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A caracterização petrofísica computacional e a quantificação experimental da distribuição de 
fluídos com tomografia de raios X de alta resolução vêm sendo utilizadas em áreas de 
pesquisa relacionadas às Geociências recentemente nas últimas décadas. O projeto 77/14 - 
Sistemas Porosos Multiescalares é uma cooperação entre as instituições UFSC e UFRGS e 
tem como objetivo estimar a fase porosa e o potencial reservatório de rochas vulcânicas a 
partir da visualização tridimensional em softwares de análise de imagens digitais. A técnica 
baseia-se na aquisição e pré-processamento de imagens adquiridas a partir da 
microtomografia de raios X e caracterização das mesmas por meio dos softwares IMAGO e 
C3DE. O método indireto e não destrutivo produz imagens de escala micrométrica que 
permitem a visualização dos poros e suas conexões, sendo que a diferenciação das fases 
minerais se dá pelas variações da densidade do material, gerando diferentes coeficientes de 
atenuação que são correspondentes aos tons de cinza representados na projeção da amostra. 
O cálculo da porosidade se dá a partir do processo de segmentação da imagem em duas fases 
distintas: fase sólida e fase porosa. Comumente, a fase porosa é pintada de branco e a sólida 
de preto. A renderização do volume virtual 3D é realizada a partir do empilhamento das seções 
2D, sendo assim, a permeabilidade é passível de ser quantificada. A investigação do potencial 
reservatório de rochas vulcânicas vesiculares não é assunto comum quando se trata de 
reservatórios de petróleo. O estudo vigente envolve as rochas vulcânicas vesiculares 
provenientes de derrames básicos do tipo pahoehoe (amostra S4-2) e rubbly (amostra NP1A), 
seguidos de derrames ácidos (amostras SM02 e SM03) da Formação Serra Geral, no estado 
do Rio Grande do Sul. A partir da análise bidimensional e tridimensional das imagens com 
resolução de 27µm, os valores de porosidade variaram entre 0 e 5% e apenas uma amostra 
apresentou valores positivos de permeabilidade (NP1A). As outras amostras não apresentaram 
permeabilidade efetiva visível nessa resolução, pois não há conectividade entre os poros. As 
amostras apresentam porosidade do tipo primária vesicular e microvesicular e secundária por 
amígdalas e fraturas. A posterior percolação de soluções pós-deposicionais durante eventos de 
hidrotermalismo promoveu a cimentação de minerais ao longo das fraturas e dentro dos poros, 
que culminou em uma redução da porosidade primária. Em um sistema petrolífero hipotético, é 
mais provável que essas rochas atuem como rochas selantes, porém apresentam potencial 
reservatório futuro, caso algum evento tectônico ou de dissolução influencie na percolação de 
fluidos. Porosidade e permeabilidade são as principais propriedades petrofísicas para o estudo 
da engenharia de reservatórios e o entendimento dessas propriedades em rochas vulcânicas 
dá suporte para uma melhor compreensão sobre as estruturas de tais rochas, sendo que, 
atualmente, informações sobre este tipo são escassos na literatura. 
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