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RESUMO 

 

O objetivo dos Laboratórios de Ensino de Graduação (LEGEP) é consolidar um ensino 

de alta qualidade, com novas instalações de aprendizagem. O LEGEP vai garantir a nossos 

docentes e estudantes a infra-estrutura necessária para melhorar o processo de ensino-

aprendizagem e alcançar todo o seu potencial nos cursos de graduação em Engenharia 

Química e Engenharia de Petróleo. A monografia apresenta ensaios experimentais em três 

áreas. Primeiro, Petrofísica, familiariza os alunos com análise de propriedades da rocha 

incluindo: porosidade, permeabilidade, pressão capilar e propriedades mecânicas. Estas 

propriedades são necessárias para melhorar a exploração, a perfuração e completação do poço 

e da gestão do reservatório. Em segundo lugar, apresenta testes utilizados para avaliação 

experimental do fluido de perfuração e das técnicas básicas da formulação e cálculo dos 

fluidos usados para perfurar poço de petróleo. Consiste em experiências para medir as 

propriedades físicas do fluido de perfuração, tais como o peso da lama (densidade), reologia 

(viscosidade, a resistência do gel, o ponto de rendimento), o teor de areia, a construção de 

parede e características de filtração. Os testes também se aplicam para estudar os efeitos do 

tratamento, e as técnicas para contaminantes comuns, sobre as características do fluído de 

perfuração. As propriedades de fluidos de reservatório são medidas por laboratórios de 

Pressão, Volume e Temperatura (PVT) e equilíbrio de fase em condições de reservatório, 

normalmente, em altas pressões. Os equipamentos disponíveis na UFF para medir 

propriedades de fluidos de petróleo são de baixa pressão, são usados para medição de 

propriedades de óleo cru que são consideradas importantes na solução de produção de 

petróleo. As propriedades físicas de primeiro interesse em estudos de engenharia de petróleo 

incluídos nesse trabalho são densidade do óleo, viscosidade do óleo cru a pressão de ponto de 

bolha. 

 

Palavras-chaves: laboratório, rochas de reservatório, fluidos de reservatório, atividades 

experimentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of Undergraduate Teaching Laboratories (UTL) is to consolidate actives 

in high quality with new learning facilities. UTL will ensure academic staff and students the 

necessary infrastructure to improve the teaching-learning process and achieve their full 

potential in the undergraduate courses of Chemical and Petroleum Engineering. This work 

presents experimental tests in three areas. First, petrophysics addresses the students with 

analysis of rock properties including porosity, permeability, capillary pressure and mechanical 

properties.  These properties are necessary to improve exploration, drilling and completion as 

well as well and reservoir management. Second, presents tests used to experimental 

evaluation of the drilling fluid and the basic techniques for the formulation and calculation of 

the fluids used to drill.  It consists of experiments for measuring the physical properties of 

drilling fluid such as mud weight (density), rheology (viscosity, gel strength, yield point), 

sand content, wall building and filtration characteristics.  The tests also apply for studying the 

effects of, as well as treatment techniques for, common contaminants on drilling fluid 

characteristics. The properties of reservoir fluids are measured from accurate laboratory 

studies of PVT and phase equilibrium behavior from reservoir conditions, normally, at high 

pressure.   The equipments available in UFF to evaluate petroleum fluid properties are for low 

pressure, so are used to measure the properties of crude oil that are of considerable 

importance in the solution of the petroleum production. The physical properties of primary 

interest in petroleum engineering studies included in this work are Oil density, Crude oil 

viscosity and bubble-point pressure. 

 

Key Words: laboratory, reservoir rocks, reservoir fluids, pratical experiments.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

A indústria de petróleo está passando por grandes mudanças no mundo e necessita de 

profissionais altamente qualificados para suportar estas transformações, por isso, é 

fundamental melhorar o ensino a fim de formar engenheiros preparados  para as questões 

contemporâneas da indústria de petróleo e gás, especialmente na área de exploração e 

produção. Educar e preparar os Engenheiros de Petróleo capazes de vencer os grandes 

desafios do século 21 exige aprimoramento do processo ensino-aprendizagem e novas formas 

de apresentação e consolidação de conceitos utilizados na solução de problemas encontrados 

no ambiente industrial.     

 

O desenvolvimento do ensino de engenharia encontra em seus pressupostos 

metodológicos a importância de aliar teoria à prática de tal forma possibilitar o 

desenvolvimento do estudante habilitando-o ao exercício de sua profissão. A engenharia 

como um todo não podem prescindir de bons laboratórios para atender a este objetivo.   

 

Além disso, diplomados em engenharia precisam estar prontos para se adaptar ao 

trabalho não só em termos de competência técnica, mas também,  cada vez mais em seu 

comportamento e atitude em relação à segurança, questões ambientais e aspectos sociais 

diversos. Consideramos que laboratórios de ensino apresentam um cenário adequado para 

desenvolver, além da competência técnica, a responsabilidade profissional e habilidades 

comportamentais fundamentais no profissional da indústria de petróleo. Dentro deste quadro 

insere-se a importância dos laboratórios de ensino nos cursos de engenharia. 

 

No curso de graduação em Engenharia de Petróleo da UFF, uma carência que 

necessita  ser abordada com afinco são as atividades de laboratório.  A implantação do 

Laboratório de Ensino de Graduação em Engenharia de Petróleo (LEGEP) possibilitará ao 

aluno aplicar seus conhecimentos teóricos na solução dos inúmeros problemas práticos, 

ampliando sua percepção da realidade, sua compreensão dos fenômenos físicos. O LEGEP 

certamente acarretará um maior envolvimento e comprometimento dos estudantes com o 

curso, com reflexos diretos na qualidade do profissional formado. 
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Este trabalho apresenta proposta de implantação de práticas de laboratório em 3 

importantes áreas da Engenharia de Petróleo: 

 

 Engenharia de Reservatório 

 Engenharia de Perfuração 

 Propriedades de Fluidos de Petróleo 

 

Petrofísica de reservatório estuda as propriedades físicas das rochas e a interação entre 

a rocha e o fluido de reservatório.  A análise de amostras de rochas e entendimento destas 

propriedades é fundamental para a proposição de modelos que descrevem o comportamento 

dos reservatórios de petróleo no tocante à quantidade de suas reservas e produtividade.  As 

atividades de laboratório descrevem como identificar e caracterizar diferentes tipos de rochas, 

e  medir propriedades de interesse do Engenheiro de Petróleo.  

 

As características dos reservatórios são únicas. Por causa de sua constituição, rochas 

principalmente, possuem diversos tipos de praticas experimentais que calculam propriedades 

das rochas e dos ripos de fluidos que podem ser usados em sua perfuração, sendo o foco desse 

trabalho. 

 

Conhecimento sobre petrofisica e propriedades dos hidrocarbonetos de rocha do 

reservatório são de importância fundamental para o engenheiro de petróleo. Esses dados são 

obtidos de duas principais fontes: analises de testemunhos e registro do poço. (ANKARA, 

2003). Com isso observamos a importância de um laboratório nao só como ferramenta de 

complemento de teória dada em sala de aula, mas tambem como ferramenta de extrema 

importância para a formação de um profissional mais qualificado. 

 

Fluidos de perfuração são fluidos utilizados durante a perfuração de poços de petróleo, 

que possuem algumas funções básicas: manter as pressões de formação sob controle; carrear 

os cascalhos até a superfície; manter a estabilidade mecânica do poço; resfriar a broca; 

transmitir força hidráulica até a broca; manter os cascalhos em suspensão quando sem 

circulação; entre outros. Também são conhecidos como lama de perfuração.  As atividades de 

laboratório propostas neste trabalho contemplam os equipamentos e análises necessárias a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A7o_de_petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Superf%C3%ADcie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Broca
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a
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uma completa avaliação de fluidos de perfuração no campo, i.e., durante a perfuração do poço 

e no laboratório quando do desenvolvimento ou avaliação de fluidos. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

A presente monografia tem como objetivo apresentar uma proposta que viabilize a 

implantação do LEGEP com os equipamentos adquiridos ao longo dos anos, considerando a 

limitação de espaço físico na Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense.  São 

abordados aspectos que envolvem atividades experimentais como montagem, aferição, 

utilização, limpeza após uso e espaço necessário para realização do experimento.  

 

A partir dos dados medidos experimentalmente nas práticas de laboratório, é 

apresentada uma abordagem teórica sobre a aplicação desses dados em cálculos de interesse 

da Engenharia de Petróleo.  Essa metodologia que combina atividade experimental e cálculos 

teóricos tem por finalidade consolidar conceitos apresentados nas aulas teóricas.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A questão relacionada a atividades experimentais de Engenharia de Petróleo que 

devem ser parte integrante do currículo ainda não se tornou uma realidade no curso, embora a 

UFF tenha adquirido ao longo dos últimos anos, diversos equipamentos destinados ao ensino 

de conteúdos profissionalizantes específicos.   

 

A implantação do LEGEP contribuirá para aprimorar a qualidade do ensino do 

conteúdo das disciplinas com uma metodologia mais completa e didática por integrar 

conhecimentos práticos e teóricos no processo ensino-aprendizagem. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O projeto é constituído de seis capítulos. O primeiro introduz e explica como o 

trabalho foi realizado, relatando as bibliografias utilizadas. O segundo, terceiro e quarto 

capítulos descrevem equipamentos, procedimentos experimentais, cálculos de engenharia que 

podem ser realizados utilizando os dados medidos experimentalmente. No quinto capítulo 

será abordado o espaço necessário para realização de cada experimento e a estruturação do 
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LEGEP.  Por ultimo são apresentadas as conclusões e sugestões para continuidade do 

trabalho. 

 

1.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Será apresentada abaixo uma breve descrição das principais referências  sobre 

equipamentos e atividades experimentais para laboratórios de ensino de graduação em 

Engenharia de Petróleo.  As referências citadas abordam atividades experimentais nas áreas 

de petrofísica de reservatório, fluidos de perfuração e fluidos de reservatório. 

 

Monicard (1980) publicou o livro “Properties of Reservoir Rocks: Core Analysis”, 

onde descreve métodos e equipamentos necessários para determinar as características físicas e 

petrofísicas de meios porosos e medir suas propriedades mecânicas, elétricas e superficiais. 

Explica em detalhes as análises de testemunhos necessárias em operações de engenharia de 

reservatório e nos modelos matemáticos. Analisa detalhadamente testemunhos laterais e 

inteiros. O livro é de extrema importância para profissionais que lidam com reservatório.  

 

Torsaeter e Abrahi (2000), professores da Universidade de Ciência e Tecnologia da 

Noruega, publicaram o livro "Experimental Reservoir Engineering Laboratory Workbook", 

um didático manual de laboratório para práticas de petrofísica de reservatório.  O manual 

descreve equipamentos e procedimentos experimentais para medir propriedades de rochas 

reservatórios por análise de testemunhos e perfilagem, O manual apresenta uma lista de 

exercícios de laboratório para alunos.   

