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Two roads diverged in a wood, and I — 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference. 

 

"The Road Not Taken", Robert Frost 

 

 

 

 

 

Em tradução livre: 

 

Duas estradas se divergiam no bosque.  

E eu, tomei a que era menos usada,  

e isso, fez toda a diferença. 

 

"O caminho que não tomei", Robert Frost 

 

 

 

 

  



 

 

 

RESUMO 

 

O cenário da indústria de petróleo, devido às condições mais adversas de exploração e 

produção, caracteriza-se pelo forte desenvolvimento científico e tecnológico e com isso, 

apresenta uma demanda cada vez maior de jovens profissionais bem capacitados.  Uma 

formação que integre os conhecimentos teóricos com experiência laboratorial é um grande 

diferencial na formação do Engenheiro de Petróleo. No Brasil, foi possível acompanhar ao 

longo dos últimos anos o crescimento dos cursos de Graduação em Engenharia de Petróleo, os 

quais se desenvolveram de forma rápida, porém desarticulada e sem uma padronização da 

grade curricular, especialmente no que diz respeito aos laboratórios de ensino. A 

complexidade tecnológica,  a indisponibilidade e o elevado custo de muitos dos equipamentos 

comerciais para laboratório de petróleo dificultam a sua implantação por Instituições de 

Ensino Superior.  Dessa maneira, surge a necessidade de buscar alternativas economicamente 

viáveis que viabilizem introduzir na grade curricular de Engenharia de Petróleo experimentos 

didáticos essenciais na formação acadêmica dos estudantes. A implantação do Laboratório de 

Ensino de Engenharia de Petróleo da UFF (ENEPETRO) foi estruturada em fases e atividades 

pré-determinadas, as quais foram desenvolvidas de modo a alcançar o objetivo, ou seja, 

introduzir atividades experimentais no currículo do curso. Ao longo da execução deste projeto 

foram gerados documentos e práticas que viabilizam atualmente realizar experimentos 

didáticos nas áreas de Fluidos de Perfuração e Completação, Fluidos de Petróleo e 

Propriedades das Rochas Reservatório. Neste trabalho são apresentadas atividades 

desenvolvidas e já implantadas no ENEPETRO.  Este trabalho também contribui para 

demonstrar que práticas de laboratório essenciais ao aprendizado de Engenharia de Petróleo 

podem ser inseridas na grade curricular utilizando equipamentos e procedimentos 

operacionais de baixo custo e ao alcance da grande maioria das instituições de ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: laboratório de ensino, práticas de laboratório, Engenharia de Petróleo, 

Fluidos de Perfuração, Fluidos de Petróleo, Rochas Reservatório. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The scenario of the oil industry due to adverse conditions of exploration and 

production is characterized by a strong scientific and technological development and in this 

way, presents a growing demand for well-trained young professionals. A formation that 

integrates knowledge into laboratory experience is a great advantage for a Petroleum 

Engineer. In Brazil it was possible to follow over the past few years the growth of 

undergraduate courses in Petroleum Engineering which were developed quickly. However, 

without a standardized curriculum with regard to teaching laboratories. The technological 

complexity, the unavailability and the high cost of many of the commercial equipment for oil 

laboratory make their implementation even more difficult by many education institutions. 

Thus, there is the need to seek cost-effective alternatives that introduce essential didactic 

experiments in the curriculum of the academic students of Petroleum Engineering. The 

implementation of the UFF Petroleum Engineering Teaching Laboratory (ENEPETRO) was 

structured in predetermined phases and activities which have been developed in order to 

achieve the objective, namely to introduce experimental activities in the course curriculum. 

During the implementation of this project were generated documents and practices that enable 

currently educational experiments in the areas of Drilling and Completion Fluids, Oil and 

Fluid Properties of Rocks Reservoir. The objective of this project is to contribute to the 

standardization of laboratory practices of all undergraduate courses in Petroleum Engineering 

presenting a low cost manual with simple procedures that may be implemented in the 

curriculum and it can be used in all Universities in Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

No Brasil, foi possível acompanhar ao longo dos últimos anos o crescimento dos 

cursos de Graduação em Engenharia de Petróleo, os quais se desenvolveram de forma rápida, 

porém desarticulada. Assim, ocorreu uma grave falta de padronização na grade curricular dos 

mesmos. 

Educar e preparar Engenheiros de Petróleo requer melhorias no modelo de ensino, 

transmissão de conhecimentos, assim como na forma de aplicação de tais conceitos sob as 

circunstâncias mais complexas. 

As mudanças enfrentadas mundialmente pela indústria petrolífera precisam ser 

transmitidas em salas de aula a fim de permitir aos futuros profissionais o potencial de prever 

e solucionar problemas contemporâneos. Para se tornarem competitivos no mercado de 

engenharia, eles deverão ter não apenas conhecimentos teóricos, mas também, habilidades 

experimentais. 

 

1.2 OBJETIVO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo apresentar a 

metodologia utilizada na implantação do ENEPETRO – Laboratório de Ensino de Engenharia 

de Petróleo da UFF e   experimentos de laboratórios relevantes à formação  do Engenheiro de 

Petróleo.  Assim sendo, são mostradas as práticas de laboratório definidas para demonstrar 

princípios importantes à formação do aluno e que utilizam equipamentos e materiais 

acessíveis, considerando as limitações financeiras e de infraestrutura de parcela significativa 

das Instituições de Ensino com oferta de graduação em Engenharia de Petróleo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Muitas das Instituições de Ensino Superior não podem arcar com os custos de 

implantação e operação de laboratórios de Engenharia de Petróleo utilizando apenas 

equipamentos comerciais, por envolver técnicas sofisticadas e consequentemente, elevados 

investimentos e custos operacionais.   Essa proposta apresenta experimentos e os respectivos 

equipamentos, comercial ou artesanal, necessários à realização de práticas nas áreas de fluido 
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de perfuração e completação, fluidos de petróleo e propriedades das rochas reservatório.   As 

práticas propostas buscam consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e 

despertar o interesse e curiosidade dos estudantes a respeito da área científica, especialmente 

a experimental, carente de mão de obra especializada no Brasil. Para isso, os procedimentos 

são descritos com uma linguagem clara e simplificada, utilizando princípios fundamentais 

químicos, físicos e de engenharia. 

 

1.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Após uma longa e minuciosa busca, foi possível selecionar dentre diversas 

Universidades prestigiadas, alguns modelos de manuais bem sucedidos como referências. A 

idéia era utilizar manuais de laboratório já existentes de outras Instituições na criação de uma 

proposta educacional relacionada às Engenharias de Reservatório, Perfuração e Produção de 

Petróleo. 

O manual de laboratório Petroleum Rock and Fluids Properties publicado pela Middle 

East Technical University em 2003 descreve experimentos de características e propriedades 

de rocha e de fluidos de reservatório de petróleo. Seguindo a mesma linha, Dandekar (2006) 

publicou o livro Petroleum Reservoir Rock and Fluid Properties. 

Já para o segmento de equipamentos e suas aplicações, foram utilizados como 

referências: Drilling Engineering Laboratory Manual, publicado em 2003 pela King Fahd 

University of Petroleum & Minerals, Design of Laboratory Procedures for General Exercises 

and for Research Investigation, (Godwing, 2013), e Experimental Reservoir Engineering 

Laboratory Workbook (Torsaeter, 2000). 

 

 

Tiab e Donaldson (2004) publicaram o livro Petrophysics: Theory and Practice of 

Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties, que apresenta conceitos e 

métodos experimentais para determinar propriedades petrofísicas e de fluidos. 

O presente trabalho é a continuação dos projetos defendidos por antigos alunos do 

curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal Fluminense, fundamentados pelo 

mesmo ideal: trazer melhorias e enriquecimento à grade curricular do curso.  

O pioneiro foi desenvolvido por Moreira (2010), Laboratório de Propriedades de 

Rochas e Fluidos de Reservatório, sendo de importante contribuição para a implementação do 
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Laboratório de Reservatório da UFF. Foram apresentadas as propriedades e características 

básicas a respeito do assunto, além de instruções de manuseio e montagem de equipamentos. 

Posteriormente, Guerreiro (2010) elaborou os manuais dos equipamentos adquiridos 

pelo Departamento de Engenharia Química e de Petróleo com recursos do programa 

LABOGRAD. Tal programa viabilizou ao longo de vários anos a aquisição de equipamentos 

e a instalação de laboratórios destinados aos cursos de graduação. 

Pessanha (2011) propôs o Projeto de Equipamentos e Planejamento Experimental para 

Determinação das Propriedades de Rochas e Fluidos de Reservatório. Em sua obra, foi 

apresentado um guia de normas de segurança e experimentos, projetos de equipamentos e 

conceitos teóricos de propriedades de rochas e fluidos de reservatório. Após a construção de 

diversos equipamentos,  novas práticas foram executadas.  

Barbosa (2013) sugeriu, em sua obra Laboratório de Ensino de Graduação em 

Engenharia de Petróleo (LEGEP), testes e avaliações experimentais realizadas após a 

instalação do laboratório. 

Este trabalho visa dar continuidade à consolidação do ENEPETRO. 

 

1.5 APRESENTAÇÃO DA MONOGRAFIA 

Essa monografia é composta por cinco capítulos. O primeiro traz uma introdução e 

apresentação geral do trabalho, citando as principais bibliografias utilizadas.  

O segundo capítulo apresenta a listagem de equipamentos adquiridos pelo laboratório 

e traz uma abordagem das propriedades de fluidos.  

No capítulo três são descritas as propriedades das rochas e interação rocha fluido, 

ambas de interesse do Engenheiro de Petróleo. 

 O capítulo quatro traz o modelo de manual de equipamento. Em seguida, são feitas as 

considerações finais e conclusão do trabalho no capítulo cinco.  

