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1. INTRODUÇÃO 

 

A descoberta dos reservatórios petrolíferos nos intervalo Pré-sal acarretou em um 

extenso estudo de rochas carbonáticas no Brasil. Reservatórios com tais rochas têm como 

características alta heterogeneidade, com grandes variações em suas propriedades 

petrofísicas, como porosidade e permeabilidade. Dentre as rochas carbonáticas, o 

interesse do presente estudo está direcionado às coquinas, considerando que as amostras 

em questão foram obtidas em um afloramento da Formação do Morro do Chaves, 

pertencente à Bacia Sergipe-Alagoas. Tal formação é morfologicamente análoga às do 

Pré-sal da Bacia de Santos, e algumas de suas propriedades podem ser consideradas 

similares. 

Em engenharia de reservatórios, a análise do comportamento destas rochas é 

realizada usualmente por simulação numérica de escoamento de fluidos sobre a mesma. 

No entanto, há uma exigência computacional demasiadamente alta simular volumes do 

tamanho de um plugue, devido à complexidade das malhas, que são comumente geradas 

pelo método de elementos finitos (“Finite Element Method” – FEM). A fim de minimizar 

o custo computacional, uma opção viável é reduzir o volume a ser simulado. Entretanto, 

é fundamental que, mesmo reduzindo o volume, as propriedades petrofísicas deste 

mantenham-se representativas da amostra em sua forma integral.  

Este volume é denominado Volume Elementar Representativo (“Representative 

Elementary Volume” – REV). Seu estudo foi consideravelmente ampliado na última 

década com o desenvolvimento da petrofísica digital, em que se possibilitou a 

reconstrução tridimensional da amostra, a partir de imagens geradas por microtomografia 

de raios X.  Dessa forma, viabilizou-se uma análise mais detalhada da estrutura porosa da 

rocha e de suas propriedades. Contudo, há uma limitação computacional associada tanto 

à reconstrução digital da amostra, quanto à simulação numérica. Por tal motivo, o estudo 

do REV torna-se relevante, considerando que o mesmo permite obter propriedades 

petrofísicas similares ao volume total da amostra analisada, principalmente para fins de 

simulação e estimativa de permeabilidades absolutas e relativas. 
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1.1 Motivação e Objetivos 

A análise de Volume Elementar Representativo é essencial para o estudo de 

parâmetros petrofísicos de rochas altamente heterogêneas, como as carbonáticas. Estes 

parâmetros, mesmo medidos em laboratório através de experimentos com amostras 

coletadas do reservatório, ou a partir de simulação numérica após reconstrução digital da 

mesma, podem variar de acordo com a escala a ser utilizada. Assim, para atingir um grau 

de confiabilidade ao reduzir o volume da amostra – visando o aprimoramento de 

simulações numéricas – é imprescindível que as dimensões da amostra a ser estudada 

estejam acima da escala de heterogeneidades. O volume reduzido, portanto, deve ser 

representativo do volume original para uma determinada propriedade petrofísica. 

Há dois objetivos para o presente estudo. O primeiro consiste em apresentar um 

método para a elaboração gráfica das curvas de REV para a porosidade e determinação 

dos valores de tais volumes referentes a cada amostra com seu respectivo tamanho de 

pixel. O segundo reside numa análise comparativa dos resultados obtidos, observando a 

influência de determinados parâmetros (tamanho de pixel das imagens e níveis de 

confiança dos intervalos) no REV das amostras.  

 

1.2 Estruturação do Trabalho 

O trabalho foi organizado de tal forma que facilite o entendimento do que está 

sendo estudado. O Capítulo 2 revisa os conceitos teóricos necessários para a assimilação 

do método a ser executado. Isso inclui a definição de parâmetros petrofísicos, 

diferenciando os tipos básicos de porosidade. Em seguida, serão apresentadas as 

definições de Volume Elementar Representativo, e outros conceitos essenciais para este 

trabalho. 

Já no Capítulo 3 é explicado a metodologia a ser abordada neste presente estudo, 

desde o compilamento das imagens obtidas pela microtomografia até a aquisição de 

dados. 

No Capítulo 4 será realizada a análise estatística dos dados obtidos no capítulo 

anterior, possibilitando a geração das curvas de REV e a determinação de seus valores 

para cada amostra. 

Por fim, o Capítulo 5 finaliza o estudo apresentando as conclusões a partir dos 

resultados adquiridos, propondo os possíveis trabalhos a serem seguidos posteriormente. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Propriedades da Rocha 

As reservas de petróleo se concentram, majoritariamente, em rochas sedimentares, 

formadas a partir da deposição de sedimentos. Após a sedimentação, com o aumento da 

pressão e temperatura, inicia-se o processo da diagênese, em que há a compactação e 

litificação. A matéria orgânica contida nessas rochas, chamada de querogênio, é a 

responsável pela geração de petróleo. Com alteração térmica, esse querogênio – que pode 

ter origem tanto continental, como marinha ou lacustre – transforma-se em 

hidrocarbonetos (GROTZINGER et al. 2006) 

Para um melhor entendimento da estrutura do meio poroso de uma rocha 

sedimentar, é necessário definir o conceito de um parâmetro petrofísico primordial para 

este estudo, a porosidade.  

 

2.1.1 Porosidade 

Segundo AHR (2008), a porosidade de uma rocha é a medida da capacidade da 

mesma de armazenar fluidos, consequentemente é uma das principais propriedades em 

Engenharia de Reservatórios. Quantitativamente, é a razão entre volume poroso da rocha 

e o volume total da mesma: 

 

𝛷 = (
𝑉𝑝

𝑉𝑡
) . 100                                                              (2.1) 

 

onde 𝑉𝑝 é o volume poroso, e 𝑉𝑡 é o bulk volume, ou volume total da rocha. Logo: 

 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑠 + 𝑉𝑝                                                               (2.2) 

 

onde 𝑉𝑠 é o volume de sólido. Volume poroso é definido como o espaço vazio presente 

na rocha que pode ser preenchido por qualquer fluido presente no reservatório, como por 

exemplo, água, óleo ou gás, como pode ser observado na figura 1. Todavia, o excesso de 

cimentação na rocha pode gerar isolamento de poros, que por consequência não 



4 
 

contribuem para o escoamento. Em vista disso, define-se como porosidade efetiva (𝛷𝑒) 

aquela em que são considerados apenas os poros interconectados. Quando todos os poros 

da rocha são contemplados, denomina-se de porosidade absoluta. 

 

 

Figura 2.1 – Seção transversal de uma amostra de rocha (Fonte: ROSA et al. 

2006). 

 

É necessário ressaltar outra classificação de porosidade, no que diz respeito à sua 

origem:  

i. Porosidade primária: É aquela formada durante o processo de 

sedimentação, ou seja, na deposição do material sedimentar. 

ii. Porosidade secundária, ou induzida: É formada após a deposição dos 

sedimentos, através de processos como diagênese. Consideravelmente 

importante em rochas carbonáticas, devido a dissolução da rocha, em que 

a calcita e dolomita são lixiviadas pelas águas subterrâneas. 

 

2.2 Volume Elementar Representativo (REV) 

Segundo ARCHIE (1950), rochas permeáveis são, por natureza, heterogêneas, e 

os parâmetros petrofísicos, como a porosidade e a permeabilidade absoluta, muitas vezes 

variam consideravelmente dentro de um volume, ainda mais do ponto de vista 

microscópico. Por consequência, a amostragem em um volume que seja estatisticamente 

representativo é necessária para determinar as propriedades contínuas adequadas para a 

caracterização e previsão do reservatório (VIK et al, 2013). 
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 O Volume Elementar Representativo (REV) pode ser definido como o mínimo 

volume de uma amostra a partir da qual um dado parâmetro se torna independente do 

tamanho da amostra. De acordo com BEAR (1972), o mesmo tem que ser grande o 

suficiente para representar as características e heterogeneidades da amostra, e o menor 

possível quando comparado ao volume total. REV pode ser interpretado como a porção 

representativa do meio, de modo que, quando selecionamos o mesmo volume em partes 

diferentes da amostra, o valor médio do parâmetro petrofísico não varia 

significativamente (FERNANDES et al. 2012). 

