fonte (mm) 348.811 

Rotação do objeto (graus) 0.250 
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 Na etapa (II), com as seções tomográficas são reconstruídas no software 

Nrecon da Skyscan (Figura 17). O software utiliza o algoritmo Feldkamp, que é o mais 

apropriado para reconstrução de imagens geradas em tomógrafos CBCT (Cone Beam 

Computed Tomography), ou seja, equipamentos onde o feixe de raio-x é divergente, 

formando um cone, já que este descentraliza e reduz significativamente os artefatos 

gerados pelo feixe em cone, fornecendo reconstruções de maior qualidade. Aqui, 

serão configurados os parâmetros para a reconstrução das seções tomográficas. 

Primeiramente, carregam-se as imagens bitmap que compõe o conjunto de dados.; a 

janela reconstruction será aberta, onde serão estabelecidos os parâmetros. Na aba 

Start, escolhe-se o alcance axial da reconstrução, ou seja, quais seções irão compor o 

modelo final. Neste trabalho, optou-se por um range que contivesse toda a amostra 

(Figura 18). Na aba Setting, tem-se o parâmetro smoothing, que é aplicado na 

projeção, suavizando os pixels das imagens, reduzindo o ruído e artefatos do modelo 

final. Para esse parâmetro, atribuiu-se o valor 4. Valores muito altos deste parâmetro 

podem borrar estruturas finas, como os poros. O parâmetro misalignment 

compensation corrige desalinhamentos que ocorrem no momento da aquisição. Este 

parâmetro é ajustado na base de tentativa e erro. O parâmetro ring artifact reduction 

serve para remover ou reduzir artefatos anelares que são comuns após a aquisição.  

 

Figura 17 – Interface inicial do software NRecon. 
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Figura 18 – Range selecionado para a reconstrução das seções da amostra destacado em 

linhas vermelhas 

 O último passo antes de iniciar a reconstrução consiste em determinar o range 

de tons de cinza que irão compor as imagens, optando por valores que preservem o 

maior número de feições possíveis nas imagens. Por fim, seleciona-se o destino dos 

arquivos e sua extensão. (Figura 19) 

 

Figura 19 – Interface geral do processo antes da reconstrução. Define-se o range mais 

apropriado para que as imagens (lado direito) possuam maior definição e mais elementos 

sejam destacados 
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A etapa (III) consiste em medir parâmetros quantitativos e construir modelos visuais tri 

dimensionais da amostra que foi escaneada previamente. Para isto, os softwares 

utilizados foram o CT ANALYZER (CT_AN) e CT VOX, ambos do pacote Skyscan. O 

processamento no software CT_AN possui 5 estágios principais. Inicialmente, abre-se 

o data set que contém as imagens sem tratamento, as raw images (Figura 20 A). Aqui, 

é possível medir distâncias, ângulos e calcular parâmetros referentes a uma seção 

tomográfica e selecionar o intervalo de imagens que serão analisadas em conjunto. 

 O próximo passo consiste em delinear a Região de Interesse (ROI), que irá se 

estender para o restante do data set (Figura 20 B). Esse é um passo importante, visto 

que reduz o custo computacional e permite que sejam feitos cálculos mais rápidos e 

precisos, já que exclui regiões onde o raio-x não interagiu com a amostra que 

introduziriam erros aos valores calculados.  

 

 

Figura 20 – (A) Interface inicial do software CT_An. Observa-se projeção em sombra no canto 

supeior esquerdo, as seções no canto superior direito e na parte inferior a imagem da seção 

tomográfica. (B) Mesma interface, contudo com a região de interesse destacada 

 O terceiro passo, consiste na segmentação das imagens, ou seja, a 

transformação das imagens que estão em tons de cinza de 8-16 bits para imagens 

binárias em preto e branco de 1 bit. Este procedimento deve ser feito com cuidado, 

atribuindo-se os intervalos apropriados de tons de cinza para as feições das imagens 

(e.g. poros, rocha), para que não ocorram falsos resultados nas analises 2D e 3D. O 

algoritmo utilizado para a binarização foi o global thresholding (Figura 21). 
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Figura 21 – Segmentação da imagem. A parte branca corresponde parte solida da amostra e 

as porções escurar correspondem aos poros. 