No Apêndice A, é apresentado o roteiro de prática e de elaboração de relatório 

utilizado pelo ENEPETRO, baseado no padrão estabelecido pela SPE (Society of Petroleum 

Engineers) para publicação de artigos, periódicos e livros.  
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2. PRÁTICAS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO 

A implantação das práticas específicas de Engenharia de Petróleo foi iniciada com 

a elaboração dos manuais de operação dos principais equipamentos adquiridos ao longo de 

vários anos, após a criação do curso.  Estes manuais foram fundamentais no processo de 

implantação do laboratório de ensino, por ser uma das principais carências do curso quando 

da avaliação in-loco realizada pelo Ministério da Educação (MEC).  

Considerando as limitações financeiras da UFF, similar a da grande maioria das 

Instituições de Ensino do país, optou-se por equipamentos robustos, de baixo custo e de fácil 

operação que demonstrassem princípios relevantes à formação do Engenheiro de Petróleo.  

Estes equipamentos têm por finalidade realizar práticas que contemplem tópicos importantes 

nas áreas de preparação e avaliação de fluidos de perfuração, propriedades de fluidos de 

petróleo e caracterização de rochas reservatório. Vale destacar que a instauração de 

laboratórios sofisticados com equipamentos comerciais de Engenharia de Petróleo, requer um 

elevado investimento inicial, devido aos custos de aquisição e de infraestrutura necessária, um 

alto custo operacional, além de necessitar de técnicos especializados. 

Os tópicos abordados nas práticas de laboratório, relacionados na Tabela 1, são 

aqueles recomendados pela “Proposta Curricular para os Cursos de Bacharelado em 

Engenharia de Petróleo” elaborada pela SPE Seção Brasil (2013). 

 

Tabela 1 - Práticas para Laboratório de Ensino de Engenharia de Petróleo – SPE-Brasil (2013) 

 

Preparação e Avaliação de Fluidos de Perfuração  

o Preparação de fluidos de perfuração;  

o Determinação da densidade, viscosidade e força gel;  

o Avaliação do comportamento da filtração e das características da torta 

formada;  

o  Determinação dos volumes de água, óleo e sólidos no fluido de perfuração;  

o  Determinação do teor de areia;  

o  Avaliação de características físico-químicas (pH e salinidade).  
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continuação 

Propriedades de Fluidos de Petróleo 

o Avaliação visual de amostras de petróleo;  

o Determinação da viscosidade, massa específica e grau API de diferentes tipos 

de petróleo;  

o Avaliação do efeito da temperatura nas propriedades do petróleo;  

o Determinação da concentração de sais e da condutividade elétrica na água da 

formação;  

o Determinação do teor de água no petróleo;  

o Avaliação (propriedades, características, estabilidade etc.) de emulsões água-

óleo.  

Caracterização de Rochas Reservatório  

o  Caracterização e identificação das rochas sedimentares;  

o  Preparação de plugues de testemunhos;  

o  Procedimentos de limpeza de plugues;  

o  Determinação da saturação de água;  

o  Avaliação da interação rocha-fluido (molhabilidade);  

o  Determinação da saturação de água na rocha;  

o  Determinação da porosidade e permeabilidade das rochas;  

o  Determinação de propriedades físicas das rochas.  

 

 

A seguir será realizada uma breve descrição dos equipamentos, conceitos e 

procedimentos envolvidos na realização das práticas de cada área de interesse. 
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2.1 PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 

Os equipamentos utilizados na preparação e avaliação de fluidos de perfuração 

disponíveis no Laboratório de Ensino ENEPETRO são os seguintes: 

1. Misturador; 

2. Balança de Lama; 

3. Funil Marsh; 

4. Reômetro; 

5. Shearometer; 

6. Filtro Prensa; 

7. Kit para determinar o teor de areia. 

Os misturadores de bancada têm por finalidade homogeneizar os componentes 

principais e aditivos na preparação do fluido de perfuração.  As propriedades do fluido 

dependem da formulação e da velocidade de agitação, daí a necessidade destes misturadores 

apresentarem velocidade variável.  A Figura 1 mostra o misturador disponível no 

ENEPETRO. 

 

Figura 1 - Misturador com controle de velocidade 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

A balança de lama fornece simultaneamente a densidade, massa específica e 

gradiente de pressão hidrostática do fluido de perfuração. A temperatura da amostra não afeta 
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a precisão das leituras. A balança possui as seguintes escalas: densidade (specific gravity), 

libras por galão (ppg), libras por pé cúbico (lb/ft3) e gradiente de pressão hidrostática, libra-

força por polegada quadrada por 1.000 pés (psi/1000 ft).  

 
Figura 2 - Balança de lama 

Fonte: GUERREIRO, 2010. 

 

O Funil Marsh é utilizado com o auxílio de um recipiente graduado e permite 

avaliar rapidamente a viscosidade de fluidos, fornecendo um valor empírico para a sua 

consistência.   É um excelente indicador de mudanças nas propriedades do fluido de 

perfuração. A medida de viscosidade de fluidos com o funil Marsh é influenciada pela 

densidade do fluido (teor de sólidos) e taxa de gelificação, processo que confere ao líquido a 

textura de gel, alterando a sua viscosidade através da adição de um espessante. 

  

Figura 3 - Funil Marsh e copo graduado 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

Viscosímetro aplica-se a fluidos Newtonianos, isto é, fluidos incompressíveis que 

tem a sua viscosidade constante em relação à taxa de deformação. No entanto, medir as 

propriedades de escoamento de fluidos não Newtonianos, i.e., quando a viscosidade varia com 

a taxa de deformação, é uma tarefa mais difícil de realizar e é necessário conhecer conceitos 

de reologia.    
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A reologia é a ciência que estuda o fluxo e a deformação dos materiais quando 

submetidos a alguma solicitação mecânica. A medição das propriedades reológicas em 

laboratório é conhecida como ensaio de reometria. O reômetro é um equipamento que permite 

determinar a viscosidade de fluidos newtonianos e a reologia dos não newtonianos, a fim de 

caracterizar o escoamento desses fluidos.  O reômetro disponível, Figura 4,  é um instrumento 

de leitura direta de modo que o corpo imerso, em contato com o fluido teste, seja submetido a 

uma velocidade de rotação e a uma tensão pré definida. As leituras são feitas em duas 

velocidades: 300 e 600 rpm. 

  

Figura 4 - Reômetro 

Fonte: AUTOR, 2016. 

O shearometer, Figura 5, é utilizado para determinar a força gel do fluido, que é 

uma medida da tensão necessária para iniciar o movimento de um fluido em repouso e um 

indicativo do comportamento do fluido quando parado. Uma força gel elevada pode resultar 

em perda de fluido de perfuração quando da descida de ferramentas no poço e uma baixa 

força gel pode causar a decantação de barita e cascalhos durante a parada do bombeamento do 

fluido para conexão de seções da coluna de perfuração e outras manobras.  A força de fluidos 

de perfuração é expressa em lb/100 ft2.  



 

 

 

24 

 

Figura 5 - Shearometer 

Fonte: GUERREIRO, 2010. 

 

 

Filtrar consiste em separar mecanicamente as partículas sólidas de uma suspensão 

líquida forçando a passagem da suspensão através de um leito poroso, o sólido da suspensão 

fica retido sobre o meio filtrante, formando um depósito que se denomina torta.  No caso da 

perfuração de poços de petróleo a torta de filtração tem por finalidade formar um reboco na 

parede do poço para manter a integridade do poço, evitando desmoronamento da parede e a 

perda de fluido através dos poros da rocha perfurada. O filtro prensa, Figura 6, tem por 

finalidade avaliar as propriedades da torta de filtração  

  

Figura 6 - Filtro prensa 

Fonte: AUTOR, 2016. 
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O kit para determinar o teor de areia, Figura 7, no fluido de perfuração é 

constituído de: peneira, funil e tubo graduado. A análise é simples, precisa e de baixo custo.  

 

Figura 7  - Kit para medir o teor de areia 

Fonte: GUERREIRO, 2010. 

 

A Retorta é aplicada para a determinação dos teores de sólidos e líquidos no fluido de 

perfuração por destilação de uma amostra. É constituída de um recipiente com capacidade de 

10 cm³ de amostra, uma câmara de aquecimento, um forno e um condensador. O fluido 

destilado é coletado em uma proveta graduada.  A retorta é regulada por um termostato que 

permite manter a temperatura necessária para completa destilação da amostra de fluido.  

 

 

Figura 8 - Retorta 

Fonte: AUTOR, 2016. 
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2.2 PROPRIEDADES DE FLUIDOS DE PETRÓLEO 

A seguir são apresentados os recursos e equipamentos disponíveis pela UFF para 

medir propriedades de fluidos de petróleo.  Os equipamentos atualmente disponíveis para 

medição destas propriedades são para baixa pressão.  

Os seguintes recursos e equipamentos utilizados na avaliação e medição de 

propriedades de petróleo são disponíveis: 

1. Kit de amostras de petróleo; 

2. Densímetros (massa específica, densidade e API); 

3. Viscosímetros Cannon-Fenske; 

4. Banho termostático para viscosidade; 

5. Sistema de destilação para determinar concentração de água em petróleo; 

6. Banho criostático; 

7. Kit para determinar tensão superficial. 

 

2.2.a Avaliação visual de amostras de petróleo 

Após o petróleo ser encontrado, é possível identificar diferentes colorações de 

amostras através da avaliação visual, podendo ser amarela ou até mesmo incolor. Essas 

variações são originárias em função do tipo de rocha geradora depositada. Além da cor, 

verifica-se também a variação de densidade. Essa característica depende exclusivamente das 

condições de formação.  