 

Ankara (2003) publicou o livro “Petroleum Rock and Fluid Properties – Laboratory 

Manual” que é um ótimo livro para a compreensão dos teste laboratoriais de petrofísica e de 

propriedades dos fluidos. Conhecimento sobre petrofisica e propriedades hidrodinâmicas das 

rochas do reservatorio são de fundamentais importância para um engenheiro de petróleo. O 

livro foi escrito sobre duas principais fontes: análises de testemunhos e perfilagem. Nesse 

livro tem alguns detalhes sobre análises de testemunhos, natureza e a qualidade das 

informações que podem ser obtidas. Explica sobre definições e práticas dos seguintes 

assuntos: porosidade, permeabilidade, pressão capilar, tensão superficial e interfacial, 

densidade do líquido, viscosidade e pressão de vapor de um líquido puro. 
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Em 2003, a King Fahd University of Petroleum & Minerals publicou o manual 

“Drilling Engineering Laboratory Manual” que tem dois objetivos: o primeiro proporcionar 

para os alunos técnicas para testar e analisar as propriedades do fluido de perfuração e do 

cimento. O segundo familiarizar o aluno com práticas de perfuração e operações de controle 

do poço em um simulador.  Para atingir esses dois objetivos o manual é dividido em duas 

partes: a primeira parte consiste em experimentos para medição de propriedades físicas do 

fluido de perfuração e propriedades físicas do cimento Portland e a segunda parte contêm 

sessões de laboratório que envolve simulação de perfuração e exercícios de controle de poços. 

 

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

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

ao geólogo cálculos e fórmulas, em escoamento de fluidos e propriedades da rocha, essenciais 

para conduzir operações de dia-a-dia.  O livro aborda uma combinação de exercícios e 

exemplos para treinar, engenheiros e geólogos, irão encontrar dicas e técnicas para uma 

competente avaliação. Com esse livro, engenheiros podem planejar, supervisionar, coordenar, 

a controlar a exploração petrofísica, avaliar, e delinear a coleta de dados enquanto interpreta, 

analiza e avalia os dados petrofísicos para predizer a presença dos hidrocarbonetos no poço. 

 

Dandekar (2006) 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. O livro 

explica várias propriedades das rochas e dos fluidos usando expressões matemáticas e várias 

técnicas laboratoriais para ilustrar correlações e a influência entre as propriedades. Baseando 

em um alcance preciso e dados confiáveis, descreve métodos de amostragem, problemas 

relacionados em perfilagem, e estudos PVT, incluindo amostra de fluido de reservatório, 

acessando a veracidade das amostras coletadas, análises composicionais, e destilação TBP. 

Também chama atenção para a análise de testemunhos e comportamento de fase usando testes 

de laboratório, e cálculos para elucidar uma vasta gama de propriedades , como equilíbrio 

liquido de vapor de hidrocarbonetos, usando modelos de equações de estados (EOS).  Explica 

tambem a lei de Darcy, embebição, drenagem, permeabilidade no estado de equilibrio e fora 

dele, saturação da agua e molhabilidade da perspectiva da formação do reservatório de 

petróleo, como também em estudos de laboratório. Abrange comportamento de sistemas com 

mais de um componente dos cinco tipos de petróleo que existem no reservatório – black oils, 

óleos voláteis, gás condensado, gás úmido e gás seco – na produção e na perfilagem. Explica 
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expansão a composição constante, depleção a volume constante, liberação diferencial, e testes 

de separação. 

 

Moreira (2010) defendeu o trabalho de conclusão de curso (graduação em Engenharia 

de Petróleo) “Laboratório de Propriedades de Rochas e Fluidos de Reservatório”, que é a 

primeira abordagem sobre laboratório de Engenharia de Petróleo na UFF. O 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. 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, discussão e procedimentos de limpeza. 

 

Carvalho (2011) defendeu o trabalho de conclusão de curso (graduação em Engenharia 

de Petróleo) “Projeto de equipamentos e planejamento experimental de rochas e fluidos de 

reservatório”, que realiza uma continuação do trabalho do MOREIRA sobre procedimentos 

laboratoriais na Universidade Federal Fluminense.  A monografia analisa alguns princípios 

básicos para a criação de um laboratório de determinação das propriedades de rochas e fluidos 

de reservatório, apresenta atividades experimentais com intuito de auxiliar na formação 

acadêmica dos alunos. Conceitos teóricos das propriedades de rochas e fluidos de reservatório 

são introduzidos, através dos seus conhecimentos a atividade experimental se torna mais 

produtiva. Os princípios são feitos em cima de questões de segurança (laboratório seguro) e 

dos planejamentos na aquisição de equipamentos de medição das propriedades voltados para 

o meio acadêmico. Os experimentos estão organizados de forma sistemática com um guia 

para a execução da atividade experimental em questão, seguido de um memorial de cálculo e 

sua folha de dados. 
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1.5  DEFINIÇÃO DE PROPRIEDADES  

 

Algumas propriedades de fluido de perfuração e de rocha que serão medidas através 

dos experimentos do laboratório, serão definidas para que o aluno possa ter uma visão melhor 

da importância dessas propriedades. Primeiramente definiremos caracterização e propriedades 

das rochas, depois as propriedades das interações rocha-fluido, as propriedades dos fluidos e 

por ultimo propriedades dos fluidos de reservatório. 

 

1.5.1 Caracterização e propriedades das rochas 

 

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

sedimentares. (MOREIRA, 2010) As rochas ígneas (do latim ignis, fogo), são formadas pela 

solidificação de um magma, líquido com alta temperatura (700 a 1200ºC) proveniente do 

interior da Terra. 

 

As rochas ígneas mais escuras são ricas em magnésio e as mais claras são ricas em 

silício e alumínio. Exemplos de rochas ígneas são: granito, basalto e diabásio. (MOREIRA, 

2010) 

As rochas metamórficas sofrem transformações em sua composição quando submetida 

a condições físicas diferentes como temperatura e pressão. Exemplos: Quartzito, Mármore, 

Gnaisse. (MOREIRA, 2010)  

 

As rochas sedimentares vêm de um processo chamado intemperismo, que é a alteração 

das rochas pela ação da atmosfera, hidrosfera e biosfera. Após esse processo, inicia-se outro 

processo chamado de erosão que é o desprendimento do solo e da rocha, acumulando em 

camadas de sedimentos. (PESSANHA, 2011) 

 

Grãos de areia e partículas de materiais de carbono que forma reservatórios de arenito 

e calcário usualmente nunca se encaixam juntas perfeitamente devido ao alto grau de 

irregularidade do formato. Esse espaço vazio criado ao longo dos leitos entre os grãos, são 

chamados de espaço porosos ou intersticios, são ocupados por fluidos. A porosidade de um 

reservatório é definida pela fração de volume total do reservatório que não esta ocupado pela 

estrutura sólida do reservatório.(DONALDSON, 2004, p.86) 
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Compressibilidade é a variação fracional de volume por unidade de variação de 

pressão. Temos três tipos de compressibilidade a da rocha matriz, total da rocha e a dos poros. 

A da rocha matriz é a variação fracional do volume do sólido por unidade de variação de 

pressão na amostra. A total da rocha é a variação fracional do volume total da amostra por 

unidade de variação de pressão da mesma. A dos poros que é a mais importante na engenharia 

de reservatórios é a variação fracional do volume poroso por unidade de variação de pressão 

na amostra. (PESSANHA, 2011) 

 

1.5.2 Propriedades das interações rocha-fluido 

 

A razão entre o volume ocupado por determinado fluido num meio poroso pelo 

volume total de poros do mesmo. É uma informação muito valiosa, pois fornece a 

porcentagem de cada fluido presente no meio poroso indicando qualitativamente o valor 

econômico do mesmo. Para o estudo em questão os meios estarão saturados normalmente por 

óleo, gás e água. (ROSA et al, 2006, p. 101) 

 

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 estão 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) 

 

Os fluidos contidos nos poros do reservatório tem que fluir para que ele possa produzir 

óleo e esse ser levado para superficie, tal propriedade é chama de permeabilidade. 

Permeabilidade de um reservatório é uma das propriedades mais importantes para 

determinação da capacidade de produção de um poço. Diferentemente da porosidade que é 

uma propriedade estática de medida dos poros, permeabilidade é basicamente propriedade do 

fluido (dinâmico) e portanto só consegue ser medida através de experimentos na rocha do 

reservatorio.(DANDEKAR, 2003, p.27). 

 

Após esse trabalho, os estudantes de Engenharia de Petróleo da  UFF estarão mais 

familiarizados com tecnicas basicas de formulação, teste e análise das propriedades dos 

fluidos de perfuração e também das propriedades das rochas. 

 



23 

 

 

1.5.3 Propriedades dos fluidos de perfuração 

 

Densidade é definida como a massa do fluido por unidade de volume. Em geral, varia 

com pressão e temperatura. (ANKARA, 2003, p.43). A densidade do fluido de perfuração 

deve ser controlada para prover uma adequada pressão hidrostática para previnir o influxo de 

fluidos de formação, mas nao tão alta para causar perda de circulação ou prejudicar a taxa de 

perfuração danificando a formação do reservatório. 

 

Viscosidade é definida como a resistência interna do fluido para escoar(ABTAHI, 

2003, p. 12). A viscosidade desejada para uma particular operação de perfuração é 

influenciada por vários fatores, entre eles, densidade da lama, tamanho do poço, taxa de 

bombeamento, taxa de perfuração e pressão do sistema. Para campo o funil marsh é o 

instrumento utilizado para medição e em laboratório se usa viscosímetros rotacionais. 

 

A acidez e alcalinidade do fluido de perfuração pode ser medida através da 

concentração de (H
+
) íon no fluido. O pH da solução é o logaritimo da concentração de (H

+
) 

em grama mol por litro. No fluido o pH é importante pois afeta a solubilidade de diluentes 

orgânicos e a dispersão de argilas na lama. 

 

A força gel é função de partículas entre forças. Uma medida inicial de 10-segundos gel 

e uma de 10-minutos força gel nos da a indicação da quantidade de gelificação que vai ocorrer 

após cessar a circulação e o fluido permanecer estático. Sua importância na perfuração é que 

quanto mais força gel o fluido ter, mais pressão de bombeio ele necessita para entrar em 

circulação novamente. A perda de líquido do fluido devido a filtração é controlada pela torta 

de filtração (“cake building”) formada pelos constituintes sólidos da lama. O volume do 

fluido perdido é grosseiramente proporcional a raiz quadrada do tempo de filtração. 

A resistividade de um fluido de perfuração é influenciada pela quantidade de sais 

dissolvidos na parte água e também pela quantidade sais insolúveis na parte água. Quanto 

maior a concentração de sais dissolvidos menor é a resistividade da solução.  É necessária tal 

medição, pois a resistividade da lama e da torta de filtração exerce um forte efeito sobre os 

perfis elétricos do fluido. 

 

Determinar periodicamente a quantidade de areia no fluido de perfuração é desejável, 

porque excesso de areia pode resultar na deposição de uma grossa torta de filtração na parede 
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do poço, ou pode acumular sobre as ferramentas do poço quando a circulação for pausada. 

Muito teor de areia pode também causar excessiva abrasão das peças das bombas e dos 

conectores de coluna. 