   

 

Figura 2.2 – Método de estimação de REV por subdivisões do volume original da 

amostra. Baseando-se na escolha da permeabilidade absoluta como propriedade 

definidora do REV, constrói-se a curva apresentada no canto inferior direito, que 

objetiva a escolha do melhor valor para caracterização do REV de tal forma a se evitar 

as flutuações nos valores estimados, apresentadas na curva situada no canto inferior 

esquerdo. (Fonte: modificado de OLIVEIRA et al., 2014). 

 

 Estudos indicam que a variabilidade das medições diminui conforme se 

aumenta o tamanho amostral. Tal comportamento é verificado na figura 2.2 acima. Se a 

escala de medição não englobar o REV, grandes variações serão observadas, o que indica, 

do ponto de vista geoestatístico, problemas de dimensões amostrais insuficientes. 
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Portanto, ao aumentar o tamanho do volume amostral, há uma tendência de estabilização 

da propriedade analisada ao se atingir o volume representativo, em que propriedades 

macroscópicas se tornam relativamente insensíveis a pequenas mudanças de volumes, 

obtendo-se as medidas de tais propriedades com alto grau de confiabilidade (CORBETT 

et al, 1999). 

 Todavia, o REV pode divergir dependendo da propriedade que está sendo 

analisada. (VIK et al, 2013). AL-RAOUSH et al. (2010) concluíram que o REV da 

porosidade é menor do que de outros parâmetros petrofísicos microscópicos, como a 

distribuição do tamanho das partículas (particle size distribution), razão de vazio local 

(local void ratio), e número de contatos (particle coordination number). Uma abordagem 

eficiente de se examinar o REV é através de análise em diferentes escalas, ou seja, medir 

parâmetros petrofísicos em diversas escalas do material estudado. (VIK et al, 2013a). 

 

2.3 Contexto Geológico das Amostras 

Em virtude das descobertas de reservas de petróleo em coquinhas lacustres nos 

intervalos do Pré-sal, na Bacia de Santos, houve uma mobilização, tanto da comunidade 

acadêmica, quanto da indústria do petróleo em entender o comportamento de 

reservatórios deste tipo. Logo, uma forma de analisá-las é estudar formações análogas, 

como por exemplo, as da Formação do Morro do Chaves, na Bacia Sergipe-Alagoas. 

 

2.3.1 Bacia de Sergipe-Alagoas 

 A Bacia Segipe-Alagoas está localizada na margem continental da região nordeste 

do Brasil, conforme ilustrado na figura 2.3. A área total da mesma é de 44.370 km², sendo 

12.620 km² na porção terrestre, e 31.750 km² em mar até a cota batimétrica de 3.000 m. 

Apresenta forma alongada na direção nordeste com 350 km de extensão, e largura média 

de 35 km. É limitada ao norte com a Bacia de Pernambuco-Paraíba pelo Alto de 

Maragogi, e a sul com a Bacia de Jacuípe pelo sistema de falhas do Vaza-Barris na porção 

oceânica e pela Plataforma de Estância na porção emersa. Limita-se a oeste pelo 

embasamento cristalino precambriano, marcado por um sistema de falhas distensionais 

(HAESER, 2017).  
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Apesar de haver um limite interno entre as sub-bacias de Segipe e Alagoas, pelo 

Alto de Japoatã-Penedo, o mesmo não caracteriza um divisor de bacias como um todo, 

pois está restrito a apenas à porção emersa e de águas rasas, não se prolongando até o 

bloco baixo da charneira Eoalagoas. Outra razão, é que, em águas profundas, não ocorre 

nenhuma feição geológica que justifique um limite entre as bacias. (CAMPOS NETO et 

al. 2007). 

 

 

Figura 2.3 – Localização da Bacia Sergipe-Alagoas (Fonte: HAESER, 2017). 

  

A bacia Sergipe-Alagoas é a bacia da margem leste brasileira que apresenta a mais 

completa sucessão estratigráfica, podendo ser reconhecidas cinco supersequências, 

denominadas Supersequência Paleozoica, Pré-Rifte, Rifte, Pós-Rifte e Drifte, que podem 

ser analisadas através das cartas estratigráfica referentes as sub-bacias Segipe e Alagoas. 

Como há diferenças no preenchimento sedimentar e estilo tectônico entre as porções de 

Sergipe e Alagoas, foram elaboradas duas cartas estratigráficas, uma para cada sub-bacia. 

 

2.3.2 Formação Morro do Chaves 

A região de interesse desta bacia é a Formação Morro do Chaves, onde foram 

retiradas as amostras em questão. Tal formação pertence a Supersequencia Rifte, sendo, 

portanto, marcado pela subsidência mecânica, consequência do rifteamento entre 

América do Sul e África, no início do período Cretáceo (CAMPOS NETO et al. 2007). 
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Figura 2.4 – Seção geológica do Campo de Pilar, Bacia Segipe-Alagoas (Fonte: 

modificado de Borba, 1998 apud MILANI et al. 2003). 

 A Formação Morro do Chaves consiste em pacotes de conglomerados, rochas 

carbonáticas (coquinas) e arenitos com bivalves e folhelhos, de idade Jiquiá, com 

espessura mínima de 50 m e máxima de 350 m, e que foram depositadas 

concomitantemente as rochas siliciclásticas da Formação Coqueiro Seco (AZAMBUJA, 

1998). As coquinas desta formação têm a calcita como principal componente 

mineralógico, e são compostos majoritariamente de conchas de moluscos. Pela figura 2.4, 

nota-se padrão complexo de falhamentos no Campo de Pilar, como exemplo, que 

segmenta a acumulação numa série de blocos independentes. Neste campo, a acumulação 

de petróleo encontra-se nos reservatórios da Formação Coqueiro Seco e Formação 

Penedo.  

Depósitos semelhantes podem ser encontrados nos reservatórios petrolíferos em 

subsuperfície da Bacia de Espírito Santos, Campos, Santos e na bacia do Congo, na costa 

oeste africana, onde apresentam a mesma idade geológica do final do Barremiano ao 

início do Aptiano. (CÂMARA, 2013). 

 

2.3.3 Coquinas 

 Coquinas são rochas sedimentares carbonáticas. Assim sendo, são compostas 

majoritariamente de minerais carbonáticos, como por exemplo, a calcita ou aragonita, que 

são diferentes formas cristalinas do carbonato de cálcio (𝐶𝑎𝐶𝑂3), ou dolomita 

(𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2), principal componente dos dolomitos. 
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As rochas carbonáticas formam-se de acumulação de minerais carbonáticos 

precipitados por processos orgânicos e inorgânicos. Como essa precipitação ocorre 

devido a minerais presentes na água do mar, como cálcio e carbonato providos do 

intemperismo de calcários no continente, rochas carbonáticas são abundantes 

(GROTZINGER et al. 2006). Dissoluções de tais minerais ocorrem devido a solubilidade 

dessas rochas em solução de água e ácidos fracos, podendo gerar poros de dimensões 

elevadas. O aumento dessa porosidade, apesar de ser capaz de armazenar mais 

hidrocarbonetos, gera altas heterogeneidades, devido aos diferentes tamanhos e origens 

dos poros, que dificultam o estudo de tais rochas, já que há um certo grau de 

imprevisibilidade no comportamento das mesmas.  

A porosidade de reservatórios carbonáticos tem porosidade de cerca de 5-10%, em 

comparação a reservatórios areníticos que chegam a 15-30% (AHR, 2008). Apesar da 

porosidade ser menor, em comparação com rochas areníticas, carbonáticas podem possuir 

elevada permeabilidade, devido a quantidade de fraturas da rocha, representando assim 

uma boa qualidade de reservatório. 

 Em se tratando de ambientes marinhos rasos, sedimentos carbonáticos tendem a 

ser bioclásticos, ou seja, foram originalmente secretados como conchas em processos 

bioquímicos de organismos que estavam presentes tanto próximos a superfícies quanto 

no fundo de oceanos (GROTZINGER et al. 2006). 