 

1 – Condensado  2 – Black Oil  3- Parafínico  4 – Leves 

Figura 9 - Variações de amostras de petróleo 

Fonte: AUTOR, 2016. 
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Para a fabricação de derivados como graxas e lubrificantes, por exemplo, utiliza-se o petróleo 

parafínico.  Os de características mais finas e líquidas são os melhores para a produção de 

derivados como gasolina e diesel. Entretanto, os mais comuns de serem encontrados na 

natureza são os de coloração petra. ([Online]. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=pCOKpNBV6zI>. Acesso em: 19/06/2016) 

 

2.2.b Determinação de massa específica, densidade, Grau API e viscosidade de 

petróleo; 

 

2.2.b.i Massa específica 

A massa específica, razão entre a amassa e o volume ocupado por um fluido ou 

sólido, é uma medida da concentração de massa por unidade de volume. A massa específica 

de gases é proporcional à pressão inversamente proporcional à temperatura, isto é, aumenta 

com o aumento da pressão e diminui com o aumento da temperatura. Para líquidos, a massa 

específica de líquidos diminui com o aumento de temperatura e, em geral, não é muito 

sensível à variação de pressão. A massa específica (ρ)  tem como unidade kg/m3 (SI) ou lb/ft3 

(Sistema Inglês) e pode ser calculada pela Eq. (1).  

 

ρ = m / V      (1)  

Onde: 

ρ - massa específica da substância; 

m - massa da substância; 

V - volume ocupado pela substância. 

 

Caso seja calculada a razão entre o peso de um fluido e o volume ocupado por ele, é 

obtido o peso específico (γ).  

γ = W / V = (m.g) / V      (2)  

Onde:  

γ -  peso específico do fluido; 

W - peso do fluido; 
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V - volume do fluido; 

m - massa do fluido; 

g - aceleração da gravidade. 

 

Assim, é possível relacionar a massa específica de um fluido ao seu peso específico 

através da fórmula apresentada abaixo. 

γ = ρg      (3)  

 Os instrumentos mais comuns utilizados para a medição de massa específica de um 

óleo são:  

1. Picnômetro; 

2. Densímetro com escala de massa específica; 

3. Densímetro com escala de grau API (American Petroleum Institute). 

Picnômetro é um pequeno frasco de vidro de volume conhecido, que determina a 

massa específica de um fluido.  

 

  

Figura 10 - Picnômetro 

Fonte: PROLAB, 2016. 
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Figura 11 - Densímetro para massa específica 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

2.2.b.ii Densidade 

A densidade de líquidos e sólidos é definida como a razão da massa específica de um 

determinado líquido a qualquer temperatura e pressão, pela massa específica de um líquido de 

referência, geralmente a água (ρ
Água 60°F

14,7psi = 0,9991 g/cm3), de mesmo volume a 60°F e 14,7 

psia. A densidade pode ser medida com o auxílio de um densímetro calibrado.  

d = (ρA ) / (ρB)      (4) 

onde:  

d: densidade; 

ρA: massa específica do líquido; 

ρB: massa específica do líquido de referência. 

O densímetro é um equipamento muito preciso, utilizado quando deseja-se medir a 

densidade de líquidos em relação à densidade da água, cujo valor é 1000. Entretanto, é um 

instrumento extremamente frágil e que por quebrar com muita facilidade, requer muito 

cuidado ao ser manuseado.  
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2.2.b.iii Grau API de petróleo 

 

O grau API é utilizado para medir a densidade de um óleo ou derivado em relação à 

água. 

 

 

Figura 12 - Densímetro para escala de Grau API 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

O grau API é a propriedade física mensurável mais comum de óleos e seus 

derivados. É uma escala arbitrária adotada para facilitar a medição, já que permite uma escala 

linear para medição de densidade. O Grau API está diretamente relacionado à densidade. 

d60°F
60°F =

141,5

°API+131,5
       (5) 

onde:  

d60°F
60°F - densidade do óleo a 60°F 

Conhecendo a densidade do óleo, é possível encontrar o seu Grau API. Com isso, 

tem-se a classificação dos diferentes tipos de petróleo: 

 Petróleo leve: ºAPI > 30 

 Petróleo médio: 22 < ºAPI < 30 

 Petróleo Pesado: ºAPI < 22 

Esse parâmetro é de grande importância já que pode ser utilizado com outros 

parâmetros correlacionados a diversas propriedades físicas. Além disso, o preço do petróleo é 

constantemente baseado no grau API. 

 

2.2.b.iv Viscosidade de petróleo 

A viscosidade é uma medida da resistência do fluido ao escoamento. Quanto maior a 

resistência, maior a viscosidade.   Ela pode ser calculada pela equação (6). 
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τ = μ
∂vx

∂vy
       (6) 

 

Onde: 

τ - tensão de cisalhamento; 

μ - viscosidade; 

γ - taxa de cisalhamento (definida por ∂ vx / ∂y). 

v – velocidade; 

x – componente na direção do escoamento; 

y – componente perpendicular à direção do escoamento. 

A tensão de cisalhamento (τ) pode ser definida pela razão F/A (onde F é a força 

necessária para manter a placa superior se movendo a uma velocidade v constante na direção 

x; e A é a área da placa em contato com o fluido). 

  

Figura 13 - Perfil de velocidade de um fluido em regime permanente entre duas placas 

paralelas 

Fonte: TORSAETER e ABTAHI, 2003. 

 

A viscosidade pode ser classificada em quatro tipos: plástica (descreve as 

características do fluxo depois de este se ter iniciado), aparente (medida em um único ponto e 

através de cisalhamento constante), cinemática ν (unidade: cS, centiStokes) e dinâmica μ 

(unidade: cP, centiPoise). Ambas podem ser relacionadas através da seguinte equação (7). 

ν = μ / ρ      (7) 

Onde: 
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ν - viscosidade cinemática; 

μ - viscosidade dinâmica; 

ρ – massa específica do líquido. 

A determinação experimental das viscosidades cinemática e dinâmica do óleo pode 

ser encontrada utilizando os seguintes viscosímetros:  

1) Copo Ford;  

2) Cannon-Fenske;  

3) Reômetro. 

O Viscosímetro Copo Ford é um equipamento utilizado quando deseja-se determinar a 

viscosidade cinemática de um fluido. 

 

Figura 14 - Viscosímetro Copo Ford 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

A viscosidade de um fluido é muito sensível a mudanças de temperatura. O 

viscosímetro Cannon-Fenske é um excelente equipamento para aferir a viscosidade em 

diferentes temperaturas. O tempo requerido para o líquido fluir no interior do instrumento é 

uma maneira de medir a viscosidade. 
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Figura 15 - Viscosímetro Cannon-Fenske 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

Existem diversos métodos que podem ser usados para medidas de viscosidade de 

fluidos newtonianos, que são fluidos incompressíveis e tem sua viscosidade constante em 

relação à taxa de deformação. No entanto, medir viscosidade de fluidos não newtonianos 

torna-se uma tarefa um pouco mais difícil de realizar, visto que a viscosidade deles varia com 

a taxa de deformação. 

O reômetro, figura 4, é um equipamento que permite determinar a viscosidade de 

fluidos newtonianos, assim como a reologia para não newtonianos a fim de caracterizar o 

escoamento desses fluidos.  

 

2.2.c Determinação da concentração de sais e da condutividade elétrica na água da 

formação; 

 

As formações sedimentares possuem a capacidade de transmitir corrente elétrica 

apenas pela presença de água intersticial de sua composição. Os sais que compões a água de 

formação estão dissociados em cátions positivos, como Ca+ e Na2+,  e em ânions carregados 

negativamente, como Cl- e SO-4. Tais íons movimentam-se sob um campo elétrico e permitem 

uma corrente elétrica através de uma solução. Assim, quanto maior a concentração de sais, 

maior a condutividade da água da formação.  

A resistividade de rochas reservatório é função da resistividade da água de formação, 

porosidade efetiva e quantidade de hidrocarbonetos aprisionados nos poros. Dessa maneira, a 
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resistividade é uma ferramenta valiosa para avaliar a produtividade da formação. A medição 

da resistividade da água de formação quando não é feita diretamente em uma célula de 

resistividade, é realizada por análise química com uma amostra.  

Em 1941, Archie apresentou uma relação, equação (8), em que relaciona a 

resistividade da rocha preenchida com água (R0) à resistividade da água de formação (Rw).  

FR = R0 / RW      (8) 

Onde: 

FR - fator de resistividade da formação; 

R0 - resistividade da rocha; 

RW - resistividade da água de formação. 

AD32 é um instrumento adquirido pelo laboratório que mede a condutividade elétrica, 

EC (Electrical Conductivity), total de sólidos dissolvidos, TDS (Total Dissolved Solids) e 

temperatura de soluções.  O corpo do instrumento é completamente selado e à prova d´água.   

Os valores de temperatura podem ser exibidos em °C ou °F. O sensor de temperatura 

encapsulado permite uma rápida e precisa medição e compensação de temperatura. 

(GUERREIRO, 2010) 

 

Figura 16 - Medidor de Condutividade Elétrica e Sólidos Totais Dissolvidos 

Fonte: GUERREIRO, 2010. 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO DE ROCHAS RESERVATÓRIO 

 

2.3.a Preparação de plugues de testemunhos; 

O conhecimento de propriedades físicas de uma rocha e a interação entre a rocha e 

os fluidos de formação é fundamental para o entendimento e a avaliação de desempenho de 

um determinado reservatório. Esses dados podem ser obtidos a partir de duas fontes: a análise 

com plugue e a perfilagem de poços. 

Um testemunho é um cilindro sólido de rocha de aproximadamente 3 polegadas 

de diâmetro e 9 metros de comprimento, obtido com a substituição de broca de perfuração por 

uma broca de testemunhagem. Ao chegar ao laboratório, o testemunho é submetido aos 

cuidados de medição da porosidade, da permeabilidade, da saturação, da densidade de grãos e 

análise litológica. Esse conjunto de análises além de ser rápido, é de baixo custo e conhecido 

como análise petrofísica de rotina. Os resultados são utilizados na interpretação e avaliação de 

um reservatório, como por exemplo, na previsão de produção de gás, óleo e água.  

