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RESUMO 
 
Uma técnica inovadora atualmente em desenvolvimento é a construção de modelos 
digitais de rochas a partir de um conjunto de imagens de tomografia de raios-X de 
alta resolução adquiridas em amostras desses materiais. Essa técnica permite 
definir, com alta precisão os grãos minerais, bem como o reconhecimento dos 
minerais presentes na rocha. Este trabalho apresenta com base na tomografia de 
raios-X de alta resolução e o software Avizo® Fire, a estimativa da composição 
mineral de rochas sedimentares, mais especificamente rochas siliciclásticas 
(arenitos) e carbonáticas (calcários e tufas). As rochas siliciclásticas são formadas 
por diferentes tipos de grãos detríticos, tais como quartzo, feldspato e fragmentos de 
rochas, que podem ser provenientes de uma ou mais áreas fonte. As rochas 
carbonáticas são formadas dominantemente por carbonatos originados de 
processos biológicos e bioquímicos, ou seja, de origem orgânica, embora a 
precipitação inorgânica de carbonato de cálcio (CaCO3) a partir de águas marinhas 
também seja um importante processo. A composição mineral foi estimada em 4 
amostras, sendo 2 de arenito (A4 e A7), 1 de calcário (carbonato Rosário) e 1 de 
Tufa Carbonática (Tufa CR). Os resultados alcançados para a estimativa da 
composição mineral indicam que as duas amostras de arenito possuem 
aproximadamente a mesma composição mineral, formada basicamente por quartzo, 
feldspato (anortita), e traços de mica. Já as amostras carbonáticas possuem 
composição bem diferente: a amostra de carbonato Rosário é formada 
aproximadamente por 50% de calcita e 50% de microfósseis, enquanto que a 
amostra de Tufa CR possui cerca de 80% de calcita e 20% de matéria orgânica. 
Esta técnica demonstrou a viabilidade da determinação dos constituintes das 
amostras analisadas. 
  
PALAVRAS-CHAVE: microtomografia de raios-X; composição mineral; rochas 
sedimentares. 
 
ABSTRACT 
 
A novel technique currently under development is the construction of models of 
digital rocks from a set of tomographic images of X-ray high resolution acquired in 
rock samples. This technique allows precise definition of the mineral grains, as well 
as recognition of the minerals present in the rock. This paper presents, based on 
high resolution X-ray tomography and Avizo® Fire software, the estimation of mineral 
composition of sedimentary rocks, specifically siliciclastic ones (sandstones) and 
carbonate rocks (limestone and tufa). The siliciclastic rocks are formed by different 
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types of detrital grains such as quartz, feldspar and rock fragments which can be 
derived from one or more source areas. The carbonate rocks are predominantly 
formed by carbonates originating from biological and biochemical processes, or 
organic origin although precipitation of inorganic calcium carbonate (CaCO3) from 
seawater is also an important process. The mineral composition was estimated in 4 
samples, 2 sandstones (A4 and A7), 1 limestone (Rosario carbonate) and 1 
carbonate tufa (Tufa CR). The results for the estimation of the mineral composition 
indicate that the two sandstone samples have approximately the same mineral 
composition, consisting essentially of quartz, feldspar (anorthite), and traces of mica. 
Carbonate samples have different composition: the Rosario carbonate sample is 
formed by approximately 50% calcite and 50% microfossils, while the Tufa CR 
sample has about 80% of calcite and 20% organic matter. This technique has 
demonstrated the feasibility of determining the mineral constituents of the rock 

samples from CT images. 
 
KEYWORDS: X-ray microtomography; mineral composition; sedimentary rocks. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Uma técnica inovadora atualmente em desenvolvimento é a construção de modelos 
digitais de rochas a partir de um conjunto de imagens de microtomografia de raios-X 
de alta resolução adquiridas em amostras desses materiais. Essa técnica não 
destrutiva permite definir, com alta precisão, o reconhecimento dos minerais 
presentes na rocha. 
 
As rochas analisadas dividem-se em dois grupos: siliciclásticas (arenitos e folhelhos) 
e carbonáticas (calcários e tufas). 
 
As rochas siliciclásticas são formadas por diferentes tipos de grãos detríticos, tais 
como quartzo, feldspato e fragmentos de rochas, que podem ser provenientes de 
uma ou mais áreas fonte (Tucker, 2004). Os grãos da estrutura são constituídos por 
uma variada quantidade de quartzo (tanto mono como policristalino), feldspatos 
alcalinos, fragmentos de rochas diversas (sedimentares, metamórficas e ígneas). 
Podem ainda ocorrer minerais pesados como acessórios (zircão, epidoto, óxido de 
Ti (leucoxênio), apatita, granada, rutilo, turmalina, estaurolita) e leves (muscovita), 
além de constituintes carbonáticos ou não. 
 
As rochas carbonáticas são formadas dominantemente por carbonatos originados de 
processos biológicos e bioquímicos, ou seja, de origem orgânica, embora a 
precipitação inorgânica de carbonato de cálcio (CaCO3) a partir das águas marinhas 
também seja um importante processo (Tucker, 2004). 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
A análise de composição mineral realizada por meio de imagens de microtomográfia 
é feita segundo a seguinte sequência de passos: 

 
1. Carrega uma imagem representativa da rocha, a qual contém as varias 

frações minerais representadas por diversos níveis de tons de cinza; 
 

2. Extrai um sub-volume da imagem para cada fração mineral observada, e 
a partir de um histograma, determina o intervalo e o valor médio de tom 
de cinza característico de cada fração mineral; 
 

3. Em seguida, constrói-se um gráfico de dispersão, no qual são plotados os 
valores de tons de cinza médio e de densidade das frações minerais e de 
poros conhecidas; 
 