 Em vista disso, coquinas são compostas essencialmente por conchas, ou 

fragmentos de conchas, de moluscos e outros invertebrados marinhos. Pela classificação 

de DUNHAM (1962), as coquinas pertencem ao grupo grainstone, pois são rochas 

carbonáticas suportadas por grãos, com poucas partículas de silte e argila. 

 Os principais ambientes de sedimentação de para as coquinas são parálicos, lago, 

estuários, praias, planície de maré e marinho. Neste estudo, as coquinas são de ambiente 

lacustre, onde ondas e tempestade são os principais agentes transportadores. (CASTRO, 

1988). 

 

2.4 Microtomografia computadorizada de raio X (μCT) 

A microtomografia computadorizada de raio X (μCT) é uma técnica de 

imageamento que consiste na emissão de raio X em objetos para a criação de imagens 
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transversais dos mesmos com a finalidade de reconstruí-los virtualmente em modelos 

digitais 3D. O prefixo “micro” é empregado para indicar o tamanho de pixes das imagens 

geradas. Devido a este tamanho, tal técnica é chamada também de tomografia de alta 

resolução. Como esta técnica não compromete a integridade da amostra, ela é chamada 

de um ensaio não destrutivo (NDT). 

 

 

Figura 2.5 – Etapas da técnica de microtomografia computadorizada de raios X (Fonte: 

modificado de LANDIS et al. 2010). 

 

 Todas as etapas deste procedimento estão ilustradas na figura 2.5 acima. 

Inicialmente, a amostra é submetida a emissões de raio X por uma fonte enquanto é 

rotacionada. Raio X tem como característica alta frequência, baixo comprimento de onda, 

e elevada capacidade de penetração. Ao incidir no objeto, a radiação eletromagnética é 

atenuada, seguindo a Lei de Lambert-Beer (FERNANDES et al. 2012).  

 

𝐼 = 𝐼𝑜𝑒−𝜇𝑥                                                          (2.3) 

 

onde I é a intensidade do feixe de raios X atenuada após atravessar o objeto, 𝐼𝑜 é a 

intensidade do feixe incidente no objeto, 𝜇 é o coeficiente de atenuação linear total do 

objeto, e x é a espessura do objeto. Após a incidência no objeto, as radiações são captadas 

pelo cintilador, que as transforma em luz visível, ou seja, fótons de luz. Há um detector 

destes fótons que projeta uma série de imagens referentes aos cortes transversais da 

amostra. Através de uma reconstrução tomográfica, gera-se as imagens transversais em 

2D, denominadas seções (“slices”). Por meio de um programa computacional, a 

sobreposição deste conjunto de imagens (“stack”) fornece a renderização de imagens 
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tridimensionais (3D), proporcionando uma maior facilidade para a análise da estrutura 

porosa da rocha (FERNANDES et al. 2012).  

Posteriormente à geração de imagens pela microtomografia, as mesmas ainda são 

submetidas a filtros. Ressalta-se a importância deste processo, pois resulta em uma 

melhora significativa na qualidade das imagens, substancial para a etapa de segmentação. 

 

2.4.1 Segmentação 

A segmentação consiste na partição da imagem em múltiplos segmentos. O 

objetivo é simplificar a imagem para auxiliar a análise da mesma. O procedimento se 

baseia em rotular cada pixel da imagem de acordo com uma determinada característica, 

como cor, intensidade ou textura. Assim sendo, pixels semelhantes teriam a mesma 

identificação, facilitando a visualização da imagem.  

Um método simples de segmentação é o Thresholding. Em tons de cinza, um valor 

de limiar (“threshold”), subdivide a imagem em duas partes, ou seja, cria uma imagem 

binária. Em petrofísica, tal método é, apesar de simples, eficiente, uma vez que se deseja 

separar na imagem a visualização apenas do que seria rocha e poro. 

Há uma ampla variedade de métodos para determinar o valor de limiar de uma 

imagem, conforme é apresentado no trabalho de HOERLLE et al. (2017). Para as 

amostras em questão, o método utilizado foi o de Otsu, que gera resultados satisfatórios 

em um período de tempo razoável. Detalhes sobre este método e outros, podem ser 

revisados no trabalho mencionado acima. 

 O valor de limiar é representado numa escala entre mínimo e máximo, inclusive, 

de 0 a 255, referente a níveis de cinza., sendo 0 (ou 0%) a ausência total, ou seja, o preto, 

e 255 (ou 100%), a presença total, indicando o branco. 

 

2.5 Conceitos Básicos de Estatística 

 Estatística é um ramo da matemática que lida com a coleta, análise, e interpretação 

de dados experimentais, visando a tomada de decisão. Dois métodos principais são usados 

em análise de dados. Um deles é a estatística descritiva: responsável por mostrar, 

descrever, ou resumir dados de forma significativa, contribuindo para uma análise mais 

detalhada sobre um conjunto de dados com, ao menos, uma característica em comum, 
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chamado de população. A vantagem da estatística descritiva está na ausência de incertezas 

nos valores adquiridos, pois utilizam-se dados de todo o universo. Como frequentemente 

não é possível obter dados completos da população de forma integral, mede-se subgrupos 

da mesma, isto é, amostras que serão empregadas para representar o universo de dados. 

Técnicas que nos permitem usar essas amostras como generalizações sobre as populações 

das quais as amostras foram extraídas, são chamadas de estatística indutiva. É, portanto, 

essencial que a amostragem seja feita de forma correta, a fim de representar o mais 

próximo de possível a população que se esteja trabalhando. 

 Para o presente trabalho, estatística indutiva foi aplicada, sendo que essa recorre 

a conceitos de teoria de probabilidades. Dados experimentais advindos de programas 

computacionais serão analisados a fim de entender o grau de representação dos mesmos 

sobre o fenômeno estudado. O estudo de REV exige um conhecimento básico de 

estatística, pois conceitos importantes de tal disciplina serão aplicados para a geração dos 

volumes estatisticamente representativos. Assim sendo, uma breve revisão, cujo 

desenvolvimento foi baseado no trabalho de COSTA NETO (2002), sobre tal ciência faz-

se necessária. 

 

2.5.1 Medidas de Tendência Central 

 Média representa uma das principais medidas de tendência central de uma 

distribuição de probabilidade ou de uma variável aleatória caracterizada por uma 

distribuição. Há diversos tipos de média, entretanto retrataremos as três principais, 

chamadas de médias de Pitágoras. São elas: aritmética; geométrica; e, harmônica. 

 A média aritmética (�̅�𝐴𝑟) é definida como o valor centrar de um conjunto discreto 

de número, e equivale à soma dos valores das amostras dividido pelo número de 

elementos amostrais. Por ser a mais usada tanto na comunidade científica quanto no 

cotidiano, a média aritmética é também chamada média amostral, ou, simplesmente de 

média (�̅�). Isso se dá pelo fato de que os outros tipos de média geram resultados mais 

adequados para situações mais específicas.  

 

�̅�𝐴𝑟 =
1

𝑛
(∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

)                                                          (2.4) 

 



13 
 

 A média geométrica (�̅�𝐺𝑒) é definida pela raiz enésima do produto de n valores 

amostrais, conforme demonstra a equação (2.5). As aplicações para tal média incluem 

crescimento populacional e cálculos geométricos. 

 

�̅�𝐺𝑒 = (∏ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑛

                                                         (2.5) 

 

 A média harmônica (�̅�𝐻𝑎) é definida pelo número de elementos amostrais dividido 

pelo inverso da soma dos valores das amostras. Resultados mais satisfatórios para a média 

harmônica ocorrem em circunstâncias em que se deseja calcular a média de taxas. 

 

�̅�𝐻𝑎 =
𝑛

∑
1
𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

                                                         (2.6) 

 

 A �̅�𝐴𝑟 é a maior das três, seguida pela �̅�𝐺𝑒, e por fim, pela �̅�𝐻𝑎. A relação entre as 

médias de Pitágoras está descrita na inequação a seguir: 

 

𝑚𝑖𝑛 ≤ �̅�𝐻𝑎 ≤ �̅�𝐺𝑒 ≤ �̅�𝐴𝑟 ≤ 𝑚𝑎𝑥                                       (2.7) 

 

 Assim como a média, mediana e moda são outras duas medidas de tendência 

central.  

