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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa alguns princípios básicos para a criação de um 

laboratório de determinação das propriedades de rochas e fluidos de reservatório e 

apresenta atividades experimentais com intuito de auxiliar na formação acadêmica dos 

alunos com disciplinas relacionadas a tais atividades. 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.   

 

Palavras-chave: rochas de reservatório, fluidos de reservatório, atividades 

experimentais, laboratório seguro. 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes basic principles to the development of a determination of 

rocks and fluids properties laboratory and presents experimental activities in order to 

help students with academic disciplines related to these activities. Their knowledge 

through experimental activity becomes more productive as in theoretical concepts of the 

properties of reservoir rocks and fluids are introduced. The principles are made up on 

safety measurements (laboratory safety) and planning on acquisition of equipment for 

measuring the properties facing the academic environment. The experiments are 

organized in systematic manner with a guide for implementation of the experimental 

activity said before, followed by a calculation memorial and its data sheet. 

 

Key words: reservoir rocks, reservoir fluids, experimental activities, laboratory 

safety. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O petróleo é originado normalmente a partir da deposição de matérias orgânicas 

juntamente com os sedimentos, a rocha na qual o processo de surgimento do petróleo 

ocorre é chamada rocha fonte ou geradora. O mesmo pode ser gerado no estado líquido 

ou gasoso, isto vai depender diretamente dos tipos de hidrocarbonetos que o compõem e 

das condições de temperatura e pressão que ele se encontra. (THOMAS, 2001, p. 15) 

Após a geração do petróleo ocorre a sua migração que é prosseguida do seu 

acúmulo através das armadilhas geológicas ou trapas que podem ser classificadas como 

estruturais ou estratigráficas. As armadilhas têm a função de aprisionar o petróleo, a 

rocha na qual ocorre o acúmulo do petróleo é chamada rocha reservatório. (THOMAS, 

2001, p. 19) 

Vale salientar a importância no processo de acúmulo de petróleo da rocha 

selante, esta rocha é dotada de uma grande capacidade de suportar esforços, ou seja, 

possui boa plasticidade, porém a sua principal característica é o fato de ser uma rocha 

com baixa permeabilidade. Como sua permeabilidade é baixa ela acaba funcionando 

como uma barreira para que não ocorra uma possível fuga do petróleo, favorecendo 

então para o acúmulo do mesmo. (THOMAS, 2001, p. 18) 

Dentro da breve abordagem acima se torna necessário o conhecimento das 

propriedades dos fluidos (água, óleo e gás) presentes no reservatório e das suas 

interações com as rochas, bem como das propriedades de cada tipo de rocha. Através de 

projetos experimentais estes conhecimentos podem ser ampliados e detalhados, a partir 

de então fica facilitado o entendimento de como se comporta um reservatório de 

petróleo e como ocorrem as interações das rochas com os fluidos. 

 

 

1.1 – OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo fornecer informações necessárias do 

planejamento inicial para a montagem de um laboratório de propriedades de rochas e 

fluidos de reservatório, ele também auxilia no aspecto de utilização do laboratório 

através do desenvolvimento de experimentos.  



2 

 

Tal planejamento é dividido em duas partes, a primeira avalia as condições 

básicas de segurança a serem tomadas dentro de um laboratório de experimentos, 

visando proteger a integridade humana dos envolvidos nos projetos experimentais e de 

toda a vizinhança ao seu redor, para complementar também são abordados fundamentos 

para uma devida proteção do ambiente físico da atividade experimental.  

A segunda parte analisa os princípios para aquisições de equipamentos de um 

laboratório de determinação das propriedades de rochas e fluidos de reservatório tanto 

do ponto de vista técnico como econômico, soluções alternativas também são relatadas 

para possíveis inviabilidades. 

A utilização devida do laboratório é auxiliada pela criação de procedimentos 

experimentais que têm a função de guiar a realização dos experimentos de forma 

prática. Os procedimentos são sistematizados de uma maneira que a sua compreensão se 

torne facilitada e a realização das atividades experimentais se torne simples. 

 

1.2 – JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto é uma continuação da monografia defendida por Felipe Porto 

Moreira intitulada como Laboratório de Propriedades de Rochas e Fluidos de 

Reservatório, defendida no ano de 2010 na Escola de Engenharia da Universidade 

Federal Fluminense pela graduação em Engenharia de Petróleo. Esta continuação é 

auxiliada pelo desenvolvimento de capítulos que completarão os assuntos abordados por 

Felipe Porto Moreira em sua obra.   

O presente trabalho servirá como um guia nos estudos experimentais dos futuros 

graduandos em Engenharia de Petróleo, ele irá facilitar a assimilação de determinados 

conceitos aprendidos em sala de aula. A aprendizagem teórica muita das vezes não se 

torna completa, ela não é suficiente para o pleno entendimento do aluno, com a 

execução dos experimentos os conhecimentos se tornarão mais palpáveis. 

 

1.3 – ORGANIZAÇÃO 

 

O trabalho está dividido em 7 capítulos. O primeiro capítulo é composto da 

presente introdução, ela é acompanhada de uma revisão da literatura que ressalta a 
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estruturação desta monografia em relação ao trabalho defendido por MOREIRA (2010). 

O segundo capítulo aborda os conceitos teóricos (propriedades de rochas e fluidos de 

reservatório) fundamentais para o entendimento dos experimentos que serão mostrados 

no presente trabalho. 

Os capítulos 3 e 4 analisam, respectivamente, os planejamentos que devem ser 

feitos no âmbito da segurança das atividades experimentais e  no planejamento para 

compra de equipamentos voltados para o meio acadêmico. Os capítulos 5 e 6 

apresentam os experimentos de laboratório para os cálculos e melhor compreensão dos 

conceitos de diversas propriedades de rochas e fluidos de reservatório. O capítulo 7 

apresenta as considerações finais. 

 

1.4 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A realização de experimentos não envolve somente a sua execução e obtenção 

de resultados, o aluno que estiver realizando determinado experimento deve conhecer os 

conceitos teóricos envolvidos relativos à respectiva atividade, também deve saber 

utilizar os produtos e equipamentos de forma correta e segura. Desta forma torna-se 

necessário uma familiarização de assuntos bases para se obter êxito nos procedimentos 

experimentais.  

