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RESUMO 
 

Este trabalho tem como foco principal os experimentos básicos para demonstração ou 
medição de propriedades de rochas e fluidos de reservatórios de petróleo. Para isso explica 
como são formados os referidos reservatórios e como são retiradas amostras para serem 
utilizadas nos experimentos. Em seguida, mostra as principais características, propriedades e 
classificação das rochas e dos fluídos de petróleo, divididas em classificação e propriedades 
das rochas, propriedades dos fluidos e propriedades da interação rocha-fluído. E por fim 
ensina como podem ser realizados os experimentos para definir, medir ou demonstrar as 
propriedades das rochas e dos fluídos de reservatório. Os primeiros experimentos indicam 
como identificar e preparar as amostras que vão ser analisadas nos experimentos, alguns 
mostram como podem ser observadas as propriedades e outros como elas podem ser aferidas. 
As propriedades são de extrema importância para definir a viabilidade econômica do 
reservatório e as estratégias de produção que devem ser utilizadas. Esses experimentos são 
descritos seguindo um padrão com uma introdução, materiais utilizados, Execução, conclusão 
e discussão e procedimentos de limpeza. 
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ABSTRACT 
 

This work focuses mainly on the basic experiments for demonstration or measurement of rock 
and fluid properties of oil reservoirs. For that explains how these reservoirs are formed and 
how samples are taken for use in experiments. It then shows the main characteristics, 
properties and classification of rocks and fluids for oil, divided into classification and 
properties of rocks, fluid properties and properties of fluid-rock interaction. Finally teaches 
how they can be carried out experiments to define measure or demonstrate the properties of 
rocks and reservoir fluids. The first experiments show how to identify and prepare samples to 
be analyzed in the experiments, some show how the properties can be observed and others 
like them can be measured. The properties are extremely important to define the economic 
viability of the reservoir and production strategies to be used. These experiments are 
described in a pattern with an introduction, materials used, experimental procedure, 
conclusion and discussion and cleaning procedures. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os reservatórios de petróleo têm características muito peculiares e particulares. Sua 

constituição, basicamente de rochas, nos remete a conhecer as propriedades das rochas e dos 

fluidos no seu interior, além das propriedades de interação rocha e fluido. Para isso existem 

experimentos que indicam, medem ou calculam essas propriedades, exatamente do que trata 

este trabalho. 

Os fluidos de reservatório de petróleo são combustíveis fósseis que se formaram há 

milhões de anos e estão aprisionados nas rochas do subsolo. Segundo a teoria mais aceita nos 

dias de hoje, o petróleo foi formado quando restos de animais, vegetais, microorganismos e 

algas misturados com areia, lodo e silte resultaram no acúmulo de várias camadas. Devido a 

eventos geológicos, algumas dessas camadas foram soterradas e a combinação de fatores tais 

como escala de tempo geológico, pressão e temperatura, resultou na conversão da matéria 

orgânica em fluidos de reservatório de petróleo e da lama, areia e silte em rocha. A rocha que 

contém a matéria orgânica que se converteu em fluidos do reservatório de petróleo é chamada 

de rocha geradora. (DANDEKAR, 2006; THOMAS, 2001) 

Quimicamente, os fluidos do reservatório são constituídos principalmente de 

hidrocarbonetos (compostos de carbono e hidrogênio). O tipo do hidrocarboneto gerado 

depende da constituição da matéria orgânica original e da intensidade dos processos térmicos 

nela atuantes. Material orgânico proveniente de microorganismos e algas pode gerar 

hidrocarboneto líquido. Quando o processo ocorre sobre matéria orgânica vegetal lenhosa 

pode ocorrer geração hidrocarboneto gasoso. Apesar de todos os fluidos de reservatório de 

petróleo serem constituídos principalmente de carbono e hidrogênio, uma constituição muito 

diferente na composição química ou molecular torna cada reservatório de petróleo líquido 

único na natureza. (DANDEKAR, 2006; THOMAS, 2001) 

Fisicamente, as fontes de petróleo são fluidas, o que tem conseqüências importantes. 

Como um líquido, o petróleo pode migrar e as rochas a partir das quais é produzido 

normalmente não são as mesmas em que ele foi formado (rochas geradoras). (DANDEKAR, 

2006) 

As teorias do processo de migração do petróleo são muito questionadas, mas o fato é 

que os fluidos do reservatório de petróleo se formaram nas profundezas da terra e ascenderam 

(devido à diferença de densidade) através de minúsculos poros que interligam as rochas. Na 

ausência de barreiras impermeáveis, alguns destes fluidos escaparam para a superfície da 
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terra, no entanto, grande parte do petróleo ficou presa pelas chamadas rochas selantes ou 

outras barreiras que não permitem qualquer nova migração, as armadilhas geológicas. Ao 

processo de saída do petróleo da rocha onde foi gerada dá-se o nome de migração primária e 

ao percurso ao longo de uma rocha porosa até uma armadilha chama-se migração secundária. 

(DANDEKAR, 2006; THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

Após ser gerado e ter migrado, o petróleo é eventualmente acumulado em uma rocha 

que é chamada de rocha reservatório. A porosidade e a permeabilidade são as propriedades 

mais importantes na caracterização da rocha reservatório. (DANDEKAR, 2006; THOMAS, 

2001) 

Este trabalho prescreve procedimentos experimentais para cálculo e definição das 

propriedades que envolvem rocha e fluido, possibilitando o projeto de equipamentos para o 

Laboratório de Engenharia de Reservatório e criando uma rotina experimental para ser usada 

no referido laboratório. 

Para embasar esses procedimentos estudaremos como são feitas as análises de 

testemunho de reservatórios de petróleo e como são caracterizadas e definidas as propriedades 

bases dos experimentos. 

 

1.1 Objetivos 

 

O presente trabalho é uma contribuição a implantação do Laboratório de Engenharia 

de Reservatório. São apresentadas as propriedades e características de rochas e fluidos de 

reservatório de petróleo os conceitos básicos sobre esse tema, além de criar um passo a passo 

de como montar ou utilizar equipamentos para medida das referidas propriedades, facilitando 

o entendimento das propriedades petrofísicas bem como auxiliando o uso e manipulação de 

seus equipamentos de predição. 

Pretende-se ao longo deste trabalho relatar as experiências mais importantes para o 

entendimento das propriedades de rochas e fluidos de reservatórios, de forma a consolidar 

conceitos estudados pelos alunos de graduação no sentido de fixá-los. 

Este trabalho foca algumas das principais propriedades obtidas a partir da análise de 

testemunho realizada na fase de exploração de um campo petrolífero. As propriedades 

relatadas são fundamentais para estimar as reservas e definir a estratégia de produção. 
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1.2 Justificativa 

 

A pesquisa é importante porque é uma contribuição efetiva à implantação do 

Laboratório de Engenharia de Reservatório para alunos de graduação em Engenharia de 

Petróleo da UFF trazendo de uma forma mais direta e didática as experiências necessárias 

para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Além disso, é uma ferramenta importante para inserção do trabalho em Laboratório 

nas disciplinas hoje existentes no currículo de Engenharia de Petróleo da UFF 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

A monografia é constituída de cinco capítulos. O primeiro faz uma introdução e 

apresenta como o trabalho está organizado, relatando os aspectos fundamentais para 

entendimento do assunto e as principais bibliografias utilizadas. O segundo faz-se uma breve 

revisão dos conceitos fundamentais necessários para entendimento dos experimentos 

propostos. Estes, descritos nos capítulos 3 e 4, foram agrupados em propriedades das rochas 

propriedades dos fluidos e propriedades da interação rocha-fluido de forma a deixar o trabalho 

mais didático. E por ultimo o capitulo 5 que faz uma breve discussão sobre o que foi estudado 

e a conclusão do trabalho. 

 

1.4 Revisão da literatura 

 

No campo da engenharia de petróleo as propriedades petrofísicas são obtidas a partir 

de duas fontes principais: análise do testemunho e registro de poço. (MONICARD, 1980) 

Neste trabalho, nem todos os experimentos abordados utilizam como material o 

testemunho coletado no poço, mas é importante saber como eles são obtidos por se tratarem 

da principal ferramenta de teste dos profissionais da área. 

Para a obtenção de testemunhos, na fase de perfuração de um poço, faz-se a 

substituição da broca de perfuração por uma broca vazada (figura 1), conhecida como coroa, e 

dois tubos cilíndricos (um externo e outro interno). O cilindro interno é um tubo oco onde fica 

armazenado o testemunho até ser trazido à superfície.  
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Figura 1 – Broca de amostragem de testemunhos (Fonte: OLIVEIRA, 2009) 

 

O processo de amostragem de testemunho é oneroso devido a: (THOMAS, 2001; 

MONICARD, 1980) 

- A operação de retirada de testemunho ser lenta.  

- A coluna de perfuração tem que ser removida do poço para substituir a broca de 

perfuração pela broca e cilindros de testemunho.  

- Um único testemunho (figura 2) geralmente tem não mais de 27 m de comprimento, 

tamanho insuficiente para completa caracterização do reservatório, tornando necessário obter 

vários testemunhos de um mesmo poço. 

 

Figura 2 – Testemunhos retirados de campos petrolíferos (Fonte: GASPARI, 2003) 
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Para resolver o problema do número de retiradas desenvolveu-se a amostragem a cabo. 

Nesse tipo de amostragem o cilindro interno pode ser retirado até a superfície sem a 

necessidade da retirada de toda a coluna. (THOMAS, 2001) 

Devido à complexidade das operações a amostragem deve ser programada em 

detalhes, especialmente em poços de produção. Em um poço exploratório a amostragem nem 

sempre pode ser planejada com precisão devido à falta de conhecimento sobre a rocha. No 

entanto, se existe a necessidade de obter amostras em um intervalo já perfurado, então a 

amostragem lateral pode ser aplicada. Na amostragem lateral cilindros ocos são arremessados, 

a partir de um canhão descido por cabo, na parede da formação para retirar o testemunho. 

(THOMAS, 2001; MONICARD, 1980) 

No momento da perfuração, o filtrado da lama de perfuração torna o testemunho 

contaminado e a redução de pressão e temperatura, ao trazer à superfície o testemunho, resulta 

em liberação de gás, óleo e água da amostra e expulsão de fluidos. O conteúdo líquido do 

testemunho observado na superfície não pode ser usado como medida quantitativa da 

saturação de óleo, gás e água no reservatório. No entanto, se for utilizada lama a base de água, 

a presença de óleo no testemunho indica que a formação rochosa é portadora de petróleo. 

(MONICARD, 1980) 

Quando os testemunhos chegam ao laboratório são geralmente divididos em partes de 

20-30 cm, ao longo do intervalo do reservatório. Todos estes “plugs” (figura 3) são analisados 

no que diz respeito à porosidade, permeabilidade, saturação e litologia. Estas análises, 

chamadas de análises de rotina de testemunho, são utilizadas na interpretação e avaliação do 

reservatório. (MONICARD, 1980) 

 

Figura 3 – Plug de testemunho 

 

Os resultados das análises de rotina permitem estimar a produção de gás, petróleo e 

água, identificar as interfaces óleo-gás e gás-óleo, estimar o volume de cada fluido no 

reservatório e definir os intervalos de completação. A tabela 1 resume os dados obtidos a 



6 
 

 

partir das análises de rotina de testemunho e de testes complementares bem como suas 

respectivas aplicações. (MONICARD, 1980) 

 

Tabela 1 – Análise de rotina e testes complementares de testemunho 

Dados Aplicação 

Análise de rotina de testemunho 

Porosidade Capacidade de armazenamento 

Permeabilidade Capacidade de fluxo 

Saturações 
Define a mobilidade dos hidrocarbonetos (zonas 
produtoras e contatos), tipo dos hidrocarbonetos 

Litologia 
Características e tipos de rochas (fraturas, camadas 
etc.) 
Testes complementares 

Permeabilidade vertical Efeitos de cone e drenagem gravitacional 

Registro de "core-gamma" 
de superfície 

Identificar seções perdidas de testemunho, relacionar 
testemunhos e registros 

Massa específica da matriz Ajustar o registro da massa específica 

Propriedades físico-químicas 
de óleo e água 

Massas específicas, viscosidades, tensão interfacial, 
composição etc. 

 

As análises especiais de testemunho incluem várias medidas com o objetivo de obter 

informações detalhadas sobre o comportamento de fluxo multifásico no interior da rocha. Ela 

dá informações sobre a distribuição de petróleo, gás e água no reservatório, dados de pressão 

capilar, a saturação de óleo residual e as características do fluxo multifásico (permeabilidade 

relativa). As medições das propriedades elétricas e acústicas são ocasionalmente incluídas na 

análise especial de testemunho. Estas informações são utilizadas principalmente na 

interpretação de perfis de poços cuja finalidade é mapear o poço e construir figuras ou 

gráficos que nos mostram as áreas de interesse a serem trabalhadas. (MONICARD, 1980) 

O efeito da pressão e da temperatura sobre a rocha e as propriedades do fluido é 

significativo em algumas formações, por isso as medições das propriedades em laboratório 

devem ser realizadas nas condições de temperatura e pressão do reservatório ou pelo menos 

corrigida para tal condição. 