  Calcula-se o volume da amostra, a distribuição do tamanho médio dos poros, e 

a porosidade aberta, fechada e total, por meio do comando 3D analysis. A porosidade 

aberta é entendida pelo microtomógrafo como qualquer espaço localizado dentro do 

objeto sólido analisado que tenha qualquer conexão, em três dimensões, com outro 

objeto. A porosidade fechada é compreendida como um voxel branco (poro) que está  

circundado por voxels de cor preta, que representam partes sólidas da amostra. A 

porosidade total corresponde a somatória da porosidade aberta e fechada.  

 O último passo consiste na geração do modelo tri dimensional do volume de 

interesse recortado para a amostra (Figura 22). O modelo foi gerado  através do 

algoritmo Marching Cubes 33, muito utilizado para extração de malhas geométricas de 

isosuperfícies a partir de voxels. O arquivo foi salvo no formato STL, para pudesse ser 

aberto e tratado em outros softwares. 
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Figura 22 - Fig. 3 – Modelos 3D da região de interesse delimitada. Amostra no início do 

experimento. Em azul está representada a matriz da amostra, em vermelho a porosidade 

fechada e em verde a porosidade aberta. 

 

3.4 Difratometria de Raios-X (DRX) 

Segundo Silva, 2011 difratometria de raios-x (DRX) é uma das principais 

técnicas utilizadas para a caracterização de materiais cristalinos, ou seja, materiais 

cujos átomos estão arranjados em estruturas e geometrias, sendo utilizada em 

diversas áreas do conhecimento, como a Química, Geologia, ciências Forenses e 

Metalurgia além de setores industriais como na indústria eletrônica, aeronáutica e 

espacial.  

Nas ciências geológicas é utilizado no estudo e na avaliação depósitos 

minerais, bem como a sua caracterização, em estudos ambientais, caracterização de 

fases cristalinas e sua integridade atômica.  

A estrutura cristalina tri dimensional de substâncias não amorfas, tais como 

minerais, é definida pela repetição de planos atômicos que formam a celula unitária 

(Flor, 2000). Da maneira semelhante á micro tomografia, o raio-x é produzido 
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disparando-se feixes de elétrons contra um elemento de alto número atômico, 

geralmente o Cu.  Quando o feixe de raio –x interage com as superfícies atômicas, a 

radiação é parcialmente absorvida, transmitida, refretada e difratada (Fig)  . Quando a 

o feixe é difratado, pode-se medir a distância entre os planos dos átomos, aplicando-

se a Lei de Bragg (eq 2): 

                                                 2d.Senθ = n.λ 

Onde d é a distância entre os planos atômicos, θ é o ângulo de incidência em 

relação ao plano considerado, n é um número natural, ordem do raio difratado e λ é o 

comprimento de onda do raio-x incidente. Como se tem conhecimento do valor de 

comprimento de onda e do ângulo θ é possível determinar o d-spacing . Esta distância 

entre os planos é inerente a cada substância mineral. Assim, comparando-se o valor 

do d-spacing com padrões de referências conhecidos e outras medidas é possível 

identificar com precisão a substância cristalina. 

  

 

Figura 23 – Representação da Lei de Bragg 

3.2.1 Procedimento Analítico 

 Análises qualitativas de DRX, para identificação de fases minerais foram 

realizadas em amostras “frescas”, após 3 e 6 meses de experimento. O método 

utilizado foi o de pó total. 

  Todos as etapas de preparação e análises foram feitas no LAMIR. O 

difratômetro utilizado foi DRX PANalytical Emperyean, que possui fonte de radiação 

de Cu Kα1(Å = 1,5406). A corrente e a voltagem foram ajustadas para 40 kV e 40 mA 
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na extensão 2θ= 3° a 2θ= 70° do espectro. As amostras foram pulverizadas, 

prensadas em pastilhas e posteriormente analisadas no difratômetro. O produto da 

análise consiste em um difratograma (Figura 24) que é um registro da intensidade de 

raios difratados versus o dobro do ângulo de difração (2θ) 

           

Figura 24 – Espectro de difração de raio x representado por picos maiores de uma amostra 

com Ferro. 