O trabalho defendido por MOREIRA (2010) inicia com uma breve abordagem 

sobre o petróleo, conceitos como os de reservatórios de petróleo e fluidos de 

reservatório são explicados. O caminho do petróleo é superficialmente descrito, desde 

sua formação até o seu acúmulo numa rocha reservatório, as propriedades porosidade e 

permeabilidade são citadas como as mais importantes para a caracterização da rocha 

reservatório. 

De acordo com TIAB e DONALDSON (2004, p. 87), as características das 

rochas reservatório definem a capacidade que elas têm de armazenar óleo ou gás e 

também a facilidade que os fluidos têm de fluir nas mesmas. O volume dos espaços 

vazios possíveis para a alocação de fluidos é usado para calcular a porosidade da rocha 

e a facilidade que os mesmos têm de fluir nestes espaços é relacionado diretamente à 

permeabilidade da rocha. 
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Segundo THOMAS (2001, p. 105), a testemunhagem é uma das principais 

fontes para a determinação das propriedades petrofísicas, ela se caracteriza pela 

obtenção de uma amostra de rocha de subsuperfície. Neste processo a alteração das 

propriedades naturais da rocha é mínima, a análise dos testemunhos fornece 

informações que são úteis para as áreas de: 

 Geologia. 

 Engenharia de Reservatório. 

 Perfuração. 

 Completação. 

A obtenção de testemunhos acontece durante a fase de perfuração, nesta etapa 

ocorre a substituição da broca, a broca de perfuração é trocada por uma vazada, o intuito 

da bronca vazada é poder alocar o testemunho com a finalidade de trazê-lo para a 

superfície. A figura 1 mostra um exemplo de broca de amostragem. (MOREIRA, 2010, 

p. 03) 

 

Figura 1 – Broca de amostragem de testemunhos. 

FONTE: OLIVEIRA, 2009. 

 

A obtenção de testemunhos pode ser realizada das seguintes formas: (THOMAS, 

2001, p. 105) 

 Testemunhagem com barrilete convencional – a broca vazada, também 

conhecida como coroa, é descida com dois barriletes, um interno e outro externo. O 

barrilete interno é oco e responsável por alocar o testemunho, o barrilete externo gira 

juntamente com a coluna.  
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 Testemunhagem a cabo – neste tipo de testemunhagem o barrilete interno pode 

ser levado à superfície sem a necessidade de fazer uma manobra
1
, diminuindo então o 

custo da operação.  

 Testemunhagem lateral – cilindros ocos são arremessados contra a parede da 

formação para retirar amostras de testemunhos. Estes cilindros são presos por cabos de 

aço a um canhão que tem a função de lançá-los contra a formação. Normalmente esta 

operação ocorre em formações já perfuradas que por algum motivo tiveram mudança na 

coluna estratigráfica. 

Os testemunhos, figura 2, obtidos durante a perfuração de um poço sofrem 

algumas modificações em suas características que alteram o cálculo de algumas de 

suas propriedades. O filtrado da lama de perfuração contamina a rocha e, aliado a 

redução de pressão e temperatura ao levar o testemunho para a superfície, favorece a 

liberação de gás, óleo e água. Desta forma os líquidos encontrados no testemunho não 

podem ser utilizados para um cálculo quantitativo da saturação de água, óleo e gás no 

reservatório. (MOREIRA, 2010, p. 05) 

 

 

Figura 2 – Testemunhos obtidos de campos petrolíferos. 

FONTE: GASPARI, 2003. 

                                                 
1
 Operação de retirada e descida de toda a coluna de perfuração para a substituição de algum 

equipamento. 
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Para a execução das diversas análises na rocha, os testemunhos, que possuem as 

dimensões aproximadas de 0,15m de diâmetro e 1m de comprimento, são serrados ao 

longo do intervalo do reservatório. Este corte em pedaços menores, através de um copo 

serra, gera os plugues que medem aproximadamente 0,03m de diâmetro e 0,06m de 

comprimento. A figura 3 mostra um copo serra. (GASPARI, 2003, p. 05)  

 

 

Figura 3 – Copo serra. 

FONTE: Modificado de MOREIRA, 2010. 

 

Após serem cortados os plugues passam por um acabamento antes de serem 

levados para os equipamentos de medição. Discos de corte abrasivo são utilizados para 

deixar planas as faces frontais do plugue. A figura 4 mostra alguns equipamentos 

utilizados para dar o acabamento nos plugues. (MOREIRA, 2010, p. 29)  

 

 

Figura 4 – Equipamentos para dar acabamento nos plugues de testemunhos. 

FONTE: MOREIRA, 2010. 



7 

 

Para rochas que não possuem boa solidez há uma camisa de metal ou PVC
2
 que 

contorna o plugue com a finalidade de deixá-lo no formato de cilindro. A figura 5 

mostra diversos plugues de rocha consolidada e não consolidada. (GASPARI, 2003, p. 

05)  

 

Figura 5 – Da esquerda para a direita: plugue de rocha consolidada, plugue revestido com metal e plugue 

revestido com PVC. 

FONTE: GASPARI, 2003. 

 

De acordo com MOREIRA (2010, p. 05), os plugues são utilizados para as 

análises de rotina, que estão ligadas diretamente com a porosidade, permeabilidade, 

saturação e litologia
3
. Estas análises fornecem informações importantes sobre as 

características do reservatório em questão, através delas pode-se estimar a produção de 

água, gás e óleo, identificar suas respectivas interfaces, uma estimativa do volume de 

cada fluido produzido também pode ser feita.  

Há também testes complementares que fornecem outras informações sobre as 

características do reservatório. A tabela 1 mostra os tipos de informações que podem ser 

obtidas com as análises de rotina e os testes complementares de testemunhos, estas 

informações estão relacionadas com as suas respectivas aplicações. 

Outro tipo de análise de testemunhos, conhecido como análise especial, tem por 

finalidade obter informações sobre a distribuição de água, gás e óleo no reservatório, 

pressão capilar, permeabilidade relativa, saturação de óleo residual, entre outros. A 

                                                 
2
 Policloreto de polivinila. 

3
 Ciência que estuda os processos de formação das rochas, também conhecido como litificação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
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tabela 2 mostra os dados coletados e suas respectivas aplicabilidades. (MOREIRA, 

2010, p. 06) 

 

Tabela 1 – Análise de rotina e testes complementares de testemunho com suas respectivas aplicações. 