Em alguns casos, inclui-se na análise especial de testemunho, a análise petrográfica 

detalhada das rochas (distribuição granulométrica, identificação da lama, diagênese, etc.), a 

análise de molhabilidade e os testes de fluxo para recuperação avançada de petróleo. A Tabela 

2 mostra os tipos de dados obtidos a partir da análise especial de testemunho. (MONICARD, 

1980) 
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Tabela 2 – Análise especial de testemunho 

Testes / Estudos Dados / Propriedades 

Testes Estáticos 

Estudo de compressibilidade 
Obter as curvas de permeabilidade e porosidade versus 
pressão. 

Estudo petrográfico Identificação mineral, diagênese, identificação de argila, 
distribuição do tamanho dos grãos, geometria dos poros etc. 

Molhabilidade Determinar o ângulo de contato e índice de molhabilidade 
Capilaridade Obter a curva de pressão capilar versus saturação 

Teste acústico Propriedades acústicas (velocidade de propagação e 
coeficiente de atenuação) 

Teste elétrico Propriedades elétricas (resistividade e condutividade) 
Testes Dinâmicos 

Estudo do fluxo 
Determinar a permeabilidade relativa e ponto final de 
saturação 

Testes de fluxo Determinar a injetividade e a saturação residual 
 

Na figura 4 vemos um esquema com os principais dados coletados na análise de rotina 

de testemunho e na análise especial de testemunho. (MONICARD, 1980) 

 

Figura 4 – Principais dados obtidos a partir de testemunhos de poços 

 

1.5 Referências consultadas 

 

 As principais referências utilizadas no trabalho encontram-se citadas abaixo com uma 

breve descrição. Foi dada prioridade as referências sobre o tema mais voltadas para a parte 

experimental e ligadas a engenharia de reservatórios. 

Em 2006, Dandekar, publicou o livro "Petroleum Reservoir Rock and Fluid 

Properties"  que é uma excelente referência para a compreensão prática e confiável dos testes 

laboratoriais realizados para a caracterização da rocha e dos fluidos de reservatório de 

petróleo. 
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O livro oferece uma explanação de várias propriedades das rochas dos fluidos 

utilizando expressões matemáticas e técnicas de medição em laboratório. Focado em 

conseguir dados precisos e confiáveis, descreve métodos de amostagem utilizados para extrair 

amostras de formações de hidrocarbonetos e considerações para o manuseio de amostras para 

análises de testemunho convencionais e especiais. Detalhando importantes propriedades para 

engenharia de reservatório e processamento da superfície (perfilagem), o autor enfatiza 

aspectos químicos e físicos básicos dos fluidos do reservatório de petróleo, os conceitos de 

comportamento das fases, amostragem de fluidos, análise composicional e avaliação da 

validade dos dados coletados nas amostras de fluidos. O livro também apresenta 

equipamentos PVT, análise do comportamento das fases por meio de testes laboratoriais e os 

cálculos para elucidar uma ampla gama de propriedades, tais como equilíbrio líquido vapor de 

hidrocarbonetos, usando comumente modelos de equações de estado (EOS). Além disso 

explica lei de Darcy, embebição, drenagem, permeabilidade relativa no estado de equilíbrio e 

fora dele, saturação de água irredutível e molhabilidade da perspectiva de formação de 

reservatórios de petróleo, bem como estudos de laboratório abrangendo a utilidade prática de 

pressão capilar e os dados de permeabilidade relativa, comportamento de fases de sistemas 

multicomponentes de diferente tipos de petróleo presentes em reservatórios: black oil, óleos 

voláteis, gás condensado, gás úmido e gás seco, do ponto de vista da produção e da 

perfilagem explicando expansão a composição constante, depleção a volume constante, a 

liberação diferencial, a libertação composta e testes de separação. 

Em 2004, Tiab e Donaldson, publicaram o livro “Petrophysics: Theory and Practice of 

Measuring Reservoir Rock and Fluid Transport Properties” o qual oferece ao engenheiro e ao 

geólogo um manual com o conhecimento prático de petrofísica na busca de reservatórios de 

petróleo, de forma a elaborar a melhor estratégia para conseguir explora-los, e então, iniciar a 

perfuração, oferecendo cálculos e fórmulas necessárias sobre o fluxo de fluido, propriedades 

da rocha, e muitos outros tópicos que são encontrados todos os dias. Contém material 

atualizado abrangendo temas que surgiram na indústria de petréolo desde 1997 com 

informações e cálculos que o engenheiro ou geólogo deve usar nas atividades diárias de 

exploração de petróleo e na elaboração da melhor estratégia de exploração. Além disso lista 

os problemas e soluções, perfeito para uso em cursos de graduação, ou cursos de formação 

profissional abrange problemas da vida real e estudos de casos para o engenheiro de praticar. 

Outra referência utilizada foi o livro “Properties of Reservoir Rocks: Core Analysis”, 

publicado em 1980 por Monicard. Ele descreve os meios porosos e como suas características 

físicas, petrofísicas, propriedades mecânicas, elétricas e superficiais são determinadas, além 
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de descrever os diferentes métodos de medição e equipamentos correspondentes. Explica 

também a análise de testemunho (de rotina e especial), necessários para qualquer operação de 

engenharia de reservatório ou para utilização de modelos matemáticos, exemplificanto com 

problemas reais. As análises dos testemunhos laterais e testemunhos inteiros também são 

descritas em detalhe. O livro é importante para os engenheiros e técnicos de laboratórios que 

lidam com a físico-química de campos de hidrocarbonetos e da hidrologia de aquíferos 

subterrâneos. Ele também é particularmente útil para especialistas em engenharia de 

reservatórios. 

"Experimental reservoir engineering laboratory workbook", publicado em 2000 por 

Torsaeter e Abrahi, foi feito para um curso de determinação de propriedades de rochas 

reservatório por analise de testemunho e perfilagem de poço na Universidade de Ciência e 

Técnologia da Noruega. Parte deste livro apresenta os equipamentos básicos de laboratório e 

procedimentos utilizados na análise de testemunho e os aspectos teóricos dos parâmetros. O 

livro também inclui a descrição detalhada dos exercícios de laboratório adequados para o 

trabalho do aluno. 
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

Depois de conhecer como os reservatórios são formados e como os testemunhos são 

retirados, podemos entender suas principais propriedades. 

Neste capítulo será apresentada uma introdução sobre os tipos de rocha e uma revisão 

de conceitos básicos sobre as propriedades relevantes de rocha e fluidos utilizadas na 

caracterização de reservatórios de petróleo, dividido da seguinte forma: 

- Caracterização das rochas 

- Propriedades das rochas 

• Porosidade 

• Compressibilidade 

- Propriedades dos fluidos 

• Densidade 

• Viscosidade 

- Propriedades da interação rocha-fluido 

• Permeabilidade 

• Saturação de fluidos 

• Capilaridade 

 

 

2.1 Caracterização das rochas 

 

As rochas podem ser classificadas em três grandes grupos: ígneas, metamórficas e 

sedimentares (figura 5). 

 

 

Figura 5 – Rochas ígnea (1 granito), sedimentar (2 arenito) e metamórfica (3 quartzito) 
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As rochas ÍGNEAS (do latim ignis, fogo), também conhecidas como rochas 

magmáticas ou eruptivas, são formadas pela solidificação (cristalização) de um magma, que é 

um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1200 ºC, proveniente do interior da Terra.  

As rochas ígneas escuras são mais ricas em minerais contendo magnésio e ferro, enquanto que 

as rochas ígneas claras são mais ricas em silício e alumínio. Exemplos: granito, basalto e 

diabásio. Um exemplo de rocha ígnea está mostrado na figura 6. (TIAB; DONALDSON, 

2004) 

 

Figura 6 – Amostra de cristal de quartzo retirada de granito 

 

As rochas METAMÓRFICAS são o produto da transformação de qualquer tipo de 

rocha submetida a um ambiente cujas condições físicas (pressão e temperatura) são muito 

distintas daquelas onde a rocha se formou. Exemplos: quartzito, mármore e gnaisse. (TIAB; 

DONALDSON, 2004) 

As rochas SEDIMENTARES são formadas na superfície da Terra por uma cadeia de 

processos iniciada pelo intemperismo, que é a alteração das rochas pela ação da atmosfera, 

hidrosfera e biosfera.  As rochas sedimentares formadas pela acumulação de fragmentos 

minerais ou de rochas intemperizadas são denominadas rochas clásticas ou detríticas (por ex., 

arenito).  Existem também rochas sedimentares não-clásticas ou químicas, formadas pela 

precipitação de sais a partir de soluções aquosas saturadas (por ex., evaporito) ou pela 

atividade de organismos em ambientes marinhos (p. ex., calcário, carbonato microbial).  A 

importância econômica das rochas sedimentares está em conterem, em determinadas 

situações, petróleo, gás natural e carvão mineral, que são as principais fontes de energia do 
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mundo moderno. Exemplos de rochas sedimentares: arenito, calcário, ritmito e folhelho e 

turbidito.  (TIAB; DONALDSON, 2004) 

O arenito é uma rocha sedimentar que resulta da compactação e litificação de um 

material granular da dimensão das areias. O arenito é composto normalmente por quartzo, 

mas pode ter quantidades apreciáveis de feldspatos, micas e/ou impurezas.  É a presença e 

tipo de impurezas que determina a coloração dos arenitos; por exemplo, grandes quantidades 

de óxidos de ferro, fazem esta rocha vermelha. (TIAB; DONALDSON, 2004) 

Os carbonatos são sais inorgânicos, ou seus respectivos minerais, que apresentam na 

sua composição química o íon carbonato CO3- -. O termo carbonato é usado para referir-se a 

sais e a minerais que contém esse íon, o mais comum é o calcário, ou carbonato de cálcio. As 

rochas do petróleo do pré-sal são carbonáticas. O carbonato do pré-sal de Santos é muito 

diferente do carbonato da Bacia de Campos, que parece um mármore devido à baixa 

porosidade. Em Santos ele é microbial, o que lhe atribui uma porosidade elevada. Um dos 

desafios na exploração do pré-sal é conhecer as formações calcárias de carbonato microbial, 

cuja ocorrência não é muito comum no mundo. Os calcários (do latim "calx-cis", "cal") são 

rochas sedimentares que contêm minerais com quantidades acima de 30% de carbonato de 

cálcio (aragonita ou calcita, figura 7). Quando o mineral predominante é a dolomita 

(CaMg(CO3)2 ou CaCO3.MgCO3) a rocha calcária é denominada calcário dolomítico. (TIAB; 

DONALDSON, 2004) 

 

 

Figura 7 – Amostra de calcita (CACO3), mineral presente nos carbonatos 

 

A maioria do petróleo é encontrada em dois tipos de rochas: os arenitos e os 

carbonatos. Reservatórios carbonáticos representam uma grande parte das reservas mundiais 

de óleo e gás sendo que reservatórios petrolíferos constituídos por rochas carbonáticas, 
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sempre exerceram um papel relevante na indústria do petróleo por conterem elevados 

volumes de óleo e gás natural.  A particularidade dos reservatórios carbonáticos do pré-sal é 

que eles são microbiais, i.e., o carbonato foi depositado a partir da ação de bactérias. (TIAB; 

DONALDSON, 2004) 

Ritmito é uma rocha clástica formada em lagos próximos a geleiras, portanto não é 

encontrada no Brasil. O termo ritmito refere-se à alternância rítmica de camadas argilosas 

(escuras) e siltosas (claras), alternância que indica estações do ano. (TIAB; DONALDSON, 

2004) 

Folhelho é um argilito, rocha sedimentar formada majoritariamente por sedimentos 

muito finos (de granulometria menor que 0,004mm de diâmetro), que se caracteriza por 

apresentar alta fissilidade (propriedade em romper-se em finas camadas, à semelhança de um 

doce mil-folhas).  Os folhelhos escuros podem se apresentar rico em matéria orgânica e óleo, 

sendo chamados de folhelhos betuminosos ou pirobetuminosos ou, erroneamente, "xistos 

betuminosos". (TIAB; DONALDSON, 2004) 

O turbidito é rocha sedimentar originada em ambientes subaquáticos de taludes com 

correntes de turbidez, i.e, corrente de alta densidade que se forma em deslizamentos 

subaquáticos.  Ocorrem em locais onde grandes quantidades de sedimento foram depositadas 

(por ex. desembocaduras de grandes rios) até grandes pilhas de sedimentos.  Quando essas 

pilhas se tornaram instáveis e entra em movimento subitamente os sedimentos fluidificam, 

segundo a lei de Stokes, e dando origem a depósitos gradacionais chamados de turbiditos.  A 

produção de petróleo da Bacia de Campos é feita, principalmente, a partir de rochas 

reservatório de turbiditos. (TIAB; DONALDSON, 2004) 

Evaporito ou depósito salino é uma rocha sedimentar formada pela cristalização e 

precipitação química dos sais dissolvidos em um meio aquoso, devido a um processo de 

evaporação. Os evaporitos são formados em bacias fechadas sujeitas a evaporação intensa. 