 

Conhecer a quantidade de sólidos e o volume de oléo que contém uma lama é 

essencial para o bom controle de suas propriedades. Esta informação explica a performance 

do fluido e indica como pode condicionar-lo para se obter um melhor desempenho.  

 

1.5.4 Propriedades dos fluidos de reservatório 

 

Os fluidos de um reservatório de petróleo são basicamente constituídos de água, óleo e 

gás. A água formada no reservatório tem origem em sua formação, pois são próximos a 

oceanos e mares, com isso ocorre seu aprisionamento.  

 

O óleo é formado pela decomposição da matéria orgânica na formação do reservatório. 

A composição do óleo cru é basicamente de moléculas de carbono e hidrogênio que são 

chamados de hidrocarbonetos.  

 

O gás se origina da composição de três fatores. O primeiro fator é proveniente dos 

próprios hidrocarbonetos que são encontrados no óleo, pois pelas condições de pressão e 

temperatura são encontrados em estado gasoso. O segundo fator é dos hidrocarbonetos 

dissolvidos no óleo que quando trazidos para superfície se vaporizam. O terceiro fator é o gás 

dissolvido na água. A constituição principal do gás são hidrocarbonetos gasosos.



 

 

CAPÍTULO II 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 PETROFÍSICA 

 

A Petrofisica consiste no estudo de todo assunto referente a rochas. O principal 

objetivo é o conhecimento de propriedades físicas das rochas e minerais, tanto da matriz 

quanto de seus espaços porosos, e dos fluidos constituintes e intersticiais. Para tal 

conhecimento são utilizadas informações provenientes de análise de amostras de rochas e da 

análise de perfis de poços. 

 

Estudo muito importante nos campos de petróleo, pois um reservatório é formado por 

rochas que apresentam porosidade, permeabilidade e saturação da água, tais propriedades 

muito importantes na produção de óleo. Para uma medida mais próxima ao real necessita de 

um estudo petrofísico das rochas que constituem o reservatório. 

 

Primeiramente iremos estudar como identificar os tipos de rochas que estamos 

trabalhando após tal estudo conheceremos quais aparelhos laboratoriais de ensino medem 

propriedades de interação rocha-fluido. 

 

2.1.1 Rochas 

 

Minerais são substâncias da natureza que são formados por uma composição química, 

a maioria deles é sólida. Agregam-se de forma natural e formam rochas, que são encontradas 

em todo o planeta e possuem diversas funções em nosso cotidiano. Apesar de existirem 

muitos tipos de rochas, elas são divididas em três grandes grupos: Ígneas, Sedimentares e 

Metamórficas. Grupos que já foram definidos no primeiro capítulo. 

 

Para o cálculo das propriedades do reservatório primeiro precisamos conhecer os tipos 

de rocha em que estamos trabalhando, para isso faremos uma descrição e quais são suas 

principais utilidades em diversas áreas. Descrições encontradas no projeto de graduação em 

engenharia de petróleo do aluno Felipe Porto no ano de 2010.
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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. 

 

II) Rochas sedimentares  

 

4. Arenito  

 

O arenito é formado a partir de areia de grãos médios 2 – 0,062 mm. Esses sedimentos 

são carregados por correntes moderadas como ventos que sopram a areia nas dunas. Particulas 

que podem ser vistas a olho nu que após serem litificadas formam o arenito. 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.  
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6. Sitito/Argilito 

 

São rochas em que a estratificação se deve a alternância repetitiva de dois tipos de 

litologias diferentes, mais comum é a alternância entre lutito escuro, rico em matéria orgânica, 

e arenito ou siltito claro. Sua produção deve-se a dois tipos de processos: oscilações no aporte 

de material em suspensão ou corrente densas de caráter episódico e intermitente. 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. 

 

Na figura 1,  podemos ver exemplos dos tipos de rocha. A numeração é referente a do 

texto acima (MOREIRA, 2010). 
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Figura 1: Amostra de rochas  

 

2.1.2 Caracterização das rochas 

. 

Após saber quais tipos de rochas que existem e suas utilidades, precisamos agora saber 

como fazer para identificá-las. As propriedades físicas das rochas variam dependendo de sua 

composição e qual o tipo de formação. Por isso as propriedades físicas se tornam bons fatores 

de diferenciação de rocha para melhor caracterização. Algumas propriedades podem ser 

facilmente medidas como: Dureza, Cor, Magnetismo, Formação de cristais, Reatividade com 

o acido. 

 

2.1.2.1 Dureza  

 

 É a resistência ao risco. É função da composição química e da estrutura cristalina da 

rocha. Um modo de saber rapidamente a dureza do material é utilizando a escala empírica de 

MOHS, a variação dessa escala não é proporcional nem gradativa. 
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Tabela 1: Escala de dureza de MOHS. 

Dureza Mineral 

1 Talco 

2 Gesso 

3 Calcita 

4 Fluorita 

5 Apatita 

6 Ortoclásio 

7 Quartzo 

8 Topázio 

9 Coríndon 

10 Diamante 

 

2.1.2.2 Cor 

 

Observação em superfície de fratura recente. A superfície exposta ao ar se transforma, 

formando películas de alteração. 

 

2.1.2.3 Formações de Cristais  

 

Podem se formar cristais na rocha, sendo visíveis a olho nu ou não. 

 

2.1.2.4 Reatividade com o ácido 

 

Algumas rochas reagem em contato com o ácido. Ex: rochas calcárias. 

 

2.1.3 Procedimento experimental 

 

Existem vários meios de identificar e classificar rochas: uns mais elaborados e 

complexos e outros mais práticos sendo possível fazer em campo. Tendo presente o aspecto 
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do microscópio, características físicas e tabelas de propriedades, não será muito complexa a 

determinação de qual tipo de rocha você esta lidando. O material necessário para a pratica 

experimental é: 

 

 Riscador ou canivete 

 

 

Figura 2: Riscador 

 

 Microscópio 

 Acido clorídrico 

 Ficha de identificação 

 Tabela de propriedades das rochas 

 

O primeiro passo para identificação das rochas é estar com as ferramentas necessárias 

para a prática em mãos. Após a verificação dos equipamentos, pegar a ficha de identificação, 

o roteiro e a tabela das propriedades. A prática irá ser enumerada abaixo. 

 

1. A primeira propriedade a ser medida é a cor, veja que cor é sua amostra de 

rochas e anote em sua ficha. Veja figura 3. 

 

2. Verifique a coerência da amostra no microscópio vendo se seus grãos são 

unidos, pouco unidos ou soltos a anote em sua ficha. 

 

3. Faça um risco na amostra com o riscador, se a rocha foi riscada normalmente 

sua dureza é menor que 6, pois a ponta do riscador tem dureza 6 se não riscou a dureza da 

rocha é maior que 6 e anote em sua ficha. Ver figura 4. 
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4. Para identificar a textura e a estrutura coloque a amostra no microscópio e 

verifique se há formação de cristais/minerais e se a estrutura é laminada ou não, anote em sua 

ficha. 

 

 

Figura 3: Amostra de arenito 

 

5. Em um pequeno pedaço da amostra despeje acido clorídrico a 10% e verifique 

se há efervescência.  

 

6. Após a ficha de identificação pronta, olhe na tabela de propriedades físicas das 

rochas para identificar qual o tipo de sua amostra. 

 

7. Anote o nome da rocha na ficha de identificação. 

 

 

Figura 4: Riscando a rocha 

 

Abaixo temos a ficha de identificação da amostra 4. A tabela de propriedades das 

rochas que serão usadas nos experimentos será descrita após a ficha de identificação. Veja 

tabela 2 e 3. 
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Tabela 2: Ficha de identificação das rochas 

 

Amostra  

 

 

Cor  

 

 

Coerência  

  

Dureza 

 

Textura 

 

 

Estrutura 

 

 

Ácidos 

 

 

Rocha 

 
 

2.1.4 Propriedades da rocha reservatório 

 

Abordaremos os equipamentos que medem propriedades petrofísicas da rocha 

reservatório como pressão capilar, porosidade, permeabilidade, molhabilidade e limpeza de 

testemunho.  

 

Grãos Unidos Grãos pouco Unidos Grãos Soltos 

Riscador É riscada por: 

Unha 

Vidro 

Sem cristais/minerais visíveis Com cristais/minerais visíveis 

Não laminada Laminada 

Não faz efervescência Faz efervescência 

 

4 

Vermelha 

 

X  

X d

gs

fg

ss

b

h

hs

g

b 

X  

X 

 

X 
 

 

ARENITO 

X 
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Tabela 3: Tabela das propriedades das rochas 

* Reage com ácido.  

 

A testemunhagem é fundamental na avaliação da viabilidade técnico-econômica do 

reservatório, por isso se torna muito importante saber como ela é feita. Os testemunhos de 

rocha reservatório são corpos cilíndricos de rocha de aproximadamente 0,15 m de diâmetro e 

1 m de comprimento, obtidos durante a perfuração do poço, que preservam a integridade 

estrutural original e, por isso, possibilita a determinação das propriedades Petrofísicas do 

reservatório e estimar o volume de óleo nele contido. Ver figura 5    

 

A partir dos testemunhos são obtidos corpos cilíndricos menores de aproximadamente 

0,03 m de diâmetro e 0,06 m de comprimento denominados plugues. A partir do plugue pode-

se serrar uma parte do seu comprimento para ser utilizada na confecção das lâminas 

petrográficas, esta parte é chamada de cabeça do plugue.  

Rochas 
Tipos de 

Rochas 
Dureza Cor Estrutura Textura 

Rochas 

Ígneas 

Granito >5 Cores claras  
Não 

laminado 

Cristais 

visíveis 

Basalto >5 Cores escuras 
Não 

laminado 

Cristais pouco 

visíveis 

Diabásio >5 
Cinza – escura a 

preta 

Não 

laminado 

Cristais 

visíveis 

Rochas 

Sedimentares 

Arenito <5 Cores claras Laminado 
Granulometria 

areia 

Calcário* <5 Cores claras Laminado 
Grãos poucos 

visíveis 

Sitito/Argilito >5 Claro/escuro Laminado 
Granulometria 

silte/argila 

Rochas 

Metamórficas 

Quartzito >5 Cores claras Laminado 
Blastos 

visíveis 

Mármore* <5 Branco Laminado 
Blastos pouco 

visíveis 

Gnaisse >5 
Cinza-clara a 

escura 
Laminado 

Blastos 

visíveis 
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Figura 5: Testemunhos de Rocha Reservatório 
Fonte: Gaspari & Fernandes (2003). 

  

A cabeça do plugue, após a limpeza é impregnada com resina epóxi e então laminada por 

desgaste.  Após o polimento, as lâminas com espessura da ordem de 30 µm estão prontas para ser 

analisada no microscópio.  A análise microscópica das lâminas delgadas é conhecida como 

análise petrográfica e visa à determinação das  várias proporções dos minerais presentes na rocha. 

Ver figura 6. 

 

 

Figura 6: Plugues de rocha consolidada 
Fonte: Gaspari & Fernandes (2003) 

 

Os plugues de testemunho são feitos com furadeira, Figura 10, e serra copo 

diamantada, Figura 11. Utilizando uma serra com disco diamantado, Figura 14,  corta-se o 

plugue no comprimento desejado.  Para rochas não consolidadas os plugues recebem um 
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encamisamento de metal ou de PVC, fazendo com que a amostra permaneça com a forma de 

um cilindro.  