 Para a interpretação dos padrões de difração apresentados pelos difratogramas, 

visando a análise semi-quantitativa de minerais utilizou-se o método RIR (Razão da 

Intensidade de Referências), ou seja, utiliza-se de um banco de dados contendo as 

informações cristalográficas de compostos cristalinos, que é atualizada constantemente 

pelo ICDD (International Center of Diffraction Data). O software utilizado para estas 

interpretações foi o X´Pert High Score Plus Data Collector. Por fim, para a análise da 

cristalinidade dos compostos calculou-se o parâmetro de largura à meia altura (FWHM), 

que é um parâmetro de uma curva normal (pico de difração), que se refere ao seu 

abaulamento. Em cristalografia, quando mais abaulado e largo foi um pico, mais 

desordenado encontra-se sua estrutura cristalina O software utilizado para o cálculo deste 

parâmetro foi o Origin 8. 

4. RESULTADOS  

4.1 Análises Hidroquímicas 

  Os resultados das análises de pH e condutividade elétrica são apresentados na 

Figura 25. No gráfico tri axial, estão plotadas as medidas de pH e condutividade versus 
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os meses nos quais o experimento se desenvolveu. Nota-se que os menores valores 

atingidos, tanto de pH como de condutividade se encontram nas duas semanas finais 

de cada mês, ao passo que valores de pH neutros e baixas condutividades restringem-

se a primeira semana de cada mês 

 

Figura 25 – Gráfico pH e condutividade versus tempo de duração do experimento 

 Na Figura 26 observa-se um gráfico que compara a massa da amostra versus a 

condutividade durante o decorrer do experimento. Nota-se que a amostra teve sua 

massa reduzida, o que somado ao o aumento da condutividade comprovasse que a 

dissolução ocorreu. 

 A condutividade não teve um crescimento constante visto que periodicamente a água 

do aquário tinha que ser reposta, já que se tratava se um sistema aberto e o processo 

de evaporação era inevitável. Contudo, nota-se no gráfico que em alguns pontos os 

picos de maior condutividade alinham-se com os valores de massa. 
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Figura 26 – Gráfico tri axial comparando a condutividade da água, a massa da amostra e o 

tempo de duração do experimento a pressão e temperatura ambiente. 

4.2 Difratometria de Raios- X.. 

4.2.1 Composição mineralógica 

 A composição mineralógica dos estromatólitos da Lagoa Salgada não é 

homogênea, possuindo bastante variação composicional no sentido vertical, a 

depender da fácies (Bahniuk, 2013). A autora definiu 6 subfácies (Figura 27), onde os 

principais minerais correspondem a calcita magnesiana, dolomita cálcica e quartzo 

que variam em proporção a depender da fácies. Também foi constatada a presença de 

calcopirita na subfácies LS-4, próxima ao topo. Como citado anteriormente, as 

amostras utilizadas neste estudo foram retiradas do topo da cabeça do estromatólito. 

 A análise difração da amostra, antes de ser submetida ao experimento, revelou 

que esta é constituída predominantemente de calcita magnesiana e quartzo com 

quantidades subordinadas de calcopirita (Figura 28). No difratograma observou se que 
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na amostra íntegra, o pico referente a calcita magnesiana é muito mais intenso em 

relação aos picos de quartzo.  

 

Figura 27 – Secção longitudinal de amostra de estromatólito com subdivisões de subfácies. 

Modificado de Bahniuk, 2013 

 

 

Figura 28 -  Difratograma da amostra inicial, apontando as reflexões do quartzo, calcita 

magnesiana e calcopirita. 

Calcita Mg 

Quartzo Calcopirita  
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 Na Figura 29 é mostrada uma análise semi-quantitativa da proporção destes 

minerais. Estima-se que a calcita magnesiana componha 84% da amostra, que o 

quartzo componha 11% e a calcopirita (4%). 

Chalcopyrite 5 %

Silicon Oxide 11 %

Calcite, magnesian 84 %

 

Figura 29 -  Análise semi-quantitava da amostra de estromatólito antes do início do 

experimento. 