Seu precipitado gera depósitos de carbonatos, sulfetos, boratos e cloretos. Os evaporitos 

costumam estar associados a ambientes altamente produtivos em matéria orgânica e no 

registro geológico é conhecida a associação de campos gigantes de petróleo e seqüências 

espessas de evaporitos. (TIAB; DONALDSON, 2004) 

 

2.2 Propriedades das rochas 

 

O conhecimento das propriedades petrofísicas das rochas e hidrodinâmicas dos 

reservatórios são de fundamental importância para o engenheiro de petróleo. As propriedades 
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das rochas obtidas em laboratório a partir de análises de rotina de amostras de testemunhos 

retiradas do reservatório são as seguintes: (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

• Porosidade 

• Compressibilidade 

A seguir são apresentadas em detalhes as propriedades relacionadas acima. 

 

2.2.1 Porosidade 

 

A porosidade da rocha é definida como a relação entre o volume de vazios e o volume 

total da amostra: (ROSA et al., 2001) 

 

 
T

V

V

V
=φ   (1) 

 

onde Φ é a porosidade, VV o volume de vazios e VT o volume total. O volume de poros é 

normalmente denominado volume poroso da rocha e representado pelo símbolo VP. 

Os poros da rocha podem estar preenchidos por gases, água ou petróleo. O valor da 

porosidade se expressa em porcentagem. Assim uma rocha com uma porosidade de 25% 

significa que, num volume qualquer da rocha, uma quarta parte (25%) corresponde a espaços 

que podem ser ocupados por fluidos. É considerada como tendo uma porosidade ótima, uma 

rocha reservatório como, por exemplo, um arenito com 20 a 25% de espaços vazios. 

(THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

Conforme apresentado por Rosa et al., a porosidade pode ser classificada como: 

a) Porosidade absoluta - relação entre o volume de poros em uma rocha e o volume total da 

mesma. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

b) Porosidade efetiva - relação entre os poros interconectados de uma rocha e o volume total 

da mesma. Do ponto de vista da engenharia de reservatórios, a porosidade efetiva é o valor 

que se deseja quantificar, pois representa o espaço ocupado por fluidos que podem ser 

deslocados do meio poroso. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

Rochas com materiais intergranulares, com baixo grau de cimentação, apresentam 

valores aproximadamente iguais de porosidades absoluta e efetiva. Já rochas altamente 
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cimentadas, bem como calcários, podem apresentar valores bem diferentes para essas duas 

porosidades. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

c) Porosidade primária - é aquela que se desenvolveu durante a deposição do material 

sedimentar. Exemplos de porosidade primária ou original é a porosidade intergranular dos 

arenitos e as porosidades intercristalina e oolítica de alguns calcários. (THOMAS, 2001; 

ROSA et al., 2001) 

d) Porosidade secundária - é aquela resultante de alguns processos geológicos subseqüentes à 

conversão dos sedimentos em rochas. Exemplos de porosidade secundária ou induzida são 

dados pelo desenvolvimento de fraturas, como as encontradas em arenitos, folhelhos e 

calcários, e pelas cavidades devidas à dissolução de parte da rocha, comumente encontradas 

em calcários. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

 A Figura 8 mostra um esquemático da seção transversal de uma amostra de rocha, 

onde podem ser observados dois tipos de poros: interconectados e isolados. A soma dos 

volumes porosos interconectados com os volumes porosos isolados representa o volume total 

de poros, utilizado na definição da porosidade absoluta da rocha. O volume poroso 

interconectado define a porosidade efetiva. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

 

Figura 8 – Seção transversal de uma amostra de rocha (Fonte: ROSA, 2001) 

 

Em relação a porosidade de rochas-reservatórios, a maioria dos depósitos comerciais 

de petróleo ocorre em reservatórios formados por rochas sedimentares clásticas e não 
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clásticas, principalmente em arenitos e calcarios. Entretanto, varios outros tipos de rocha 

podem apresentar porosidade suficiente para serem localmente importantes como 

reservatórios. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

Os arenitos são a mais freqüente rocha-reservatório encontrada em todo o mundo. Eles 

podem ser espessos, atingindo várias centenas de metros de espessura, e podem apresentar 

grande continuidade lateral. A Figura 9 apresenta uma foto de uma amostra de arenito. 

(THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

 

Figura 9 – Foto de uma amostra de arenito 

 

A porosidade dos arenitos pode ser de dois tipos: intergranular e por fraturas. A 

porosidade intergranular é decorrente do espaço vazio remanescente depois que a porosidade 

inicial foi reduzida pela cimentação. A porosidade inicial depende principalmente do grau de 

seleção dos grãos de areia. Se estes forem moderadamente arredondados e aproximadamente 

de mesmo tamanho, formarão agregados com porosidade variando de 35 a 40%. Se as 

dimensões das partículas forem muito variadas, a porosidade poderá ser pequena, pois os 

grãos menores preencherão parcialmente os interstícios existentes entre os grãos maiores, 

neste caso as porosidades serão de 30% ou menores. Como regra geral, a cimentação e as 

irregúlaridades de grãos diminuem o valor da porosidade inicial de valores entre 30 e 40% 

para valores entre 10 e 20%. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

Rochas carbonatadas são os calcários, as dolornitas e aquelas intermediárias entre os 

dois. Reservatórios de rochas carbonatadas diferem em vários aspectos daqueles de arenito. A 

porosidade é provavelmente localizada, tanto lateral como verticalmente, dentro de uma 

camada. Por outro lado, os poros podem ser muito maiores que os de arenitos, dando à rocha 

uma grande permeabilidade. A porosidade de uma rocha carbonatada pode ser primária ou 

secundária. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 
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A porosidade primária é aquela resultante da deposição original da rocha. São as 

acumulações de conchas e recifes, e os calcários oolíticos (Figura 10). Há ainda os calcários e 

dolomitas clásticas, resultantes da acumulação de “grãos” provenientes de rochas 

carbonatadas mais velhas. Neste caso a porosidade seria da mesma ordem de grandeza da dos 

arenitos. Entretanto, devido à deposição de calcita ou dolomita de soluções e à recristalização, 

essa porosidade original é grandemente reduzida. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001)  

 

 

Figura 10 – Amostra de calcário oolítico 

 

A porosidade em rochas carbonatadas é quase sempre secundária e devida a processos 

de solução, dolomitização e fraturamento. O mais importante desses processos é a solução (ou 

dissolução), em que a calcita ou a dolomita é lixiviada pelas águas subterrâneas, resultando 

cavidades com dimensões variando desde minúsculos poros até gigantescas cavernas. 

(THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

Apesar de os maiores reservatórios de óleo e gás serem arenitos ou rochas 

carbonatadas principalmente, com poros disseminados, mas também devidos a fraturas, vários 

outros tipos de rocha podem possuir porosidade suficiente para se tomarem localmente 

importantes como reservatórios (conglomerados e brechas, folhelhos fraturados, siltes, 

arcósios e rochas ígneas ou metamórficas fraturadas). (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

A tabela 3 mostra valores típicos para a porosidade dos reservatórios reais. 

(THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 
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Tabela 3 – Porosidade de rochas reservatório 

Tipo de rocha Porosidade 

Arenitos 10 - 40 % 

Calcários e Dolomitas 5 - 25 % 

Argilas 20 - 45 % 

 

A tabela 4 mostra a qualificação da rocha em relação à porosidade. (THOMAS, 2001; 

ROSA et al., 2001) 

Tabela 4 – Avaliação qualitativa da porosidade de rochas reservatório 

Porosidade Qualificação 

Φ < 5 % Insignificante 

5 < Φ < 10% Baixa 

10 < Φ < 20% Boa 

Φ > 20% Muito Boa 

 

2.2.2 Compressibilidade 

 

É a propriedade que uma rocha tem de reduzir seu volume quando submetida a uma 

determinada compressão (pressão).  Três tipos de compressibilidade devem ser distinguidos 

nas rochas: 

a) Compressibilidade da rocha matriz: é a variação fracional em volume do material 

sólido da rocha, com a variação unitária da pressão;  

b) Compressibilidade total da rocha: é a variação fracional do volume total da rocha, 

com a variação unitária da pressão ; 

c) Compressibilidade dos poros: é a variação fracional do volume poroso da rocha 

com a variação unitária da pressão.  

A compressibilidade mais importante para o engenheiro de petróleo é a 

compressibilidade efetiva (cf), definida como: 
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onde VP é o volume poroso da rocha e p a pressão interna. 
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A quantidade de fluidos no reservatório é a responsável por manter a pressão interna e 

assim seu tamanho. A retirada de fluídos do reservatório faz com que haja uma variação da 

pressão interna e conseqüentemente a redução do tamanho dos poros. Dessa forma podemos 

entender como a compressibilidade desempenha um papel importante em toda a vida 

produtiva de um reservatório. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001) 

 Entendendo esses conceitos podemos identificar a relação entre porosidade e 

compressibilidade. Da definição de porosidade pode-se escrever uma expressão para o 

volume poroso (VP): 

 .φTP VV =   (3) 

 

onde Φ é a porosidade e VT o volume total de rocha. 

Considerando que o volume total da rocha é constante e derivando a expressão do 

volume poroso em relação a pressão obtém-se: 

 

 .
p

V
p

V
T

P

∂

∂
=

∂

∂ φ
  (4) 

 

Substituindo as equações 3 e 4 na equação 2 resulta em: 
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2.3 Propriedades dos fluidos 

 

2.3.1 Densidade 

 

A massa específica (ρ) é definida como a massa do fluido por unidade de volume. Em 

geral, varia de acordo com pressão e temperatura. A dimensão da massa específica é kg/m3 no 

sistema internacional (SI) ou lb/ft3 no sistema Inglês. (TORSAETER; ABRAHI, 2000) 

A densidade (γ) de uma mistura líquida é definida como a razão entre a massa 

específica da mistura e a massa específica da água, ambas medidas na mesma condição de 

pressão e em condições de temperatura pré-estabelecidas. Por exemplo, a densidade do óleo é 

dada por:  
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onde ρO e ρA são as massas específicas do óleo e da água, respectivamente. (ROSA et al., 

2006; TORSAETER; ABRAHI, 2000) 

A densidade do óleo na indústria do petróleo é muitas vezes expressa em grau API 

(American Petroleum Institute). A relação entre densidade e grau API (ºAPI) é dada por: 
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  (7) 

onde 
60/60

oγ é a relação entre as massas específicas do óleo e da água, ambas a 60 ºF (~15,5 

ºC). 

De acordo com a definição de grau API, mostrada na equação anterior, a água, cuja 

densidade a 600F é igual a 1, apresenta grau API igual a 10. Os óleos presentes em 

reservatórios de petróleo geralmente são menos densos que a água, com grau API variando 

entre 20 e 35, mas podem ocorrer casos em que o óleo é mais denso que a água. Na Venezuela 

e no Canadá, por exemplo, podem ser encontrados reservatórios de óleo com graus API tão 

baixos quanto 8. (ROSA et al., 2006; TORSAETER; ABRAHI, 2000) 

Como a densidade é função da temperatura, ao relatar seu valor é necessário explicitar 

a temperatura. A temperatura de referência padrão para o comércio internacional de petróleo e 

seus derivados é 15,50C (600F), mas outras temperaturas de referência podem ser utilizadas 

para outros fins especiais. (ROSA et al., 2006; TORSAETER; ABRAHI, 2000) 

O densímetro API é geralmente usado para determinar a densidade de petróleo no 

campo petrolífero. Quando um densímetro é colocado no óleo, ele flutuará com seu eixo 

vertical depois de ter deslocado uma massa de óleo igual à sua massa. O densímetro pode ser 

usado em pressão atmosférica ou em qualquer outra pressão utilizando um cilindro de 

pressão. (ROSA et al., 2006; TORSAETER; ABRAHI, 2000) 

 

2.3.2 Viscosidade 

 

A viscosidade é definida como a resistência interna do líquido a fluir. A equação 

básica de deformação é dada por 
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.
γµτ =  (8) 

onde τ é a tensão de cisalhamento, 
.
γ  é a taxa de corte definida como ∂νx/∂y e µ é a 

viscosidade. O termo τ pode ser definido como F / A onde F é a força que é necessária para 

manter a placa superior se movendo em velocidade constante ν na direção x e A é a área da 

placa em contato com o líquido (Figura 11). A força é transmitida através do líquido para a 

placa inferior de tal modo que o componente x da velocidade do fluido depende linearmente 

da distância da placa inferior (Vx(y)=a.y+b). (TORSAETER; ABRAHI, 2000) 

 

 

Figura 11 – Perfil de velocidade no estado de equilíbrio de um fluido aprisionado entre duas 

superfícies planas (Fonte: ROSA, 2001) 

 

Supõe-se que o líquido não escorrega na superfície da placa. Fluidos newtonianos, tais 

como água e gases, tem a viscosidade independente do cisalhamento e a tensão de 

cisalhamento é proporcional a taxa de cisalhamento. Na indústria do petróleo a viscosidade 

geralmente é expressa em centipoise, cp (1 cp = 10-3 Pa.s). (TORSAETER; ABRAHI, 2000) 

A viscosidade dos líquidos varia com a pressão e a temperatura. Para a maioria dos 

líquidos a viscosidade é função da temperatura, e pouco sensível à pressão. No entanto, o 

petróleo dos reservatórios não se enquadra nessa maioria. A viscosidade dos líquidos 

geralmente aumenta com a pressão, à temperatura constante. A água é uma exceção a esta 

regra, a sua viscosidade diminui com aumento da pressão a temperatura constante. Na maioria 

dos casos de interesse prático, no entanto, o efeito da pressão na viscosidade dos líquidos 

pode ser ignorado. (TORSAETER; ABRAHI, 2000) 
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A temperatura tem efeitos diferentes sobre a viscosidade de líquidos e gases. A diminuição da 

temperatura faz com que a viscosidade de um líquido aumente. O efeito do peso molecular na 

viscosidade dos líquidos é a seguinte: a viscosidade do líquido aumenta com o aumento do 

peso molecular. (TORSAETER; ABRAHI, 2000) 

 

2.4 Propriedades da interação rocha-fluido 

 

2.4.1 Permeabilidade 

 

No ano de 1856, Henry Darcy propôs que, para um fluxo horizontal de um fluido 

monofásico, a vazão do fluido (q) que escoa através de uma amostra do meio poroso, de 

comprimento L e seção reta de área A, é dada por: 

 

 
L

PkA
q

∆
=

µ  (9) 

 

onde ∆P é a diferença de pressão aplicada na amostra, µ é a viscosidade do fluído e k é a 

permeabilidade absoluta do meio poroso. 