 

Para realização da medição das propriedades petrofísicas do plugue, seguiremos os 

seguintes passos da tabela abaixo. 

 

Tabela 4: Passos para medição de propriedades petrofísicas 

Passos Experimentos 

1 Furadeira 

2 Serra copo diamantada 

3 Serra diamantada 

4 Extrator SOXHLET 

5 Extrator Dean-Stark 

6 Molhabilidade 

7 Pressão Capilar 

8 Porosidade 

9 Permeabilidade 

10 Resistividade 

 

2.1.1.1 Preparação do plugue de testemunho 

  

 Serão descritos, em ordem experimental, os equipamentos necessários para 

transformação do testemunho em plugue de testemunho.  
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2.1.1.1.1  Equipamentos de corte de testemunho 

 

I. Furadeira de Bancada - UFF 

 

O instrumento possui capacidade de perfuração de 60 mm com espessura de até 16 

mm, 12 opções de velocidade que podem se ajustar dependendo da necessidade. Suas 

características principais são (DINAMAC, 2012):  

 

- Mesa giratória. 

- Motor elétrico de indução. 

- 12 opções de velocidade. 

- Sistemas de mancais com rolamentos blindados 

- Fixação do motor com esticador 

- Sistema de segurança na chave liga-desliga. 

- Protetor do mandril. 

 

 

Figura 7: Furadeira da Dinamac 
Fonte: http://www.dinamac.com.br/

1
  

 

II. Serra copo Diamantada – UFF 

 

O instrumento possui uma superfície diamantada que permite perfurar rochas. Suas 

características principais são (BRASKOKI, 2012): 

 

- Diâmetro total - 100 mm 

                                                 
1
http://dinamac.com.br/Produto---Furadeiras--Furadeira-de-Bancada-Motomil-FBM-160I---12-HP-58---

Perfuracao-ate-60cm---12-velocidades---mesa-giratoria---1725-RPM-versao-157-181.aspx 
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- Altura da superfície de corte - 7 mm 

- Espessura da superfície de corte – 2,5 mm 

- Altura total do copo – 40 mm 

- Comprimento total da haste – 200 mm 

 

 

Figura 8: Serra copo diamantada da Braskoki 
Fonte: http://www.ferramentaskennedy.com.br/

2
   

 

III. Trim Saw 

 

O instrumento é usado para cortar testemunhos em tamanho de pluges. Para que 

possamos realizar outros experimentos como determinação de porosidade, ver figura 9. Suas 

características principais são(CORE LABORATORIES, 2012):  

 

- 3 lâminas de serra de diamante. 

- Uma roda de diamante. 

 

IV. STS - 425  

 

O instrumento é desenhado para que o motor forneça um único corte ideal para uso em 

laboratórios (CORETEST SYSTEMS, 2012). Ver figura 10. 

                                                 
2
 http://www.ferramentaskennedy.com.br/ loja/produto/32/7765/serra-copo-diamantada-100mm-com-suporte-br-

braskoki 
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Figura 9: Trim Saw da Core Laboratories  

Fonte: http://www.corelab.com/
3
   

 

 

Figura 10: Serra STS - 425 da Coretest Systems.  

Fonte: http://www.coretest.com/
4
  

 

 Esses instrumentos possuem um preço muito elevado, tornando-se inviável para 

compra. A alternativa que o Departamento de Engenharia de Petróleo encontrou é procurar 

instrumentos mais baratos que funcionam de forma similar a esses descritos. A serra que foi 

adquiria pelo Departamento será descrita abaixo. 

 

                                                 
3
 http://www.corelab.com/ rd/Instruments/routine/routine. aspx?ename=TrimSaw&mnuSect=routPrep 

4
 http://www.coretest.com/product_detail.php?p_id=74 
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V. Clipper TR201E - UFF 

 

Instrumento que possui serra adiamantada e pode fazer cortes retos ou com 

angulações. Suas características principais são (COPARE, 2012):  

 

- Pés reclináveis com rodas para transporte. 

- Mesa de corte. 

- Bomba de água com plugue para transporte. 

 

 

Figura 11: Clipper TR201E da Copare  
Fonte: http://www.copare.com.br/

5
  

 

 Após a preparação do testemunho em plugue de testemunho, temos que limpá-lo para 

que só depois possamos medir suas propriedades petrofísicas. 

 

2.1.1.1.2  Equipamentos de limpeza de testemunho 

 

I. Extrator SOXHLET - UFF 

 

Instrumento muito usado em laboratórios para limpeza de plugues. A limpeza 

completa pode demorar vários dias dependendo da existência de petróleo bruto com baixo 

grau API, presença de hidrocarbonetos pesados ou baixa permeabilidade (MOREIRA, 2010).  

 

                                                 
5
 http://www.copare.com.br/produto/maquina-p-corte-de-porcelanato/167 

http://www.copare.com.br/produto/maquina-p-corte-de-porcelanato/167
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Aquecedores elétricos ou a gás são usados para vaporizar o solvente. O solvente 

quente encontra-se com o óleo dentro do plugue e o transforma em água. Os vapores são 

condensados e recolhidos de volta no frasco de solvente. O processo de extração continua por 

diversas horas e só termina quando não tiver  mais nenhum óleo no plugue. Podemos perceber 

que o óleo no plugue acabou quando os vapores condensados continuam limpos. Após a 

extração, a amostra tem que ser seca em um forno. 

 

 

Figura 12: Diagrama esquemático do aparelho de destilação Soxhlet  
Fonte: Figura adaptada de DANKEKAR, 2006. 

 

II. Dean Stark (plugue size) 

 

O instrumento consiste na extração de água e óleo do plugue de testemunho. Suas 

características principais são (CORE LABORATORIES, 2012):  

 

- Água é recolhida e medida em tubos graduados. 

- Volume de óleo é determinado por perda de massa. 

 

III. DS-Series Dean Stark System 

 

O instrumento consiste na extração por destilação de água e óleo. Suas características 

principais são (CORETEST SYSTEMS, 2012):  

 

- Variedade de tamanho de plugues de testemunho. 

- Padrão API de determinação de saturação de fluido. 
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Figura 13: Dean Stark (plugue size) da Core Laboratories  
Fonte: http://www.corelab.com/

6
 

 

 

Figura 14: DS-Series Dean Stark System da Coretest Systems.  
Fonte: http://www.coretest.com/

7
 

 

Instrumentos também muito caros e inviáveis para compra. A saída foi comprar um 

equipamento similar que faça o mesmo trabalho. O instrumento que foi comprado pelo 

Departamento será descrito abaixo. 

 

                                                 
6
http://www.corelab.com/rd/Instruments/routine/routine.aspx?ename=DeanStarkPlug&mnuSect=routMeas 

7
 http://www.coretest.com/ product_detail.php?p_id=2 
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IV. Dean-Stark adaptado - UFF 

 

O destilador Dean-Stark fornece uma determinação direta do volume de água. O óleo e 

água são retirados por solvente, normalmente tolueno ou uma mistura de acetona com 

clorofórmio. Nesse método, a água e o solvente são vaporizados, o óleo é condensado em um 

tubo acima do aparelho e a água coletada em uma câmera. Quando o solvente enche o tubo 

ele pinga novamente na amostra. O óleo retirado permanece em solução com o solvente. O 

volume do óleo é calculado pela diferença de peso da água coletada e o total de peso perdido 

após a extração e secagem. 

 

O aparelho foi baseado no extrator Dean-Stark e seus principais requisitos são: 

 

- Material: Vidro. 

- Balão de 1000 ml. 

 

 

Figura 15: Dean-Stark adaptado para limpeza de testemunho de rochas. 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 
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2.1.1.2 Equipamentos de molhabilidade  

 

I. Células de Amott para saturação de óleo e água - UFF 

 

A célula de amott funciona medindo-se os volumes de água e óleo embebidos 

espontaneamente na célula de embebição seguido de um processo forçado com uma 

centrifuga ou bomba. Com isso os dados necessários da amostra são fornecidos para que a 

molhabilidade seja calculada pelo índice de Amott-Harvey. Seus principais requisitos são: 

 

- Material: Vidro. 

- Espessura da parede maior que 5 mm (resistir ao impacto). 

 

 

Figura 16: Célula de Amott para saturação de óleo. 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 
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Figura 17: Célula de Amott para saturação de água. 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

2.1.1.3  Equipamentos de pressão capilar 

 

I. CPPP-200 

 

O sistema foi desenhado para ajudar universitários e outras instituições de ensino. 

Ajuda o aluno a ter um básico entendimento de como a pressão capilar controla a magnitude e 

a distribuição da fase molhada no reservatório. Um pró desse equipamento é que não necessita 

de mercúrio para operação, portanto é um aparelho seguro (CORE LABORATORIES, 2012). 

Ver figura 18. 

 

II. TGC-764 

  

 Determina curvas de pressão capilar através da dessaturação das amostras pelo 

método de prato de poros com pressão acima de 200 psi.  Com os dados medidos pode 

realizar gráficos pressão capilar vs saturação, peso em cima da zona de água livre, 

distribuição dos tamanhos dos poros e corte d’água vs peso. Suas características principais são 

(CORETEST SYSTEMS, 2012): Ver figura 19. 
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- Especialmente desenhado para alunos de graduação de Engenharia de 

Petróleo. 

- Determina curvas de saturação de até 200 psi. 

- Permite determinar o peso sobre zona livre de água. 

- Pode medir até 20 células com amostra ao mesmo tempo dependendo de 

seu tamanho. 

 

 

Figura 18: Equipamento da Core Laboratories CPPP-200 de medição da pressão capilar.  
Fonte: http://www.corelab.com/

8
 

 

 

Figura 19: Equipamento da Coretest Systems TGC-764 de medição da pressão capilar.  
Fonte: http://www.coretest.com/

9
 

 

                                                 
8
http://www.corelab.com/rd/Instruments/images/instruments_images/TeachingInstrumentation/capillarypressure[

1].gif. 
9
 http://www.coretest.com/upload/product/large/1rUBS8_TG.jpg 

http://www.coretest.com/upload/product/large/1rUBS8_TG.jpg
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Ao realizar orçamentos junto ao laboratório de fabricação para compra dos 

equipamentos de pressão capilar chegamos a um valor aproximadamente de R$ 60.000,00 

com todos os acessórios necessários. O equipamento se torna inviável para compra pelo seu 

alto preço, a saída encontrada é a criação de outro equipamento que seja capaz de explicar 

para os alunos o conceito de capilaridade. O equipamento que foi adquirido pelo 

departamento será descrito abaixo. 

 

III. Sistemas de tubos capilares - UFF 

 

Este instrumento é construído de diversos tubos capilares retilíneos e paralelos 

mergulhados em misturas de fluidos. Por causa de seus pequenos diâmetros, os tubos 

capilares se assemelham aos poros das rochas, com isso o comportamento do fluido no tubo 

capilar parece com o que acontece no reservatório (ROSA et al, 2006, p. 128).  