Caso seja desejado obter dados mais precisos, é feita uma análise mais demorada, 

minuciosa e de alto custo, conhecida como análise petrofísica especial. Podem ser extraídas, 

por exemplo, informações a respeito da molhabilidade da rocha e distribuição de óleo, gás e 

água no reservatório. 

  

Figura 17 - Plugue de Testemunho 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

A máquina de corte de plugues permite perfurar plugues com diâmetros entre 4 a 6 

polegadas a partir de amostras coletadas de rocha. 
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Figura 18 - Máquina para corte de plugue 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

 

Figura 19 - Serra para corte de plugue 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

2.3.b Procedimentos de limpeza de plugues;  

 

Depois, os plugues devem passar por processo de limpeza para serem removidos os 

resíduos indesejáveis. Finalmente, o plugue segue para secagem.  

Existem diversos métodos de limpeza de plugues, sendo os principais: 

1) Injeção direta de solvente - o solvente é injetado na amostra em um processo 

contínuo. A amostra é presa em uma luva impermeável, para que force o 

fluxo em direção uniaxial; 

2) Lavagem em centrífuga - o solvente é injetado na amostra através da 

centrífuga  e pode ser posteriormente, recolhido e reciclado; 
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3) Extração de solvente com gás direcionado - a amostra é colocada em um vaso 

presssurizado de solvente contendo gás dissolvido.  O solvente serve para 

preencher os poros da amostra. Com o decaimento da pressão, o gás é 

expelido da solução, sofre expansão e com isso, ajuda a mover os fluidos para 

fora dos espaços porosos de rocha. O processo pode ser repetido quantas 

vezes forem necessárias; 

4) Extrator de Soxhlet – é o método mais comum para limpeza de amostras pela 

maioria dos laboratórios. A técnica utiliza um solvente aquecido, geralmente, 

o tolueno. 

 

  

Figura 20 - Extrator de óleos Soxhlet (à esquerda) e extrator de sais (à direita) 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

 

2.3.c Determinação da saturação de água; 

A determinação da saturação de fluidos deve ser feita depois do processo de limpeza 

do plugue. Inicialmente, a saturação de fluidos é definida em função da razão de volume do 

fluido presente na amostra de plugue pela razão de volume de poros da amostra. As 

saturações de óleo e água são calculadas a partir das equações (9), (10) e (11), enquanto o 

volume de poros pode ser calculado através da medição da porosidade. 

𝑆𝑤 =
𝑉𝑤

𝑉𝑝
       (9) 
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𝑆𝑜 =
𝑉𝑜

𝑉𝑝
        (10) 

𝑆𝑔 =
𝑉𝑔

𝑉𝑝
        (11) 

𝑆𝑤 + 𝑆𝑜 + 𝑆𝑔 = 1       (12) 

 

Onde: 

Sw - Saturação de água; 

So - Saturação de óleo; 

Sg- Saturação de gás; 

Vw - Volume de água; 

Vp- Volume de poros; 

Vg - Volume de gás. 

 

Por outro lado, o volume de óleo é calculado pela equação (13). 

 

𝑉𝑜 =
𝑊𝑜

𝜌𝑝
       (13) 

Onde: 

Vo - Volume de óleo; 

Wo - Peso de óleo; 

𝜌𝑝 - Densidade de poros. 

 

Para a determinação da saturação de água presente em um plugue, existem dois 

métodos tradicionais. São eles: 

 

1) Aparelho de Dean-Stark – é um método de destilação para a determinação de 

saturação de fluidos que depende da destilação da fração de água e extração 

de solvente da fração de óleo contida na amostra. Pelo método, ocorre a 

pesagem da amostra e depois o gotejamento de um solvente, em geral, 

tolueno, sobre a amostra de plugue. A água e o solvente sofrem vaporização e 

em seguida, são recondensados em um tubo resfriado presente na parte 

superior do equipamento. A amostra é seca em um forno e passa pelo 

processo de pesagem. A fração de óleo é determinada pela diferença 

gravimétrica; 
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Figura 21 - Aparelho de Dean-Stark 

Fonte: AUTOR, 2016. 
 

2) Destilação a Vácuo – método utilizado para determinar os conteúdos de óleo 

e água presentes no plugue. A amostra sofre aquecimento e o líquido presente 

na amostra é primeiramente vaporizado e em seguida, passa por uma coluna 

resfriada por nitrogênio líquido. 

 

2.3.d Avaliação da interação entre rocha e o fluido (molhabilidade);  

 

No momento em que um líquido é colocado em contato com uma superfície sólida, 

existem duas possibilidades: o líquido sofre espalhamento ou forma pequenas gotas sobre a 

superfície. No primeiro caso, o líquido molha e se espalha pelo sólido, enquanto no segundo 

caso, haveria o surgimento de um ângulo de contato (θ ≠ 0) entre a gota e a superfície. 

Para o caso de fluidos imiscíveis, um tenderá a se espalhar mais sobre a superfície que 

o outro. Por exemplo, para o sistema água-óleo em equilíbrio em uma superfície, pode-se 

aplicar a Equação de Young (14). 

σSO − σSW = σWO cos θ       (14) 

 

Onde:  

σSO - Tensão superficial entre sólido e o óleo; 

σSW - Tensão superficial entre sólido e a água; 

σWO - Tensão superficial entre a água e o óleo; 
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θ - Ângulo de contato medido pela fase de água. 

  

Figura 22 - Tensão superficial para um sistema água e óleo em equilíbrio  

Fonte: Adaptado de ABTAHI, 2003. 

 

Já a tensão superficial (AT), é o parâmetro que determina qual fluido possui mais 

facilidade para molhar a superfície sólida. Utilizando novamente o sistema água-óleo, pode-se 

encontrar uma relação para AT  a partir da equação (15). 

AT = σSO − σSW = σWO cos θ       (15) 

 

Onde: 

AT: Tensão superficial 

Obtendo-se as faixas de valores da taxa de adesão, podem-se encontrar as respectivas 

classificações: 

AT > 0: a água molha preferencialmente a superfície; 

AT = 0: ambas as fases possuem a mesma afinidade com a superfície (sistema 

neutro); 

AT < 0: o óleo molha preferencialmente a superfície. 

A molhabilidade de um sistema  rocha-fluido é definida como a capacidade de um 

fluido em aderir à superfície de uma rocha em presença de outro fluido imiscível.  O grau de 

molhabilidade é baseado na escala de medição do ângulo de contato entre o sólido e a 

interface líquido-líquido. 

Tabela 2 - Classificação de molhabilidade 

Ângulo de contato 𝛉 𝐜𝐨𝐬 𝛉 Molhabilidade 

0° 1.0 total 

90° 0 sistema neutro 
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180° -1.0 o óleo molha completamente 

 

Diferentes fatores exercem influência direta na molhabilidade, como por exemplo: 

mecanismos geológicos, geometria de poros, material da rocha reservatório, pressão, 

temperatura, dentre outros. É possível aferi-la através de 3 métodos:  

 

1) Método de Amott - coloca-se uma amostra de plugue saturada com óleo no 

interior  de uma célula cheia de água para medir o volume produzido pela 

mesma. Em seguida, repete-se o procedimento para um plugue saturado com 

água no interior da célula cheia de óleo; 

2) Método de Centrífuga - coloca-se uma amostra de plugue saturada com 

salmoura no interior de uma centrífuga preenchida com óleo. Após diversas 

rotações a uma velocidade específica, é encontrada a curva de pressão capilar. 

O procedimento é repetido para diferentes valores de velocidades; 

3) Método do Ângulo de Contato - é feita a medição direta do ângulo de contato 

para a gota de um líquido que molha a superfície de um sólido. 

 

 

Figura 23  – Célula de Amott com água (à esquerda) e óleo (à direita) 

Fonte: AUTOR, 2016. 

 

2.3.e Determinação da porosidade e permeabilidade das rochas;  

Porosidade é uma maneira de medir a capacidade de armazenamento de um 

reservatório e é definida como a razão entre o volume de poros e o volume total, podendo ser 

expressa em porcentagem ou fração. 
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O volume total da rocha é dado pela soma do volume poroso e do volume da matriz 

(parte sólida). 

VT = Vp + Vm   (16) 

 

Onde:  

VT - Volume total da rocha; 

Vp- Volume de poros (vazios); 

Vm- Volume da matriz da rocha. 

 

A porosidade Φ relaciona o volume poroso e o volume total da rocha, através da 

equação (17). 

 

Φ = (Vp / VT) x 100      (17) 

Onde:  

Φ - Porosidade da Rocha  

Existem dois tipos de porosidade: porosidade total (ou absoluta) e porosidade efetiva. 

Porosidade total (Φa) é a razão de todo o espaço poroso em uma rocha pelo volume total. 

Enquanto a porosidade efetiva (Φe), é a razão dos espaços porosos interconectados pelo 

volume total.  

ϕa =
Volume Total−Volume de Grãos

Volume Total
      (18) 

ϕe =
Volume de Poros Interconectados

Volume Total
      (19) 

Onde: 

Φ a - Porosidade absoluta (ou total); 

Φ e - Porosidade efetiva. 

 

 

Figura 24  – Porosímetro para porosidade efetiva 

Fonte: AUTOR, 2016. 
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Permeabilidade é a propriedade de rocha que mede a capacidade da formação em 

transmitir fluidos. Em geral, varia em função da pressão e é definida pela Lei de Darcy (20). 

v = −
κ

μ

dp

dL
       (20) 

 

Onde: 

κ - Permeabilidade (Darcy); 

v - Velocidade aparente (cm/s); 

μ - Viscosidade (cP); 

p - Pressão (atm); 

L - Deslocamento (cm); 

dp / dL - Diferencial de pressão com o deslocamento (atm/cm). 