 O difratograma da amostra após os 6 meses de experimento é exposto na 

Figura 30. Inicialmente, nota-se que a composição mineral variou. Nesse momento, os 

minerais que constituem a amostra são quartzo, dolomita e pirita. Também se percebe 

que a intensidade da reflexão na difração mudou consideravelmente, sendo as 

reflexões referentes aos cristais quartzo muito mais acentuado do que o referente ao 

carbonato (dolomita). Por fim, também houve variação na análise semi-quantitativa da 

proporção destes minerais (Figura 31), onde o quartzo passou a compor 68% da 

amostra, a dolomita 24% e a pirita 8%. 
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 Figura 30 – Difratograma da amostra após 6 meses de experimento, apontando as reflexões de 

quartzo, dolomita e pirita. 

Quartz 68,3 %

Dolomite 23,8 %

Pyrite 7,9 %

 

Figura 31 – Gráfico mostrando análise semi-quantitativa da proporção de minerais após 6 meses 

de experimento 

4.2.2 Grau de cristalinidade 

 O grau de cristalinidade dos minerais foi inferido a partir do parâmetro de 

largura à meia altura (FHWM – full witdth at half maximum), das curvas gaussianas 

normais ajustadas para as principais reflexões de difração. Serão apresentados os 

valores calculados apenas para a calcita magnesiana-dolomita e para o quartzo já que 

estes são os minerais principais que compõe a amostra. 

Quartzo 

Dolomita 

Pirita 
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 4.2.2.1 Quartzo 

 Na Figura 32 são apresentados os difratogramas das amostras iniciais e finais 

com detalhe para as reflexões de intensidade do quartzo e suas respectivas curvas 

normais ajustadas. No primeiro momento, a FHWM do pico de intensidade mais 

expressivo do quartzo apresentou valor de 0,288 cm -1. Ao contrário do esperado o 

grau de cristalinidade do quartzo aumentou após o experimento, onde a FHWM 

reduziu para 0,121 cm -1.  

 

 

 

Figura 32 -  (A) Difratograma da amostra inicial com destaque para a reflexão de intensidade do quartzo. 

Observa-se um zoom deste pico com a curva normal calculada ajustada ao pico. A largura a meia altura 

deste pico corresponde a 0,288 cm -1. (B) Difratograma da amostra após o fim do experimento. A largura a 

meia altura do pico principal do quartzo após o experimento corresponde a 0,121 cm -1 

Início do experimento 

Final do experimento 



 

31 

 

 4.2.2.2 Calcita magnesiana – dolomita 

 Na Figura 33 são apresentados os difratogramas das amostras iniciais e finais 

com detalhe para as reflexões de intensidade da calcita magnesiana e da dolomita e 

suas respectivas curvas normais ajustadas.  A FHWM da reflexão principal da calcita 

magnesiana da amostra inicial correspondia a 0,395 cm -1. Como esperado, com o 

decorrer dos experimentos, este valor aumentou para 0,511 cm -1, mudando inclusive a 

resposta do difratômetro, que apontou a mesma reflexão como dolomita após os 6 

meses. 

 

 

 

 

Figura 33 -  A) Difratograma da amostra inicial com destaque para a reflexão de intensidade da 

calcita magnesiana. Observa-se um zoom desta reflexão com a curva normal calculada 

ajustada ao pico. A largura a meia altura deste pico corresponde a 0,395 cm -1. (B) 

Início do experimento 

Final do experimento 
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Difratograma da amostra após o fim do experimento. A largura a meia altura do pico principal, 

que passou a ser dolomita após o experimento, corresponde a 0,511 cm -1 

1.3 Microtomografia 

4.3.1 Modelo Tridimensional 

 Na Figura 34 se observa o modelo tridimensional da amotra estudada. O 

modelo foi construído utilizando-se das imagens provenientes dos escaneamentos 

feitos no microtomógrafo. Na Figura 34.B observa-se o mesmo modelo tridimensional 

com a separação dos tipos de porosidade e da rocha. Em verde, destaca-se a 

porosidade aberta. Cabe ressaltar que a imagem não representa a geometria real dos 

poros, e sim uma interpolação matemática que associa os poros que possuem 

conectividade. Em vermelho destaca-se a porosidade fechada. Por fim, em azul tem-

se a rocha propriamente dita. 