Análise de rotina de testemunho 

Porosidade Capacidade de armazenamento. 

Permeabilidade Capacidade de fluxo. 

Saturações Define a mobilidade dos hidrocarbonetos (zonas produtoras e 

contatos), tipo dos hidrocarbonetos. 

Litologia Características e tipos de rochas (fraturas, camadas, entre 

outros). 

Testes complementares 

Permeabilidade vertical Efeitos de cone e drenagem gravitacional. 

Registro de "core-gamma" de 

superfície 

Identificar seções perdidas de testemunho, relacionar 

testemunhos e registros. 

Massa específica da matriz Ajustar o registro da massa específica. 

Propriedades físico-químicas 

de óleo e água 

Massas específicas, viscosidades, tensão interfacial, 

composição etc. 

FONTE: MOREIRA, 2010. 

 

 

Tabela 2 – Testes de análise especial de testemunho e os seus respectivos dados. 

Testes Estáticos 

Estudo de 

compressibilidade 

Obter as curvas de permeabilidade e porosidade versus pressão. 

Estudo petrográfico Identificação mineral, diagênese, identificação de argila, distribuição 

do tamanho dos grãos, geometria dos poros etc. 

Molhabilidade Determinar o ângulo de contato e índice de molhabilidade 

Capilaridade Obter a curva de pressão capilar versus saturação. 

Teste acústico Propriedades acústicas (velocidade de propagação e coeficiente de 

atenuação). 

Teste elétrico Propriedades elétricas (resistividade e condutividade). 

Testes Dinâmicos 

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

Testes de fluxo Determinar a injetividade e a saturação residual. 

FONTE: MOREIRA, 2010. 
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O capítulo 2 da monografia de MOREIRA (2010, p. 10) aborda os conceitos 

teóricos que são fundamentais para o entendimento dos procedimentos experimentais 

que serão abordados nos capítulos posteriores, estes conceitos são divididos em:  

1) Caracterização das rochas 

2) Propriedades das rochas 

- Porosidade 

- Compressibilidade 

3) Propriedade dos Fluidos 

- Densidade 

- Viscosidade 

4) Propriedades da interação rocha-fluido 

- Permeabilidade 

- Saturação de fluidos 

- Capilaridade 

As propriedades de rochas, dos fluidos e da interação rocha-fluido também são 

abordadas na presente monografia. A caracterização das rochas apresentada por 

MOREIRA (2010) é feita através da divisão em três grupos, que são: rochas ígneas, 

rochas sedimentares e rochas metamórficas. A figura 6 ilustra os três tipos de rochas. 

 

 
Figura 6 – Rochas ígnea (1 granito), sedimentar (2 arenito) e metamórfica (3 quartzito). 

FONTE: MOREIRA, 2010. 

 

De acordo com PRESS et al (2006, p. 117), as rochas ígneas são formadas 

através do resfriamento e consequente solidificação do magma, esta solidificação pode 

acontecer tanto antes do magma alcançar a superfície ou após o magma extravasá-la. As 

rochas ígneas também são conhecidas como rochas magmáticas ou eruptivas, as rochas 
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ígneas escuras são mais ricas em magnésio e ferro, já as mais claras são ricas em silício 

e alumínio. (MOREIRA, 2010, p. 11) 

Segundo PRESS et al (2006, p. 106), as rochas sedimentares são originadas a 

partir de processos físicos e químicos que fragmentam e desintegram a rocha em 

diversos tamanhos, a este processo dá-se o nome de intemperismo. A partir de então as 

partículas fragmentadas são transportadas por um processo conhecido como erosão, que 

é o processo de desprendimento do solo e da rocha, o acúmulo das partículas acontece 

em camadas de sedimentos. 

As rochas metamórficas são aquelas que sofrem modificação na sua 

mineralogia, textura, composição química ou em todos estes parâmetros. Rochas 

magmáticas e sedimentares sofrem alteração através de pressões e temperaturas 

elevadas e mudanças no ambiente químico, com isso, as mesmas se transformam em 

rochas metamórficas. (PRESS et al, 2006, p. 225) 

O terceiro capítulo do trabalho de MOREIRA (2010) começa apresentando 

como as amostras podem ser identificadas, esta apresentação é feita com uma 

subdivisão das rochas metamórficas, ígneas e sedimentares. Alguns tipos de rochas 

ígneas são: (MOREIRA, 2010, p.26; PRESS et al, 2006, p. 118) 

1) Granito – rocha que foi resfriada lentamente na superfície terrestre, sendo 

então uma rocha intrusiva ou plutônica, muito abundante no continente, sua granulação 

é grossa. Nela estão presentes feldspatos, quartzo, biotita e anfibólios. É utilizada como 

brita para concreto, calçamento e pedras ornamentais.  

2) Basalto – rocha extrusiva ou vulcânica, ou seja, foi resfriada rapidamente na 

superfície terrestre, ela é formada partir da lava, tem textura de granulação fina e sua 

aparência é vítrea. É rocha vulcânica mais abundante da Terra, os fundos dos oceanos 

são constituídos por basalto.  

3) Diabásio – rocha subvulcânica, formada através da união dos magmas que 

formaram os basaltos, é utilizada como brita para calçamento. 

Os principais tipos de rochas sedimentares que podem ser encontradas na 

amostra de testemunhos são: (MOREIRA, 2010, p.27; PRESS et al, 2006, p. 195) 

4) Arenito – rocha clástica
4
, sua formação se dá em dunas de ambiente desértico, 

é utilizada para calçamento. 

                                                 
4
 Rocha sedimentar formada pelos fragmentos gerados por intemperismo e erosão de rochas já existentes. 
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5) Calcário – formado a partir de areias e lamas carbonáticas, em casos 

específicos pode ser formado em recifes antigos. É utilizado como matéria prima na 

fabricação do cimento e na fabricação de corretivos para os solos. 

