
ANALISE PETROGRÁFICA E 
PETROFÍSICA – GRUPO ITARARÉ.

MUNICÍPIO CAPIVARI SP.
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MUNICÍPIO DE CAPIVARI-SP



Localização e Motivo

Os aqüíferos posicionados na região aflorante do 
Grupo Itararé, no Estado de São Paulo, são 
caracterizados pelo comportamento heterogêneo 
em relação ao fluxo de água. 

Foi perfurado  poço C-IG-98 no município de Capivari, 
que atingiu a profundidade de 300m com 
testemunhagem contínua. As amostras obtidas 
foram destinadas à análise de porosidade e 
permeabilidade, além de análises petrográficas, 
através da petrografia convencional, microscópio 
eletrônico de varredura e de difração de raios-X.



Mapas de Localização



Objetivo

Medidas diretas de permeabilidade e porosidade têm 
sido pouco utilizadas para a caracterização dos 
aqüíferos rasos e também como informações 
adicionais para a sedimentologia. Este trabalho, por 
isso, tem por objetivo acrescentar novas 
informações sobre características petrográficas e 
petrofísicas dos sedimentos do poço C-IG-98, 
perfurado pelo Instituto Geológico da Secretaria do 
Meio Ambiente.



Porosidade e Permeabilidade

A porosidade 
corresponde à
capacidade de 
armazenamento de 
fluidos, definida como a 
relação entre o volume 
de vazios e o volume 
total da rocha

A permeabilidade é a 
capacidade do meio 
poroso para conduzir 
fluido (óleo, gás e 
água), podendo ser 
absoluta ou efetiva



Método

• A análise petrográfica iniciou-se com a seleção de 39 
amostras de arenitos, as quais foram impregnadas 
com epoxy azul para a identificação dos poros e 
fixação dos grãos minerais. Durante esta etapa, foi 
efetuada a contagem de 150 pontos para quartzo 
monocristalino, policristalino, feldspatos, fragmentos 
de rocha, matriz, porosidade e cimento.



Testemunhagem

• Várias camadas 
intercaladas de arenito, 
siltito e lamito com 
variações na 
granulometria
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Discussão dos Resultados

• Análise de correlação entre os dados apontou a 
granulometria e o grau de seleção como os principais 
fatores que controlam as propriedades de fluxo 
destes arenitos.

• Os processos diagenéticos podem ser considerados 
como um terceiro fator, tendo papel significativo no 
zoneamento do reservatório, dividindo-o em uma 
zona com melhores condições de fluxo entre 0 e 
100m de profundidade e outra zona menos favorável 
para profundidades superiores a 100 m.