 A mediana (md) representa o valor central após o ordenamento do conjunto de 

dados. A vantagem da mesma em relação à média, é que essa técnica representa o valor 

central com mais robustez na presença de outliers, isto é, valores atípicos, que tendem a 

distorcer a tendência central. A média é mais sensíveis a valores muito baixos ou altos, 

logo, a mediana apresenta uma melhor indicação do valor central em casos com alta 

distorção. 

 A moda amostral (mo) é o valor que ocorre que com mais frequência em um 

conjunto de dados. A moda pode não existir, quando todos ocorrem com a mesma 

frequência, e mesmo que exista, pode não ser única, quando há mais de um elemento com 

frequência máxima.  
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 Há uma relação empírica que relaciona estas três medidas de tendência central 

(média, mediana e moda) para curvas de frequência unimodal (uma única moda) 

moderadamente assimétricas: 

 

�̅� − 𝑚𝑜 = 3(�̅� − 𝑚𝑑)                                                (2.8) 

 

 A figura 2.6 a seguir ilustra a relação entre as três medidas para diferentes 

distribuições. 

 

 

Figura 2.6 – Comparação das medidas de tendência central em diferentes distribuições. 

(a) Distribuição perfeitamente simétrica. (b) e (c) Distribuições assimétricas, enviesadas 

para à esquerda e direita, respectivamente (Fonte: MUNIZ, 2014) 

 

2.5.2 Variância amostral 

 A variância é uma medida de dispersão, e como tal, caracteriza o grau de variação 

existente no conjunto de dados. Sendo mais específico, é a expectativa de desvio 

quadrático de uma variável aleatória de sua média. Dessa forma, é fundamental na teoria 

de estatística. É apresentada pela equação (2.9). 

  

𝑠2 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)²𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
                                                    (2.9) 

 

 A divisão por n – 1 só é realizada em variâncias amostrais. Se o conjunto de dados 

representasse toda a população, a divisão seria apenas por n. Essa é a chamada Correção 

de Bessel. 
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2.5.3 Desvio-padrão amostral 

 O desvio-padrão é uma medida que quantifica a variação de um conjunto de dados. 

Uma das dificuldades da variância seria sua unidade quadrática, que torna pouco intuitiva 

para o entendimento de seu significado. Esse problema é sanado com o conceito de desvio 

padrão, pois sua unidade é igual a do valor da amostra. Matematicamente, o desvio-

padrão é a raiz quadrada da variância. 

 

𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)²𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
                                                    (2.10) 

 

2.5.4 Coeficiente de Variação 

 Também chamado de desvio-padrão relativo, o coeficiente de variação é uma 

medida da dispersão de uma distribuição de probabilidade ou frequência. Por definição, 

é a razão entre a raiz quadrada da variância, ou seja, o desvio-padrão, e a média amostral.  

 

𝐶𝑣 =
𝜎

�̅�
                                                                (2.11) 

 

 Uma vantagem em sua utilização está em caracterizar a dispersão dos dados em 

termos relativos a seu valor médio. Segundo VIK et al. (2013a), o coeficiente de variação 

é um número adimensional que mede variabilidade amostral. Assim sendo, é usualmente 

utilizado para estimar o grau de heterogeneidade da amostra. Quanto maior o valor deste 

coeficiente, mais heterogênea é a amostra. 

 

2.5.5 Intervalo de Confiança (IC) 

 Em estatística indutiva, deseja-se frequentemente estimar o real valor de um 

parâmetro. Esta estimativa pode ser por ponto, em que se é estimado um valor único, ou 

por intervalo. Entende-se por estimativa por intervalo como uma construção de um 

intervalo em torno de uma estimativa por ponto, de modo que esse intervalo tenha uma 
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probabilidade conhecida de conter o verdadeiro valor do parâmetro. Tal intervalo é 

chamado de Intervalo de Confiança (IC). 

O nível de confiança do intervalo equivale à probabilidade deste de conter o valor 

real do parâmetro. Costuma-se definir o nível de confiança como 1 – α, sendo α o erro 

associado à estimação do intervalo. 

 O IC usualmente é considerada simétrica em probabilidade. Isto significa que a 

probabilidade do parâmetro não estar presente no intervalo é de  α /2 para esquerda, e α/2 

para a direita. O intervalo é representado da seguinte forma: 

 

𝑃(�̅� − 𝑒𝑜 ≤ 𝜇𝑝 ≤ �̅� + 𝑒𝑜) = 1 − 𝛼                                    (2.12) 

 

 Sendo �̅� − 𝑒𝑜 e �̅� + 𝑒𝑜 os limites do intervalo de confiança. A semiamplitude do 

intervalo 𝑒𝑜 é definido por:  

 

𝑒𝑜 = 𝑧𝛼/2

𝜎

√𝑛
                                                          (2.13) 

 

onde 𝜎 é o desvio-padrão, n é tamanho da amostra, e 𝑧𝛼/2 é a variável normal reduzida. 

Substituindo a definição de 𝑒𝑜 na equação (2.12), temos: 

 

𝑃 (�̅� − 𝑧𝛼 2⁄

𝜎

√𝑛
≤ 𝜇𝑝 ≤ �̅� + 𝑧𝛼/2

𝜎

√𝑛
) = 1 − 𝛼                             (2.14) 

 

 Conclui-se, dessa forma, que a probabilidade de o intervalo conter o parâmetro 

desconhecido, que é a média populacional 𝜇𝑝, equivale a 1 – 𝛼. 

 

2.5.6 Regressão 

 Em análise de dados experimentais, comumente surge a necessidade de averiguar 

se a posição dos pontos obtidos experimentalmente, que estão espalhados em um 

diagrama de dispersão, sugerem um relacionamento funcional entre as variáveis. Assim 

sendo, regressão é uma técnica que permite inferir a relação de uma variável dependente 

com uma, ou mais, variáveis independentes. 



17 
 

Logo, ao elaborar uma linha de tendência linear, o processo é chamado de 

regressão linear simples. Se houver mais de uma variável independente, denomina-se 

regressão linear múltipla. É possível ainda que a regressão não seja linear, ou seja, outra 

função pode representar a relação entre as variáveis. Dos tipos de regressão não linear, 

ressalta-se as seguintes: polinomial, em que um polinômio de ordem superior a 2 é 

aplicado, útil para analisar um conjunto grande de dados; exponencial; e logarítmica. 

Caso a linha de regressão não seja conhecida de antemão, ela pode ser inferida juntamente 

com os parâmetros, através da técnica de análise de melhoria. 

Mesmo que haja uma linha de tendência que represente o comportamento dos 

dados experimentais, haverá uma variação em torno da mesma, devido à existência de 

uma variável aleatória, denominada variação residual. 

Por fins didáticos, tomaremos como exemplo a regressão linear simples para 

explicar o procedimento. O modelo linear é representado da seguinte forma: 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝜀                                                       (2.15) 

 

Os parâmetros 𝑎 e 𝑏 são chamados de coeficientes de regressão linear, e 𝜀 é o 

componente de variação aleatória em y, que corresponde às ordenadas dos pontos 

experimentais. Para obter o valor correspondente a da reta estimada, temos: 

 

�̂� = 𝑎 + 𝑏𝑥                                                            (2.16) 

 

Sendo �̂� equivalente a 𝑦 − 𝜀. Há diversos métodos para se adquirir os valores dos 

coeficientes de regressão linear a fim de obter a melhor regressão possível. O método 

mais amplamente usado é o Método dos Mínimos Quadrado (MMQ). O MMQ tem como 

objetivo minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados 

observados, sendo tais diferenças denominadas de resíduos. Nota-se, pela figura 11, que 

se deseja minimizar a distância entre a reta e os pontos experimentais. 
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Figura 2.7 – Aplicação do Método dos Mínimos Quadrados, em que se deseja 

minimizar a distância entre a reta e o ponto observado (Fonte: COSTA NETO, 2002). 