 

Fluxo:  

q = −
kA

μ

dp

dL
       (21) 

 

Onde:  

q - Taxa de fluxo (cm3/s); 

A - Área da seção transversal por onde passa o fluxo (cm2); 

Assim, a Lei de Darcy pode ser escrita através da equação (22). 

q

A
= v =

κ

μ

ΔP

L
       (22) 

A permeabilidade da formação pode ser afetada por diversos fatores, sendo os 

principais: corte de testemunho (podendo haver presença de argila) e heterogeneidades do 

reservatório. E pode ser determinada através da análise de testemunho, testes de poço, dados 

de produção e interpretações de perfilagem de poços. 
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Figura 25 - Permeâmetro 

Fonte: AUTOR, 2016. 
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A. EXPERIMENTO: DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DO FLUIDO DE 

PERFURAÇÃO 

 

A.1. TEORIA  

A densidade do fluido de perfuração deve ser controlada para fornecer uma proteção 

adequada à pressão hidrostática e impedir o fluxo de fluidos na formação, mas não de ser tão 

elevada a ponto de causar a perda de circulação ou prejudicar a taxa de perfuração e a sua 

formação. 

O gradiente de pressão de água é igual a (0.433 psi / ft) e igual a 433psi/1000ft.  

 

A.2. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TESTE 

 

A balança de lama é usada para determinar a densidade de um fluido de perfuração.  

A temperatura da amostra não afeta a precisão das leituras. A graduação é realizada em quatro 

escalas: libras por galão, gravidade específica, libras por pé cúbico, e libras por polegada 

quadrada por 1.000 pés de profundidade. O aparelho é composto de uma base, braço e copo 

graduado, tampa, fio da navalha, o piloto e um contrapeso. A haste possui um peso deslizante 

e um visor de bolha para realizar o nivelamento do braço no momento da pesagem.  Na haste 

graduada, no lado oposto ao copo existe um contrapeso ao qual podem ser adicionados anéis 

externos para efeito de calibração.  

A haste (braço) possui as seguintes escalas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 3 mostra os fatores de conversão de unidades para as diferentes escalas da 

balança.  

          Unidade                  Propriedade                Faixa 

a. massa específica                Lb/ft3   50 – 170 lb/ft3  

b. massa específica          PPG (lb/gal)  7.0 – 23.0 PPG 

c. densidade                        SP. GR.   0.8 – 2.7   

d. psi /1000 ft  gradiente de pressão 350 – 1150psi/1000 ft 
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Tabela 3 - Fatores de conversão utilizados na construção da tabela 4 

 
 

A Tabela 4 mostra a correlação entre valores para as diferentes escalas. 

Tabela 4 - Tabela de conversão para as escalas da balança 

Massa 

Específica 

Massa 

Específica 
Densidade 

Massa 

Específica 

Carga 

Hidrostática 

Carga 

Hidrostática 

Carga 

Hidrostática 

libra-massa 

por pé 

cúbico 

libra-massa 

por galão 

(PPG) 

Densidade 

(SpecificGravity) 

quilograma 

por metro 

cúbico 

libra-força 

por polegada 

quadrada por 

1000 pés de 

coluna de 

líquido 

atmosfera 

por 100 

metros de 

coluna de 

líquido 

quilopascal 

por 100 

metros de 

coluna de 

líquido 

lb/ft3 PPG adimensional kg/m3 psi/(1000 ft) atm/(100 m) kPa/(100 m) 

48.6 6.5 0.78 780 338.2 7.5 765 

52.4 7.0 0.84 840 364.2 8.1 824 

56.1 7.5 0.90 900 390.2 8.7 882 

59.8 8.0 0.96 960 416.2 9.3 941 

62.5 8.3 1.00 1000 433.5 9.7 980 

63.6 8.5 1.02 1020 442.2 9.9 1000 

67.3 9.0 1.08 1080 468.2 10.5 1059 

71.1 9.5 1.14 1140 494.2 11.0 1118 

74.8 10.0 1.20 1200 520.2 11.6 1177 

78.6 10.5 1.26 1260 546.2 12.2 1235 

82.3 11.0 1.32 1320 572.3 12.8 1294 

86.0 11.5 1.38 1380 598.3 13.4 1353 

89.8 12.0 1.44 1440 624.3 13.9 1412 



 

 

 

48 

93.5 12.5 1.50 1500 650.3 14.5 1471 

97.3 13.0 1.56 1560 676.3 15.1 1530 

101.0 13.5 1.62 1620 702.3 15.7 1588 

104.7 14.0 1.68 1680 728.3 16.3 1647 

108.5 14.5 1.74 1740 754.3 16.8 1706 

112.2 15.0 1.80 1800 780.4 17.4 1765 

116.0 15.5 1.86 1860 806.4 18.0 1824 

119.7 16.0 1.92 1920 832.4 18.6 1882 

123.4 16.5 1.98 1980 858.4 19.2 1941 

127.2 17.0 2.04 2040 884.4 19.7 2000 

130.9 17.5 2.10 2100 910.4 20.3 2059 

134.7 18.0 2.16 2160 936.4 20.9 2118 

138.4 18.5 2.22 2220 962.4 21.5 2177 

142.1 19.0 2.28 2280 988.4 22.1 2235 

145.9 19.5 2.34 2340 1014.5 22.6 2294 

149.6 20.0 2.40 2400 1040.5 23.2 2353 

153.4 20.5 2.46 2460 1066.5 23.8 2412 

157.1 21.0 2.52 2520 1092.5 24.4 2471 

160.8 21.5 2.58 2580 1118.5 25.0 2530 

164.6 22.0 2.64 2640 1144.5 25.5 2588 

168.3 22.5 2.70 2700 1170.5 26.1 2647 

172.1 23.0 2.76 2760 1196.5 26.7 2706 

175.8 23.5 2.82 2820 1222.5 27.3 2765 

179.5 24.0 2.88 2880 1248.6 27.9 2824 

 

A.3. CALIBRAÇÃO 

     A balança é calibrada em sua fabricação, com a tampa incluída no kit. No entanto, 

deve ser re-calibrada, toda vez que a tampa ou qualquer outra parte é substituída. 

A.3.1 A calibração do instrumento pode ser facilmente verificada através da 

medição da densidade da água;    

A.3.2 Encha o copo com água em torno de 70ºF(21ºC) e posicione o 

contrapeso em 8,3 libras/galão ou 1,0 (g/cm3).  

 

A.4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

A.4.1 Coloque a base sobre uma superfície plana; 

A.4.2 Meça a temperatura do líquido e registre no modelo apropriado de 

relatório; 

A.4.3 Encha o copo limpo e seco até a borda com a amostra a ser pesada; 
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A.4.4 Coloque a tampa no copo, regulando-a com um suave movimento de 

torção. Certifique-se de que uma pequena parte da lama seja expulsa através 

do furo presente na tampa, a fim de garantir que o copo esteja cheio e possa 

garantir a liberação de ar ou gás retido; 

A.4.5 Cubra o furo da tampa com o dedo e lave toda a lama do lado de fora do 

copo e do braço. Em seguida, seque toda a balança cuidadosamente; 

A.4.6 Coloque a balança no ‘fio da navalha’ e mova o contrapeso deslizante 

ao longo do braço da balança, até que tanto o braço quanto o copo estejam 

em equilíbrio, como indicado pela bolha; 

A.4.7 Leia o peso de lama na beira do contrapeso em relação ao copo de lama; 

A.4.8 Limpe e seque a balança de lama após a sua utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

50 

4. CONCLUSÃO 

Este trabalho apresenta as atividades desenvolvidas e já implantadas no Laboratório de 

Ensino de Engenharia de Petróleo da UFF (ENEPETRO).  A estruturação foi realizada em 

fases pré determinadas com o intuito de introduzir práticas experimentais à grade curricular 

do curso, relacionadas às áreas de Fluidos de Perfuração e Completação, Fluidos de Petróleo e 

Propriedades das Rochas Reservatório. Dessa maneira, foi possível trazer mais 

enriquecimento ao aprendizado dos alunos e melhorias à didática praticada em sala de aula. 

Os equipamentos foram adquiridos com o zelo de viabilizar procedimentos 

operacionais de baixo custo e ao alcance da grande maioria das instituições de ensino do país. 

Através das práticas de laboratório, o conteúdo teórico ganha dinamismo e passa a ser mais 

bem compreendido pelos alunos.  

O processo de instalação e implementação foi de extrema importância, pois contribui 

favoravelmente para a melhoria da avaliação do curso pelo Ministério da Educação (MEC) 

para o reconhecimento do Curso de Engenharia de Petróleo da UFF em 2011. 

Após a aquisição dos equipamentos e a elaboração do material didático, foi 

implementada a disciplina de laboratório e introduzidas aulas práticas  através da 

reformulação do fluxograma do curso. 

A consolidação do ENEPETRO demandou esforços, e só foi possível com a 

mobilização de alunos norteados pelo mesmo ideal: contribuir para melhorias futuras do 

curso.  Tal experiência foi concretizada e tornou-se bem sucedida, graças aos trabalhos de: 

Felipe Porto (PORTO, 2010), Érica Guerreiro (GUERREIRO, 2010), Carlos Pessanha 

(PESSANHA, 2011) e Jean Barbosa (BARBOSA, 2013).  

E sob a perspectiva de inovação e aquisição de novas ferramentas, espera-se que este 

Trabalho de Conclusão de Curso sirva de inspiração e fonte motivacional às futuras gerações 

de alunos de Engenharia de Petróleo da UFF. 
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RESUMO EXECUTIVO 

O resumo executivo é diferente de um resumo comum. O primeiro, usado no ambiente 

empresarial, sintetiza as atividades realizadas, apresenta os principais resultados e conclusões. 

O segundo, normalmente escrito com fins acadêmicos, dá orientação e faz o leitor prever o 

documento   

Em um resumo executivo as palavras “curto” e “resumo” são palavras essenciais e, por 

isso, o número de páginas deve ser entre cinco e dez por cento (5-10%) do documento 

completo.  Em geral, os resumos acadêmicos ocupam menos de uma página. 