6) Ritmito – formado em lagos próximo a geleiras, trata-se de uma rocha 

clástica. O seu nome tem relação a alternância rítmica de camadas siltosas e argilosas, 

que são respectivamente, claras e escuras. Uma curiosidade é que esta alternância indica 

as estações do ano, é uma rocha utilizada como revestimento para construção civil e 

argila para a fabricação de cerâmica. 

Alguns tipos de rochas metamórficas que podem ser encontradas nos plugues de 

testemunho são: (MOREIRA, 2010, p.27; PRESS et al, 2006, p. 236) 

7) Quartzito – rocha muito dura, derivada dos arenitos ricos em quartzo, é 

utilizada como revestimento. 

8) Mármore – formado a partir da ação da pressão e do calor sobre os calcários e 

dolomitos, é utilizado como matéria prima na fabricação do cimento e na fabricação de 

corretivos para os solos. 

9) Gnaisse – rocha formada por uma grande deformação do granito seguido de 

sua recristalização, o processo ocorre por uma ação de forças tectônicas que acontecem 

em zonas de falhas. É utilizada como brita na construção civil e na pavimentação.  

A figura 7 mostra os nove tipos de rochas apresentadas acima de acordo com 

as suas respectivas numerações. 

Ainda no terceiro capítulo MOREIRA (2010) apresenta os procedimentos 

experimentais para a preparação das amostras, isto abrange todos os procedimentos que 

devem ser realizados antes da determinação das propriedades das rochas e fluidos de 

reservatório, já no quarto capítulo são abordados os procedimentos para medição e 

cálculo das propriedades e alguns procedimentos apenas para demonstração das 

propriedades. Os procedimentos de demonstração não visam à medição das 

propriedades, eles são apenas procedimentos que facilitam o entendimento do conceito 

da propriedade apresentada em questão. 

O presente trabalho também aborda os procedimentos experimentais, os mesmos 

serão divididos em dois capítulos e serão organizados de forma sistemática. 

Experimentos novos serão apresentados, todos eles contendo memoriais de cálculo 



12 

 

seguidos de folhas de dados que auxiliarão na medição dos valores necessários para o 

cálculo das respectivas propriedades. 

 

 

Figura 7 – Tipos de rochas numeradas correspondentes as numerações apresentadas acima. 

FONTE: MOREIRA, 2010. 

 

No quinto capítulo MOREIRA (2010) faz a conclusão do trabalho apresentado. 

Outros dois capítulos são apresentados na presente monografia antes da abordagem dos 

procedimentos experimentais, são capítulos referentes ao planejamento para ter um 

laboratório de acordo com os aspectos de segurança e ao planejamento para aquisição 

de equipamentos para determinação das propriedades de rochas e fluidos de 

reservatório. Este planejamento de aquisição de equipamentos é baseado no estudo feito 

pelo Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal 

Fluminense. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

  

2.1 – PROPRIEDADES DAS ROCHAS 

 

2.1.1 – POROSIDADE 

 

Através da porosidade podemos saber o potencial de uma amostra em armazenar 

fluidos, ela é dentro da engenharia de reservatórios uma das mais importantes 

propriedades das rochas. É definida como a razão entre o volume de vazios (VV) de uma 

rocha e o seu volume total (VT): (ROSA et al, 2006, p. 91) 

   
T

V

V

V
                                                            (1) 

onde o volume de vazios é normalmente denominado volume poroso da rocha que pode 

ser representado também por VP. 

 A porosidade pode ser classificada, de acordo com ROSA et al., como: 

 a) Porosidade absoluta – é a razão entre o volume de vazios pelo volume total 

da amostra. 

 b) Porosidade efetiva – é a razão entre o volume de vazios interconectados pelo 

volume total da amostra. Seu cálculo é de suma importância, pois representa 

quantitativamente o volume ocupado por fluidos que podem sair da amostra. 

 c) Porosidade primária – também chamada de porosidade original, é a 

porosidade que se processou durante a deposição do material sedimentar. 

 d) Porosidade secundária – resultante de alguns processos geológicos 

posteriores a conversão dos sedimentos em rochas.  

 A tabela 3 e a tabela 4 mostram, respectivamente, os valores esperados para as 

porosidades de reservatórios reais e a qualidade da rocha em relação a sua porosidade. 

(MOREIRA, 2010, p. 18) 

 

Tabela 3 – Porosidade de rochas reservatório. 

Tipo de rocha Porosidade 

Arenitos 10 - 40 % 

Calcários e Dolomitas 5 - 25 % 

Argilas 20 - 45 % 
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Tabela 4 – Avaliação qualitativa da porosidade de rochas reservatório. 

Porosidade Qualificação 

Φ < 5 % Insignificante 

5 < Φ < 10% Baixa 

10 < Φ < 20% Boa 

Φ > 20% Muito Boa 

 

2.1.2 – COMPRESSIBILIDADE 

 

É a variação fracional de volume por unidade de variação de pressão. Pode ser 

definida como: (ROSA et al, 2006, p. 95) 

 a) Compressibilidade da rocha matriz: variação fracional do volume sólido por 

unidade de variação de pressão na amostra. 

 b) Compressibilidade total da rocha: variação fracional do volume total da 

amostra por unidade de variação de pressão na mesma. 

 c) Compressibilidade dos poros: também chamada de compressibilidade 

efetiva, é variação fracional do volume poroso por unidade de variação de pressão na 

amostra. Caracteriza-se como o tipo de compressibilidade mais importante na 

engenharia de reservatórios.  Seu cálculo é dado por: (ROSA et al, 2006, p. 96) 

p

V

V
c P

P

f





1
                                                      (2) 

onde Cf é a compressibilidade efetiva e VP é o volume poroso da amostra e p a pressão 

interna na mesma. 