4. Ajusta-se uma função contínua de potência aos pontos do gráfico; 
 

5. Para as frações minerais desconhecidas, por interpolação pela função de 
ajuste de potência, determina-se a densidade do mineral; 
 

6. De posse da densidade calculada através da função de potência, é 
pesquisado na literatura o mineral com densidade correspondente; 
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7. Para conhecer a percentagem de cada mineral componente da amostra 
utiliza-se a ferramenta Multi-Thresholding para limiarizar cada fração 
mineral a partir dos intervalos de tons de cinza correspondente de cada 
fração e em seguida aplica-se a ferramenta Material Statistics, o resultado 
dessa ferramenta é uma tabela com o número de pixels corresponde ao 
espaço poroso e as frações minerais, a percentagem de cada fração 
mineral é dada pela razão entre o número de pixels de cada fração sobre 
o número total de pixels.  

A Figura 1 ilustra o fluxo de trabalho para o cálculo da composição mineral no Avizo® 
Fire: 

 

 
Figura 1. Fluxo de trabalho do Avizo® Fire para cálculo da composição mineral. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Amostra A4 
 
Na Figura 2 está representada a densidade do material em função do Nível de Tom 
de Cinza (NTC). Nesta figura são conhecidos os pontos relativos aos componentes: 
poro, quartzo e feldspato (reconhecido pelos seus planos de clivagem e por ser um 
componente comum nos arenitos). Este último componente apresenta tom de cinza 
bem mais claro do que o do quartzo, indicando uma densidade bem alta (ρ = 
2,76g/cm3) do que a do quartzo (ρ = 2,65 g/cm3), sendo classificado como anortita 
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(DANA, 1974). A albita (ρ = 2,62 g/cm3), feldspato da mesma série da anortita, 
apresentaria um tom de cinza levemente mais escuro que o do quartzo. 
 
A partir dos três pontos conhecidos obteve-se a função de ajuste não-linear (função 
de potência). Aplicando-se o tom de cinza registrado para o componente mineral 
desconhecido, calculou-se a sua densidade como sendo igual a 2,79 g/cm3. 
Analisando a composição típica para um arenito, um componente comum com essa 
densidade é a mica (biotita: d = 2,8 a 3,2g/cm3; moscovita: d = 2,76 a 3,1g/cm3). 
(DANA, 1974). 
 
Por se tratar do mesmo tipo de rocha, para o caso da amostra A7 (Figura 3) foi 
aplicado um procedimento semelhante ao da Figura 2, resultando nos mesmos 
componentes minerais. As funções de ajuste não-linear são próximas, mas não 
exatamente iguais, devido a diferenças granulométricas. Para a amostra A7, a 
densidade calculada para o componente anortita foi igual a 2,82 g/cm3, que é um 
valor de densidade compatível com minerais micáceos como a biotita ou moscovita. 

 

 
Figura 2. Composição mineral para amostra de A4. 
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3.2. Amostra A7 
 

 
Figura 3. Composição mineral para amostra de A7. 

 
3.3. Amostra de Carbonato Rosário 
 
Na Figura 4, a partir dos níveis de tons de cinza (NTC) determinados para os 
componentes minerais conhecidos (poro, calcita e ankerita) foi determinada uma 
função de ajuste não-linear. Aplicando-se os valores de NTC para os componentes 
desconhecidos, estes foram identificados como microfósseis mais porosos (NTC=96, 
ρ=2,16g/cm3) e menos porosos (NTC=152, ρ=2,54g/cm3). A Figuras 5 apresenta, 
imagens microtomograficas mostrando a diferença de NTC entre microfósseis muito 
porosos e pouco porosos. 
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Figura 4. Composição mineral para amostra de Carbonato Rosário. 

 

  
Figura 5. Exemplo de microfóssil muito poroso e pouco poroso na amostra Carbonato 

Rosário. 
 
3.4. Amostra de Tufa CR 
 

Na Figura 6, a partir dos níveis de tons de cinza (NTC) determinados para os 
componentes minerais conhecidos (poro, calcita e ankerita) foi determinado a função 
de ajuste não-linear. Aplicando-se os valores de NTC para os componentes 
desconhecidos, estes foram identificados como dois tipos de matéria orgânica, um 
com NTC=116 e ρ=1,88g/cm3) e outro com NTC=123 e ρ=1,95 g/cm3.  
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Figura 6. Composição mineral para amostra de Tufa CR. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Neste trabalho é proposto um novo método para a análise da composição mineral de 
rochas baseado no processamento das imagens microtomográficas. Os teores 
minerais obtidos foram validados usando a técnica de difratometria de raios X. 
 
Na composição mineral, pelo menos 3 elementos precisam ser reconhecidos nas 
imagens microtomográficas: poro e mais 2 componentes minerais. Assim são 
obtidos os tons de cinza representativos desses 3 elementos, cujas densidades são 
previamente conhecidas. Com isso pode-se determinar a função de regressão entre 
os tons de cinza e as densidades dos componentes minerais. O reconhecimento dos 
demais componentes é feito através do cálculo da sua densidade usando o tom de 
cinza correspondente e a função de regressão. 
 
Os resultados alcançados para a estimativa da composição mineral indicam que as 
duas amostras de arenito possuem aproximadamente a mesma composição, 
formada basicamente por quartzo, feldspato (anortita), e traços de mica. Já as 
amostras carbonáticas possuem composição bem diferente: a amostra de carbonato 
Rosário é formada aproximadamente por 50% de calcita e 50% de microfósseis, 
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enquanto que a amostra de Tufa CR possui cerca de 80% de calcita e 20% de 
matéria orgânica. 
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