Como se pode observar na equação 9, para uma mesma geometria, mesma diferença 

de pressão e mesmas condições do fluido, a vazão é proporcional ao coeficiente de 

permeabilidade k. Desta forma, a permeabilidade pode ser definida como a medida da 

capacidade da rocha permitir o fluxo de fluído no seu interior, sem alterar a sua estrutura 

interna. Em outras palavras, a permeabilidade é uma medida da condutividade de fluidos de 

um material. Por analogia com condutores elétricos, a permeabilidade representa o inverso da 

resistência que o material oferece ao fluxo de fluidos. Quanto mais estreitos, tortuosos e 

cheios de estrangulamentos são os canais existentes na rocha maior a dificuldade de 

mobilidade dos fluidos e menor a permeabilidade. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001; 

MONICARD, 1980) 

Na existência de um único fluido no reservatório a permeabilidade é chamada 

permeabilidade absoluta. Porém na maioria dos casos o reservatório tem dois ou mais fluidos, 

tornando a permeabilidade absoluta insuficiente para medir a capacidade de um dos fluidos 

para se mover. Para essa nova medida existe a permeabilidade efetiva do fluído considerado 

(água, óleo, gás). (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001; MONICARD, 1980) 
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Todas as rochas permeáveis são porosas, mas nem todas as rochas porosas são 

permeáveis, em virtude de os poros não comunicarem entre si ou serem de tamanho tão 

pequeno que não permitam a passagem do fluido. Na prospecção de petróleo, o ideal é uma 

rocha que tenha grande permeabilidade, pois, assim, o fluido de reservatório pode chegar mais 

facilmente ao poço e, conseqüentemente, à coluna de produção. 

Em coordenadas cilíndricas a Ley de Darcy pode ser escrita como: (THOMAS, 2001; 

ROSA et al., 2001; MONICARD, 1980) 

 
drdpA

q
k

µ
=   (10) 

Simplificando a equação considerando rhA π2=  e  
( )

we

we

rr

PP
drdp

ln

−
= , temos: 

 ( )we

we

PPh

rrq
k

−
=

π

µ

2

ln
  (11) 

onde rw, re, representam os raios do poço e externo do sistema, respectivamente, pw e pe 

representam as pressões no poço e no raio externo, respectivamente, µ é a viscosidade do 

fluido, q a vazão de fluxo e h a altura do sistema como mostra a figura 12. 

 

 

Figura 12 – Esquema de escoamento com fluxo radial (Fonte: ROSA, 2001) 
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2.4.2 Saturação de fluidos 

 

A quantidade de fluído que um reservatório suporta e sua permeabilidade são fatores 

muito importantes, mas para saber se ele é economicamente viável, além disso, precisamos 

conhecer a quantidade de cada fluido existe nele. Os espaços vazios de um material poroso 

podem estar preenchidos por óleo, água e gás. Nestes casos, de grande importância é o 

conhecimento do conteúdo de cada fluido no meio poroso, pois as quantidades dos diferentes 

fluidos definem o valor econômico de um reservatório. A medida desse conhecimento é a 

saturação. A figura 13 ilustra uma situação em que os poros da rocha-reservatório estão 

saturados em três fluidos: água, óleo e gás. (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001; 

MONICARD, 1980) 

 

 

Figura 13 – Rocha-reservatório contendo três fluidos: água, óleo e gás (Fonte: Figura adaptada 

de DANKEKAR, 2006) 

 

Define-se saturação de um determinado fluido em meio poroso como sendo a fração 

ou a porcentagem do volume poroso ocupada pelo fluido. Sendo assim:  

 
P

f

f
V

V
S =   (12) 

onde V é o volume, o subscrito f indica qual fluido estamos tratando (óleo, água ou gás), e VP, 

como já definido, é o volume poroso. Em termos de porcentagem: (THOMAS, 2001; ROSA 

et al., 2001; MONICARD, 1980) 
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 100(%) ×=
P

f

f
V

V
S   (13) 

Sendo assim, quanto maior a saturação de óleo e gás, maior é o valor econômico do 

reservatório, e se o meio poroso contiver um único fluido, a saturação deste será 100%. 

(THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001; MONICARD, 1980) 

A saturação de água existente no reservatório no momento da sua descoberta é 

chamada de saturação de água inicial ou conata, ou ainda inata.  (ROSA et al., 2001) 

 

2.4.3 Capilaridade 

 

O fenômeno da capilaridade que ocorre no interior dos meios porosos que constituem 

os reservatórios de petróleo deve-se ao fato de que as jazidas petrolíferas, em geral, contêm 

dois ou mais fluidos imiscíveis. Por exemplo, nos reservatórios de óleo encontram-se em 

contato pelo menos dois fluidos imiscíveis, água e óleo. Nos reservatórios de gás estão em 

contato a água e o gás natural. (ROSA et al., 2001) 

Quando fluidos imiscíveis são colocados em um recipiente, os mais densos ficam nas 

partes inferiores e existem superfícies de separação entre os fluidos. Isso não ocorre em um 

meio poroso formado por capilares de diferentes diâmetros, pois a superfície de separação 

neste caso não é brusca, existindo uma zona de transição devida aos fenômenos capilares. 

(ROSA et al., 2001) 

Quando a superfície de contato se dá entre um líquido e um gás, o fenômeno e as 

propriedades que ai aparecem chamam-se superficiais. Quando o contato é entre dois líquidos 

o fenômeno é denominado interfacial. Para efeitos práticos, no entanto, não existe diferença 

entre os dois fenômenos. (ROSA et al., 2001) 

Desta forma a pressão capilar (PC) pode ser definida, na interface óleo-água, gás-água 

e gás-óleo, como: (THOMAS, 2001; ROSA et al., 2001; MONICARD, 1980) 

 

 AOC PPP −=      ;    AGC PPP −=    ;  OGC PPP −=  (14) 

 

onde PO, PA e PG são as pressões na interface de óleo, água e gás, respectivamente. 
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3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS I 

 

Tomando como base teórica os capítulos anteriores, usaremos esse conhecimento para 

realizar experimentos que mostrem ou possibilitem o cálculo das propriedades das rochas e 

dos fluidos. 

Neste capítulo serão apresentados métodos de identificação de amostras, preparação e 

limpeza de testemunhos, procedimentos que devem ser realizados antes da determinação das 

propriedades. 

 

3.1 Identificação de amostra 

 

Como já vimos no capitulo anterior, os reservatórios de petróleo são geralmente 

formados por arenitos e cálcários, no entanto outros tipos de rocha podem ser encontradas nas 

amostras de testemunho. Por este motivo, o primeiro passo para iniciar os experimentos com 

as amostras é identificar qual tipo de rocha estamos trabalhando. Abaixo temos a descrição e 

o principal uso dos tipos de rocha: 

I) Rochas ígneas  

1. Granito  

Rocha plutônica mais abundante na crosta dos continentes. Nesta amostra estão 

presentes feldspatos (rosa, cinza), quartzo (incolor), biotita e anfibólios (escuros). Uso: brita 

para concreto, calçamento, pedras ornamentais  

2. Basalto 

Rocha vulcânica mais abundante da Terra. O fundo dos oceanos são constituídos por 

basaltos. As cavidades da amostra foram formadas pelas bolhas de gases dissolvidos no 

magma. 

3. Diabásio 

Rocha subvulcânica solidificada nos condutos pelos quais uniram os magmas que 

formaram os basaltos. Uso: brita. 
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II) Rochas sedimentares  

4. Arenito  

Rocha elástica formada em dunas de ambiente desértico. Sua presença indica a 

existência de clima árido no passado. Uso: brita, calçamento. 

5. Calcário  

Rocha formada por camadas claras de carbonatos intercaladas com delgadas camadas 

escuras ricas em argila e matéria orgânica. Esta rocha efervesce ao reagir com ácido 

clorídrico. Uso: Matéria-prima para cimento, corretivo para solo  

6. Ritmito  

Rocha clástica formada em lagos próximos a geleiras. O termo ritmito refere-se à 

alternância rítmica de camadas argilosas (escuras) e siltosas (claras), alternância esta que 

indica estações do ano. Uso: revestimento em construção civil, argila para fabricação de 

cerâmica. 

III) Rochas metamórficas  

7. Quartzito  

Rocha formada pelo metamorfismo de arenitos. Sua grande resistência ao 

intemperismo faz com que estas rochas formem elevações no relevo. Uso: revestimento. 

8. Mármore 

Rocha formada pelo metamorfismo de calcários. Os cristais de carbonato se 

recristalizam e aumentam de tamanho. Esta rocha efervesce ao reagir com ácido clorídrico. 

Uso: matéria prima para fabricação de cimento, corretivo de solo.  

9. Gnaisse  

Rocha formada pela intensa deformação e recristalização de um granito pela ação de 

forças tectônicas em zonas de falha. Uso: revestimento, brita. 

A seguir na figura 14 podemos ver exemplos destes tipos de rocha. A numeração da 

figura é relativa aos tipos de rocha numerados anteriormente. 
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Figura 14 – Tipo de rochas numeradas de acordo com descrição anterior 

 

3.2 Preparação dos plugs de testemunho 

 

Como já visto anteriormente, as amostras de testemunho, retiradas de poços 

petrolíferos são transformadas em plugs para serem analisadas em laboratório. Na obtenção de 

propriedades petrofísicas utilizando análise de testemunho são necessárias as seguintes etapas: 

• Perfuração do poço 

• Retirada de testemunho 

• Preparação dos plugs 

• Estimativa das propriedades petrofísicas. 

As amostras são retiradas de poços exploratórios, perfurados com o intuito da 

realização de amostragem, podendo estes poços nem ser utilizados na fase de produção. 

Vários tipos de amostras são retiradas dos poços, dentre elas podemos citar calha, 

lateral e testemunho, sendo este último o mais nobre deles. O testemunho é um volume 
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cilíndrico de rocha, que mantém seus constituintes em sua estrutura original, como a 

porosidade, permitindo estudar os meios porosos onde estão armazenados os hidrocarbonetos. 

A partir desses testemunhos são confeccionados os plugs para realização de 

experimentos. Em laboratório os testemunhos são serrados longitudinalmente permitindo uma 

melhor análise das formações presentes no reservatório. Destes corpos cilíndricos de 

aproximadamente 0,15 m de diâmetro e 1 m de comprimento são retirados corpos cilíndricos 

menores, tanto transversalmente quanto longitudinalmente, denominados plugs, que 

apresentam aproximadamente 0,03 m de diâmetro e 0,06 m de comprimento. A operação de 

retirada do plug do testemunho é feita com uma serra copo (figura 15). Deste plug é serrada 

uma parte do seu comprimento para ser utilizada na confecção das lâminas petrográficas, esta 

parte é chamada de cabeça do plug. 

 

 

Figura 15 – Serra copo e plug de testemunho 

 

Após ter sido serrado o plug passa por alguns outros equipamentos (figura 16) para dar 

o acabamento necessário antes de ser levado aos equipamentos de medições. Utiliza-se, por 

exemplo, um disco de corte abrasivo para aplainar as faces frontais e laterais de cada plug 

utilizado. 
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Figura 16 – Equipamentos utilizados para dar acabamento nos plugs de testemunho 

 

Para as rochas não consolidadas os plugs recebem um encamisamento de metal ou de 

PVC, fazendo com que a amostra permaneça com a forma de um cilindro. Após esta etapa, o 

plug é encaminhado para a limpeza, onde serão retirados os sais e os hidrocarbonetos 

presentes na estrutura porosa da rocha através de banhos químicos. A cabeça do plug também 

passa pelo processo de limpeza, mas em outro local. O processo de limpeza para os plugs dura 

aproximadamente quarenta dias. 