 

 

Figura 20: Sistema de tubos capilares para determinar a pressão de capilaridade.  
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

2.1.1.4  Equipamentos de porosidade 

 

I. PORG-200 

 

O equipamento foi desenhado para que o aluno passe por um processo de medido bem 

estruturado. É baseado na lei de Boyle e permite que o estudante faça medidas de volume dos 

grãos no testemunho, essa informação em conjunto com o volume da massa pode se calcular a 

porosidade. Suas características são (CORE LABORATORIES, 2012):  
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- Copo para amostras de 1 inch de diâmetro. 

- Transdutor de pressão. 

- 5 discos de calibração. 

- Leitura digital de fluxo de gás e célula de referencia. 

- Modelo de calculo em planilha do Excel. 

 

 

Figura 21: Porosímetro Porg-200 da Core Laboratories.  
Fonte: http://www.corelab.com/

10
 

 

II. TPI-219 

 

É um instrumento básico de ensino que usa a lei de Boyle. Contém um transdutor de 

pressão e inclui um pequeno ajuste de pressão para melhor acuracia de resultados. O sistema 

requer um pequeno espaço para sua utilização e sua operação é de fácil entendimento. Suas 

principais características são (CORETEST SYSTEMS, 2012):  

 

- Pouco uso de hélio. 

- Câmera que suporta mostras de até 3’’. 

- Pode juntar uma célula de confinamento para medição de volume poroso 

sobre stress confinado. 

- Realiza medição de densidade com precisão melhor que 0,05 g/cm3. 

 

 

                                                 
10

 http://www.corelab.com/rd/Instruments/images/instruments_images/TeachingInstrumentation/Porg-200.jpg 
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Figura 22: Equipamento da Coretest Systems Porosímetro TPI-219.  
Fonte: http://www.coretest.com/

11
 

 

Após o orçamento realizado chegamos ao preço médio do porosímetro de R$ 70.000,00, 

sendo assim inviável para compra. A saída encontrada foi usar um instrumento similar que ajuda os 

alunos a entender melhor o conceito de porosidade. O aparelho será descrito abaixo: 

 

III. Porosímetro a gás - UFF 

 

O instrumento consiste no conhecimento da lei dos gases. O procedimento consiste em duas 

etapas a primeira é a medição dos volumes das câmeras e a segunda a medição da pressão com a 

amostra em uma das câmeras. As suas especificações básicas são: 

 

- Diâmetro máximo da amostra de 50 mm. 

- Comprimento máximo da amostra de 100 mm. 

- Faixa de operação: 0 a 20 atm. 

- Material: Aço inox. 

 

Figura 23: Porosímetro a gás 
Fonte: Figura modificada de DANDEKAR, 2006. 

 

                                                 
11

 http://www.coretest.com/upload/product/large/DFRcUn_TP.jpg 
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2.1.1.5 Equipamentos de permeabilidade 

 

I) Permeâmetro a gás  

 

a) PERG - 200 

 

O instrumento é baseado na lei de Darcy e permite que o aluno realize uma medição 

de permeabilidade na amostra de reservatório (CORE LABORATORIES, 2012). 

 

 

Figura 24: Permeâmetro a gás Perg-200 da Core Laboratories.  
Fonte: http://www.corelab.com/

12
 

 

b) TKA - 209 

 

É um instrumento de uso estudantil que realiza medidas de permeabilidade com gás 

(ar, nitrogênio ou hélio) pelo método de estado estacionário. Desenhado para operação 

manual. Possui transdutores de pressão e taxa de escoamento com alta acuracia e display 

digital. Suas principais características são (CORETEST SYSTEMS, 2012):  

 

- Medidas de permeabilidade em amostra menores que 0,1md até maiores que 10 

Darcis. 

- Mede amostras de diâmetros ate 3” . 

 

                                                 
12

http://www.corelab.com/rd/Instruments/images/instruments_images/TeachingInstrumentation/perg200[1].gif 
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Figura 25: Permeâmetro a gás TKA-209 da Coretest Systems.  
Fonte: http://www.coretest.com/

13
 

 

II) Permeâmetro liquido  

 

a) PERL-200 

 

O instrumento é baseado na lei de Darcy e permite que o aluno faça medida de 

permeabilidade líquida em amostras de reservatório. A medida é corrigida para uma fase 

presente e não para interação rocha – fluido. O fluido para lei de Boyle é considerado como 

incompressível (CORE LABORATORIES, 2012).  

 

 

Figura 26: Permeâmetro líquido Perl-200 da Core Laboratories.  
Fonte: http://www.corelab.com/

14
 

 

                                                 
13

 http://www.coretest.com/upload/product/large/VoZXou_TK.jpg. 
14

 http://www.corelab.com/ rd/Instruments/images/instruments_images/TeachingInstrumentation/Perl-200[1].gif. 
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b) TBP-804 

 

O instrumento é manual e é utilizado para medir permeabilidade de uma ou duas fases 

de líquido. Permite ao estudante medir a permeabilidade específica e também pode ser 

configurada para medir permeabilidade relativa quando duas fases estão escoando. Suas 

principais características são (CORETEST SYSTEMS, 2012):  

 

- Sistema completo para ensaios de permeabilidade com liquido. 

- Pode ter diferentes sistemas de escoamento de fluido. 

- Funciona com pressões de até 500psi. 

 

 

Figura 27: Permeâmetro líquido TBP-804 da Coretest Systems.  
Fonte: http://www.coretest.com/

15
 

 

Os permeâmetros a gás e líquido têm o preço aproximado de R$ 100.000,00 e R$ 

220.000,00 respectivamente, sendo inviável para compra. A saída foi a utilização de um 

permeâmetro a gás com suporte de amostra tipo Hassler, tal modificação foi realizada pelo 

Departamento de Engenharia Química e de Petróleo. Suas principais características e 

especificações são: 

 

- Diâmetro máximo da amostra de 40 mm. 

- Comprimento máximo da amostra de 50 mm. 

- Faixa de operação: 0 a 20 atm. 

- Material: Aço inox. 

                                                 
15

 http://www.coretest.com/upload/product/large/GX4yMC_tb.jpg 
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Figura 28: Permeâmetro a gás com célula de Hassler.  
Fonte: Figura adaptada de DANDEKAR, 2006. 

 

2.1.1.6 Equipamentos de resistividade 

 

I. ARS - 200 

 

O instrumento possui um núcleo de suporte com atmosférica pneumática que permite 

que o erro seja eliminado a partir das medições. Instrumento não necessita de mercúrio nem 

pressões elevadas, portanto é seguro (CORE LABORATORIES, 2012).  

 

 

Figura 29: Sistema de Resistividade Ambiente ARS – 200 da Core Laboratories.  
Fonte: http://www.corelab.com/

16
 

                                                 
16

 http://www.corelab.com/rd/Instruments/teaching/teaching.aspx?ename=ARS200 
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II. TEP – 701 

 

O instrumento mede resistividade elétrica ambiente usando testemunhos. Suas 

principais características são (CORETEST SYSTEMS, 2012):  

 

- Diâmetro de amostra: 1”, 1,5” e 30 mm. 

- Mede freqüências acima de 10 KHz. 

- Funciona a temperatura ambiente. 

 

 

Figura 30: Sistema de propriedades elétricas TEP - 701 da Coretest Systems.  
Fonte: http://www.coretest.com/

17
  

 

O preço que foi descrito dos instrumentos acima são do fabricante Core Laboratories. 

Os orçamentos referentes aos equipamentos dos dois fabricantes, Trade Lab New (Core 

Laboratories) e Coretest Systems, podem ser encontrados nos anexos 1 e 2. 

                                                 
17

 http://www.coretest.com/product_detail.php?p_id=152 

http://www.coretest.com/product_detail.php?p_id=152


 

 

CAPÍTULO III 

EQUIPAMENTOS E EXPERIMENTOS DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 

Ao longo dos anos o departamento de engenharia de petróleo da UFF vem 

adquirindo equipamentos para atividades experimentais para que o laboratório de graduação 

seja uma realidade em nosso curso. Os equipamentos comprados foram baseados no 

International Test Kit, que contém os equipamentos ideais para realizar análise de fluido de 

perfuração em campo, o kit será descrito abaixo. 

Tabela 5: Equipamentos do International Kit 

Item Equipamento Item Equipamento 

1 Balança de lama 21 Solução de cloreto de potássio, 200 ml 

2 Filtro prensa API 22 Aquecedor para viscosímetro 

3 
HTHP Filtro prensa de 175 ml 

23 Termostato para recipientes quentes, 50-

300
o
F 

4 Kit conteúdo de areia 24 Cilindro de vidro graduado, 50 ml 

5 Retorta removível de 10 ml, 230 

V, 350 W 

25 Cilindro de vidro graduado, 25 ml x 

2/10ml 

6 
Funil Marsh - viscosímetro 

26 Cilindro de vidro graduado, 10 ml x 

1/10ml 

7 Viscosímetro rotacional de 6 

velocidades 

27 Cilindro de vidro graduado, 5 ml x 

1/10ml 

8 Phmetro digital portátil 28 Tubo para centrifuga, 10 ml 

9 ADWA AD / TDS AD32, 230V 29 Seringa de vidro, 2CC 

10 Kit Shearometer 30 Pipeta de vidro, 1 ml x 1/100 ml 

11 Centrifuga para tubos de 15 ml 31 Pipeta de vidro, 5 ml x 1/10 ml 

12 Solução buffer Ph 7, 500 ml 32 Pipeta de vidro, 10 ml x 1/10 ml 

13 Solução buffer Ph 10, 500 ml 33 Erlenmeyer, 250 ml 

14 Solução indicadora de alto Ph, 300 

ml 

34 
Cronômetro 

15 Solução de metileno Azul, 100 ml 35 Recipiente de 200 ml 

16 Peróxido de hidrogênio, 3%, 300 

ml 

36 Misturador para recipiente de lama, 115 

V 

17 Água deionizada, 100 ml 37 Balança, pilha AAA 

18 Acido sulfúrico, 5N, 300 ml 38 Placa aquecedora, 240 V, 325 W 

19 Agente molhante, 100 ml 39 Vareta de vidro, 6'' 

20 Solução de perclorato de sódio, 

500 ml 

40 
Solução buffer Ph 4, 500 ml 
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3.1 Descrições dos Equipamentos 

 

Os equipamentos adquiridos pelo departamento de engenharia de petróleo serão 

descritos de forma mais detalhada. 

 

3.1.1 Balança de Lama 

 

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

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

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

quadrada por 1.000 pés de profundidade. O procedimento experimental consiste basicamente 

em encher o copo da balança com uma amostra do fluido e determinar a posição do 

contrapeso. A calibração é feito através da água que tem densidade 8,3 lbm/Gal, ao encher o 

copo tem que garantir que o copo esteja sem gás para melhor acuracia da medida. 