O resumo executivo, parte fundamental do relatório técnico, é uma descrição sucinta 

do documento que permita ao leitor identificar a atividade realizada, a metodologia 

empregada, os principais resultados e as conclusões mais importantes obtidas a partir da 

análise de resultados.  Os termos utilizados na elaboração do resumo dever compreensível 

para profissionais sem profundo conhecimento dos detalhes técnicos e das questões 

conceituais envolvidas.   

O resumo executivo pode ser subdividido em itens apresentados na seguinte ordem:  

a) Introdução 

b) Objetivo 

c) Metodologia  

d) Resultados alcançados frente aos objetivos propostos  

e) Conclusão  

O resumo executivo também deve atender aos seguintes requisitos: 

 Parágrafos curtos e concisos; 

 Possibilitar o entendimento do trabalho realizado mesmo sem a leitura do relatório 

original; 

 Gráficos ou esquemáticos devem ser utilizados quando facilitar o entendimento do 

leitor; 

 Apresentar somente os dados e as informações mais relevantes. 
 

Em um único parágrafo, de no máximo 15 linhas, descreva o relatório incluindo, 

obrigatoriamente, a metodologia utilizada, os objetivos específicos, os dados medidos, os 

resultados obtidos e os conhecimentos adquiridos. O resumo deve apresentar integralmente o 

trabalho. Seja claro e objetivo, incluindo as informações essenciais ao entendimento do 

experimento realizado.  

Palavras-chave:  (3 a 5 palavras chaves separadas por vírgula). 
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1. INTRODUÇÃO 

 Fornece ao leitor uma síntese dos fundamentos teóricos (conceitos e fómulas) que 

regem o experimento.  A introdução deve apresentar a compreensão dos responsáveis pelo 

experimento e não reproduzir o Manual  do Equipamento.  Se conveniente a introdução pode 

ser dividida em subtítulos. 

  O relatório, a teoria e equipamentos permanentes ainda existem; por conseguinte, dever 

ser referenciados no presente, por exemplo: "O propósito deste relatório é ... ", " A lei de 

Darcy para filtração é ...", "O princípio de funcionamento do viscosímetro é ...”, etc.   

 

 A INTRODUÇÃO do relatório de laboratório deve identificar o experimento a ser 

realizado, a importância da experiência, os objetivos a serem alcançados, e os fundamentos 

teóricos (conceitos e fórmulas) relevantes ao entendimento do experimento.  Os objetivos 

definidos no experimento devem ser analisados na conclusão para avaliar se o experimento 

teve sucesso. Os fundamentos teóricos frequentemente permitem fazer previsões teóricas para 

avaliar os resultados obtidos. 

 

2. OBJETIVO 

 Define o objetivo do experimento. Lembre-se, o experimento já terminou, portanto, 

refira-se ao experimento no passado. Ex.: "O objetivo do experimento foi ... " 
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3. MATERIAL 

Relacionar os materiais (EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FLUIDOS, SÓLIDOS ETC.) 

utilizados no experimento E AS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (FABRICANTE, 

MODELO, FAIXA DE APLICAÇÃO, FONTE DE ENERGIA, VOLTAGEM, CONCENTRAÇÃO ETC.).  

Ilustrar a relação com as fotos e esquemáticos dos principais itens para facilitar o 

entendimento do leitor e a reprodução do experimento.  As fotos devem ter tamanho de 7 cm 

(largura ou altura, o que for maior) ou 14 cm no caso de ausência de clareza decorrente do 

tamanho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - ......  

  

 Figura 3.2 - ...... 
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Figura 3.3 - ...... 

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

DESCREVER DE FORMA CLARA E OBJETIVA CADA PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

UTILIZADO.  A DESCRIÇÃO TEM QUE SER DE FÁCIL COMPREENSÃO PARA PERMITIR QUE O 

EXPERIMENTO SEJA REPRODUZIDO POR OUTRO ENGENHEIRO.  

 Descrever o procedimento passo a passo em etapas numeradas. Explicar todos os passos 

na ordem em que realmente aconteceram e não como eles deveriam ter acontecidos.  

Exemplo: 

 “Siga as instruções abaixo para pesar a água:  

1. Pesar na balança uma proveta de 100 mL, seca, e anotar sua massa em gramas: 

M1; 

2. Preencher a proveta com água destilada até aproximadamente 25 ml 

3. Utilizar um conta-gotas para completar o volume exatamente até a marca da 

proveta.  

 O procedimento deve conter as etapas necessárias à reprodução do experimento e, por 

essa razão, deve incluir detalhes técnicos e informações que afetam os dados experimentais.  

Esses detalhes incluem o tipo e modelo de equipamento e acessórios utilizados, a temperatura 

ambiente, anomalias ocorridas durante as medições etc.  

5. DADOS EXPERIMENTAIS 

 Os valores medidos em cada etapa do procedimento experimental devem ser registrados 

e, sempre que possível, fotografados.   As informações e os valores obtidos durante as 

medições experimentais devem ser suficientes para realizar os cálculos necessários à 

avaliação do experimento.   

 Resumir em uma tabela os valores experimentais medidos. 

 

Tabela 5.1: Curva de formação de hidratos 
 

Pressão (psia) Temperatura (˚F) 
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366 30,8 

447 35,2 

2167 61,8 

2857 65,6 

6. RESULTADOS 

Neste item deve conter a memória de cálculo dos resultados obtidos a partir dos dados 

experimentais. Os resultados gerados devem ser apresentados em forma de tabelas e/ou 

gráficos para facilitar o entendimento e a análise dos resultados.  

As figuras (gráficos, esquemáticos ou fotos) devem ser de fácil leitura e interpretação.  

Todas as tabelas e figuras devem ser referenciadas no texto destacando as informações 

relevantes nelas contida, por exemplo, “A permeabilidade, k, calculada com os dados da 

tabela 1  4 mD (miliDarcy). 

 

 

 

Figura 6.1: Envelope de formação de hidratos 

 

Tabela 6.1: Dados da curva de curva de equilíbrio de hidrato, experimental e calculado 

 

Pressão (psia) Temperatura (˚F) Temperatura calculada (˚F) Desvio (˚F) Erro (%) 

366 30,8 30,7 -0,1 -0,55 

447 35,2 34,9 -0,3 -0,80 

2167 61,8 60,6 -1,2 -1,97 

2857 65,6 64,3 -1,3 -2,00 
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7. DISCUSSÃO 

Análise dos resultados 

 Escrever o que os resultados indicam claramente e quais as principais conclusões.  

Interpretação dos resultados 

 Encontrar explicações lógicas para problemas os dados: 

 Comparar os resultados obtidos com dados da literatura, sempre que possível. 

 Explicar os resultados a partir dos conceitos e modelos apresentados na 

Introdução. 

 Analisar os pontos fortes e as limitações do experimento realizado. 

8. CONCLUSÃO 

Na conclusão escreva se o experimento alcançou o objetivo mencionado na seção 

“Objetivo".   Qual o significado dos resultados e que tipo de problemas pode ser resolvido 

com os experimentos.  

Se os objetivos não foram cumpridos, analisar porque os resultados não foram os 

esperados. Relatar principais dificuldades e recomendações para aprimorar o experimento e o 

processo ensino-aprendizagem ao realizar o experimento. 

9. BIBLIOGRAFIA 

Apresentar a bibliografia por categoria: 

o LIVROS  

o PERIÓDICOS 

o TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS 

o WEBSITES  

o TESES E MONOGRAFIAS 

o NORMAS E REGULAMENTAÇÕES  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e 

documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. NBR 14724. 3. ed. Rio de 

Janeiro: ABNT, 2011. 

SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS.  Style Guide 2015–2016 edition. SPE 

o PATENTES  

o RELATÓRIO DE EMPRESAS OU DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS  
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Apêndice A 

ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

 

O RELATÓRIO COMPREENDE OS SEGUINTES ELEMENTOS: PRÉ-

TEXTUAIS, TEXTUAIS E PÓS-TEXTUAIS. 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

i. CAPA  

ii. RESUMO EXECUTIVO  

iii. LISTA DE FIGURAS 

iv. LISTA DE TABELAS  

v. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

vi. LISTA DE SÍMBOLOS 

vii. SUMÁRIO  

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

1. INTRODUÇÃO (obrigatório) 

2. OBJETIVO (obrigatório) 

3. MATERIAL (obrigatório) 

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL (obrigatório) 

5. DADOS EXPERIMENTAIS (obrigatório) 

6. CÁLCULOS E RESULTADOS (obrigatório) 

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO (obrigatório) 

8. CONCLUSÕES (obrigatório) 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (obrigatório) 

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

A. APÊNDICES (opcional) - Texto ou documento elaborado pela equipe, a 

fim de complementar sua argumentação 

B. ANEXOS (opcional) - Texto ou documento NÃO elaborado pela equipe, 

que serve de fundamentação comprovação e ilustração. 
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Apêndice B  

FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

CONFIGURAÇÃO DA PÁGINA  

1. Impressão: Papel branco, tipo A4 (21 cm x 29,7cm); 

2. Cor: Os textos devem ser digitados na cor preta. Outras cores, somente para 

ilustrações; 

3. Margens: Superior e Esquerda: 3 cm, Inferior e direita: 2cm; 

4. Tipo de fonte: - Times New Roman (TNR) no tamanho 12 para todo o 

trabalho; 

5. Espaçamento: 1,5 entre as linhas em todo o texto, exceto para os seguintes 

elementos textuais que devem utilizar espaçamento simples: notas de rodapé, 

paginação, legendas e fontes das ilustrações das tabelas. 

 
 

PAGINAÇÃO 

 Elementos pré-textuais: as folhas ou páginas pré-textuais, exceto a capa, 

devem ser numeradas em algarismo romano com letras minúsculas.  
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 Elementos textuais: a numeração deve figurar, a partir da primeira folha da 

parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, 

ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. Havendo 

apêndice e anexo, as suas folhas ou páginas devem ser numeradas de maneira 

contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal. 