 

2.2 – PROPRIEDADES DOS FLUIDOS 

 

2.2.1 – MASSA ESPECÍFICA 

 

É a razão entre a massa de uma mistura (m) pelo seu volume (V) 

correspondente. Varia de acordo com a pressão e temperatura, sua dimensão no Sistema 

Internacional de Unidades (SI) é kg/m
3
 e lb/ft

3
 no Sistema Inglês de Unidades. O 

cálculo da densidade de uma mistura é dado por: (TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 9) 

V

m
m                                                            (3)

 

onde ρm é a massa específica da mistura. 
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2.2.2 – DENSIDADE 

 

É a razão entre a massa específica de determinado fluido e a massa específica do 

fluido de referência em condições iguais de pressão e em condições de temperatura 

preestabelecidas. O cálculo da densidade de uma mistura líquida (γm) a é dado por: 

(ROSA et al, 2006, p. 55) 

A

m
m




                                                           (4)

 

onde ρm e ρA são respectivamente as massas específicas da mistura líquida e da água 

(fluido de referência para o cálculo da densidade dos líquidos).  

 A Agência Nacional de Petróleo (ANP) do Brasil adota a temperatura de 20ºC 

como a temperatura básica para medição da densidade de líquidos. Sendo assim: 

(ROSA et al, 2006, p. 55) 

C

A

C

m

º

º

20

20

20

20




                                                         (5) 

 O Instituto Americano de Petróleo adotou uma forma de expressar a densidade 

de um líquido ou mistura líquida, tal maneira é explícita em graus API (ºAPI): (ROSA 

et al, 2006, p. 56; TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 9) 

5,131
5,141
60/60


m

O API


                                              (6) 

onde 
60/60

m é a relação entre as massas específicas da mistura e da água, ambas a 60 ºF 

(~15,5 ºC). 

 

2.2.3 – VISCOSIDADE 

 

É a resistência interna de um fluido ao escoamento, esta propriedade é 

diretamente afetada por variações de temperatura e pressão. A variação da viscosidade 

em líquidos e gases reais (pressões elevadas) ocorre de maneira direta, sendo neste caso 

a viscosidade é diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional a 

temperatura. No caso de gás ideal (pressões baixas) a viscosidade é diretamente 
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proporcional a temperatura e inversamente a pressão. (ROSA et al, 2006, p. 59; 

TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 12) 

A viscosidade para uma mistura de gases ideal (µg) é: (ROSA et al, 2006, p. 39) 





cn

i

iig y
1

                                                      (7) 

onde yi é a fração molar de cada componente gasoso e µi é a sua respectiva viscosidade 

à temperatura e à pressão de interesse. 

Já para uma mistura de líquidos a viscosidade (µl) é: (ROSA et al, 2006, p. 59) 





cn

i

iil x
1

                                                       (8) 

onde xi é a fração molar de cada componente líquido e µi é a sua respectiva viscosidade 

à temperatura e à pressão de interesse. 

 

2.3 – PROPRIEDADES INTERAÇÃO ROCHA-FLUIDO 

 

2.3.1 – PRESSÃO CAPILAR 

 

O fenômeno capilaridade ocorre quando dois fluidos ou mais fluidos imiscíveis 

são colocados em contato dentro de meios porosos, na interface dos fluidos há uma 

descontinuidade de pressão responsável por tal fenômeno. A capilaridade acontece 

muito nos reservatórios de petróleo, visto que nos mesmos há a presença de água, óleo 

e/ou gás natural. (ROSA et al, 2006, p. 122; TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 58) 

A interface de contato entre os fluidos imiscíveis nos meios porosos não é tão 

definida, diferentemente se tais fluidos estivessem acondicionados num recipiente, pois 

neste último caso os mais densos ficariam na parte inferior e os de menor densidade na 

parte superior com suas respectivas fases de separação bem definidas. Esta indefinição 

das superfícies de separação (zona de transição) entre os fluidos imiscíveis presente nos 

capilares é definida como fenômenos capilares. (ROSA et al, 2006, p. 122) 

O fenômeno capilaridade tem duas denominações, para os contatos entre um 

líquido e um gás chama-se superficial, para o contato entre dois líquidos é denominado 
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interfacial. Não haverá diferença, para efeitos práticos, entre os dois fenômenos. (ROSA 

et al, 2006, p. 122; TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 58) 

 Os cálculos para a diferença de pressão no capilar são: (TORSAETER e 

ABTAHI, 2003, p. 58) 

AOC PPP                                                         (9) 

 

                                  AGC PPP                                                       (10) 

 

     OGC PPP                                                      (11) 

onde PC é a diferença de pressão no capilar, também chamada de pressão capilar. PA, PG 

e PO são as pressões na interface de água, gás e óleo respectivamente. 

 

2.3.2 – PERMEABILIDADE 

 

É a medida da capacidade de um meio poroso deixar atravessar por ele 

determinados fluidos. No ano de 1856, Henry Darcy através da tentativa de resolução 

do problema de tratamento de água com filtros de areia, observou que a vazão em um 

meio poroso é diretamente proporcional a área atravessada pelo fluido e ao seu 

gradiente de pressão, e inversamente proporcional ao comprimento de percurso do 

fluido e a viscosidade do mesmo. Com isso Darcy propôs que a equação da vazão para 

fluxo horizontal, com fluido monofásico que escoa através de uma amostra do meio 

poroso, de comprimento L e seção reta de área A, pode ser escrita como: (ROSA et al, 

2006, p. 152; TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 73) 

L

PAk
q







                                                     (12) 

onde q é a vazão de fluido, ΔP é o diferencial de pressão aplicada na amostra, μ é a 

viscosidade do fluido e k é a permeabilidade absoluta do meio poroso. 

 A permeabilidade para um único fluido saturante em determinado meio é 

chamada permeabilidade absoluta. Na realidade, os reservatórios de petróleo explorados 

têm mais de um fluido saturante (água, gás e óleo), sendo assim usa-se a definição de 

permeabilidade efetiva referente ao fluido considerado. (THOMAS, 2001, p. 172) 
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 Sabe-se, de acordo com a definição de permeabilidade, que toda rocha 

permeável é porosa, mas nem toda rocha porosa é permeável, visto que os poros da 

mesma podem não ser interconectados ou não permitirem a passagem do fluido por tão 

pequenos que sejam. Uma rocha ideal do ponto de vista da prospecção de petróleo é 

aquela que tenha grande permeabilidade, ou seja, aquela que facilita a chegada do fluido 

ao poço de exploração de petróleo. (MOREIRA, 2010, p. 23) 

 

2.3.3 – SATURAÇÃO DE FLUIDOS 

 