 

3.3 Limpeza do testemunho e determinação da saturação 

 

Antes da medição de porosidade e permeabilidade, as amostras de testemunho devem 

ser limpas de fluidos residuais e completamente secas. 

A saturação de fluidos é definida como a relação entre o volume de fluido em uma 

amostra de testemunho e o volume de poros da amostra: 

 

 
P

A
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V

V
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 1=++ goA SSS    (16) 
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onde a VA, Vo, Vg e VP são os volumes de água, óleo, gás e poros, respectivamente, e SA, So, 

Sg, são  as saturações de água, óleo e gás. Note que a saturação do fluido pode ser reportada 

como fração da porosidade total ou como uma fração da porosidade efetiva. Levando em 

conta que os fluidos, que estão nos poros não interconectados, não podem ser produzidos, a 

saturação faz mais sentido se expressa sobre a base de porosidade efetiva. O peso da água 

coletada da amostra é calculado a partir do volume de água pela relação  

 

 AAA VW .ρ=  (17) 

 

onde ρA é a massa específica da água. O peso do óleo retirado da amostra pode ser calculado 

como o peso do líquido menos o peso da água  

 

 ALo WWW −=   (18) 

 

onde WL é o peso do líquido retirado da amostra do testemunho. O volume de óleo pode então 

ser calculado como Wo/ρo. O volume de poros Vp é determinado pela medida de porosidade e 

a saturação de óleo e água pode ser calculada pela equação 15. A saturação de gás pode ser 

determinada pela equação 16, conhecendo as saturações de água e óleo 

 

3.3.1 Limpeza de amostra de testemunho com extrator Soxhlet  

 

A extração Soxhlet é o método mais comum para a limpeza da amostra, e é 

habitualmente usado pela maioria dos laboratórios. No extrator, figura 17 a), o tolueno é 

levado a uma fervura lenta em um balão de Pyrex, seus vapores ascendem e a amostra se 

torna envolta em vapores de tolueno a aproximadamente 1100C. Uma eventual quantidade de 

água na amostra do testemunho será vaporizada. O tolueno e os vapores de água entram na 

câmara interna do condensador, a água fria que circulam na câmara interna condensa os 

vapores de líquidos imiscíveis. Tolueno condensado, juntamente com a água líquida, cai a 

partir da base do condensador sobre a amostra do testemunho no cartucho. O tolueno é 

absorvido pela amostra do testemunho dissolve o óleo com o qual entra em contato. Quando o 

nível do líquido no interior do tubo Soxhlet atinge o topo do tubo de sucção, os líquidos 

dentro do tubo Soxhlet são automaticamente extraídos por um efeito de sucção e fluem para o 

balão. O tolueno está pronto para iniciar outro ciclo. 
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A extração completa pode demorar vários dias ou até mesmo várias semanas, no caso 

do petróleo bruto com baixa densidade API ou com presença de depósitos de resíduos de 

hidrocarbonetos pesados no interior da amostra. Baixa permeabilidade da rocha também pode 

exigir um longo tempo de extração. 

 

3.3.2 Destilação-extração Dean-Stark 

 

A destilação de Dean-Stark, figura 17(b), fornece uma determinação direta do teor de 

água. O óleo e a água são extraídos por gotejamento de solvente, geralmente tolueno ou uma 

mistura de acetona e clorofórmio, sobre as amostras. Neste método, a água e os solventes são 

vaporizados, re-condensados em um tubo de refrigeração na parte superior do aparelho e a 

água é coletada em uma câmara graduada. O solvente flui e escorre sobre as amostras. O óleo 

retirado das amostras permanece em solução no solvente. O teor de óleo é calculado pela 

diferença entre o peso da água recuperada e a perda de peso total após a extração e secagem. 

 

 

Figura 17 – Diagrama esquemático dos aparelhos da destilação Soxhlet (a) e Dean-Stark (b) 

(Fonte: Figura adaptada de DANKEKAR, 2006). 
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3.3.3 Determinação da saturação, o método de destilação Dean-Stark 

 

Objetivo 

O objetivo do experimento é determinar a saturação de óleo, água e gás de uma 

amostra de testemunho. 

Materiais 

 
1 Destilador Dean-Stark 
1 Amostra de Testemunho 
1 Alicate 
1 Balança 
 Solvente (Tolueno) 
 Água 
 

Execução 

1. Pesar um cartucho, limpo e seco. Use um alicate para segurar o cartucho. 

2. Colocar o plug cilíndrico de testemunho dentro do cartucho e, em seguida, pesar o cartucho 

e a amostra. 

3. Encher dois terços do balão de extração com tolueno. Colocar o cartucho com a amostra 

dentro do balão de pescoço longo. 

4. Apertar o acessório da base do conjunto, mas não aplicar qualquer lubrificante para isso. 

Começar a circular água fria no condensador. 

5. Ligar a câmara ou placa de aquecimento e ajustar a taxa de ebulição de tal modo que o 

refluxo do condensador seja de algumas gotas de solvente por segundo. A taxa de circulação 

de água deve ser ajustada de modo que o resfriamento excessivo não impeça o condensador 

de solvente de atingir a amostra do testemunho. 

6. Continuar a extração até o solvente ficar claro. Mudar de solvente, se necessário. 

7. Anotar o volume de água coletada no tubo graduado. Desligar o aquecimento e o 

resfriamento da água e colocar a amostra no forno (de 1050C para 1200C), até que o peso da 

amostra pare de variar. A amostra seca deve ser armazenada em um dessecador. 

8. Obter o peso do cartucho e do testemunho seco. 

9. Calcular a perda de peso WL, da amostra do testemunho, devido à remoção de óleo e água.  
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10. Medir a massa específica de uma amostra separada do óleo. 

11. Calcular a saturação do óleo, da água e de gás e em seguida determinar o volume de poros 

VP da amostra. 

 

Resultados 

 A determinação de saturação pelo método Dean-Stark é muito útil, pois faz dois 

procedimentos em apenas um experimento: permite o cálculo das saturações de fluidos e faz a 

limpeza do plug de testemunho.  

Folha de dados 

 

Amostra No:                                                             Porosidade, φ: 

Worg Wdry ρA ρo VA Wo Vo Vp So Sg SA 
g g g/cm3 g/cm3 cm3 g cm3 cm3       

                      
                      
 

Equações: 

dryorgL WWW −=  

ALo WWW −=  

( ) LDVb
22/π=  

bp VV  φ=  

 

Onde 

Worg: Massa da amostra saturada original. 

Wdry: Massa da amostra seca. 

ρA e ρo: Massas específicas da água e do óleo, respectivamente. 

VA, Vo, Vb e VP: Os volumes de água, óleo, total e poros, respectivamente. 

Wo e WA: Massa de óleo e água, respectivamente. 

SA, So, Sg, As saturações de água, óleo e gás, respectivamente. 

WL: Perda de massa da amostra do testemunho 

D: Diãmetro da amostra 

L: Comprimento da amostra 
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4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS II 

 

Neste capítulo serão apresentados procedimentos experimentais de laboratório, com o 

objetivo de consolidar os conceitos apresentados anteriormente. Alguns dos experimentos 

visam apenas definir a propriedade enquanto outros tem o objetivo de medi-la. 

 

4.1 Porosidade 

 

Os métodos de medição do volume de poros fornecem a porosidade efetiva. Os 

métodos baseiam-se na remoção de fluido dos poros da rocha, ou na injeção de um fluido nos 

espaços dos poros da rocha.  

 

4.1.1 Medida de porosidade em amostras de testemunho - Porosímetro 

 

Um dos métodos mais utilizados é a técnica de hélio, que emprega a lei de Boyle. O 

gás hélio na célula de referência se expande isotermicamente em uma célula contendo a 

amostra. Após a expansão, a pressão de equilíbrio resultante é medida. O equipamento, 

porosimetro de Hélio, é representado esquematicamente na figura 18. 
 

 

Figura 18 – Diagrama esquemático do equipamento porosímetro de Hélio (Fonte: Figura 

adaptada de DANKEKAR, 2006) 

 

O gás hélio, He, tem vantagens sobre outros gases porque suas moléculas são 

pequenas, rapidamente penetram pequenos poros, é inerte e não adsorve sobre superfícies 

rochosas como acontece com o ar. O He comporta-se como gás ideal (ou seja, z = 1,0) nas 
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pressões e temperaturas normalmente empregadas nos testes e tem uma alta difusividade: 

característica importante na determinação da porosidade das rochas de baixa permeabilidade. 

O diagrama esquemático do porosimetro de hélio mostrado na figura 18 possui uma 

célula de referência de volume V1, a pressão P1, e uma célula matriz com volume 

desconhecido V2, e pressão inicial P2. A célula de referência e a célula matriz são conectadas 

por tubulação; o sistema pode ser trazido para o equilíbrio quando a válvula 1 é aberta, 

permitindo a determinação do volume desconhecido V2 através da medição da pressão de 

equilíbrio resultante P. As pressões P1 e P2 são controladas pelo operador, geralmente P1= 

100 psig e P2 = 0 psig. Quando a válvula 2 é aberta, o volume do sistema será o equilíbrio de 

volume V, que é a soma dos volumes V1 e V2. A lei de Boyle é aplicável quando a expansão 

ocorre isotermicamente. Assim, os produtos pressão-volume são iguais antes e após a abertura 

da válvula 2: 

 ( )212211 ... VVPVPVP +=+   (19) 

Resolvendo a equação para o volume desconhecido, V2: 

 1
2

1
2 .V

PP

PP
V 









−

−
=   (20) 

onde V2 em cm3 é o volume desconhecido do copo da matriz, e V1 em cm3 é o volume 

conhecido da célula de referência. p é a pressão em psig lida diretamente do manômetro.  

Pequenas variações de volume ocorrem no sistema, incluindo as mudanças em tubos e 

conexões causadas por mudanças de pressão durante a equalização. Um fator de correção, G, 

pode ser introduzido para corrigir a expansão do sistema composto. O fator de correção G é 

determinado para porosimetro antes de saírem do fabricante, e essa correção é construída 

dentro da calibração do medidor de tal forma que é possível ler os volumes diretamente do 

manômetro. 

 

4.1.2 Experimento com esferas de vidro 

 

Objetivo 

A primeira parte deste procedimento mostra como podemos demonstrar a porosidade. 

Nele utilizaremos esferas de vidro para simular em maior escala os sólidos da rocha 

reservatório. Já na segunda parte faremos uma pequena demonstração da diferença de 

densidade entre óleo e água. 
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Materiais 

2 Provetas graduadas de 1000 mL 
 Esferas de vidro de Φ = 2,5 mm 
1 Funil 
1 Peneira 
 Corante vermelho solúvel em óleo 
 Óleo Vegetal 
 

 

Figura 19 – Materiais utilizados no experimento de porosidade com esferas de vidro 

 

Execução 

Parte 1 

1. Transferir as esferas de vidro para uma proveta graduada. 

2. A seguir despejar, na mesma proveta, água suficiente para cobrir as esferas de vidro. O 

nível da água e das esferas deve ser o mesmo. 

3. Anotar o volume ocupado pela água e pelas esferas de vidro (volume total) na proveta. 

4. Retirar a água com o auxilio do funil e da peneira, derramando-a no outro copo. 

5. Anotar o volume de água coletado. 

Parte 2 

1. Dissolver uns cristais de corante vermelho solúvel em óleo em uma amostra de óleo 

vegetal. 

2. Juntar com uma quantidade igual de água e adicionar, ao copo cheio, as pérolas de vidro. 



38 
 

 

3. Deixar as duas fases distintas, e visualizar que isto é como água e óleo separados nos 

reservatórios, com o óleo flutuando sobre a água, devido à sua baixa densidade. 

 

Resultados 

Na parte 1 deste procedimento fica clara a definição de porosidade. Podemos verificar 

que a porosidade é a razão entre o volume de água separada das esferas (volume dos poros) e 

o volume com as esferas (volume total). As esferas de vidro podem ser equiparadas aos 

sólidos da rocha reservatório, a água ocupa todo volume poroso, e a soma dos dois volumes é 

o volume total da rocha. 

Fazendo as contas 

37,0
0,250

5,92
===

mL

mL

V

V

T

Vφ  

onde se pode observar uma porosidade de 37%. Uma porosidade muito alta quando 

comparada aos reservatórios reais de óleo. 

Vale observar que o volume de água só pode ser considerado todo o volume poroso 

porque, conhecida a geometria da rocha reservatório (esferas de vidro), podemos considerar 

que todos os poros estão interconectados. Fato que não acontece em reservatórios de arenito, 

por exemplo. 