 

 Um elemento importante para averiguar se a regressão é representativa dos pontos 

experimentais é o coeficiente de determinação, também denominado R² (lê-se R 

quadrado). R² é uma medida do ajuste entre os valores observados e os estimados pela 

regressão, ou seja, da qualidade do modelo em relação à sua habilidade em estimar 

corretamente os valores da varável dependente. O valor do mesmo varia de 0 a 1, dessa 

forma, é representado em porcentagem. Quanto mais próximo a 1 (ou 100%), melhor é o 

modelo estatístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

O método a ser utilizado no estudo será abordado neste capítulo. Inicialmente, será 

apresentada uma breve introdução do programa a ser usado, o Simpleware ScanIP®. Tal 

programa será responsável pela realização das seguintes etapas: importação das imagens 

obtidas pela microtomografia, em que gerará as reconstruções digitais das amostras; 

segmentação; e, o cálculo da porosidade Em seguida, o programa Microsoft Excel 2016® 

será empregado para a aquisição dos gráficos de REV e suas respectivas regressões. 

Dados estatísticos serão adquiridos pelo programa Statistica 7.0®. Todas as etapas estão 

ilustradas na figura 3.1 a seguir. 

 

                       

Figura 3.1 – Fluxograma da metodologia aplicada no estudo. 

 

Conforme mencionado por VIK et al. (2013), um método eficiente de se analisar 

o REV é estudar uma propriedade de uma amostra em diferentes dimensões. Dessa forma, 

o método aplicado neste estudo consiste em subdividir cada amostra em oito partes, 

calculando o parâmetro petrofísico – neste caso, a porosidade – dos subvolumes em cada 

subdivisão.  

Para tornar todos esses processos viáveis de uma perspectiva computacional, é 

necessário um computador robusto, com elevada memória e capacidade de 

Importação
das imagens

Segmentação
das imagens

Cálculo da 
Porosidade

Subdivisão das 
Amostras

Análise
Estatística dos 

Dados
Curvas de REV
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processamento. A configuração do computador utilizado durante todas as etapas do 

estudo está descrita na tabela abaixo. 

 

Tabela 3.1 –  Configuração do computador utilizado. 

Sistema operacional Microsoft ® Windows™ 10 Pro de 64 bits 

Processador Intel ® Xeon™ CPU E5-2603 v4 @1.7 Ghz 
(2 Processadores) 

Memória RAM (Random Acess Memory) 256 GB 

Placa de vídeo NVIDIA ® Quadro™ M4000 

 

3.1 Amostras 

 Para o estudo, foram obtidas duas amostras de coquinas da Formação Morro do 

Chaves, chamadas 1-18B e 1-19B, observadas na figura 3.2. Conforme mencionado 

anteriormente no capítulo 1, há duas resoluções espaciais para as amostra 1-18B, com 

pixel de 16,03μm e de 9,97μm. A outra amostra, 1-19B, possui duas resoluções, com pixel 

de 18,87μm e de 9,97μm. Os plugues das amostras são de forma cilíndricas com 

aproximadamente 3,5cm de diâmetro e 3,4cm de altura. O equipamento de μCT usado foi 

o SkyScan1173 da Bruker, pertencente ao Laboratório de Instrumentação Nuclear 

(LIN/COPPE/UFRJ). O equipamento foi calibrado com a voltagem de 130 kV e 61μA. 

Os plugues foram rotacionados 360° com inclinação angular de 0,5° (HOERLLE et al, 

2017).  

 

 

Figura 3.2 – Plugues das amostras coletadas, em escala (Fonte: modificado de 

HOERLLE et al. 2017). 
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3.2 Introdução ao ScanIP 

 O Simpleware ScanIP® é um programa computacional de processamento de 

imagens 3D e geração de modelos, desenvolvido pela Synopsys Inc, com a finalidade de  

visualizar, analisar, e segmentar imagens tridimensionais oriundas de ressonâncias 

magnéticas, tomografias computadorizadas (Computed Tomography – CT), e 

microtomografias. O programa é direcionado, principalmente, para a área de desenho 

assistido por computador (“Computer-aided Design” – CAD), fluidodinâmica 

computacional (“Computational Fluid Dynamics” – CFD), análise de elementos finitos 

(“Finite Element Analysis” – FEA), e impressão em 3D. Há diversas aplicações para o 

programa, que incluem: ciência dos materiais; ensaios não destrutivos (NDT); e 

petrofísica, que é o interesse do presente estudo. 

O programa é utilizado na indústria de óleo e gás para a reconstrução de modelos 

de escaneamentos de amostras de rochas. As imagens, geralmente obtidas por CT ou μCT, 

podem ser importadas e visualizadas, permitindo uma ampla exploração da rede de 

porosa.  

 

3.3 Importação das imagens 

 Primeiramente, deve-se importar o conjunto de imagens (“stack”) que será a base 

para a reconstrução digital da amostra. Após selecionar o conjunto desejado, precisa-se 

definir o tamanho de pixel da amostra a ser estudada. 

 Nota-se, pela figura 3.3, que a interface do programa permite a visualização da 

reconstrução digital pelas três seções ortogonais (xy, xz, e yz), e ainda 

tridimensionalmente. Apesar do plugue se encontrar em formato cilíndrico, a amostra foi 

reconstruída sob a forma de um cuboide, com o propósito de facilitar sua posterior 

subdivisão. 
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Figura 3.3 – Visualização da amostra reconstruída em 3D e em seções pelas vistas 

ortogonais xy, xz,e yz. 

 

3.4 Segmentação 

As duas amostras deste presente estudo foram analisadas por HOERLLE et al. 

(2017), logo os valores de limiar já foram estabelecidos pelos mesmos. Portanto, os 

valores de limiar utilizados e as dimensões dos cuboides estão apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 3.2 – Dados de valores de limiar e dimensões dos cuboides referentes às amostras. 

Amostras 
Tamanho de 

Pixel (μm) 

Valor de 
Limiar 

("Threshold") 

Dimensões Volume Total 
(mm³) x y z 

1-18B 
16,03 101 24,38 23,61 25,82 14.867,13 

9,97 80 26,08 21,75 21,31 12.282,87 

1-19B 
18,87 47 25,08 23,40 33,42 19.610,14 

9,97 52 25,77 23,30 30,90 18.565,48 

 

Diversos tipos de processamentos de imagens são disponibilizados pelo programa, 

como cortes e segmentação. Para introduzir o valor de limiar à reconstrução da amostra, 

seleciona-se a opção threshold, definindo o valor referente a amostra em estudo no limite 

superior (“upper value”). 

Após o estabelecimento de um valor de limiar, o programa gera uma máscara 

(“mask”) que representa o domínio para a geração da malha. As máscaras que são geradas 
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pelo intervalo de 0 a um valor de limiar determinado correspondem ao sistema poroso. 

No intervalo oposto, de 255 ao valor de limiar, o volume sólido é representado. A partir 

desta máscara gerada do sistema poroso da amostra, que o cálculo do valor de porosidade 

é realizado na etapa subsequente. 

 

3.5 Cálculo da porosidade 

 Após realizar a segmentação da imagem, torna-se viável calcular a fração de 

volume (“volume fraction”) da amostra reconstruída, que expressa a porosidade da rocha. 

Há outras opções de medidas que podem ser calculadas em relação à máscara gerada, 

incluindo  o volume (no caso, corresponde ao volume poroso da amostra), área 

superficial, e a massa específica média. 

Para a determinação da porosidade total de uma amostra digitalmente 

reconstruída, o cálculo a ser realizado é razoavelmente simples, considerando que é 

apenas a razão entre o número de voxels do sistema poroso, e o número de voxels total da 

amostra, desconsiderando o fundo (background). Caso deseja-se calcular a porosidade 

efetivamente conectada, utiliza-se o número de voxels interconectados ao invés do 

número de voxels sistema poroso como um todo. 

 

𝜙𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 ;    𝑖 = 𝐸𝑓𝑓, 𝑀𝑜𝑑                                         (3.1) 

 

onde ϕ é a porosidade (%) e i pode representar o modelo do sistema poroso efetivamente 

conectado (Eff) ou do modelo do sistema poroso total (Mod), sendo 𝑁𝑖 é o número de 

voxels, de cada modelo α, dependendo do índice selecionado, e 𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 o número de voxels 

totais no modelo tridimensional da amostra. 

Além de possibilitar tais cálculos mencionados, o programa indica, a partir da 

ferramenta mask statistics, dados estatísticos referentes a máscara gerada, como por 

exemplo, o número de voxels, e quais estão em contato entre si. 