É a razão entre o volume ocupado por determinado fluido (VO,VG,VA) 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) 

A saturação de um determinado fluido pode ser calculada tanto em termos 

fracionais como percentuais, para os cálculos em porcentagem basta apenas multiplicar 

as saturações por 100%. A seguir são mostrados os cálculos em termos de fração: 

(ROSA et al, 2006, p. 101; TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 03) 
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Nas fórmulas acima So, Sg e Sa são respectivamente a saturação do óleo, do gás 

e da água e Vp é o volume poroso da rocha. Das equações acima se pode concluir que: 

(TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 03) 

 

1 ago SSS                                                   (16) 
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CAPÍTULO 3 – LABORATÓRIO SEGURO 

 

3.1 – OS PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA 

 

Antes de começar um determinado experimento é necessário tomar todos os 

devidos cuidados com relação aos materiais que estarão sendo utilizados, estes podem 

de certa forma causar um acidente devido a sua incorreta utilização. Os alunos que 

estiverem realizando um experimento laboratorial se precaver com proteções 

necessárias para a realização do mesmo. 

Dentro deste cenário torna-se fundamental, antes de qualquer experimento, a 

abordagem de aspectos de segurança, pois os mesmos garantem que as atividades 

possam ocorrer com êxito. O presente capítulo abordará então os aspectos de segurança 

dentro de um laboratório voltado para as atividades experimentais. 

Cinco são os princípios básicos de segurança nas atividades experimentais, são eles: 

(LABORATORY…, 2003, p. 6) 

 

 Prática Segura 

É um conceito subjetivo, ele é fundamentado em algumas regras básicas, tais 

como: (LABORATORY…, 2003, p. 6) 

Utilização de óculos de segurança, figura 8, quando estiver trabalhando com 

produtos que possam ser agressivos aos olhos. 

 

 
 

Figura 8 – Óculos de segurança para uso em laboratórios. 

FONTE: http://www.cap-lab.com.br/produtos/gr_30072009_023427_oculos%20lab02.jpg. 

 

http://www.cap-lab.com.br/produtos/gr_30072009_023427_oculos%20lab02.jpg
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Utilização de capa protetora, figura 9, para experimentos envolvendo produtos 

químicos voláteis e perigosos. 

 

 

Figura 9 – Avental para utilização em laboratórios.  

FONTE: http://www.cap-lab.com.br/index.php?pg=detproduto&mn=2&dis=1&cd=1&pro=661. 

 

Rotular os recipientes, de acordo com a figura 10, a fim evitar possíveis 

aproximações de produtos ou objetos que possam causar algum acidente em contato 

com os mesmos.  

 

 
 

Figura 10 – Extintor de incêndio devidamente rotulado.  

FONTE: http://extintor-de-incendio.blogspot.com/2011/04/rotulos-de-extintores-de-incendio.html. 

 

As pessoas que freqüentam o laboratório devem ser capazes de interpretar os 

dados contidos nos rótulos, os resíduos gerados nos experimentos devem ser rotulados 

com informações que contenham os nomes dos responsáveis por sua geração, o seu 

http://www.cap-lab.com.br/index.php?pg=detproduto&mn=2&dis=1&cd=1&pro=661
http://extintor-de-incendio.blogspot.com/2011/04/rotulos-de-extintores-de-incendio.html
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nível de periculosidade, constando se o resíduo é inflamável, corrosivo, reativo, entre 

outros.  (MARINS, 2011, p. 35) 

 

 Preocupação com a segurança de todos 

É de fundamental importância alertar a vizinhança dos possíveis riscos, dos 

possíveis incidentes que possam ocorrer nas proximidades do laboratório. Devem ser 

colocados avisos para notificar todos aqueles que estiverem passando próximo ao local 

do experimento. Não basta apenas pensar na segurança própria, toda a vizinhança 

localizada ao redor do experimento está envolvida também, desta forma todos devem 

estar cientes do que está acontecendo, mantê-los informados e alertados é essencial. 

(LABORATORY…, 2003, p. 6) 

 

 Entender os possíveis perigos associados ao experimento a ser realizado 

É importante conhecer os produtos e materiais que serão usados no experimento, 

não só saber manuseá-los, mas também saber os possíveis potenciais de acidentes que 

cada um deles pode causar. Estes acidentes podem ser causados por equipamentos, por 

produtos químicos, por circuitos elétricos, por infra-estrutura do laboratório. Um 

laboratório seguro tem que ter ventilação adequada, os equipamentos aterrados quando 

necessário, a disponibilidade dos materiais tem que estar de acordo com as normas de 

segurança. (LABORATORY…, 2003, p. 6) 

 

 Saber como agir em caso de emergência 

Na ocorrência de um acidente os integrantes do laboratório no momento devem 

tomar decisões com rapidez, nestas horas o tempo acaba se tornando um inimigo, mas 

mesmo assim deve ser mantida a calma. Quem trabalha no laboratório ou o frequenta de 

forma esporádica, deve ser conhecedor da localização dos equipamentos de segurança, 

das possíveis saídas do laboratório, entre outros. (LABORATORY…, 2003, p. 6) 

 

 Criar um manual de precauções 

             Todos os acidentes devem ser relatados aos órgãos competentes, tais como 

órgãos de segurança ambiental e de saúde. Os acidentes devem ser relatados e 

arquivados em formas de manual servindo como consulta, auxiliando assim na 
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prevenção de novas emergências. A ideia principal deste tópico é de evitar a repetição 

de acidentes e informar a todos os possíveis perigos inerentes a determinadas práticas 

experimentais. (LABORATORY…, 2003, p. 7) 

 

3.2 – NORMAS DE SEGURANÇA 

 

3.2.1 – PRECAUÇÕES PESSOAIS 

   

A prevenção é a melhor forma de evitar um possível acidente no laboratório, 

para isto devem ser tomados alguns cuidados pessoais básicos, tais como: 

(LABORATORY…, 2003, p. 8) 

 Nunca estar sozinho no laboratório, sempre procurar estar acompanhado, é 

preferível executar um experimento em dupla, mesmo que ele tenha que ser executado 

duas vezes para melhor compreensão dos conceitos por ambos os alunos. É sempre bom 

notificar a outras pessoas quando for realizar determinado experimento, em caso de 

algum acidente a procura fica facilitada. 