A parte 2 do experimento ilustra o efeito da diferença de densidade na distribuição de 

óleo e água no reservatório, para mostrar que o óleo por ser menos denso flutua sobre a água 

no reservatório. Neste caso também é importante observar que em reservatórios reais este fato 

não é completamente válido. Por estar em minúsculos poros, o óleo e a água podem estar em 

várias partes do reservatório.  

Limpeza 

Deixar tudo completamente seco antes de guardar. O que estiver sujo de óleo vegetal 

lave com água e sabão, enxague e seque bem. As esferas de vidro devem ser banhadas em 

água e sabão e decantadas por diversas vezes, em seguida, banhadas em água limpa. Para 

Folha de dados 

Volume total 250,0 mL 

Volume de água coletado 92,5 mL 
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secar, use um filtro ou coador para retirar o excesso de água. Para secar esferas de vidro, 

despeje-as em uma toalha macia, seque, em seguida, guarde em seu recipiente. 

Dica de Segurança 

Não deixe as esferas de vidro caírem no chão para não haver risco de escorregões. 

 

4.1.3 Determinação da porosidade efetiva pelo método do porosímetro de Hélio 

 

Objetivo 

O porosímetro de hélio utiliza o princípio da expansão do gás, conforme descrito pela 

lei de Boyle. Um volume conhecido (volume da célula de referência) de gás hélio a uma 

pressão predeterminada é expandido isotermicamente em uma câmara de amostra. Após a 

expansão, a pressão de equilíbrio resultante é medida. Esta pressão é relativa ao volume da 

câmara de amostra menos o volume de grãos de rocha, e, a partir dela, a porosidade pode ser 

calculada. 

Referências Normativas 

 A determinação de porosidade efetiva de rochas é padronizada pela norma N-2015 da 

PETROBRAS. 

Materiais 

1 Porosímetro de Hélio 
1 Paquímetro 
1 Fonte de Hélio 
 

Execução 

1. Medir o diâmetro e o comprimento do testemunho. 

2. Manter o porosímetro em uma fonte de hélio a 10 bar. 

3. Determinar o volume da célula matriz com o testemunho, V2: 

3.1 Colocar o testemunho limpo e seco dentro da célula matriz, encaixando-o no suporte. 

3.2 Abrir a alimentação de Hélio 

3.3 Regular a agulha a 100 psig de pressão. 

3.4 Fechar a fonte de alimentação. 
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3.5 Abrir o recipiente do testemunho. 

3.6 Anotar a leitura no TOP SCALE, V2 =         cm3. 

4. Determinar o volume da célula matriz sem testemunho, V1: 

4.1 Retirar o testemunho da célula matriz, encaixando-o no suporte. 

4.2 Abrir a alimentação de Hélio 

4.3 Regular a agulha a 100 psig de pressão. 

4.4 Fechar a fonte de alimentação 

4.5 Abrir o recipiente do testemunho. 

4.6 Anotar a leitura no MIDDLE SCALE, V1 =          cm3 

 

4.1.4 Determinação da porosidade pelo método de saturação de líquido 

 

Objetivo 

A determinação da porosidade efetiva líquida de um plug poroso é a parte inicial da 

medida da pressão capilar utilizando o método de placa porosa em laboratórios de 

testemunho. Antes de a pressão capilar ser determinada, o volume do líquido saturado 

Folha de Dados 

Testemunho No.: D:              cm L:           cm 

V1 (cm3) V2 (cm3) Vg (cm3) Vb (cm3) φe 

          

          

 

onde 

V1 = volume da câmara matriz sem o testemunho, cm3. 

V2 = volume da câmara matriz com o testemunho, cm3. 

Vg = V1-V2, o volume de grãos e poros não conectados, cm3. 

Vb = volume da massa do plug, cm3. 

φe = (Vb-Vg) / Vb porosidade efetiva do testemunho. 
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(salmoura ou óleo) no testemunho deve ser conhecido. Assim, a porosidade efetiva líquida do 

testemunho pode ser calculada no início da medição da pressão capilar. 

A porosidade neste caso é calculada com base da injeção de um fluido líquido, a 

salmoura. Para este cálculo pesa-se o plug de testemunho em dois momentos: seco e limpo e 

depois de saturá-lo com salmoura. A diferença das massas é exatamente massa do volume de 

líquido que foi injetado na amostra. Dessa forma, conhecendo a massa específica do líquido 

podemos encontra seu volume na amostra que é o mesmo que o volume efetivo dos poros da 

rocha. A figura 20 mostra um exemplo de porosimetro de liquido saturado. 

Materiais 

1 Porosímetro de líquido saturado 
1 Balança 
1 Bomba de Vácuo 
 Salmoura 
 

 

Figura 20 – Esquema e fotografia de um porosimetro de líquido saturado (Fonte: CASTRO 

GOMES, 1999) 

 

Execução 

1. Pesar o plug seco Wseco, medir seu diâmetro D e comprimento L. 
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2. Colocar as dentro do excitador, ligando a bomba de vácuo por cerca de uma hora. 

3. Saturar os testemunhos com uma salmoura de 36 g/l de NaCl, ρsalmoura = 1,02 g/cm3. 

4. Pesar os testemunhos saturados, Wsat. 

 

Resultados 

 Apesar de ser um experimento simples de realizar, a determinação de porosidade pelo 

método de liquido saturado não é muito utilizada na área de engenharia de reservatórios, visto 

que têm resultados não tão precisos quantos os apresentados anteriormente, e o tempo de 

realização é bem maior. 

 

4.2 Permeabilidade 

 

A permeabilidade é medida pela passagem de um líquido de viscosidade conhecida 

através de uma amostra de testemunho de dimensões mensuradas e, em seguida, medindo a 

vazão e a queda de pressão. Várias técnicas são usadas para medições de permeabilidade dos 

testemunhos, dependendo das dimensões e forma da amostra, grau de consolidação, tipo de 

fluido utilizado, faixa de pressão do líquido aplicado, e a escala da permeabilidade do 

testemunho. Dois tipos de instrumentos são normalmente utilizados em laboratório:  

 

(A) permeâmetro de carga variável, tipo IFP1.  

(B) permeâmetro de carga constante, tipo Core Laboratories2.  

Folha de Dados 

1. Calcular o peso da salmoura, Wsalmoura = Wsat-Wseco. 

2. Calcular o volume de poros (volume de salmoura), Vp = Wsat/ρsalmoura. 

3. Calcule a porosidade efetiva, φe = Vp / Vb. 

 

Testemunho No.: D:              cm L:          cm 

Wseco (g) Wsat (g) Wsalmoura (g) Vp (cm3) φe 

          

          

 

1 
IFP – Instituto Francês de Petróleo 

 

2 
Core Laboratories – Empresa de petróleo americana
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Ensaios de permeabilidade são realizados em amostras que foram limpas e secas e um 

gás (geralmente ar) é utilizado para escoamento de fluidos no teste. Isto por que: 

1. estado estacionário é obtido rapidamente, 

2. ar seco não irá alterar os minerais da rocha, e 

3. 100% de saturação de fluido é facilmente obtida. 

Os valores medidos usando equipamento de carga constante variam de no mínimo 0,1 

mD a 20 D. A precisão dos dados diminui em valores de alta e baixa permeabilidade com um 

erro de ± 0,5% do calor correto. 

 

4.2.1 Permeâmetro de carga constante 

 

Este equipamento é projetado para a medida da permeabilidade de um plug ou de todo 

o testemunho. Este experimento pode ser utilizado para o líquido monofásico ou multifásico, 

fluidos compressíveis ou medições de líquidos e também pode ser usado sob pressão e 

temperatura do reservatório. 

A figura 21 mostra um diagrama de um permeâmetro de carga constante. O ar é 

normalmente usado como fluxo de gás. As pressões a montante e a jusante são medidas por 

manômetros de ambos os lados do testemunho e o fluxo do ar é medido por meio de uma 

tomada calibrada. 

O suporte de testemunho Hassler pode ser usado com este instrumento. O sistema de 

Hassler é uma melhoria do sistema de tampão de borracha, cuja vedação é limitada a certas 

pressões. O testemunho é colocado em um tubo de borracha flexível (figura 22). A célula de 

Hassler tem algumas vantagens:  

- Excelente estanqueidade.  

- Pode ser usado para amostras de tamanhos diferentes.  

- Pressões muito altas ou diferenças de pressão podem ser usadas.  

- Pode ser usado para medir a permeabilidade relativa.  

A equação de Darcy pode ser usada para determinar a permeabilidade de líquidos. A 

vazão volumétrica q é constante para líquidos, porque a densidade não muda durante o fluxo 

através do testemunho. 
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Figura 21 – Diagrama esquemático de um permeâmetro (Fonte: Figura adaptada de 

DANKEKAR, 2006) 

 

Figura 22 – Suporte de testemunho tipo Hassler (Fonte: Figura adaptada de DANKEKAR, 

2006). 
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4.2.2 Experimento com areia  

 

Objetivo 

 Nesta experiência vamos demonstrar o conceito de permeabilidade. Para isso 

usaremos dois tipos de areia com tamanhos de grãos diferentes, e com a ajuda de duas 

seringas vamos passar água por entre os grãos. 

Materiais 

2 Seringas de 60 mL 
2 Telas de arame 
2 Recipientes de areia com tamanhos de grãos diferentes 
2 Filtros de papel 
1 Recipiente de água 
 Funil (opcional) 
 Esferas de vidro (opcional) 
 

 

 

Figura 23 – Material utilizado no experimento com areia 

 

Execução 

1. Remover os êmbolos das seringas. 

2. Colocar uma tela de arame na parte inferior de cada seringa. 
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3. Colocar os filtros de papel dentro das seringas na parte superior da tela de arame. Se a 

experiência estiver sendo realizada com esferas de vidro, os filtros de papel não são 

necessários. Empurrar o filtro com um lápis ou caneta para posicioná-lo junto à tela de arame 

no fundo da seringa. Molhar o filtro com água e verificar se o filtro está em contacto com tela 

de arame. Se o filtro de papel não for usado, ou estiver mal posicionado, a areia fina vai 

passar pela tela de arame.  

4. Preencher cada seringa até a metade com areia, uma com areia de maior tamanho de grãos e 

a outra com areia de menor tamanho de grãos (se necessário, utilize o funil para ajudar). 

Alternativa: Usar as esferas de vidro em uma das seringas.  

5. Manter um dedo no orifício da seringa com areia de maior tamanho de grãos e despejar um 

pouco de água no topo (o funil também pode ser útil nesta parte) 

6. Soltar o dedo, permitindo que a água flua para fora do recipiente. Medir a vazão de água. 

7. Repetir as etapas anteriores com a segunda seringa contendo a areia de menor tamanho de 

grãos. Caso necessário, comprima o embolo para forçar a expulsão da água, uma vez que a 

areia mais fina é menos permeável. Se utilizar a alternativa com esferas de vidro, a água vai 

descer numa vazão bem maior, devido à alta permeabilidade do arranjo das esferas de vidro. 

 
Figura 24 – A imagem da esquerda mostra a experiência com a areia de maior tamanho 

de grãos, a do meio com areia mais fina e a da direita com as esferas de vidro. 
 

Resultados 

Nesta experiência pode-se observar que quanto menor o tamanho dos grãos, maior é a 

dificuldade do fluxo e com isso menor é a permeabilidade. 
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Vale ressaltar que a permeabilidade não depende apenas do tamanho dos grãos, a 

permeabilidade da rocha reservatório depende também da interconexão dos poros e do 

diâmetro das gargantas dos poros. 

Limpeza 

Você pode deixar as seringas montadas, mas tente remover a água o tanto quanto 

possível, por várias vezes usando o êmbolo para expelir a água da areia. Armazenar em saco 

plástico hermeticamente fechado. 

 

4.3 Viscosidade 
 

 Para a medida de viscosidade são utilizados equipamentos chamados de viscosímetros. 

 

4.3.1 Viscosímetro Cannon-Fenske 

 

Objetivo 

Podem utilizar-se diversos métodos experimentais para a determinação da viscosidade 

de líquidos Newtonianos. Os viscosímetros de vidro Cannon-Fenske (Figura 25) são 

utilizados com líquidos newtonianos de viscosidade cinemática entre 0,4 e 20000 mm2/s (cp) 

e possuem um tubo capilar numerado, de 25 a 600 consoante o valor do diâmetro interno, por 

onde se escoa o líquido.  

 

Figura 25 – Viscosímetro de vidro Cannon-Fenske 
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A Tabela 1 relaciona a numeração dos viscosímetros Cannon-Fenske com a faixa de 

viscosidade 

 

Tabela 5 – Viscosímetros Cannon-Fenske 

Constante de aprox. 
Numeração 

mm2/s2  (cSt/s) 
Faixa de Viscosidade 

Cinemática mm2/s (cSt) 

25 0,002 0,5 - 2 
50 0,004 0,8 - 4 
75 0,008 1,6 - 8 

100 0,015 3 - 15 
150 0,035 7 - 35 
200 0,1 20 - 100 
300 0,25 50 - 250 
350 0,5 100 - 500 
400 1,2 240 - 1200 
450 2,5 500 - 2500 
500 8 1600 - 8000 
600 20 4000 - 20000 
650 45 9000 - 45000  
700 100 20000 - 100000 

 

A aplicação da lei de Newton ao escoamento laminar de fluidos incompressíveis, em 

condições estacionárias, e em tubos de seção circular e uniforme, conduz-nos à equação de 

Hagen-Poiseuille, 

 
L

RP
Q

..8

.. 4

µ

π ∆
=  (21) 

 

em que ∆P é a diferença de pressão existente entre as extremidades de um tubo de 

comprimento L e raio R, sendo µ a viscosidade absoluta do fluido e Q a vazão volumétrica. 