 

3.6 Subdivisão das amostras 

 Segundo o método proposto por VIK et al. (2013a), para a análise de REV de uma 

amostra, a mesma deverá ser subdivida para averiguar o comportamento de cada 
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propriedade em diferentes dimensões. Nota-se, pela figura 3.4, que o programa permite 

secionar simultaneamente os três eixos ortogonais: x, y, e z.  

 

 

Figura 3.4 – Exemplo de secionamento de uma amostra no programa. 

 

  Para a etapa de subdivisão da amostra, dois métodos foram aplicados. 

Primeiramente, foram realizadas três partições, uma em cada eixo ortogonal. Enfatiza-se 

que, a cada etapa de secionamento, a porosidade de cada subvolume resultante é 

calculada. O procedimento consiste em, após o cálculo da propriedade referente à amostra 

inteira (vide figura 3.5), secioná-la em apenas um dos eixos ortogonais por vez. Cada 

parte secionada recebeu um rótulo para identificação, sendo o volume inicial rotulado 

convenientemente de “0”. 

 

 

Figura 3.5 – Amostra em dimensão original, com a denominação inicial dada. 
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Primeiramente, o eixo z é secionado, resultando em duas partes de volumes 

equivalentes, denominados de “0_1” e “0_2”. Em seguida, calcula-se a porosidade para 

cada partição obtida. 

 

 

Figura 3.6 – Amostra após primeiro corte, no eixo z, com as respectivas denominações 

para cada subvolume. 

 

Novamente, divide-se ambas as porções em dois, porém o eixo a ser repartido 

nesse segundo corte é o x. Os quatro elementos resultantes foram denominados: “0_11”; 

“0_12”; “0_21”; “0_22”. A localização de cada subvolume está ilutrada pela figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Amostra após segundo corte, no eixo x, com as respectivas denominações 

para cada subvolume. 
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 Por fim, é realizada uma terceira subdivisão, dessa vez no eixo y. 

Consequentemente, foram obtidas oito partições da amostra. A denominação dada a cada 

uma está de acordo com a figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 – Amostra após terceiro corte, no eixo y, com as respectivas denominações 

para cada subvolume. 

  

Após completar o cálculo da porosidade em todos os subvolumes de uma amostra, 

são adquiridos, no total, quinze dados experimentais, para tal amostra com seu respectivo 

tamanho de pixel. 

Com o intuito em obter um gráfico de REV o mais estatisticamente representativo 

possível, necessita-se aumentar o número de dados amostrais para melhorar a estimativa 

do parâmetro. Dessa forma, inicia-se o segundo método, que consiste em calcular a 

porosidade para:  

 1/3 de volume, adicionando-se três pontos experimentais (vide figura 3.9);  

 2/3 de volume, adicionando-se dois pontos experimentais (vide figura 3.10);  

 2/5 de volume, adicionando-se quatro pontos experimentais (vide figura 3.11); 

 3/5 de volume adicionando-se dois pontos experimentais (vide figura 3.12); 

 3/4 de volume, adicionando-se dois pontos experimentais (vide figura 3.13);  

 

Todos os secionamentos deste método foram realizados no eixo x. Com a 

finalização desta etapa, foram adquiridos 29 dados amostrais para a elaboração gráfica 

das curvas de REV por amostra (1-18B e 1-19B), para cada tamanho de pixel (16,06 e 

9,97μm para 1-18B; e, 18,87 e 9,97μm para 1-19B). 
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Figura 3.9 – Amostra após secionada em três partes no eixo x, resultando em três 

subvolumes com 1/3 do volume total. 

 

 

Figura 3.10 – Amostra após secionada em três partes no eixo x, resultando em 

dois subvolumes com 2/3 do volume total. 

 

 

Figura 3.11 – Amostra após secionada em cinco partes no eixo x, resultando em 

quatro subvolumes com 2/5 do volume total. 
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Figura 3.12 – Amostra após secionada em 5 partes no eixo x, resultando em três 

subvolumes com 3/5 do volume total. 

 

 

Figura 3.13 – Amostra após secionada em quatro partes no eixo x, resultando em 

dois subvolumes com 3/4 do volume total. 
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4. RESULTADOS 

 

A partir da metodologia abordada no capítulo anterior, pontos experimentais foram 

coletados para a porosidade em cada subvolume, e, dessa forma, torna-se viável a 

elaboração dos gráficos que representam o REV da amostra para tal propriedade. 

A tabela apresentando os dados amostrais coletados de porosidade se encontram no 

Anexo I do presente trabalho.  

 

4.1 Análise Estatística dos Dados 

 O conceito de REV está intrinsecamente relacionado à estatística, conforme foi 

descrito anteriormente no item 2.2 do capítulo 2. Para determinar então tal volume, o 

programa computacional Statistica 7.0® será responsável por exportar os parâmetros 

estatísticos. Dentre eles, serão necessários: as médias; mediana; desvio-padrão, variância; 

os intervalos de confiança, com níveis de 95% e 90%; e o coeficiente de variação. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros estatísticos para a porosidade, adquiridos pelo Statistica 7.0®. 

Amostra 1-18B 1-19B 

Tamanho de Pixel 16,03μm 9,97μm 18,87μm 9,97μm 

Média Aritmética 17,22% 16,13% 5,73% 13,04% 

Média Geométrica 17,21% 16,10% 5,70% 12,97% 

Média Harmônica 17,20% 16,07% 5,68% 12,90% 

Mediana 17,24% 16,25% 5,73% 12,72% 

Moda Múltipla Múltipla Múltipla Múltipla 

Desvio-padrão 0,55% 0,94% 0,55% 1,40% 

Variância 0,0031% 0,0089% 0,0031% 0,0197% 

Coef. de Variação 0,032 0,058 0,094 0,106 

 

Tabela 4.2 – Intervalos de confiança para a porosidade, com níveis de 90% e 95%, 

adquiridos pelo Statistica 7.0®. 

Amostra 1-18B 1-19B 

Tamanho dos Pixel 16,03μm 9,97μm 18,87μm 9,97μm 

N
ív

el
 d

e 
C

o
n

fi
an

ça
 

95% 
+ 17,43% 16,49% 5,94% 13,57% 

- 17,01% 15,77% 5,52% 12,51% 

90% 
+ 17,39% 16,43% 5,91% 13,48% 

- 17,04% 15,83% 5,56% 12,60% 
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Observa-se, pela tabela 3, que a média amostral e a mediana foram 

aproximadamente iguais. A comparação entre a média e a mediana nos fornece uma 

medida de assimetria da distribuição, demonstrando, dessa forma, que as distribuições 

amostrais em questão são simétricas. Nota-se ainda, que a amostra é multimodal, ou seja, 

apresenta múltiplas medidas de máxima frequência, conforme já era de se esperar, 

levando-se em consideração o número de pontos experimentais coletados. Verifica-se 

também que a porosidade da amostra em seu volume inicial equivale à média amostral. 

Confirmou-se também que não houve diferença relevante entre as médias aritméticas, 

geométricas, e harmônicas, o que demonstra que as amostras em questão são 

heterogeneamente homogêneas na escala medida, confirmando o resultado encontrado 

por VIK et al. (2013a). Ainda assim, tais autores aconselham a usar a média aritmética 

para a porosidade devido à natureza aditiva da mesma. 

Os intervalos de confiança descritos na tabela 4 serão utilizados na geração das 

curvas de REV, para auxiliar na estimativa dos volumes representativos para a 

porosidade. Nota-se que os intervalos com nível de confiança de 95% são maiores que os 

de 90%, sendo portanto menos precisos. Isso ocorre pois, mantendo o tamanho da amostra 

fixo, o nível de confiança é inversamente proporcional à precisão do intervalo. 

 

4.2 Determinação das Curvas de REV para a Porosidade  

 Para a elaboração gráfica das curvas de REV, o programa Microsoft Excel® foi 

empregado. Ao entrar com os pontos observados em um gráfico de volume total (em 

mm³) no eixo das abscissas, e a porosidade (em porcentagem) no eixo das ordenadas, 

observa-se os seguintes diagramas de dispersão para cada amostra com seu respectivo 

tamanho de pixel, apresentadas pelas figuras a seguir (4,1 a 4.4).  
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Figura 4.1 – Diagrama de dispersão de porosidade (%) vs. volume Total (mm³), para a 

amostra 1-18B, com pixel de 16,03μm. 