 

 

Figura 31: Balança de Lama 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

3.1.2 Filtro-Prensa 

 

Avaliar o comportamento da filtração e das características da torta formada (“cake-

building”) na parede do poço pelo fluido de perfuração é fundamental para o controle e 

tratamento do fluido de perfuração e, também, determinar o teor de água, óleo e emulsão no 

filtrado.  Esses fatores são afetados pelos tipos e quantidades de sólidos no fluido e suas 

interações físico-químicas, as quais por sua vez são afetadas pelas condições de temperatura e 

pressão. O filtro prensa é composto basicamente de uma célula de baixa pressão (< 200 psi) 

onde é adicionada a amostra de fluido, uma tampa com entrada superior para aplicar pressão e 

uma tampa inferior com uma tela onde deve ser adicionado um papel de filtro.  
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Figura 32: Filtro Prensa 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

3.1.3 HTHP Filtro-Prensa 

 

O filtro-prensa pode se pressurizar a 1800 psi na célula e 750 psi no receptor de 

pressão, sua temperatura máxima é de 350
o
 F. 

 

 

Figura 33: HTHP filtro-prensa 
Fonte: http://www.eurosul.com/

18
 

 

                                                 
18

 http://www.eurosul.com/ index.php?pag=conteudo&id_conteudo=895&idmenu=72&fann-filtro-prensa-filter-

hpht-175ml 



57 

 

 

3.1.4 Kit Conteúdo de Areia 

 

É utilizado para determinação da percentagem em volume de areia. O teste pode ser 

realizado para qualquer tipo de fluido pesados ou leves. É necessário saber o teor de areia, 

pois um alto teor de areia pode gerar uma torta de filtrado muito espessa na parede do poço ou 

se depositar no fundo do poço podendo causar parada da circulação do fluido. Segundo as 

normas API (American Petroleum Institute), são consideradas como areia no fluido de 

perfuração todas as partículas sólidas com tamanho superior a 74 µm, isto é, correspondente a 

200 mesh.  Um mícron (1 µm) é igual a 10
-6

 m. 

 

 

Figura 34: Kit de Conteúdo de Areia 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

3.1.5 Retorta de Lama 

 

A retorta fornece um meio para a separação e medição dos volumes de água, óleo e 

sólidos contidos em uma amostra de fluido de perfuração. Um volume conhecido da amostra é 

aquecido para vaporizar os componentes líquidos, que são depois condensados e coletados em 

uma proveta graduada. Volumes líquidos são determinados a partir da leitura das fases de óleo 

e água no cilindro graduado. O volume total de sólidos, ambos suspensos e dissolvidos, é 

obtido observando a diferença entre o volume total da amostra versus o volume final de 

líquido coletado. Os cálculos são necessários para determinar o volume de sólidos em 

suspensão, uma vez que todos os sólidos dissolvidos serão retidos na retorta. Volumes 

relativos de sólidos de baixa gravidade e materiais de peso também podem ser calculados. 
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Figura 35: Retorta de Lama 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

3.1.6 Funil Marsh 

 

É um equipamento que utiliza um recipiente graduado para avaliar rapidamente a 

viscosidade do fluido e fornece um valor empírico para consistência do fluido. É um excelente 

indicador de mudança na propriedade do fluido de perfuração. O procedimento basicamente 

consiste em escoar o fluido pela peneira do funil, para reter sólidos que possam entupir o 

escoamento, até chegar à marca de um quarto de galão no recipiente graduado, marcando o 

tempo que leva para chegar à marca através de um cronômetro. 

 

 

Figura 36: Funil Marsh 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 
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3.1.7 Viscosímetro Rotacional 

 

A prática se resume no preenchimento do cilindro. O cilindro externo tem rotação com diferentes 

velocidades constantes. A resistência do fluido cria um torque no cilindro interno. O torque é medido pela sua 

deflexão relacionando com as condições do teste e constantes do instrumento. 

 

 

Figura 37: Viscosímetro Rotacional 
Fonte: http://www.eurosul.com/

19
 

 

3.1.8 Phmetro 

 

O Phmetro é um aparelho usado para a medição de Ph.  O Phmetro consiste em um eletrodo 

acoplado a um potenciômetro - aparelho medidor da diferença de potencial elétrico.  A leitura do aparelho é 

em função da diferença de potencial (milivolts) que o eletrodo gera quando submerso na amostra. Essa 

diferença de potencial é convertida para uma escala de Ph. O aparelho faz essa conversão  tendo como uma 

escala usual de Ph de 0 a 14.  

 

Figura 38:  Phmetro 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

                                                 
19

http://www.eurosul.com/index.php?pag=conteudo&id_conteudo=904&idmenu=72&fann-viscosimetro-35-a--

sr-12 
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3.1.9 ADWA AD / TDS AD32 

 

AD32 é um instrumento que mede a condutividade elétrica, EC (Electrical 

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

soluções.  O corpo do instrumento é completamente selado e a prova d água.   Todas as 

leituras EC e TDS são automaticamente compensadas em termos de temperatura (ATC – 

Automatically Temperature Compensate) e os valores de temperatura podem ser exibidos em 

°C ou °F. O fator de conversão (CONV) do EC/TDS pode ser selecionado pelo usuário, bem 

como o coeficiente β (Beta) de compensação de temperatura.  O instrumento pode ser 

calibrado com apenas um ponto.  As medições são bastante precisas e apresenta indicação de 

estabilidade da medida no visor LCD (liquid crystal display).    

 

 

Figura 39: AD32 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

3.1.10 Kit Shearrometer 

 

O Kit Shearometer é um equipamento utilizado para determinar a força gel (tensão de 

cisalhamento) do fluido (lama) de perfuração quando em repouso.  Durante o repouso, os 

fluidos (lamas) de perfuração tendem a desenvolver grande força gel - excessiva resistência ao 

cisalhamento em condições estáticas – especialmente quando submetidos a altas temperaturas 

(> 60 ºC).  Essa condição é observada quando há  parada de circulação de lama no poço. 

Grande força gel (elevada tensão de cisalhamento inicial) resulta em altas pressões de 

descarga da bomba de lama para iniciar a circulação da lama, o que pode resultar em perda de 

circulação e dificuldade em promover a refrigeração da broca e a limpeza dos seus orifícios 

(operações necessárias durante a perfuração).  
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Figura 40: Kit Shearometer 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

 Após as descrições dos equipamentos iremos fazer uma integração entre a memória de 

cálculo feito pelo aluno Ozmar Pezzino e as propriedades de fluido de perfuração que 

podemos medir com as práticas experimentais. 

 

3.2 Integração matriz de cálculo com propriedades medidas nos experimentos 

 

A matriz de calculo foi baseada no livro “Formulas Calculations for Drilling, 

Production, Workover” do autor Norton J. Lapeyrouse no ano de 2002. 

 

O livro mostra fórmulas com constantes e fatores de conversão embutidas nos 

cálculos, na matriz tais constantes e fatores de conversão estão detalhados de forma a facilitar 

o entendimento dos alunos. Como exemplo, veremos abaixo uma equação do primeiro 

capítulo do livro. 

 

Gradiente de Pressão, psi/ft, using mud weight, ppg 

 

 Psi/ft = mud weight, ppg x 0.052 

 Example: 12.0ppg fluid 

 Psi/ft = 12.0ppg x 0.052 

 Psi/ft = 0.0624 

 

Cruzando as propriedades medidas com os cálculos da matriz conseguimos montar 

uma tabela onde mostra qual equação usa propriedades medidas nos experimentos. 
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Tabela 6: Cálculos com a massa específica 

MASSA ESPECIFICA 

Capítulo 1 – Fórmulas Básicas 

1. Gradiente de Pressão Hidrostática 

2. Pressão Hidrostática 

3. Densidade de Circulação Equivalente
20

 

4. Densidade Máxima Permitida de Lama 

5. Razão máxima de perfuração 

6. Fator de flutuabilidade
21

 

7. Queda de pressão por m, quando se manobram tubos secos (Pa/m). 

8. Queda de equilíbrio devido à descida de nível de lama 

 

Podemos perceber que a massa específica de um fluido de perfuração é muito 

importante, por isso detalharemos o procedimento experimental da balança de lama e faremos 

os cálculos do primeiro capítulo do livro referentes à massa específica, no próximo tópico.. 

 

Tabela 7: Cálculos com as propriedades da torta de filtração 

Torta de filtração 

Fluxo de liquido para a formação rochosa 

                                                 
20

 Densidade de Circulação Equivalente é a soma da pressão hidrostática e das perdas de carga por fricção no 

espaço anular numa certa profundidade. 
21

 Fator de Flutuabilidade  é o fator que é utilizado para compensar a perda de peso devido à imersão em fluido 

de perfuração. 
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Tabela 8: Cálculos com o teor de sólidos 

Teor de Sólidos 

Influencia outras propriedades como densidade, viscosidade e força gel 

Desgaste aos equipamentos de circulação 

Fratura nas formações devido ao aumento da pressão hidrostática e de bombeio 

Redução à taxa de penetração 

Prisão da coluna 

 

Tabela 9: Cálculos com a viscosidade 

Viscosidade 

Vazão de gás no poço 

Maximização da limpeza do poço 

Minimização da pressão de bombas 

Prevenção perda de circulação para a formação perfurada 

Evita o influxo da formação 

 

Tabela 10: Cálculos com o pH 

pH 

Evitar problemas de corrosão dos equipamentos 

Dispersão das formações argilosas 

 

Tabela 11: Cálculos com a resistividade elétrica 

Resistividade Elétrica 

Influencia a perfilagem 

 

Tabela 12: Cálculos com a força gel 

Força Gel 

Sustentação dos cascalhos durante as paradas de circulação 

Dificuldade de o fluido recomeçar a escoar 
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3.3 Procedimento experimental da balança de lama 

 

O procedimento experimental da balança de lama consiste basicamente em despejar o 

fluido no recipiente da balança, fechá-lo para que não haja gás preso e equilibrar o contra peso 

da balança para que possamos fazer a medida. A prática será detalhada a seguir. 

 

 A balança de lama é constituída por três principais partes: 

 

1. Copo com precisão volumétrica (1 mL) acoplado a uma haste (braço) com 

múltiplas escalas.  A haste possui um peso deslizante e um visor de bolha para realizar o 

nivelamento do braço no momento da pesagem.  Na haste graduada, no lado oposto ao copo 

existe um contrapeso ao qual podem ser adicionados anéis externos para efeito de calibração.  

 

A haste (braço) possui as seguintes escalas: 

 

Tabela 13: Escala da haste da balança de lama 

Unidade Propriedade Faixa 

Lb/ft
3
  Massa específica 50 – 170 lb/ft

3
 

PPG (lb/gal) Massa específica 7.0 – 23.0PPG 

SP. GR. Densidade 0.8 – 2.7 

psi /1000 ft Gradiente de pressão 350 – 1150 psi/1000 ft 

 

 

Figura 41: Haste da Balança 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 
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2. Disco perfurado utilizado como tampa do copo. 

 

 

 

Figura 42: Disco perfurado 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

3. Base da balança onde é apoiada a haste encontra-se fixada na embalagem de 

acondicionamento, manuseio e transporte. 

 

 
 

Figura 43: Base da balança fixada na maleta de acondicionamento 
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

 Após a definição dos componentes principais da balança de lama iremos para o 

procedimento experimental. 

 

 Coloque a balança em uma superfície plana 

 Encha o copo até a borda com a amostra a ser pesada. 
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Figura 44: Enchendo o copo com fluido 

 

 Feche o copo com a tampa, regule com um suave movimento de torção e deixe um 

pouco de amostra sair através do furo na tampa para garantir que o copo esteja 

somente com amostra sem nenhum ar ou gás retido. 