 



 

33 

 

Figura 34 – (A) Modelo tridimensional genérico da amostra estudada. (B)Modelo 

tridimensional da amostra com distinção de porosidade e rocha. Em verde destaca-se a 

porosidade aberta, em vermelho a porosidade fechada e em azul a rocha. 

1.3.1 Análise de porosidade 

 Na Tabela 5 são apresentados os resultados referetes a análise da porosidade da 

amostra estudada durante o experimento. Foram analisados 7 parâmetros principais: o 

número de poros fechdos, o volume de moros fechados em milímetro s cúbicos, a 

porosidade fechada em porcentagem, o volume de poros abertos em mm³, a porosidade 

aberta em porcentagem, e a porosidade total.Os parâmetros mais importantes que 

serão discutidos adiante são a porosidade fechada, aberta e total.  

 Inicialmente a amostra apresentou uma porosidade total de 15% onde 

aproximadamente 2% correspondia a porosidade fechada e 13% correspondia a 

porosidade aberta. Após 3 meses sob injeção de gás carbônico, houve uma redução da 

porosidade total, sendo equivalente a 13,85 %, na qual 1,95% corresponde a 

porosidade fechada e 11,9% a porosidade aberta. Por fim, ao final do experimento, a 

amostra ainda apresentou redução destes parâmetros, finalizando com uma porosidade 

total igual a 12,31 % onde a porosidade fechada representa 1,78% e a porosidade 

aberta 10,56%.  

INICIO  

Número de poros fechados 16141 

Volume de poros fechados mm³ 30,43 

Porosidade fechada (%) 2,07 

Volume de poros abertos mm³ 427,13 

Porosidade aberta (%) 13,11 

Volume total de espaço poroso 457,57 

Porosidade Total (%) 15% 

  3 MESES 

Número de poros fechados 16288 

Volume de poros fechados mm³ 31,45 

Porosidade fechada (%) 1,955 

Volume de poros abertos mm³ 388,87 

Porosidade aberta (%) 11,9 
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Volume total de espaço poroso 418,354 

Porosidade Total (%) 13,85 

  6 MESES 

Número de poros fechados 16987 

Volume de poros fechados mm³ 31,56 

Porosidade fechada (%) 1,78 

Volume de poros abertos mm³ 387,55 

Porosidade aberta (%) 10,56 

Volume total de espaço poroso 405,565 

Porosidade Total (%) 12,31 

 

Tabela 5 – Parâmetros petrófísicos da amostra durante o decorrer do experimento de dissução 

1.3.2 Distribuição do tamanho médio de poros 

 Na Figura 35 e 36 são apresentados os gráficos da distribuição do tamanho 

médio dos poros, em milímetros, da amostra no inícal e ao final do experimento. Nota-

se que o range predominante de poros na fase inicial corresponde a diâmetros de 

0,013 mm a 1,122 mm. Poros de tamanho superior, com diâmetros entre 2,5mm e 3,6 

mm são pouco representativos.  

 Após 6 meses houve uma mudança significativa no tamanho dos poros e na 

sua distribuição dentro da amostra. Os poros menor diâmetro, com 0,013 mm a 0,864 

mm, tiveram sua frequência reduzida drásticamente, ao passo que os poros com maior 

diâmetro tiveram um aumento relevante em sua frequência em relação a análise 

inicial. 
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Figura 35 – Grafico mostrando a distribuição do tamanho médio dos poros em 

millímetros antes do início do experimento de dissolução 

 

Figura 36 – Gráfico mostrando a distribuição do tamanho médio dos poros em milímetros após o 

fim do experimento 

Por fim, realizou-se uma análise da distribuição da porosidade total em relação a 

altura da amostra (Figura 37). Nota-se que a amostra possui uma porosidade bastente 

heterogênea verticalmente. A porções mais porosas concentram-se no base da amostra 
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entre 1 e 6 mm de altura.A partir da parte central até o topo a porosidade reduz 

drásticamente com um valo médio de aproximadamente 9%. 