Esta equação pode também ser obtida a partir da equação de Darcy-Weinbasch - queda de 

pressão num duto circular, usando o valor do coeficiente de atrito para regime laminar 64/Re. 

No caso do escoamento de um líquido, por gravidade, ao longo do tubo capilar de um 

viscosímetro de Cannon-Fenske, a diferença de pressão é a correspondente à altura 

hidrostática do líquido, ∆h, e a equação toma a forma: 
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( )

LQ

Rhg

..8

.... 4∆
=

ρπ
µ  (22) 

 

em que ρ é a massa específica do líquido e g a aceleração da gravidade. 

Para um dado viscosímetro, a vazão de fluido que passa no capilar (Q=V/t) é calculada 

pelo tempo de escoamento (t) de um determinado volume de líquido (V), entre dois níveis de 

referência A e D (Figura 26). Assim, a viscosidade cinemática do líquido, ν, será: 

 

 tC.==
ρ

µ
ν   

LV

Rhg
C

..8

... 4∆
=

π
  (23) 

   

A constante C agrupa todas as grandezas mantidas constantes, de ensaio para ensaio, 

no mesmo viscosímetro (∆h, R, V, L) sendo, por isso, designada constante do viscosímetro. 

Esta é determinada utilizando um líquido de viscosidade e massa específica conhecida 

(líquido de calibração). 

Materiais 

  Banho termostático 
  Viscosímetros Cannon-Fenske 
 1 Picnómetro 
 1 Trompa de vácuo 
 1 Cronômetro 
  Fluido de trabalho 
  Solução de hidróxido de sódio a 50% 
  Água destilada 

Execução 

1) Limpeza dos viscosímetros 

A limpeza viscosímetros é essencial para a qualidade das medições experimentais.  

Por isso, é descrito no final trecho um procedimento elaborado pela empresa CANNON, 

especializada em viscosímetros, para uma limpeza eficiente de viscosímetros capilares de 

vidro.  
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2) Procedimento 1 

1. Limpar o viscosímetro com solventes adequados e passar ar filtrado seco e limpo 

através do instrumento para eliminar os últimos vestígios de solventes.  Periodicamente, 

traços de depósitos orgânicos devem ser removidos com solução de ácido crômico. 

2.Quando houver fiapos, poeira ou outros materiais sólidos na amostra de líquido,  

filtrar a amostra através de um filtro de vidro sinterizado ou tela de malha fina.  

3.Posicionar o viscosímetro verticalmente e introduzir nele, através do tubo mais 

largo, L, 6,5 ml do fluido de trabalho. O volume introduzido deve ser medido rigorosamente 

com a pipeta de 10 ml. 

4.Colocar o viscosímetro no banho termostático de modo que a superfície livre do 

banho esteja pelo menos 1 cm acima do bulbo D. Deixar passar mais alguns minutos a fim de 

que todo o conjunto fique à temperatura a que deseja efetuar a medida de viscosidade. 

5. Alinhar verticalmente o viscosímetro antes de efetuar qualquer leitura.  O 

viscosímetro está alinhado quando os centros dos dois reservatórios menores estiverem 

verticalmente acima do centro do reservatório maior.  

6. Determinar o tempo de escoamento do líquido em cada ensaio. O tempo de 

escoamento é obtido do seguinte modo:  

a. Utilizando a ligação a uma trompa de vácuo, aplicar uma leve sucção no tubo mais 

fino do viscosímetro de modo a aspirar a solução de ensaio até que o nível do liquido esteja 

0,5 cm acima da marca situada entre os dois bulbos menores.  

b.A seguir, usando um cronômetro, medir o tempo que o menisco do liquido leva a 

passar entre a marca superior, situada entre os dois bulbos menores, e a marca inferior. 

Repetir este procedimento até obter valores concordantes. 

7. Determine as densidades das soluções de ensaio, à temperatura ambiente, fazendo 

uso dos picnómetros. Neste trabalho, em virtude de se tratar de líquidos, a variação da 

densidade com a temperatura pode ser considerada desprezível. 
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Figura 26 – Pontos marcados no viscosímetro Cannon-Fenske 

 

3) Procedimento 2 

1. Para inserir a amostra no viscosímetro, inverter o instrumento e fazer sucção no 

trecho L, mantendo o trecho N imerso no líquido da amostra, até que o líquido atinja a marca 

G. Limpe o braço N e retorne o aparelho à sua posição normal.  

2. Colocar o viscosímetro no suporte num banho a temperatura constante.  Alinhar o 

viscosímetro verticalmente no banho por meio de um pequeno prumo no tubo L, se o suporte 

de auto-alinhamento não estiver sendo usado. 

3. Deixar a amostra fluir através do capilar R até preencher metade do bulbo A. 

Colocar uma rolha de borracha no tubo N ou L para fazer o fluido parar. 

4. Deixar cerca de 10 minutos para a amostra para chegar à temperatura do banho a 40 

° C e 15 minutos para chegar a 100 ° C. Certifique-se que o menisco do bulbo A não alcance a 

linha E. 

5. Retirar a rolha de borracha e permitir o fluido escoar preenchendo o bulbo C. Medir 

o tempo para o fluido passar da marca E para a marca F. 
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6. Calcular a viscosidade cinemática em mm2/S (cSt) da amostra, multiplicando o tempo de 

fluxo em segundos pela constante do viscosímetro. 

Resultados 

1. Calcular as massas específicas dos fluidos de trabalho 

2. Calcular as constantes dos viscosímetros e representar graficamente c em função da 

temperatura. 

3. Calcular a viscosidade dos líquidos ensaiados em diferentes condições 

experimentais. 

4. Representar graficamente a viscosidade da solução desejada em função da 

temperatura. No mesmo gráfico apresente os valores encontrados na literatura. 

5. Interpretar os gráficos anteriores. 

6. Analisar a gama de aplicação dos viscosímetros utilizados. 

 

Limpeza 

 

A limpeza viscosímetros é essencial para a qualidade das medições experimentais.  

Por isso, é descrito a seguir o procedimento de limpeza elaborado pela empresa CANNON, 

especializada em viscosímetros, para uma limpeza eficiente de viscosímetros capilares de 

vidro.  

O primeiro passo é a limpeza para remover a maior parte da amostra. Para líquidos de 

baixa viscosidade, o viscosímetro pode ser virado de cabeça para baixo e permitiu travar 

enquanto a amostra drena para um cocho. Para os líquidos de alta viscosidade, a amostra 

poderá ter de ser retirada sob vácuo.   

O material remanescente no viscosímetro deve então ser removido por lavagem com 

um solvente. A água destilada é uma escolha óbvia para soluções aquosas. Os lubrificantes à 

base de petróleo e asfaltos normalmente podem ser dissolvidos com nafta leve, heptano, 

octano, solventes aromáticos ou diversos outros solventes derivados do petróleo.  Varsol®3 é 

um produto comercial que funciona muito bem para esta finalidade.  Para alguns tipos de 

amostras pode ser difícil encontrar um solvente eficaz.  

 Amostras altamente viscosas não são de fácil remoção do viscosímetro, mesmo sob 

vácuo.  A melhor abordagem é reduzir a viscosidade com o aquecimento do instrumento em 

um forno aberto ou com uma corrente de ar quente.  Simplesmente invertendo o instrumento e 

suspende-lo em um forno aberto ao longo de um recipiente para apanhar a amostra geralmente 

3 
Varsol é uma marca registada da empresa Exxon. 
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funciona bem. Outro método é extrair a maior parte da amostra para fora enquanto o 

instrumento está a uma temperatura elevada em um banho de temperatura constante. Uma 

mistura de isômeros do octano é especialmente eficaz na remoção dos últimos traços de 

padrões de alta viscosidade a partir de viscosímetros.  

O viscosímetro deve estar completamente seco antes de carregar outra amostra. 

Solventes altamente voláteis são recomendados para a limpeza uma vez que, qualquer 

solvente restante vai evaporar rapidamente após a amostra ter sido retirada do viscosímetro.  

Muitas vezes, porém, o melhor solvente para lavagem da amostra no viscosímetro não é muito 

volátil.  Neste caso, um segundo solvente altamente volátil pode ser utilizado para solubilizar 

o solvente utilizado na etapa inicial da limpeza.  A acetona é comumente usada como segundo 

solvente por causa de sua alta volatilidade e sua capacidade de solubilizar traços de solventes 

derivados de petróleo e a água.  

Um fluxo de ar puro em baixa velocidade é suficiente para evaporar vestígios de um 

solvente volátil, mas é necessário estar ciente de que uma rápida evaporação destes solventes 

pode esfriar a superfície do vidro, de tal forma que a umidade pode condensar formando uma 

película de água na superfície interna do viscosímetro.  O pré-aquecimento do ar utilizado na 

evaporação do solvente ou um leve aquecimento do vidro em si geralmente evita este 

problema.  

Viscosímetros capilares são freqüentemente usados para medir a viscosidade de 

produtos que deixam manchas ou depósitos de material insolúvel nos solventes normalmente 

utilizados para limpeza  O procedimento mais comum para a remoção deste material consiste 

em mergulhar por 24 horas o instrumento em uma solução de ácido crômico.  As soluções de 

ácido crômico são fortemente oxidantes e convertem materiais depositados na parede do vidro 

em uma forma solúvel.  Vale ressaltar que o ácido crômico não atacará o vidro de borosilicato 

do viscosímetro e por isso não irá alterar a constante de calibração.   

O ácido crômico, por ser um material perigoso, deve ser descartado em um vaso de 

armazenamento ou esgoto de resíduos tóxicos.  Exemplo de oxidante comercial é o 

Nochromix®4. Nochromix® é o cromo-livre e pode ser substituído por soluções de ácido 

crômico.   

Não se deve utilizar agentes de limpeza de vidro que tenham alto pH, i.e., sejam 

consideravelmente básicos. Soluções alcalinas atacam o vidro e podem provocar alterações na 

calibração viscosímetro de até 20%.  Se utilizar solução de limpeza fortemente alcalina, pH 

superior a 10, é necessário fazer nova calibração do viscosímetro para assegurar que não 

houve uma mudança significativa.  

4 
Nochromix é uma marca registrada da Godax 
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Partículas insolúveis presas na parede do viscosímetro capilar pode muitas vezes ser 

removidas usando um líquido de limpeza ultra-sônica.   

Quando os métodos de limpeza descritos não forem suficientes, entre em contato com 

a assistência técnica do fabricante para consultar sobre outros métodos de limpeza que podem 

ser utilizados sem danificar o viscosímetro. 

 

4.4 Molhabilidade 

 

4.4.1 O Método Amott 

 

Inicialmente, uma amostra, plug de testemunho, é saturada com óleo é então colocada 

em uma célula de embebição rodeada por água. A água penetra na amostra e desloca o óleo 

para fora do até que o equilíbrio seja atingido (Figura 27 - a). O volume de água absorvido é 

medido como o volume de óleo deslocado 

A amostra de testemunho é então removida e o óleo restante na amostra é forçado à 

saturação residual pelo deslocamento de água. Isso pode ser feito em uma centrífuga com uma 

bomba em um suporte de testemunho fechado. O volume de óleo deslocado pode ser medido 

diretamente ou ser determinada por meio de medições de peso. 
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Figura 27 – Célula de embebição com plug de testemunho com óleo saturado rodeado por 

água (a) e plug de testemunho com água saturada rodeado por petróleo (b) (Fonte: Figura 

adaptada de DANKEKAR, 2006) 

 

O testemunho, já saturado com água, com saturação de óleo residual é colocado em 

uma cela de embebição e rodeado por petróleo. O óleo então pode penetrar no testemunho, 

deslocando a água para fora (Figura 27 - b). O volume de água deslocada é medido (igual à 

quantidade de óleo absorvido). O testemunho é retirado da célula após o equilíbrio ser 

atingido, e a água remanescente no testemunho é forçada para fora pelo deslocamento de uma 

centrífuga. O volume de água deslocada é medido. 

Ao registrar todos os volumes produzidos, é possível calcular um índice de 

molhabilidade – WI 
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onde   VO1 = volume de petróleo produzido durante a embebição de água 
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VO2 = volume de petróleo produzido durante as inundações de água 

VW1 = volume de água produzida durante a embebição do petróleo 

VW2 = volume de água produzida durante a inundação de petróleo 

rw = deslocamento com relação água 

ro = deslocamento com óleo razão. 