 

 

 

Apêndice C 

FORMATAÇÃO DA CITAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

CITE AS REFERÊNCIAS NO TEXTO OU NAS LEGENDAS DE FIGURAS E TABELA, 

COLOCANDO O SOBRENOME DO AUTOR E O ANO DE PUBLICAÇÃO ENTRE PARÊNTESES.  SE O 

NOME DO AUTOR É USADO NO TEXTO, INCLUIR APENAS O ANO DA REFERÊNCIA ENTRE 

PARÊNTESES. 

 

o Exemplos:  

 O método geralmente aceitos (Smith 1990) ... . 

 Smith (1990 ) fornece uma explicação detalhada deste método . 

 Fig. 2.7 - Sublinha que atuam sobre a parede do poço (após Aadnoy 1996) 

 

SE O TEXTO CITA MAIS DE UMA REFERÊNCIA DO MESMO AUTOR NO MESMO ANO, 

ADICIONAR AS LETRAS "A", "B”, ETC., PARA DISTINGUIR AS REFERÊNCIAS. REFERÊNCIAS 

INCLUÍDAS NO MESMO CONJUNTO DE PARÊNTESES DEVEM SER SEPARADAS POR PONTO E 

VÍRGULA.  

o Exemplos:  

 Kabir et ai . (2004a; 2004b) mostrou que ... 

 O método é analisado em diversos estudos ( Smith, 1990; Jones e Smith, 

1992; Smith et al., 2004 ) . 

 Esta prática é comum em toda a indústria (Smith 1992 , 1994b ; Jones , 

1996). 

 

 SE A EXTENSÃO DA REFERÊNCIA É CONSIDERÁVEL OU MAIS DE UMA PARTE É 

REFERENCIADA, A CITAÇÃO NO TEXTO PODE INCLUIR FIGURA ORIGINAL OU NÚMEROS DE 

PÁGINA PARA ESCLARECIMENTOS. 

o Exemplos : 

 Este efeito foi descrito pela primeira vez há várias décadas (Yousef 1956, 

Fig. 4 ). 
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 Uma seção diferente do mesmo trabalho anterior foi dedicado a este 

fenómeno (Smith 1997 et al. , 234¡V236 ) . 

 

AS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DEVEM SER CITADAS NA ÍNTEGRA, O TERMO 

ABREVIADO É O NOME REAL DO PADRÃO E NÃO DEVE SER MODIFICADO. 

 

o Exemplos : 

 Correto:  Este processo é definido no API SPEC 2F (1981). 

 Correto:  Os limites operacionais (API RP 7G 1989) ... 

 Incorreto:  Este processo está definido na Especificação da API 2F (1981) . 

 Incorreto:  Os limites operacionais (API 1989) ... 

Apêndice D 

FORMATAÇÃO DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A formatação utilizada para cada tipo de referência bibliográfica é especificada a 

seguir:  

o LIVROS  

 Modelo:   

Autor, A. e Autor, B. ANO. Título do livro, edição. Cidade, Estado e/ou País: 

Editora.  

 Exemplo:  

Jaeger, J. C. and Cook, N. G. W. 1979. Fundamentals of Rock Mechanics, first 

edition. London: Chapman and Hall. 

 Citação de capítulo de um livro: 

 Modelo:   

Autor, A. e Autor, B. ANO. Título do livro, edição. Capítulo#, páginas. 

Cidade, Estado e/ou País: Editora.  

 Exemplo:  

Somasundaran, P. 1975. Interfacial Chemistry of Particulate Flotation. In 

Advances in Interfacial Phenomena of Particulate/Solution/Gas Systems, ed. P. 

Somasundaran and R. B. Grieves, Chap. 1, 1–15. New York City: Symposium 

Series, AIChE. 

Obs.: Quando referenciar volume, capítulo ou seção de um livro, o termo deve ser abreviado, 

i.e. Vol. 2, Cap. 10, Sec. 6.1; exceto no caso de ser parte do título Quadratic Equations, Volume 

2: Geometric Interpretation. 

 

o PERIÓDICOS 

 Modelo:  

Author, A. and Author, B. ANO. Título do artigo. Revista Vol (#): páginas. 

Número DOI do artigo.  

 Exemplo:   

King, M. J. and Mansfield, M. 1999. Flow Simulation of Geologic Models. 
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SPE Res Eval & Eng 2 (4): 351-367. SPE-57469-PA. 
http://dx.doi.org/10.2118/57469-PA  

 

o TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS 

 Modelo: 

Autor, A. e Autor, B. ANO. Título do trabalho. Nome do congress, local, data. 

Número do trabalho. DOI.  

 Exemplo: 

White, C. D. and Horne, R. N. 1987. Computing Absolute Transmissibility in 

the Presence of Fine-Scale Heterogeneity. Presented at the SPE Symposium on 

Reservoir Simulation, San Antonio, Texas, 1 - 4 February. SPE-16011-MS. 

http://dx.doi.org/10.2118/16011-MS. 

o WEBSITES  

 Modelo: 

Autor, A. ou Nome do Site. Ano. Título (da página ou do artigo). Nome do 

Site, data postada, endereço na internet (data do acesso).  

 Exemplo: 

Katz, J. 1998. Luring the Lurkers. Slashdot, 29 December 1998, 

http://slashdot.org/story/98/12/28/1745252/Luring-the-Lurkers (acessado em 

23 de Junho de 2011).  

 

Se o site e o título possuírem o mesmo nome, omitir o título para evitar repetição. 

 Exemplo: 

Ambler, S. W. 2006. Enterprise Modeling Anti-Patterns, 

http://www.agilemodeling.com/essays/enterpriseModelingAntiPatterns.htm (acessado 

em 5 de março de 2006).  

 

Se o autor e o site são os mesmos (por ex., Wikipedia), omitir o nome do site.  

 Exemplo: 

Wikipedia. 2010. Semipermeable membrane (4 October 2010 revision), 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title= 

Semipermeable_membrane&oldid=388646914 (acessado em 20 de Dezembro 

de 2010).  

Obs.: Todos wiki devem incluir a data da revisão do artigo citado. 

 

o TESES E MONOGRAFIAS 

 Modelo: 

Autor, A. ANO. Título. Tipo do trabalho, Universidade, Cidade, Estado, País 

(data da apresentação).  

 Exemplo: 

Thomas, O. 2002. The Data as the Model: Interpreting Permanent Downhole 

Gauge Data Without Knowing the Reservoir Model. MS thesis, Stanford 

University, Stanford, California, USA (June 2002). 

 

o NORMAS E REGULAMENTAÇÕES  

http://dx.doi.org/10.2118/57469-PA
http://dx.doi.org/10.2118/16011-MS
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 Modelo: 

Número do Documento, Título, edição. ANO. Cidade,  Estado, País: 

Organização. DOI.  

 Exemplo: 

API RP 61, Recommended Practice for Evaluating Short-Term Proppant-Pack 

Conductivity. 1989. Washington, DC: API. 

 

o PATENTES  

 Modelo: 

Inventor, A. ANO. Título. País onde a patente está depositada No. #.  

 Exemplo: 

Cardenas, R. L., Carlin, J. T., and Flournoy, K. H. 1974. Surfactant Oil 

Recovery Process for Use in Formations Containing High Concentrations of 

Polyvalent Ions Such as Calcium and Magnesium. US Patent No. 3,799,264. 

 

o RELATÓRIO DE EMPRESAS OU DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS  

 Modelo: 

Autor, A. ANO. Título. Número do Relatório, Instituição, Cidade, Estado, País. 

  Exemplo: 

Shell Oil. 1975. Enhanced Recovery. Internal Report, Shell Oil Company, 

Houston, Texas, USA. 

Apêndice E  
SÍMBOLOS RECOMENDADOS PARA  

REPRESENTAÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

 

Variável Descrição 

A área 

B fator volume de formação 

C concentração 

d densidade 

D diâmetro 

h espessura 

J índice de produtividade 

k permeabilidade 

K coeficiente 

L comprimento 

m inclinação da reta  

N número adimensional  

P pressão 
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Pc pressão capilar 

q taxa de produção 

r raio 

S saturação 

t Tempo 

T temperatura 

v velocidade 

V volume 

Z elevação 

 viscosidade 

 massa específica 

 peso específico 

 porosidade 

Apêndice F 

ABREVIATURAS E SÍMBOLOS RECOMENDADOS  

 

 

 As abreviaturas devem ser utilizadas quando os termos relacionados forem 

utilizados mais de uma vez no relatório.  Na primeira citação de cada termo a abreviatura 

correspondente deve vir a seguir entre parênteses e ser utilizada ao longo do resto do 

relatório.  