 

 

Figura 45: Amostra vazando pelo orifício do disco 

 

 Cubra o furo na tampa com o dedo e limpe o fluido que escorreu no copo 

 Coloque a haste no fio navalha e mova o contra peso ate que a bolha esteja 

estabilizada. 

 Leia o peso do fluido na escala da haste 
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Figura 46: Bolha estabilizada e leitura da medida 

 

 Anote o resultado  

 Limpe e seque a balança após o uso 

 

3.4 Cálculos com a propriedade medida na balança de lama 

 

Após a prática realizada faremos os cálculos com a propriedade medida. Para um 

melhor aprendizado do aluno temos ilustrações de um poço fictício para os cálculos. Será 

feito o calculo apenas com as equações, do capítulo 1 do livro descrito anteriormente, que 

possuem massa especifica como dado de entrada. 

 

1. Gradiente de Pressão Hidrostática = Mw.g 

 Gph - Gradiente de Pressão Hidrostática, Pa/m  

 Mw - massa específica da lama, kg/m³ 

 g - aceleração da gravidade, m/s²    

        

2. Pressão Hidrostática = Mw.g.TVD 

 Phidro - Pressão Hidrostática, Pa 

 Mw - massa específica da lama, kg/m³ 

 g - aceleração da gravidade, m/s² 

 TVD - profundidade do poço, m 
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Drill Pipe

TVD

 

Figura 47: Esquema de poço  

 

          

 

 

 

 

3. Densidade de Circulação Equivalente = Pan_loss / TVD.g + Mw 

 ECD - densidade de circulação equivalente, kg/m³ 

 Pan_loss - perda de carga no escoamento através do anular, Pa 

 TVD - Profundidade Vertical Verdadeira, m 

 Mw - massa específica da lama, kg/m³ 
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Circulação 

da Lama

Drill Pipe

TVD

 

Figura 48: Esquema de poço com Pan_Loss  

 

4. Densidade Máxima Permitida de Lama = Mw + (LOT/TVD. Dth_S) 

 MAMW - Densidade Máxima Permitida de Lama, kg/m³ 

 LOT - Teste de vazamento, Pa 

 Dth_S  - profundidade da sapata, m 

 Mw - densidade do vazamento, kg/m³ 

 

Drill Pipe

TVD

Dth_S

Sapata

LOT

 

Figura 49: Esquema de poço com Sapata e LOT  
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5. Razão máxima de perfuração = [ cte.(ΔMw).Cir ] / DP 

 DP - diâmetro do poço, m 

 Mwi - massa esp. da lama que entra no poço, kg/m³ 

 Mwo - massa esp. da lama que sai do poço, kg/m³ 

 Cir - vazão de circulação de lama, m³/s 

 Ccap - capacidade da coluna (poço no caso), m³/m 

 Wcg - massa total de sólidos gerados 

 

Fluido 

Saindo

Fluido 

Entrando

DP

Drill Pipe

 

Figura 50: Esquema de poço com Pan_Loss  
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6. Fator de Flutuabilidade  = (cte - Mw) / cte 

 Mw -  massa específica da lama, kg/m³ 

 

 
 

 

 
7. Queda de pressão por m, quando se manobram tubos secos (Pa/m)  

 ΔPlts - queda de pressão com manobras de tubos, Pa 

 Mw -  densidade da lama, kg/m³ 

 Ccap - capacidade da coluna, m³/m 

 Cpipe - capacidade da coluna, m³/m 

 Ppiped - deslocamento na coluna, m³/m 

 ns - número de junções 

 Cst - comprimento por junções de colunas 

 Vd - volume deslocado pelas colunas 
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Tubos Secos : 

 

               

                  

 

 

 

 

Tubos molhados : 

 

               

            

 

        

 

 

 

 

8. Queda de equilíbrio devido à descida de nível de lama  

 Ovea - pressão de desequilíbrio 

 Mw - densidade da lama, kg/m³ 

 Ccap - capacidade da coluna, m³/m 

 Cpipe - capacidade da coluna, m³/m 

 Ppiped m- deslocamento na coluna, m³/m 

 Cd - comprimento de deslocamento 
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Tubos Secos : 

 

             

 

         

 

 

 

Tubos molhados : 

 

                                                               

 

             

 

                

 



 

 

CAPÍTULO IV
 

FLUIDOS DE RESERVATÓRIO 

 

Em um reservatório podem existir diferenças de misturas de hidrocarbonetos 

dependendo de sua localização. Um modo de distinguir os tipos de óleo que existem seria 

medindo sua densidade e pressão de bolha embora exista aparelhos como a célula PVT que 

simula o comportamento de um óleo dentro de um reservatório. Para um aprendizado em 

nível escolar não usaremos células PVT, pois utiliza alta pressão. Nesse laboratório serão 

usados apenas instrumentos de medição de grau API, pressão de bolha e viscosidade. 

 

O grau API é uma escala arbitraria criada pelo American Petroleum Institute, que 

realiza uma medição da densidade relativa de fluidos oriundos do petróleo. Quanto maior a 

densidade do óleo, menor será seu grau API. A fórmula da medição do grau API será descrita 

abaixo. 

 

 

 

Portanto ao se conhecer a densidade do fluido podemos facilmente através dessa 

formula calcular seu ºAPI. Tal grau classifica o óleo em três: 

 

 Petróleo leve: ºAPI >30 

 Petróleo médio: 22<ºAPI<30 

 Petróleo Pesado: ºAPI<22 

 

O ºAPI não só classifica o óleo como também mede seu valor de mercado. Quanto 

maior o ºAPI maior seu valor de mercado. 

  

Primeiramente iremos conhecer os instrumentos do laboratório de fluidos de 

reservatório, em segundo faremos a descrição da prática experimental de medição de ºAPI. 
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4.1 Equipamentos de fluidos de reservatório 

 

Abordaremos agora os instrumentos que medem propriedades dos fluidos presentes no 

reservatório.  

 

I. Viscosímetro CANNON-FENSKE 

 

Podem ser utilizados diversos métodos experimentais para a determinação da 

viscosidade de líquidos newtonianos. Os viscosímetros de vidro Cannon-Fenske são 

utilizados com líquidos newtonianos de viscosidade cinemática entre 0,4 e 20000 mm
2
/s e 

possui um tubo capilar numerado, de 25 a 600 constante o valor do diâmetro interno, por onde 

se escoa o líquido. 

 

 

Figura 51: Viscosímetro CANNON-FENSKE  
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

II. Bomba de Pressão 

 

Aparelho que determina a pressão de vapor de gases liquefeito de petróleo. Possui 

três tipos de válvulas: válvula de passagem, válvula de admissão e válvula de drenagem 

(ELCAR, 2012). Ver figura 52. 

 

III. Densímetro com Termômetro 

 

Aparelho que determina a densidade, o grau API e mede a temperatura do fluido. Ver 

figura 53. 
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Figura 52: Bomba de pressão da Elcar.  
Fonte: http://www.elcar.com.br/

22
 

 

 

Figura 53: Densímetro  
Fonte: Guerreiro; Farias; Lacerda (2010) 

 

4.2 Medição de grau API  

 

Para a realização da prática experimental é necessário os seguintes instrumentos. 

- Uma proveta 

- Densímetro 

                                                 
22

 http://www.elcar.com.br/cilindros/19-bomba-de-pressao-reid-astm-d-1267-e-mb-205 
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- Fluido 

 

O fluido que iremos usar no experimento será o óleo de soja. Agora enumeramos o 

procedimento experimental. 

 

1. Despejar o fluido na proveta. 

 

2. Mergulhar o densímetro dentro do fluido na proveta. 

 

3. Espere o densímetro estabilizar. Se estabilizar fora da escala do densímetro, 

troque o densímetro para outro de escala diferente. Até o menisco do fluido se 

encontrar na graduação do densímetro. 

 

4. Faça a medida. 

 

A leitura do ºAPI  foi de 26. Valor coerente já que pela literatura sabemos que a 

densidade do óleo de soja é 0,9 sendo assim correto seu ºAPI. 

 

4.3  Equipamentos de Alta Pressão 

 

Embora a UFF não tenha adquirido equipamentos de alta pressão, detalharemos os 

equipamentos para efeito de conhecimento. 

 

I. Célula de densidade de alta temperatura e pressão 

 

O instrumento possui uma pressão máxima de 10 Kpsi e temperatura máxima de 175 

°C.  Funciona na transferência de amostra na célula nas condições de reservatório e pesa, a 

célula cheia de fluido, em uma balança de alta resolução. A densidade é medida através de 

divisão do peso da célula com fluido pelo volume conhecido da célula. Suas principais 

características são(VINCI TECHNOLOGIES):  

 

- Volume de 4cc. 

- Pressão maxima de 10000 psi. 
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- Temperatura maxima de 175 °C. 

- Feito de titânio. 

 

Figura 54: Célula de densidade da Vinci Technologies 

Fonte: http://www.vinci-technologies.com/
23

p 

 

II. PVT  

 

O instrumento é um sistema compacto PVT desenvolvido para o estudo PVT, 

propriedades termodinâmicas e comportamento de fase de óleo, gás e sistemas de gás 

condensados requerendo pequeno volume de amostra, ver figura 55. Suas principais 

características são (VINCI TECHNOLOGIES): 

 

- Pressão 10000 psi. 

- Temperatura de 175. 

- Volume de célula 100 cc. 

 

III. Ferramenta de razão gás óleo   

 

O instrumento realiza medidas de razão gás óleo em condições de equilíbrio. O gás 

liberado é medido em um gasômetro em condições ambiente enquanto a medida do óleo é 

feita por uma técnica de gravidade. Suas principais características são(VINCI 

TECHNOLOGIES):  

- Temperatura ambiente. 

- Taxa de escoamento de 100 cc/min. 

                                                 
23

www.vinci-technologies.com/products-explo.aspx?IDR=82291&idr2=82559&idp=82288&IDM=536825 

http://www.vinci-technologies.com/products-explo.aspx?IDR=82291&idr2=82559&idp=82288&IDM=536825
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- Feito de aço inoxidável 

 

Figura 55: PVT da Vinci Technologies 
Fonte: http://www.vinci-technologies.com/

24
  

 

 

Figura 56: Aparelho de razão gás óleo da Vinci Technologies 
Fonte: http://www.vinci-technologies.com/

25
 

                                                 
24

www.vinci-technologies.com/products-explo.aspx?IDR=82291&idr2=82558&idp=82288&IDM=753758 
25

www.vinci-technologies.com/products-explo.aspx?IDR=82291&idr2=82558&idp=82288&IDM=601172 

http://www.vinci-technologies.com/products-explo.aspx?IDR=82291&idr2=82558&idp=82288&IDM=753758
http://www.vinci-technologies.com/products-explo.aspx?IDR=82291&idr2=82558&idp=82288&IDM=601172


 

 

CAPÍTULO V 

ESPAÇO UFF 

Nesse capítulo iremos verificar o espaço necessário para realização das práticas 

experimentais e o local mais apropriado na Escola de Engenharia da UFF. Pela falta de espaço 

na Escola a saída que encontramos para que a implantação do LEGEP seja efetiva, foi a 

compra de dois containeres, um de 20 pés e outro de 40 pés. 