 Utilizar óculos de segurança para proteger os olhos contra possíveis produtos 

que venha a causar danos à visão. 

 Utilização de máscara a fim de evitar a inalação de materiais nocivos ao 

sistema respiratório. 

 Utilização de macacões de laboratório para não permitir qualquer contato da 

pele com materiais contaminantes. 

 Utilização de luvas adequadas ao tipo de experimento a ser realizado. 

 Ao terminar o experimento lavar as mãos, os braços e o rosto. 

 

3.2.2 – PRÁTICAS DE LABORATÓRIO 

 

Medidas especiais são padronizadas num laboratório com a finalidade de evitar 

um acidente, estas medidas envolvem tanto procedimento de segurança com os 

equipamentos, como com os produtos utilizados. Dentre elas temos: 

(LABORATORY…, 2003, p. 9) 
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a) PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS 

 Rotular os recipientes. 

 Não utilizar produtos químicos de recipientes sem rótulos. 

 Não cheirar qualquer produto químico. 

 Limpar imediatamente de forma adequada qualquer derramamento de produto 

químico. 

 Evitar o contato direto com qualquer produto químico.   

 

b) EQUIPAMENTOS 

 Ter a autorização do responsável adequado para a utilização de determinado 

equipamento. 

 Conhecer os riscos potenciais associados à utilização do equipamento, em caso 

de emergência desligá-lo. 

 Checar todas as conexões elétricas, conferir se os controladores estão livres 

para ligar, desligar e girar se for o caso. 

 Não deixar equipamentos de laboratórios em corredores. 

 

1) Cilindros de gás 

- Alocá-lo de forma segura e estável. 

- Não utilizar uma chama aberta perto de cilindros de gás. 

- Certificar-se antes da utilização do mesmo que não há vazamentos no sistema. 

- Não usar graxa ou outros lubrificantes em bitolas ou conexões dos cilindros. 

- Conhecer as direções para o fechamento e abertura das válvulas. 

- Não colocar garrafas de gás perto de fontes de calor, por exemplo, fornos. 

- Conhecer das propriedades tóxicas do gás que está trabalhando e deixar no 

recipiente notificação dos possíveis perigos.   

- Armazenar oxigênio e gases combustíveis em recipientes separados. 

 

2) Bombas de Vácuo 

- Conferir se o sistema de vácuo tem uma armadilha. 

- Utilizar apenas recipientes que possam suportar a evacuação. 
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- Fechar sempre a válvula (entre o recipiente a vácuo e a bomba) antes de 

desligar a bomba de sucção de óleo para evitar vácuo no sistema. 

- Todas as correias das bombas mecânicas devem ter uma capa de segurança. 

 

3) Destiladores e Condensadores 

- Os possíveis problemas acontecem quando é feita a destilação a vácuo, neste 

caso pode ocorrer superaquecimento e consequentemente a ebulição da substância. 

-  A utilização de um termômetro adicional é fundamental para controlar a 

temperatura do frasco onde está ocorrendo a destilação, o mesmo deve ser colocado na 

parte inferior para informar possíveis anormalidades numa reação exotérmica perigosa. 

- Após o término da destilação o sistema deve ser resfriado lentamente. 

 

4) Fornos de secagem 

Os fornos têm que ser devidamente ventilados para evitar possíveis escapes de 

substâncias voláteis no ambiente do experimento em níveis que possam ser nocivos ao 

ser humano, alternativa é a utilização de um capuz que protege o escapamento de 

substâncias voláteis para a atmosfera. Estas substâncias voláteis tanto podem ser 

perigosas quando inaladas quanto podem ser misturar com o ar numa proporção que a 

torne potencialmente explosiva.  

 

c) TRANSPORTE DOS PRODUTOS QUÍMICOS 

 

Se forem transportados a mão, os mesmos devem estar em recipientes 

adequados para o seu transporte. Tratando de ácido ele deve o recipiente deve ser 

totalmente resistente a quebra e com uma ótima vedação para evitar o derramamento. 

Os produtos químicos não podem ser transportados em recipientes abertos próximos a 

ambientes com elevado número de pessoas, nessas condições eles se tornam 

potencialmente perigosos. 

 

d) ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS QUÍMICOS 

 

           Os produtos químicos devem ser rotulados com o seu respectivo nome, com o 
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nome do proprietário, com a data da compra, com o tipo de perigo que o mesmo pode 

causar e com os procedimentos de emergência a serem tomados caso alguém tenha 

contato direto com o mesmo.  

Além da identificação completa do produto, o mesmo deve ter um espaço de 

armazenamento específico, o cuidado com a sua alocação é de suma importância para 

prevenir acidentes. Os recipientes não devem ser alocados em bancadas pois com isto 

pode correr o risco de serem derrubados, os líquidos inflamáveis devem ser dispostos 

em lugares ventilados e devem ficar afastados de fontes de ignição eu em áreas na quais 

podem entrar em contato com agentes oxidantes fortes. 

 

3.3 – RISCOS QUÍMICOS E SEUS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

 

Neste tópico serão abordadas as possíveis ameaças causadas por determinados 

produtos químicos e os respectivos procedimentos de segurança a serem tomados 

mediante o trabalho com os mesmos. A ideia inicial consiste na leitura da ficha técnica 

do produto, o intuito é de familiarização por parte do responsável pelo experimento com 

o(s) produto(s) químico(s) utilizado(s). (LABORATORY…, 2003, p. 11) 

 

3.3.1 – REAÇÕES QUÍMICAS NÃO ACOMPANHADAS 

 

Evitar ao máximo deixar no laboratório reações químicas sem um 

acompanhamento devido, acontecendo isto, o responsável pelo experimento acaba 

perdendo o poder de controlar um possível acidente, visto que não vai estar presente no 

local, o que poderia ser um problema de fácil contenção acaba se tornando um problema 

de grande escala. (LABORATORY…, 2003, p. 11) 

Os possíveis problemas que podem acontecer com um não acompanhamento de 

uma determinada reação química variam desde uma falta de refrigeração adequada até 

uma possível explosão. Caso seja necessário ausentar-se do recinto é recomendada a 

comunicação a outro utilizador do laboratório que estará presente no horário devido, 

desta forma ele poderá acompanhar a reação de tempo em tempo mesmo que esteja 

fazendo outro tipo de experimento. A ajuda mútua é fundamental em ambientes 

laboratoriais. (LABORATORY…, 2003, p. 11) 
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3.3.2 – TÓXICOS E SEUS RISCOS 

 

Devem ser evitados qualquer tipo de contato direto com os produtos tóxicos, 

sejam eles por ingestão, inalação ou contato com a pele. Toda operação que envolve a 

utilização de produtos tóxicos deve ser acompanhada da utilização devida dos materiais 

de segurança que foram abordados na seção 3.1. Algumas substâncias tóxicas são: 

(LABORATORY…, 2003, p. 11) 

 Hidróxido de amônia. 