 
 

 

Abreviatura Significado  Descrição 

AC Alternating Current  corrente alternada 

BA Bachelor of Arts  bacharel em humanidades 

BS bachelor of science  bacharel em Ciências 

BOE Barrel of Oil Equivalent  barril de óleo equivalente 

BS&W Basic Sediment and Water  sedimento básico e água 

BOP BlowOut Preventer  blowout preventer 

BHA Bottom Hole Assembly  montagem bottom hole 

BBS Bulletin Board System  bulletin board system 

c.u. capture unit  unidade de captura 

CRT Cathode Ray Tube  tubo de raios catódicos 

CPU Central Processing Unit  unidade central de processamento 

CWE Cold Water Equivalent  equivalente de frio água  
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CUG Computer User Group  grupo de usuários de computadores 

CT Computed Tomography  tomografia computadorizada 

DC Direct Current  corrente direta 

PhD Doctor of Philosophy  Doutor de Filosofia 

EOR Enhanced Oil Recovery  recuperação avançada de petróleo  

EOS Equation Of State  equação de estado 

ECD Equivalent Circulating Density  densidade de circulação equivalente 

et al. et al. (and others)  et al. (e outros) 

etc. et cetera (and the rest)  et cetera (eo resto) 

e.g. exempli gratia (for example)  gratia exempli (por exemplo) 

E&P Exploration and Production  exploração e produção 

FTP File Transfer Protocol  protocolo de transferência de arquivos 

FVF Formation Volume Factor  fator volume de formação 

GC Gas Chromatography  cromatografia em fase gasosa 

GOC Gas/Oil Contact contato gás / óleo  

 

Abreviatura Significado  Descrição 

GOR Gas/Oil  Ratio relação gás / óleo 

GUI Graphical User Interface Interface gráfica do usuário 

GOM Gulf of Mexico Golfo do México 

HSSE 
Health, Safety, Security, and 

Environment 
saúde, segurança e meio ambiente 

HP/HT High-Pressure/High-Temperature alta pressão / alta temperatura 

HCPV Hydrocarbon Pore Volume volume de poro hidrocarboneto 

HPAM Hydrolyzed Polyacrylamide poliacrilamida hidrolisada 

HEC Hydroxyethyl Cellulose hidroxietil celulose 

HPG hydroxypropyl guar hidroxipropil guar 

i.e. id est (that is) est id (que é) 

ID Inside/Inner Diameter diâmetro interior / interior 

IFT InterFacial Tension tensão interfacial 

IOC International Oil Company empresa internacional de petróleo 

KB kelly bushing kelly bucha 

LACT 
Lease Automatic Custody 

Transfer 
locação de transferência de custódia automática 

LNG Liquefied Natural Gas gás natural liquefeito 

LPG Liquefied Petroleum Gas gás liquefeito de petróleo 

LAN Local Area Network rede local 

MA Master of Arts mestre das artes 

MS Master Of Science mestre da ciencia 

MD Measured Depth profundidade medida 

MDRT 
Measured Depth from Rotary 

Table 
profundidade medida a partir da mesa rotativa 

MWD Measurement While Drilling Measurement While Drilling 
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NOC National Oil Company companhia nacional de petróleo 

NPV Net Present Value valor presente líquido 

NMR Nuclear Magnetic Resonance ressonância magnética nuclear 

NMR Nuclear Magnetic Resonance ressonância magnética nuclear 

OIP Oil In Place oil in place 

OIIP Oil Initially In Place óleo inicialmente no lugar 

OOIP 
Oil Originally In Place (or 

Original Oil In Place) 

óleo originalmente no lugar (ou óleo original no 

lugar) 

OBM Oil-Based Mud lama à base de óleo 

OS Operating System sistema operacional 

OD Outside/Outer Diameter diâmetro externo / externa 
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Abreviatura Significado  Descrição 

PV pore volume volume de poro 

p.u. porosity units unidades de porosidade 

ppa Pounds of Proppant Added libras de proppant acrescentado 

PVT Pressure/Volume/Temperature pressão / volume / temperatura 

PI Productivity Index índice de produtividade 

QA Quality Assurance garantia de qualidade 

QC Quality Control controle de qualidade 

ROP Rate of Penetration taxa de penetração 

R&D Research and Development pesquisa e desenvolvimento 

ROS Residual Oil Saturation saturação óleo residual 

RMS Root Mean Square root mean square 

SEM scanning electron microscope microscópio eletrônico de varredura 

SP Self-Potential potencial de auto- 

spf Shots per Foot tiros por pé 

SG Specific Gravity gravidade específica 

SS Subsea subsea 

TD Total Depth profundidade total 

TDS Total Dissolved Solids sólidos totais dissolvidos 

TVD True Vertical Depth profundidade vertical verdadeira 

UV ultraviolet ultravioleta 

URL uniform resource locator localizador padrão de recursos 

vs. versus versus 

WAG water alternating gas alternada de água e gás 

WOC water/oil contact água / óleo de contato 

WOR water/oil ratio relação água / óleo 

WBM water-based mud lama (fluido de perfuração à base de água) 

WOB weight on bit peso na broca 

WAN wide area network rede de área ampla 

XRD X-ray diffraction Difração de raios X 
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Apêndice G 

SÍMBOLOS RECOMENDADOS PARA  

REPRESENTAÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

Símbolo Descrição 

A área 

B fator volume de formação 

C concentração 

d densidade 

D diâmetro 

h espessura 

J índice de produtividade 

k permeabilidade 

K coeficiente 

L comprimento 

m inclinação da reta  

N número adimensional  

P pressão 

Pc pressão capilar 

q taxa de produção 

r raio 

S saturação 

t Tempo 

T temperatura 

v velocidade 

V volume 

Z elevação 

 viscosidade 

 massa específica 

 peso específico 

 porosidade 
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Apêndice H  

LETRAS GREGAS 

 

Letra 

Maiúscula 

Letra 

Minúscula 
Nome 

A α Alpha  

B β Beta  

Γ γ Gamma  

Δ δ Delta  

E ε Epsilon  

Ζ ζ Zeta  

H η Eta  

Θ θ Theta  

Ι ι Iota  

K κ Kappa  

Λ λ Lambda  

M μ Mu  

N ν Nu  

Ξ ξ Xi  

O ο Omicron  

Π π Pi  

P ρ Rho  

Σ σ Sigma  

T τ Tau  

Y υ Upsilon  

Φ  Phi  

X χ Chi  

Ψ ψ Psi  

Ω ω Omega 
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Apêndice I  

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS 

 

Símbolo Descrição 

ℓ, exp exponential function  

− subtração  

× multiplicação  

= igual  

 aproximadamente  

≡ idêntico a  

≎ equivalente a  

≯ não maior que  

≮ não menor que  

≤ menor ou igual que  

 raiz quadrada 

 raiz enésima  

erfc função erro, complementar  

 portanto 

 razão; divisão  

 proporcional  

 infinito  

 diferença 

 summation of  


pi (constante matemática = 

3.1416)  

 degree*  

 segundo  

 operador gradiente  

 pertence 

+ adição  

 mais ou menos  

 divisão  

 diferente  

 congruente com  

 não idêntico com  

Símbolo Descrição 
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 maior que  

 menor que  

 maior ou igual que  

 proporcional  

 raiz cúbica 

erf função erro  

 vector  

 porque 

∷ proporção  

 approaches a limit  

 Integral  

 diferencial parcial  

 produto fatoria  

e
Número de Euler (constante 

matemática = 2.7183)  

 minuto; prime  

 ângulo  

 delta (operador de diferença)  
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Apêndice J  

SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES PARA  

REPRESENTAÇÃO DE UNIDADES 

 

Unidades               Descrição Significado 
[Unidades 
correspondentes no 

Sistema Métrico] 

BFPD            barrels of fluid per day  barris de fluido por dia [m3/d fluid] 

BLPD            barrels of liquid per day  barris de líquido por dia [m3/d liquid] 

BOPD            barrels of oil per day  barris de óleo por dia [m3/d oil] 

BWPD           barrels of water per day  barris de água por dia [m3/d water] 

B/D                barrels per day  barris por dia [m3/d] 

bbl/min          barrels per minute  barris por minuto [m3/s] 

Bcf                 billion cubic feet  bilhões de pés cúbicos [109 m3] 

Bcf/D             billion cubic feet per day  bilhões de pés cúbicos por dia [109 m3/d] 

ft3/bbl             cubic feet per barrel  pés cúbicos por barril [m3 /m3] 

ft3/D               cubic feet per day  pés cúbicos por dia [m3/d] 

ft3/min            cubic feet per minute  pés cúbicos por minuto [m3/s] 

ft3/lbm            cubic feet per pound mass  pés cúbicos por libra-massa [m3/kg] 

ft3/sec             cubic feet per second  pés cúbicos por segundo [m3/s] 

cu yd  cubic yard  jarda cúbica  

(spell out)  Darcy  Darcy  

DWT            dead-weight ton  tonelada de peso morto [Mg] 

ft/min            feet per minute  pés por minuto [m/s] 

ft/sec             feet per second  pés por segundo [m/s] 

lbf-ft or ft-lbf            foot-pound  foot-pound [J] 

gal/min          gallons per minute  galões por minuto [m3/s] 

gal/D             gallons per day  galões por dia [m3/d] 

g  gram  grama  

hp-hr             horsepower-hour  cavalos de potência horas [J] 

in./sec            inches per second  polegadas por segundo [cm/s] 

klbf                kilopond (1,000 lbf)  kilopond ( 1000 lbf ) [N] 

kW-hr            kilowatt hour  quilowatt-hora [J] 

ksi                 kips per square inch  kips por polegada quadrada [Pa] 
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md  millidarcy  millidarcy  

MeV             million electron volts  milhões de elétron-volts [MJ] 

MMcf  million cubic feet  milhões de pés cúbicos  

mil/yr            mils per year  mils por ano [ m/a] 

Ω  ohm  ohm  

lbm/ft3            pound per cubic foot  libra por pé cúbico [kg/m3] 

lbm/gal            pound per gallon  libra por galão [kg/m3] 

res bbl            reservoir barrel  barris de fluido de  reservatório [res m3] 

RB/D            reservoir barrel per day  
barris de fluido de  reservatório 

por dia 
[res m3/d] 

ft2            square feet  pés quadrados [m2] 

sq mile            square mile  milha quadrada  

scf/bbl  
standard cubic feet per 

barrel  
pés cúbicos padrão por barril [km2] 

scf/D            standard cubic feet per day  pés cúbicos padrão por dia [std m3/d] 

scf            standard cubic foot  pés cúbico padrão [std m3] 

STB            stock-tank barrel  barril de stock- tanque [stock-tank m3] 

STB/D            stock-tank barrels per day  barris estoque -tanque por dia [stock-tank m3/d] 

St            Stoke  Stoke [m2/s] 

Mcf  thousand cubic feet  mil pés cúbicos  

Tcf            trillion cubic feet  trilhões de pés cúbicos [1012 m3] 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