 

 

Figura 4.2 – Diagrama de dispersão de porosidade (%) vs. volume total (mm³) para a 

amostra 1-18B, com pixel de 9,97μm. 
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Figura 4.3 – Diagrama de dispersão de porosidade (%) vs. volume total (mm³) para a 

amostra 1-19B, com pixel de 18,87μm. 

 

 

Figura 4.4 – Diagrama de dispersão de porosidade (%) vs. volume total (mm³) para a 

amostra 1-19B, com pixel de 9,97μm. 

 

Verifica-se, pelos diagramas, que há uma tendência nos pontos experimentais dos 

limites inferior e superior, que indicam os valores mínimos e máximos de porosidade para 

cada subvolume, respectivamente. Por tal motivo, aplicou-se uma regressão nos pontos 

observados que se encontram em tais limites do diagrama.  
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O programa disponibiliza seis tipos de linhas de tendência/regressão: Linear; 

Polinomial, Exponencial; Logarítmica; de Potência; e, Média Móvel. O método de 

regressão que gerou linhas de tendência com maior coeficiente de determinação (R² ), na 

maioria dos casos, foi a polinomial de segunda ordem, que, por consequência, foi 

selecionada para este estudo. Pela mesma linha de raciocínio – analisando o R²  – a 

regressão logarítmica foi a segunda com valores mais próximos a 1. 

As figuras a seguir (4.5 a 4.8) apresentam as curvas geradas, indicando as 

equações das linhas de regressão, com seus respectivos coeficientes de determinação. 

 

 

Figura 4.5 – Curva de REV para a porosidade, referente à amostra 1-18B, com pixel de 

16,03μm. 
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Figura 4.6 – Curva de REV para a porosidade, referente à amostra 1-18B, com pixel de 

9,97μm. 

 

 

Figura 4.7 – Curva de REV para a porosidade, referente à amostra 1-19B, com pixel de 

18,87μm. 

 

 

Figura 4.8 – Curva de REV para a porosidade, referente à amostra 1-19B, com pixel de 

9,97μm. 

   

A partir das curvas geradas e da análise estatística realizada no item anterior (4.1), 

torna-se viável estimar o valor do volume elementar representativo de cada amostra para 

a porosidade. 
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Para obter a estimativa do REV, substitui-se valores de porosidade dos intervalos 

de confiança em suas respectivas equações das curvas, resultando assim, em dois dados 

de volume, referentes à curva superior e inferior. Realizou-se, então, uma média entre 

ambos os volumes obtidos, determinando, dessa forma, uma medida aproximada do 

volume elementar representativo. 

Como é necessário a resolução das equações das linhas de regressão para 

determinar os volumes dos limites superior e inferior, utilizou-se a ferramenta do 

programa Microsoft Excel® denominada Teste de Hipóteses, responsável por solucionar 

equações através de um método iterativo. Logo, por se tratar de um método iterativo, é 

imprescindível que haja a convergência para a solução. As tabelas a seguir exibem os 

valores de REV obtidos através deste método. 

 

Tabela 4.3 – Valores de REV para a amostra 1-18B de 16,03μm, considerando um 

nível de confiança de 95% e 90%. 

Intervalo de Confiança 
Y (Porosidade) – 
[Convergência] 

X (Volume Total 
[mm³]) 

REV (mm³) 

95% 
+ 17,43% 17,49% 10.620,65 

11.651,36 
- 17,01% 16,91% 12.682,07 

90% 
+ 17,39% 17,46% 11.189,32 

12.390,86 
- 17,04% 16,93% 13.592,39 

 

Tabela 4.4 – Valores de REV para a amostra 1-18B de 9,97μm, considerando um 

nível de confiança de 95% e 90%. 

Intervalo de Confiança 
Y (Porosidade) – 
[Convergência] 

X (Volume Total 
[mm³]) 

REV (mm³) 

95% 
+ 16,49% 16,54% 6.091,42 

5.207,09 
- 15,77% 15,85% 4.322,76 

90% 
+ 16,43% 16,49% 6.424,13 

5.413,58 
- 15,83% 15,92% 4.403,03 

 

Tabela 4.5 – Valores de REV para a amostra 1-19B de 18,87μm, considerando um 

nível de confiança de 95% e 90%. 

Intervalo de Confiança 
Y (Porosidade) – 
[Convergência] 

X (Volume Total 
[mm³]) 

REV (mm³) 

95% 
+ 5,94% 5,94% 11.384,44 

12.595,78 
- 5,52% 5,51% 13.807,11 

90% 
+ 5,91% 5,91% 12.088,38 

13.220,25 
- 5,56% 5,55% 14.352,11 
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Tabela 4.6 - asdas Valores de REV para a amostra 1-19B de 9,97μm, considerando 

um nível de confiança de 95% e 90%. 

Intervalo de Confiança 
Y (Porosidade) – 
[Convergência] 

X (Volume Total 
[mm³]) 

REV (mm³) 

95% 
+ 13,57% 13,66% 8.302,91 

10.705,01 
- 12,51% 12,48% 13.107,11 

90% 
+ 13,48% 13,49% 8.823,67 

11.416,85 
- 12,60% 12,61% 14.010,04 

  

Observa-se que não houve uma disparidade relevante entre os valores da 

porosidade do intervalo de confiança e o referente à convergência da equação, 

confirmando, dessa forma, a validade dos resultados de volumes obtidos.  

Assim como para o cálculo da média das porosidades, não houve diferença 

significativa em relação ao tipo de média a ser aplicada para os volumes. Obteve-se uma 

variação máxima de 100 mm³ entre a média aritmética, geométrica e harmônica, sendo 

tal valor pouco relevante ao considerar o volume de REV resultante em todos os casos. 

Novamente, considerou-se a média aritmética como a mais apropriada para o cálculo. 

 

4.3 Análise comparativa entre os valores de REV das Amostras 

 Constata-se, analisandos os coeficientes de determinação (R² ), que as curvas de 

regressão referentes à amostra 1-18B, de ambos os tamanhos de pixel, foram mais bem 

ajustadas em comparação com as da 1-19B. Isso demonstra que a primeira é mais 

homogênea, o que pode ser confirmado pelos coeficientes de variação (𝐶𝑣) das amostras 

apresentadas na tabela 3.  

Observou-se que a variabilidade dos dados tende a diminuir conforme é 

aumentado o volume da amostra, indicando a transição para a região de REV. Esse 

comportamento ficou mais evidenciado na amostra 1-18B, o que justifica a boa qualidade 

do ajuste nas curvas de regressão. 

 Pela análise das tabelas acima, as amostra com maiores tamanhos de pixel tendem 

a possuir maior REV. Tal fenômeno observado é contraintuitivo, dado que quanto maior 

o tamanho dos pixel, menos heterogeneidades da amostra são captadas pela imagem, 

tornando o volume necessário para representá-las menor. Uma possível explicação para 
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isso está na etapa de segmentação das imagens, em que para cada amostra deve-se calcular 

um valor de limiar correspondente. A diferença desses valores pode gerar alterações 

significativas no resultado. .Outra possibilidade se refere aos parâmetros definidos 

durante a etapa de reconstrução das imagens logo aopós a aquisição microtomográfica, 

que foi realizada com o programa NRecon® da Bruker. 

 Quanto ao nível de confiança escolhido para os intervalos, o REV diminui à 

medida que o nível aumenta. Isto era previsto, pois, como o número de dados amostrais 

foi fixo em 29 pontos experimentais, o aumento no nível de confiança gera uma redução 

na precisão da estimativa, ou seja, acarreta em um intervalo de confiança maior. Por 

consequência, há uma diminuição na média dos volumes, o que resulta, por fim, em um 

REV menor. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O estudo apresentou um método que foi capaz de determinar uma estimativa 

aproximada dos valores de REV referente à porosidade de duas amostras de coquinas, 

sendo que para cada uma delas há dois tamanhos de pixel utilizados para a obtenção de 

suas imagens. Conforme indicado anteriormente, este volume representativo estimado 

aprimora simulações numéricas, já que ao utilizar um volume reduzido da amostra 

original, diminui-se o custo computacional associado ao processo. 