 

 O primeiro container, de 20 pés, será usado para os procedimentos de preparação de 

testemunho e petrofísica, terá uma divisória separando-o em duas partes. Uma parte ficara 

com os equipamentos de preparação de testemunho como a serra e a furadeira de mesa, pois 

se trata de práticas que geram muita sujeira, portanto separaremos dos outros equipamentos. O 

segundo container, de 40 pés, será dividido em duas partes também sendo em que uma terá os 

equipamentos de fluidos de perfuração e a outra parte os de fluidos de reservatório. O 

orçamento com o preço dos containeres pode ser encontrado no anexo 3. 

 

Agora detalharemos o layout do laboratório com o espaço que será usado nas praticas. 

Como medida padrão usamos uma mesa de 120 cm por 60 cm, com um espaço de 100 cm 

para movimentação dos alunos. O esquema será mostrado na figura abaixo. 

 

 

Figura 57: Esquema do espaço padrão
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A escala do desenho é em metros e a área amarela simboliza o local e o tamanho da 

mesa. Os equipamentos serão enumerados na tabela abaixo. 

 

Tabela 14: Enumeração dos Equipamentos 

n
o
 Equipamentos 

1 Furadeira 

2 Serra 

3 Extractor Sohxlet 

4 Extractor Dean Stark 

5 Célula de Amott 

6 Tubos Capilares 

7 Porosímetro 

8 Permeâmetro 

9 Microscópio 

10 Microscópio TV 

11 Misturador 

12 Viscosímetro Rotacional 

13 Balança de Lama 

14 Shearometer 

15 Retorta Removível de Lama 

16 Funil Marsh 

17 Kit Conteúdo de Areia 

18 Filtro Prensa 

19 PHmetro 

20 ADWA 

21 Viscosímetro Cannon Fenske 

22 Bomba de Pressão 

23 Densímetro 
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5.1  Laboratório de Engenharia de Reservatório 

 

I.   Preparação do plugue 

 

Os equipamentos de preparação do plugue são: a serra, serra de copo e a furadeira de 

mesa. A área necessária para realização das práticas é de 2,88 m
2
. O posicionamento dos 

equipamentos será mostrado na figura abaixo. 

 

 

Figura 58: Serra e furadeira no container 

 

II. Limpeza de plugue 

 

Os equipamentos de limpeza de plugue são: Extractor Sohxlet, Extractor Dean Stark.  

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura 59 mostra como ficará no 

container. 

 

III. Propriedades Petrofísicas 

 

Os equipamentos que medem as propriedades petrofísica são: Célula de Amott, Tubos 

Capilares, Porosímetro, Permeâmetro. Separaremos no container dois aparelhos por mesa. Em 

uma mesa terá a célula de Amott e os tubos capilares e em outra terá o porosímetro e o 

permeâmetro. 
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Figura 59: Extractor Sohxlet  

 

- Célula de Amott e Tubos Capilares 

 

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura abaixo mostra 

como ficará no container. 

 

 

Figura 60: Célula de Amott e Tubos Capilares  

 

- Porosímetro e Permeâmetro 

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura 61,  mostra como 

ficará no container. 
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Figura 61: Porosímetro e Permeâmetro 

 

- Microscópios 

 

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura abaixo mostra 

como ficará no container. 

 

 

Figura 62: Microscópios 

 

Na figura 63, mostraremos um esquema de como ficará o container, após os aparelhos 

montados em seus devidos lugares. 
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Tabela 15: Números dos equipamentos de engenharia de reservatório 

 

 

Figura 63: Esquema do container de Engenharia de Reservatório 

no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Equipamentos Furadeira Serra 
Extractor 

Sohxlet 

Extractor 

Dean Stark 

Célula de 

Amott 

Tubos 

Capilares 
Porosímetro Permeâmetro Microscópio 

Microscópio 

TV 
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A numeração dos equipamentos é referente à tabela 15. Os quadrados pretos 

representam onde ficaram as tomadas, sendo necessário um total de 6 - 5 tomadas 220 V e 1 

tomada 110 V. São necessárias cinco mesas para colocar todos os equipamentos e somente 

um ponto de água. Colocaremos uma divisória para que separe os equipamentos que fazem 

sujeira, como a furadeira e a serra, dos equipamentos de medição.  

 

5.2 Laboratório de Engenharia de Perfuração 

 

I.          Misturador e Viscosímetro Rotacional 

 

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura abaixo mostra 

como ficará no container.  

 

 

Figura 64:  Misturador e Viscosímetro no container 

 

II. Balança de Lama, Shearometer e Retorta Removível de Lama 

 

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura 65, abaixo mostra 

como ficará no container. 
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Figura 65: Balança de lama, Shearometer e Retorta Removível de Lama no container 

 

III. Funil Marsh e Kit Conteúdo de Areia 

 

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura abaixo mostra 

como ficará no container. 

 

 

Figura 66: Funil Marsh e Kit Conteúdo de Areia no container 

IV. Filtro Prensa 

 

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura 67,  mostra como 

ficará no container. 
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Figura 67: Filtro Prensa no container 

 

V. Phmetro e ADWA 

 

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura abaixo mostra 

como ficará no container. 

 

 

Figura 68: Phmetro e ADWA 

 

Na figura 69,  mostraremos um esquema de como ficará o container, após os aparelhos 

montados em seus devidos lugares. 

 

A numeração dos equipamentos é referente à tabela 16. Os quadrados pretos 

representam onde ficaram as tomadas, sendo necessário um total de 3 - 1 tomada 220 V e 2 

tomadas 110 V. São necessárias cinco mesas para colocar todos os equipamentos e dois 

pontos de água.  
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Tabela 16: Numeração dos equipamentos do laboratório de engenharia de perfuração 

n
o
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Equipamentos Misturador 
Viscosímetro 

Rotacional 

Balança de 

Lama 
Shearometer 

Retorta 

Removível de 

Lama 

Funil 

Marsh 

Kit 

Conteúdo 

de Areia 

Filtro 

Prensa 
PHmetro ADWA 

 

 

 

Figura 69: Esquema do container com os equipamentos de Engenharia de Perfuração 
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5.3  Laboratório de Propriedade de Fluidos de Petróleo  

 

I. Viscosímetro Cannon Fenske  

 

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura abaixo mostra 

como ficará no container. 

 

Figura 70: Viscosímetro Cannon Fenske  

 

II. Bomba de Pressão e Densímetro  

 

A área necessária para realização da pratica é de 1,92 m
2
. A figura abaixo mostra 

como ficará no container. 

 

 

Figura 71: Bomba de Pressão e Densímetro 

Na figura 72,  mostraremos um esquema de como ficará o container, após os aparelhos 

montados em seus devidos lugares. 
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Tabela 17: Numeração dos Equipamentos de propriedades dos fluidos de petróleo 

n
o
 21 22 23 

Equipamentos 
Viscosímetro 

Cannon 

Fenske 

Bomba de 

Pressão 
Densímetro 

 

 

 

Figura 72: Esquema do container de propriedade de fluidos de petróleo 
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A numeração dos equipamentos é referente à tabela 17. São necessárias duas mesas 

para colocar os equipamentos e um ponto de água. Nesse container terá os armários 

necessários para guardar acessórios e reagentes necessários para a realização de todas as 

práticas experimentais.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

6.1 Conclusão 

 

O objetivo da monografia foi apresentar uma proposta que viabilizase a implantação 

do LEGEP, dando continuidade aos excelentes trabalhos feitos pelos alunos de Engenharia de 

Petróleo da UFF, Felipe Moreira e Carlos Pessanha. Com os equipamentos adiquiridos pela 

Escola de Engenharia de Petróleo abordamos aspectos que envolvem atividades experimentais 

como montagem, aferição, utilização, limpeza após uso e espaço necessário para realização do 

experimento. 

 

A partir dos manuais dos equipamentos feitos pela aluna Érica Guerreiro, realizamos 

os experimentos verificando como seria a melhor apresentação das práticas experimentais aos 

alunos de forma que haja um entendimento claro e constatar qual seria o espaço necessário 

para realização das práticas. Após os experimentos realizados, integramos as propriedades 

medidas com a matriz de cálculo feita pelo aluno Ozmar Pezzino facilitando com ilustrações 

para que os alunos que irão utilizar do laboratório futuramente tenham um aprendizado mais 

completo e didático.   

 

A metodologia que combina atividade experimental e cálculos teóricos consolida o 

aprendizado do aluno, fazendo ele ter contato com possíveis tarefas que irá realizar em um 

ambiente de trabalho. Com a implantação do LEGEP, o aluno aprimora a qualidade de seu 

ensino tornando-se um melhor profissional. 

 

Com essa monografia conseguimos viabilizar o LEGEP atigindo o objetivo proposto, 

aprimorando a qualidade e a didática de ensino em nosso curso, servindo até possívelmente 

como referência para outras universidades. 

 

6.2 Sugestões 

 

Como sugestão para melhorar a qualidade de ensino da Engenharia de Petróleo 

recomendo dentre outras, a estruturação de um laboratório como mostrado na figura 73. 
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Tabela 18: Numeração de novos equipamentos 

n
o
 1 2 3 4 5 6 7 

Equipamentos Capilaridade Porosímetro Permeâmetro Resistividade Razão gás óleo  
Célula de 

Densidade 
PVT 

 

 

Figura 73: Esquema de novos equipamentos no container 
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- A fundação de matérias laboratoriais, na geologia ou geofísica da UFF, para 

identificação de rochas porque tais departamentos possuem mais infra-estrutura 

para realização da prática. 

 

- Compra dos aparelhos como porosímetro, permeâmetro, pressão capilar e 

resistividade. 

 

- Compra de aparelhos de alta pressão no laboratório de propriedades de fluidos 

de petróleo. 

 

- No anexo 4, pode-se encontrar uma tabela com o preço dos equipamentos e sua 

urgência para melhorar o ensino de Engenharia de Petróleo na UFF. 

 

Com a compra dos aparelhos podemos esquematizar, da mesma forma que foi feita 

nesse trabalho,  futuros laboratórios. A numeração dos equipamentos é referente à tabela 18. 

Os quadrados pretos representam onde ficaram as tomadas, sendo necessário um total de 6 - 5 

tomadas 220 V e 1 tomada 110 V. São necessárias quatro mesas para colocar todos os 

equipamentos e dois pontos de água. Colocaremos uma divisória para que separe os 

equipamentos de reservatório dos de fluidos de petróleo.  
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ANEXOS 

 

1. Proposta de preço Trade Lab New  (Core Lab) 

 

2. Proposta de preço Core test system 

 

3. Orçamento dos containner 

 

4. Tabela de equipamentos 
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ANEXO 

 

1. Proposta de preço Trade Lab New  (Core Lab) 
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ANEXO 

 

2. Proposta de preço Core test system 
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ANEXO 

 

3. Orçamento dos containner 
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ANEXO 

 

4. Tabela de equipamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