O índice molhabilidade será um número entre -1,0 e 1,0, onde 

WI = 1,0 a água molha completamente 

WI = 0,0 neutro 

WI = -1,0 o óleo molha completamente. 

O teste é um teste empírico, mas é totalmente baseado em fundamentação teórica. A 

desvantagem é que os testes são difíceis de executar a pressão e temperatura do reservatório. 

 

4.5 Experimentos de produção 

 

4.5.1 Origem do óleo e armadilha 

 

Objetivo 

 Este experimento mostra hipoteticamente o processo de migração do petróleo, a partir 

da rocha geradora, chegando à rocha reservatório e depois sendo produzido pelo poço.  

Materiais 

450 mL Água 
200 mL Óleo vegetal 

2 Discos de plástico 
1 Béquer de 1000 mL 
1 Funil grande 
1 Esponja 

 Corante vermelho solúvel em óleo 
 Esferas de Vidro 
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Figura 28 – Material utilizado no experimento de origem de óleo e armadilha 

 

Execução 

1. Dissolver alguns cristais de corante vermelho no óleo vegetal dentro do copo. 

 

Figura 29 – Óleo vegetal misturado com corante de óleo solúvel. 
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2. Colocar a esponja no copo e cobrir com um disco de malha de plástico. 

 

 

Figura 30 – Coloque o disco de malha de plástico sobre a esponja. 

 

3. Pressionar o disco de plástico com o funil grande para baixo várias vezes até que a esponja 

absorva o óleo.  

 

4. Despejar as esferas de vidro e água suficiente para cobrir pelo menos 100 mL acima das 

esferas. É melhor ter água em excesso do que não ter o suficiente. 

 

5. Colocar o segundo disco de plástico em cima das esferas de vidro.  

 

6. Usar o funil grande para pressionar para baixo o disco perfurado e expelir o óleo da 

esponja. O petróleo vai subir através das esferas de vidro e ficar preso no funil. A ponta do 

funil vai agir como o "poço".  
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Figura 31 – Resultado do experimento 

 

Resultados 

A esponja simula a rocha fonte preenchida com material orgânico que foi enterrado há 

milhões de anos sob os sedimentos. Como a pressão e o aumento da temperatura, a matéria 

orgânica se transforma em petróleo e gás, que permeiam para cima (migração), através dos 

poros, rochas permeáveis (esferas de vidro), até que eles sejam presos por uma vedação de 

reservatórios ou de xisto (funil). Lá, o petróleo e o gás se reúnem acima do contato óleo-água, 

até que um poço seja perfurado (funil superior) para produzi-lo. Qualquer vazamento de óleo 

através das laterais dos discos de plástico ilustra o que acontece com o petróleo quando aflora 

na superfície da terra. 

Limpeza 

Deixe tudo completamente seco antes de guardar. O que estiver sujo de óleo vegetal 

lave com água e sabão, limpe, enxágüe e seque bem. As esferas de vidro podem ser lavadas 

em água e sabão e decantadas por diversas vezes, em seguida, lavadas em água limpa. Para 

ajudar na limpeza pode-se usar um coador ou peneira para retirar o excesso de água. Para 

secar esferas de vidro, despeje em uma toalha macia, seque, em seguida, guarde em seu 

recipiente. 

Dica de segurança 

Não deixe cair quaisquer esferas de vidro no chão, pois haverá risco de 

escorregamento. 
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4.5.2 Injeção de Água e Gás 

 

Um dos métodos de recuperação de petróleo é a injeção de gás. O processo consiste 

em injetar gás na parte superior do reservatório, fazendo com que a pressão no seu interior 

aumente, e proporcionando maior vazão de óleo na saída do poço. 

Outro método recuperação é a injeção de água. Por ser mais densa que o óleo, 

diferentemente do gás, a água é injetada na parte inferior do reservatório, visando a maior 

recuperação de óleo do reservatório. É importante salientar que os fluidos estão em espaços 

minúsculos (poros) da rocha nas profundezas da terra, tornando-os muito mais difíceis de 

serem produzidos do que nas demonstrações.  

Materiais 

300 mL Água pura  
150 mL Óleo Vegetal 

2 Rolhas tamanho 9 
1 Erlenmeyer de 1000 mL 
1 Béquer de 400 mL 
1 Tubo de cobre de 10” – Reto 
1 Tubo de cobre de 20” – Dobrado em forma de U desigual 
1 Funil pequeno de 7” 

 Tubulação de plástico: Dois curtos (2.5”) e um longo 
 Corante vermelho solúvel em óleo 

 

 

Figura 32 – Material utilizado no experimento injeção de óleo e gás 
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Execução 

Procedimento 1 - Processo de injeção de gás 

1. Despejar a água no Erlenmeyer. 

2. Misturar alguns cristais de tinta vermelha com o óleo vegetal e despejar por cima da água, 

mostrando que o óleo é menos denso e flutua. 

3. Inserir a rolha, e com os dedos cobrindo os buracos, agite vigorosamente. Deixar repousar e 

observar que as emulsões podem precisar tempo para se separar. 

4. Inserir ambos os tubos de cobre na tampa, com a extremidade longa do tubo de cobre em 

forma de U, atingindo profundamente na camada de óleo e o tubo curto em linha reta no ar 

(fase gasosa). 

5. Cobrir a extremidade curta do tubo de cobre em forma de U com um tubo de plástico e 

colocar em copo.  

 
Figura 33 – Equipamento do experimento de injeção de gás 

6. Soprar no tubo de cobre reto lentamente para deslocar o petróleo através das tubulações do 

copo até a descoberta de gás. 

7. Explicar que o tubo de cobre em linha reta é a injeção de gás e o tubo em forma de U é a 

coluna de produção do poço.  
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Figura 34 – O resultado do procedimento demonstrado. 

 

Procedimento 2 - Processo de injeção de água 

1. Derramar o óleo do béquer no Erlenmeyer e permitir a separação. 

2. Ajustar a extremidade longa do tubo de cobre em forma de U para que ele atinja a fase óleo 

logo acima da interface água-óleo. 

3. Colocar o tubo de cobre em linha reta para que ele atinja a profundidade da fase aquosa. 

4. Ligar o funil na tubulação de cobre em linha reta com um pequeno pedaço de tubo de 

plástico.  

5. Manter um dedo sobre a extremidade curta do tubo de cobre em forma de U, enquanto você 

usa o béquer para derramar a água dentro do funil.  

6. Recolocar o béquer abaixo do tubo de cobre em forma de U e retirar o dedo do poço de 

produção (extremidade curta do tubo em forma de U). O óleo será deslocado para o béquer. 

Resultados 

Os procedimentos mostram de forma muito clara a intenção dos processos de 

recuperação de petróleo, injetar um fluido com menor valor para que se possa retirar o 

petróleo. 
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Limpeza 

Água, óleo vegetal, e todos os corantes podem ser eliminados nos esgotos. Lave todos 

os recipientes e tubos com água morna e sabão, enxágüe e seque. Sopre ar através da 

tubulação de cobre para secar o interior, evitando a corrosão. Guarde os itens de forma segura. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram apresentados aspectos teóricos relacionados à definição dos 

reservatórios de petróleo e da análise de testemunho, caracterização e propriedades das rochas 

e propriedades de fluidos e da interação rocha-fluido, mostrando experimentos que auxiliam 

na fixação dos conceitos e/ou determinam as propriedades citadas. 

Esses conceitos são de fundamental importância para a formação de um engenheiro 

que visa o mercado de trabalho voltado para a área de engenharia de reservatórios e os 

experimentos são diferenciais na hora da seleção dessas vagas. Um aluno que saiba aplicar na 

prática o que aprendeu na universidade valoriza-se diante das oportunidades. 

A introdução de manual no dia a dia do aluno de graduação trará uma nova visão sobre 

os temas abordados na sala de aula, no sentido de manter a visão e a atenção dos alunos no 

trabalho que está sendo realizado, dinamizando a rotina de determinadas disciplinas 

relacionas a engenharia de reservatórios e até mesmo de geologia, ou de caracterização de 

fluidos. 

A criação de novas matérias destinadas ao estudo dos experimentos laboratoriais 

incluídos nesse trabalho e de outros experimentos relacionados à área ou adição desse tema 

nas matérias existentes ampliará o leque de conhecimento dos estudantes, tornando-os aptos 

para exercer suas futuras funções. 

É importante lembrar que os experimentos realizados em laboratório para a 

determinação das propriedades das rochas e dos fluidos de reservatório são vitais para a 

decisão da continuação ou não da exploração na área, e dos métodos de produção que devem 

ser utilizados. Sendo assim esse trabalho é de fundamental importância para alinhar os desejos 

das empresas com os seus futuros funcionários.  

Tomando por base o que foi dito podemos afirmar que os objetivos iniciais foram 

atingidos, introduzindo a idéia e o material necessário para o início das atividades 

laboratoriais no curso de Engenharia de Petróleo. 

Como projeção para novos trabalhos fica a idéia de continuar o trabalho feito 

ampliando a gama de experimentos ou auxiliando no planejamento ou preparação do 

laboratório de análises do Departamento de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal 

Fluminense. Alguns trabalhos que podem ser realizados são: 

- planejar como será montado o laboratório organizando onde serão montados os 

equipamentos de acordo com suas necessidades de suprimentos de água, eletricidade, ou 

outros materiais. 
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- organizar qual será a dinâmica das aulas, ordenando a seqüência de experimentos a 

serem realizados de acordo com o que já foi aprendido nas respectivas matérias do curso e 

quais tipos de experimentos podem ser introduzidos nas matérias existentes. 

- ampliação deste manual para todos os equipamentos que estarão disponíveis no 

laboratório do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Escola de Engenharia 

da UFF. 
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GLOSSÁRIO 

 

Aragonita – é uma das formas cristalinas do carbonato de cálcio que cristaliza no sistema 
ortorrômbico. 

Arcósios – também conhecido como arenitos arcosianos, contêm mais de 25% de feldspato de 
origem detrítica. O arcósio típico é uma rocha de granulação grossa e coloração cinza ou 
rósea-avermelhada, esta última atribuída a fragmentos de feldspatos potássicos. 

Brechas – rocha clástica formada de fragmentos grandes e angulosos, em meio de uma massa 
de cimentação composta de material mais fino. Pode ter origem ígnea, sedimentar ou 
metamórfica. 

Calcita – por vezes também designada por calcite ou calcário, junto com a aragonita, é um 
mineral com composição química CaCO3, com clivagem ortorrômbico perfeita. É muito mais 
estável e menos solúvel em água que a aragonita. 

Carbonato microbial – formado pela síntese de carbonato de cálcio e o acúmulo de 
bactérias, num ambiente de baixa energia. Também conhecido como microbiólito. 

Clástica – rocha sedimentar formada por fragmentos de rochas preexistentes, gerados por 
intemperismo e erosão. 

Conglomerados – rocha sedimentar consolidada, composta de fragmentos (>2mm) angulares 
ou arredondados de um ou mais tipos de rocha, suportados em uma matriz de granulometria 
mais fina. 

Diagênese – qualquer mudança química, física ou biológica sofrida por um sedimento após a 
sua deposição inicial, durante e após a sua litificação, excluindo alteração superficial e 
metamorfismo. 

Evaporito – rocha sedimentar formada pela cristalização e precipitação química dos sais 
dissolvidos em um meio aquoso, devido a um processo de evaporação. 

Fluido de reservatório – são três: óleo, água e gás. 

Folhelho – rocha sedimentar laminada, com mais de 67% de minerais na fração argila. 

Intemperismo – conjunto de fenômenos físicos e químicos que levam à degradação e 
enfraquecimento das rochas. 

Litologia – é à ciência que estuda os processos de litificação (formação das rochas), ou às 
categorizações referentes a esses mesmos processos e aos tempos geológicos em que 
ocorreram 

Não-clástica – são rochas geradas pela litificação de partículas precipitadas de origem 
química inorgânica ou orgânica 
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Oolítica – rocha sedimentar de origem química, formada pela diagênese de depósitos ricos 
em oólitos que é composto por camadas concêntricas de carbonato de cálcio ou óxidos e 
hidróxidos de ferro. 

Petróleo – trata-se de uma combinação complexa de hidrocarbonetos, composta na sua 
maioria de hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos, podendo conter também 
quantidades pequenas de nitrogênio, oxigênio, compostos de enxofre e íons metálicos, 
principalmente de níquel e vanádio. 

Recuperação avançada de petróleo – qualquer processo caracterizado pela injeção de 
materiais normalmente estranhos aos presentes no reservatório. 

Ritmito – rochas que apresentam estratificação plano-paralela, que se deve à uma alternância 
de duas litologias diferentes, formando estratos semelhantes e repetitivos. 

Rochas detríticas – outro nome das rochas clásticas. 

Silte – qualquer fragmento de mineral ou rocha menor do que areia fina e maior do que argila 

Turbidito – depósitos sedimentares orginiados por correntes de turbidez submarinas, 
sobretudo em bacias de antepaís (foreland), em ambiente tectônico de margem convergente 
(ativa). 
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