                                      

Figura 37 – Gráfico comparando a porosidade total da amostra em relação a sua altura 

 

5. Discussões 

5.1 Análises Hidroquímicas 

 As análises hidroquímicas tiveram como principal objetivo monitorar se o 

processo de dissolução estava de fato ocorrendo com a injeção de gás carbônico no 

meio. O valor mínimo de pH atingido durante o experimento foi 5,5, tendo um valor 

médio de 6,2. As análises de condutividade somada a perda de peso da amostra 

comprovam que a dissolução foi constante nestas condições durante o decorrer do 

experimento. O aumento da condutividade na água mostra que mais íons se 

encontravam em solução. Contudo, este aumento não foi constante durante todo o 

experimento, havendo períodos em que a condutividade reduzia drasticamente. Isto 

ocorreu pois por se tratar de um sistema aberto, perdia-se volume de água devido a 

evaporação, principalmente nos períodos de maior temperatura como nos meses de 

janeiros e fevereiro. Assim, era necessário repor novamente o aquário com água 

deionizada. Quanto a massa, a amostra pesava inicialmente 10,3 gramas. Com o 

passar do tempo, esta teve uma redução linear e constante de aproximadamente 0,4 

grama por mês, chegando ao final com 7,4 gramas. 
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5.2 Difratometria de Raios-X 

 Como citado previamente, a análises de difração teve inicialmente o objetivo 

caracterizar as principais fases minerais, o grau de cristalinidade e apresentar uma análise 

semi quantitativa da proporção destes minerais. Antes do início do experimento, a amostra 

era constituída essencialmente de calcita magnesiana (84%), quartzo (11%) e calcopirita 

(5%). Este resultado é semelhante ao obtido por Bahniuk (2013) que caracterizou a 

composição mineralógica de 6 subfácies de estromatólitos da Lagoa Salgada. O resultado 

obtido neste estudo associa-se a fácie definida como LS-4, que corresponde a porção 

medial do estromatólito estudado pela autora. 

A injeção constante de gás carbônico no aquário e consequente formação de ácido 

carbônico durante 6 meses afetaram a composição mineralógica, estrutural e a proporção 

semi-quantitativa de minerais. Ao final do experimento a composição mineral passou a ser 

dolomita (24%), quartzo (68%) e pirita (8%). Será feita uma discussão separada para o 

carbonato e o quartzo que são os principais constituintes  

5.2.1 Carbonato e Quartzo 

 Segundo Siffert (1967) a taxa em que os minerais são solubilizados depende da 

temperatura, do grau de cristalinidade, da área superficial e da natureza dos fluídos 

presentes (ácidos ou básicos) O comportamento geoquímico de minerais carbonáticos e 

de silicáticos é bastante diferente, principalmente no que diz respeito a sua solubilidade e a 

mobilidade dos seus elementos em condições ambientais específicas de pH A sílica em 

ambientes ácidos é muito insolúvel , tendo uma solubilidade média de 2 mmol/L para 

valores de pH entre 1 e 6(Siffert,1967), ao passo que minerais carbonáticos são 

extremamente solúveis nestas condições (Figura 38). Isto explicaria porque o carbonato e 

o quartzo tiveram variações significativas em suas proporções, verificadas pelas análises 

semi-quantitativas. A perda de peso da amostra provavelmente está ligada a dissolução da 

calcita magnesiana além do aumento da condutividade do meio. 
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Figura 38 – Comparação da solubilidade do quartzo e do carbonato em diferentes condições 

de pH. Modificado de Siffert (1967) 

A integridade da estrutura cristalina destes minerais também foi alterada. A curva 

gaussiana ajustada para o pico principal do quartzo (Figura 31) possuía um valor de 

largura a meia altura de 0,288 cm-1 antes do início do experimento. Ao fim deste, o 

mesmo pico teve sua intensidade aumentada significativamente além de apresentar 

uma gaussiana ajustada com valor de largura a meia altura de 0,121 cm -1. Portanto a 

redução na largura do pico principal do quartzo. Este resultado pode indicar que os 

cristais de quartzo presentes na amostra tiveram sua cristalinidade aumentada com o 

ataque contínuo de ácido carbônico.  

A calcita magnesiana, contudo, apresentou um resultado diferente. 