A combinação de técnicas avançadas de NDT para a geração de imagens e de 

programas para a reconstrução virtual das amostras viabilizou um eficiente estudo sobre 

a estrutura porosa complexa das coquinas, permindo um cálculo preciso da porosidade da 

rocha para cada subvolume. Dessa forma, foi possível a elaboração de diagramas de 

dispersão da porosidade com os pontos experimentais observados. Destaca-se a 

relevância da análise estatística para a avaliação do grau de dispersão dos dados amostrais 

e, principalmente, para a construção dos intervalos de confiança para cada amostra com 

seu respectivo tamanho de pixel, garantindo de tal modo a representatividade do volume 

final obtido. 

 

5.1 Proposta para Trabalhos Futuros 

 Conforme já foi mencionado, o REV é dependente da propriedade a ser analisada. 

Uma vez que a porosidade é o parâmetro petrofísico que apresenta mais facilidade para 

ser calculado, principalmente de perspectiva computacional, ela foi selecionada para o 

estudo. Todavia, é primordial que esse mesmo estudo de REV seja efetuado para outras 

propriedades da rocha, como por exemplo, a permeabilidade absoluta. Tentativas de 

cálculo de tal parâmetro foram realizadas, entretanto o elevado esforço computacional 

exigido em simular numericamente amostras com estes tamanhos de pixel impediu a 

aquisição de resultados, mesmo para o menor dos subvolumes. Evidencia-se, dessa forma, 

a necessidade de computadores mais potentes, sobretudo em relação à capacidade de 

memória física (RAM). Aconselha-se também, para trabalhos posteriores, uma maior 

coleta de pontos experimentais, já que quanto maior o número de dados amostrais 
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adquiridos, mais representativos da população os parâmetros estatísticos amostrais se 

tornam. Visa-se, dessa forma, uma análise estatística mais robusta para aprimorar a 

confiabilidade do experimento. 

Sugere-se ainda que um estudo do REV referente à permeabilidade seja realizado 

considerando também diferentes métodos numéricos de discretização do domínio. Como 

o FEM exige um alto custo computacional, dado a demasiada quantidade de elementos e 

graus de liberdade da malha, outros métodos podem ser testados. O Modelo de Rede de 

Poros (Pore Network Model – PNM) é uma opção viável para o caso, pois descreve a 

estrutura dos poros das amostras como redes de poros (pore bodies) conectados uns aos 

outros por canais ou gargantas (pore throats). Assim sendo, uma descrição comparativa 

entre o desempenho dos métodos numéricos mencionados consiste em um trabalho válido 

para uma análise de REV. 
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ANEXO I – TABELA DE MEDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

 

Amostra 
Tamanho de 

Pixel (μm) 
Rótulo Volume Total (mm³) Porosidade (%) 

1-18B 16,03 

0 14.867,13 17,23% 

0_1 7.428,99 17,69% 

0_2 7.438,20 16,75% 

0_11 3.712,06 17,61% 

0_12 3.716,93 17,75% 

0_21 3.716,66 16,25% 

0_22 3.721,54 17,24% 

0_11_1 1.854,77 18,09% 

0_11_2 1.857,29 17,09% 

0_12_1 1.857,21 17,27% 

0_12_2 1.859,73 18,21% 

0_21_1 1.857,07 16,59% 

0_21_2 1.859,59 15,86% 

0_22_1 1.859,51 16,73% 

0_22_2 1.862,03 17,71% 

0_3_1 4.952,65 16,38% 

0_3_2 4.952,65 17,51% 

0_3_3 4.952,65 17,72% 

0_23_1 9.905,28 16,96% 

0_23_2 9.892,48 17,63% 

0_25_1 5.939,27 16,70% 

0_25_2 5.939,27 16,90% 

0_25_3 5.939,27 17,50% 

0_25_4 5.939,27 17,73% 

0_35_1 8.918,68 16,88% 

0_35_2 8.918,68 17,21% 

0_35_3 8.918,68 17,56% 

0_34_1 11.152,79 17,10% 

0_34_2 11.152,79 17,48% 

1-18B 9,97 

0 12.282,87 16,04% 

0_1 6.138,58 15,36% 

0_2 6.144,29 16,71% 

0_11 3.069,28 17,72% 

0_12 3.069,28 16,38% 

0_21 3.072,13 14,27% 

0_22 3.072,13 15,17% 

0_11_1 1.534,65 17,86% 

0_11_2 1.534,65 16,43% 

0_12_1 1.534,65 15,94% 
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0_12_2 1.534,65 17,18% 

0_21_1 1.536,07 17,34% 

0_21_2 1.536,07 15,24% 

0_22_1 1.536,07 16,73% 

0_22_2 1.536,07 13,59% 

0_3_1 4.094,27 16,21% 

0_3_2 4.094,27 16,81% 

0_3_3 4.094,27 15,07% 

0_23_1 8.188,55 16,52% 

0_23_2 8.188,55 15,95% 

0_25_1 9.209,82 16,32% 

0_25_2 9.209,82 15,86% 

0_25_3 7.370,61 16,71% 

0_25_4 7.370,61 16,15% 

0_35_1 7.370,61 15,90% 

0_35_2 4.912,21 16,25% 

0_35_3 4.912,21 16,58% 

0_34_1 4.912,21 16,44% 

0_34_2 4.912,21 15,03% 

1-19B 18,87 

0 17.546,34 5,73% 

0_1 8.773,17 5,76% 

0_2 8.773,17 5,69% 

0_11 4.386,58 5,45% 

0_12 4.386,58 6,06% 

0_21 4.386,58 5,21% 

0_22 4.386,58 6,16% 

0_11_1 2.193,29 5,71% 

0_11_2 2.193,29 5,18% 

0_12_1 2.193,29 5,33% 

0_12_2 2.193,29 6,79% 

0_21_1 2.193,29 5,48% 

0_21_2 2.193,29 4,92% 

0_22_1 2.193,29 5,28% 

0_22_2 2.193,29 7,02% 

0_3_1 6.462,94 4,54% 

0_3_2 6.462,94 6,54% 

0_3_3 6.462,94 5,79% 

0_23_1 12.955,43 5,54% 

0_23_2 12.955,43 6,17% 

0_25_1 14.578,55 5,58% 

0_25_2 14.563,77 5,98% 

0_25_3 11.656,91 5,49% 

0_25_4 11.656,91 5,84% 

0_35_1 11.656,91 6,16% 

0_35_2 7.776,19 4,83% 
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0_35_3 7.776,19 5,93% 

0_34_1 7.776,19 6,24% 

0_34_2 7.776,19 5,83% 

1-19B 9,97 

0 16.818,65 13,25% 

0_1 8.406,56 12,85% 

0_2 8.412,15 13,65% 

0_11 4.203,28 11,43% 

0_12 4.203,28 14,27% 

0_21 4.206,08 12,72% 

0_22 4.206,08 14,56% 

0_11_1 2.100,70 11,77% 

0_11_2 2.102,58 11,08% 

0_12_1 2.100,70 12,57% 

0_12_2 2.102,58 15,95% 

0_21_1 2.100,70 12,30% 

0_21_2 2.103,98 13,12% 

0_22_1 2.102,10 12,81% 

0_22_2 2.103,98 16,31% 

0_3_1 5.606,21 12,51% 

0_3_2 5.606,21 11,60% 

0_3_3 5.606,21 15,62% 

0_23_1 11.212,41 12,06% 

0_23_2 11.212,41 13,62% 

0_25_1 12.610,60 12,19% 

0_25_2 12.610,60 13,34% 

0_25_3 10.088,53 12,01% 

0_25_4 10.088,53 11,86% 

0_35_1 10.088,53 13,81% 

0_35_2 6.730,12 12,41% 

0_35_3 6.730,12 11,28% 

0_34_1 6.730,12 12,09% 

0_34_2 6.730,12 15,11% 

 