Inicialmente, como observado na Figura 32, este mineral possuía o pico mais intenso 

no difratograma, e a curva gaussiana ajustada para este pico possuía um valor de 

largura a meia altura de 0,395 cm -1. Ao final do experimento, além de ter uma 

resposta com intensidade muito menor, mostrou um alargamento da curva gaussiana 

citada, com valor de largura à meia altura igual a 0,511 cm -1. Este resultado indica que 

a calcita magnesiana teve sua estrutura cristalina deformada com o ataque contínuo 

com ácido carbônico. Esta alteração na cristalinidade da calcita magnesiana pode 

estar associada a porque após os 6 meses de experimento a resposta obtida pela 

difratometria apontou dolomita. O aumento de salinidade do meio (íons dissolvidos na 

água) favorece a estabilidade do magnésio em detrimento do cálcio (Figura 39) 
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Figura 39 – Estabilidade de minerais carbonáticos relacionados com o aumento de salinidade 

do meio. Modificado de Bahniuk (2013) 

  Por fim, para confirmar este aumento relativo da quantidade de magnésio, 

plotou-se os valores de espaçamento interplacar (d-spacing) da resposta dos 

carbonatos obtidos no início e no fim do experimento no gráfico elaborado por Zhang 

et al (2010), onde é possível quantificar a quantidade de MgCO3 da amostra. 

Inicialmente, a reflexão principal que correspondia a calcita magnesiana possuía um 

espaçamento interplanar de 2,997 ångströms. Este valor plotado no gráfico indica 

que antes do experimento a calcita magnesiana possuíam 15% de MgCO3 em mol. 

Após os 6 meses, o pico principal mostrou uma distância interplanar de 2,934 

ångströms, que indica uma proporção de MgCO3 de 35% 

 

Figura 40 – Gráfico apresentando proporção de carbonato de magnésio versus o 

espaçamento interplanar (d-spacing) da amostra. Modificado de Zhang et al (2010). 
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5.2.2 Calcopirita – Pirita  

  Inicialmente, a amostra continha uma quantidade de aproximadamente 5% de 

calcopirita. Ao fim do estudo, esta amostra passou a ter em sua composição apenas o 

sulfeto de ferro em uma proporção de aproximadamente 8%. Acredita-se que esta 

mudança composicional também esteja liga a mobilidade de elementos associados a 

mudanças de condições de pH. Segundo Hawkes e Webb (1979) em condições onde o 

pH varia entre 5 e 8 o cobre apresenta uma mobilidade relativamente baixa; contudo em 

condições onde o pH é igual a 4 ou inferior, o mesmo apresenta uma alta mobilidade 

(Figura 41). Neste estudo, a média de pH no experimento se manteve entre 5,5 e 6. 

Apesar de segundo os autores nestas condições o elemento ser considerado pouco 

móvel, acredita-se que tenha sido suficiente para mobilizar o cobre presente na 

calcopirita e deixa-lo em solução no meio, gerando a pirita. Outro fator que também 

corrobora com esta hipótese é que a quantidade inicial de calcopirita era pouco 

expressiva e o tempo de duração do experimento relativamente longo. 

 

Figura 41 -  Tabela apresentando mobilidade relativa de elementos em diferentes condições 

ambientais. Modificado de Hawkes e Webb (1979) 

5.3 Microtomografia computadorizada 

  Apesar da técnica de mircrotomografia computadorizada apresentar resultados 

que representam a geometria interna de um material com precisão, os cálculos 

associados a parâmetros inerentes a amostra (e.g. porosidade) ainda não são 

totalmente precisos, visto que inúmeros fatores associados à captura das imagens e 

aos tratamentos posteriores podem acarretar mudanças nos valores resultantes.  

Contudo, esses parâmetros calculados podem ser úteis para comparações relativas, 

como foi o caso deste estudo.  
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 Ao contrário do que se esperava, a amostra apresentou uma redução geral da 

porosidade com o decorrer do experimento, mesmo sob condições de dissolução que 

foram comprovadas pelas outras análises. Esta redução pode estar associada a 

processos de precipitação que ocorriam concomitantemente com os processos de 

dissolução. A saturação de íons no fluído do interior do aquário poderiam gerar fronts 

de saturação dentro da amostra, favorecendo a precipitação de minerais. 

 Esta precipitação provavelmente está diretamente relacionada a variação da 

distribuição do tamanho médio dos poros. Nota-se que os poros de menor diâmetro 

(0,013 a 0,864mm) tiveram sua frequência reduzida. Este resultado poderia ser 

explicado pela precipitação de minerais nesta classe de tamanhos poros, que 

poderiam ser considerados poros com maior facilidade de “fechamento” devido ao 

seu diâmetro submilimétrico. Por outro lado, os poros de maior diâmetro (3,055 a 3,9 

mm), que tiveram sua frequência elevada com o decorrer do experimento, poderiam 

ter uma resposta melhor ao processo de dissolução, por possuírem uma maior 

superfície de contato com o fluído saturado em gás carbônico. 

 Por fim, nestas condições de pressão e temperatura, pode-se classificar o 

padrão de dissolução observado como uma dissolução por face, comparando-se com 

o estudo experimental de Fredd e Miller (2000), que caracterizaram cinco padrões de 

dissolução em rochas carbonáticas com injeção de ácidos a diferentes velocidades, 

pressões e temperaturas (Figura 42). 

 

Figura 42 – Padrões de dissolução em rochas carbonáticas definidos por Fred e Miller (2000). 
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5.4 Experimento a alta pressão e temperatura 

 Os experimentos de alta pressão e temperaturas que seriam realizados no 

reator Parr citado no capítulo de Materiais e Métodos não puderam ser feitos a tempo 

para a entrega desta monografia por problemas de funcionamento tanto do reator 

quanto no mircrotomógrafo, impossibilitando até a análise inicial das amostras. 

Contudo, acredita-se que os resultados apresentados já sejam suficientes para a 

proposta deste trabalho, deixando estes experimentos supracitados para estudos 

posteriores. 

6. CONCLUSÕES 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar as mudanças petrofísicas e geoquímicas 

associadas a dissolução de estromatólitos da Lagoa Salgada/RJ. A seleção deste 

litotipo para o estudo reside no fato desta rocha ser um importante análogo as rochas 

que constituem o reservatório da camada pré sal. Dois experimentos foram 

programados. Um a pressão e temperatura ambientes e outro a condições mais 

elevadas de P & T. O experimento a alta pressão e temperatura não pode ser 

realizado até a data de entrega desta monografia por problemas técnicos, tanto do 

reator quanto do mircrotomógrafo. Utilizaram-se de 2 técnicas analíticas principais: a 

mircrotomografia computadorizada de raios-x e a difratometria de raios-x.  

 A difratometria mostrou resultados interessantes no que diz respeito a 

mobilidade e a estabilidade dos minerais que constituíam a amostra. Ao reagir com o 

ácido carbônico formado no aquário, a calcita magnesiana teve sua composição 

química alterada para dolomita, além de ter sua proporção reduzida significativamente. 

Ao final do experimento, o quartzo passou a ser o mineral predominante na amostra. 

Além disso, a interpretou-se que o cobre que estava presente na calcopirita no estágio 

inicial do estudo, foi mobilizado devido à redução do Ph, restando como produto a 

pirita. 

 A microtomografia mostrou-se útil para analisar a distribuição do tamanho 

médio dos poros, e como a porosidade era distribuída no interior da amostra, além da 

geração de modelos tridimensionais visuais associados a estes parâmetros. Contudo, 

deve ter-se cautela com os cálculos das propriedades petrofísicas como porosidade 

(aberta e fechada) e porosidade total, visto que os valores não são exatos, devendo-se 

utilizá-los apenas para fins comparativos (semi-quantitativos). 
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 A redução da porosidade observada com o decorrer do experimento mostra a 

complexidade dos processos associados a dissolução e precipitação de minerais e 

dos parâmetros que os governam (temperatura, ph, pressão de gás carbônico), visto 

que o resultado foi contra a hipótese inicial, onde se acreditava que a porosidade iria 

aumentar com a dissolução da rocha. Estas complexidades provavelmente têm efeito 

direto e são muito mais acentuadas em reservatórios saturados de gás carbônico ou 

onde são utilizadas técnicas de acidificação da matriz para aumentar a recuperação de 

óleo, como é o caso de alguns campos do pré sal.  

Por fim, conclui-se que a compreensão destes processos que ocorrem em 

microescala é complexa e requer mais estudos experimentais junto com simulações 

computadorizadas que poderiam auxiliar na caracterização de reservatórios 

carbonáticos e na aplicação de técnicas de recuperação avançada de óleo  
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