 Monóxido de carbono. 

 Cloro. 

 Flúor. 

 Ácido clorídrico. 

 Sulfeto de hidrogênio. 

 Dióxido de enxofre.  

  

3.3.3 – ÁCIDOS E BASES 

 

Por possuírem uma grande variedade de utilização são muitos encontrados em 

ambientes de experimentos. 

 

Os principais perigos são: (LABORATORY…, 2003, p. 11) 

  Queimaduras químicas pelo contato direto com a pele. 

 Inalação de vapores cáusticos. 

 Incêndios ou explosões causadas por reações fortemente exotérmicas que 

ocorrem quando ácidos fortes são diluídos rapidamente. 

 

Os principais cuidados são: (LABORATORY…, 2003, p. 12) 

 Diluir ácidos adicionando-os na água, não adicionar água no ácido. 

 Usar ácidos e bases diluídas sempre que possível. 

 Manter os recipientes de ácidos e bases fortes fechados quando não utilizados. 
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 Lavar com água possíveis respingos de ácidos e bases nos olhos ou na pele por 

15 minutos. 

  

3.3.4 – SOLVENTES ORGÂNICOS 

 

A grande maioria dos solventes são voláteis e nocivos a saúde humana, os seus 

gases são inflamáveis e por isso precauções de segurança devem ser tomadas quando se 

trata da utilização dos mesmos. Alguns tipos de solventes mais conhecidos são: 

(LABORATORY…, 2003, p. 12) 

 Acetona – seus gases são tóxicos e inflamáveis, recomenda-se estar em 

ambientes ventilados com a utilização de óculos de segurança e luvas. 

 Metanol – a inalação de metanol pode causar tontura, falta de ar, pode afetar 

também o sistema nervoso central. Seu manuseio deve ser feito em ambientes 

ventilados com o uso de luvas de neoprene. 

 Benzeno – seus gases são inflamáveis, um envenenamento pode ocorrer apenas 

por uma inalação de pequena quantidade de benzeno por um longo tempo, o mesmo 

pode também ocorrer pela sua absorção através da pele. 

 

 3.4 – ELIMINAÇÕES DE RESÍDUOS QUÍMICOS 

 

Assegurar que os resíduos químicos de laboratório foram devidamente 

coletados, identificados e armazenados para serem descartados de forma adequada de 

acordo com os métodos de segurança previstos. O material não pode ser liberado para 

os sistemas de esgotos, os mesmos podem acabar retornando para a superfície afetando 

diretamente a população, ou até mesmo alguma profissional da área de saneamento 

pode entrar em contato com os resíduos no momento em que estiver inspecionando um 

sistema de esgoto por exemplo. (LABORATORY…, 2003, p. 12) 
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CAPÍTULO 4 – PROJETO DE EQUIPAMENTOS 

 

Neste capítulo serão abordados os planejamentos para as compras dos 

equipamentos do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade 

Federal Fluminense, os mesmos serão feitos em cima de dois conceitos principalmente, 

que são os princípios de viabilidade econômica e técnica. As principais questões que 

envolvem os requisitos técnicos dos equipamentos terão que atender ao objetivo 

acadêmico, os aparelhos não precisam ser de porte comercial, o intuito principal é o 

auxílio no entendimento dos conceitos aprendidos em sala de aula através de 

experimentos de fácil assimilação por parte dos alunos. 

Para compra de determinado equipamento não podem ser vistos somente os 

requisitos técnicos, os preços deles influenciam na sua possível aquisição. Para isto 

antes da compra de qualquer equipamento tem que ser feito um orçamento com todas as 

peças que o integram. Neste aspecto também se analisa a possível cobrança de uma taxa 

de importação, caso o instrumento não seja fabricado no país, esta taxa está diretamente 

relacionada ao transporte da mercadoria e os seus riscos envolvidos até o local de 

interesse. 

Um equipamento economicamente inviável tem que ser substituído por outro 

similar que atenda as mesmas especificações, quando isto acontece tem que ser feito um 

estudo técnico de qual será a melhor forma de substituí-lo. A ideia base é a criação de 

um equipamento similar ao equipamento inviável financeiramente que possua um preço 

muito menor e que tenha as mesmas características técnica. Alguns pedidos de 

orçamento serão mostrados no anexo A do trabalho de forma a dar uma ideia dos preços 

de determinados equipamentos e os seus acessórios necessários, estes preços não 

incluem as taxas de importação do produto.  

 

4.1– EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO CAPILAR 

 

4.1.1 – CPPP-200 

 

É um equipamento de uso universitário com o intuito principal de passar aos 

alunos o conceito de pressão capilar, totalmente voltado para o treinamento em 
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universidades e instituições de ensino num geral. Tem como característica principal a 

capacidade de não necessitar de mercúrio para o seu funcionamento (mais segurança na 

realização da atividade experimental), a figura 11 mostra o CPPP-200. (CORE 

LABORATORIES, 2011) 

 

 

Figura 11 – Equipamento da Core Laboratories CPPP-200 de medição da pressão capilar.  

FONTE: 

http://www.corelab.com/rd/Instruments/images/instruments_images/TeachingInstrumentation/capillarypr

essure[1].gif. 

 

 

4.1.2 – TGC-764 

 

O TGC-764, figura 12, é outro equipamento voltado para o uso universitário 

para medição da pressão capilar. Sua lógica de funcionamento é baseada na 

dessaturação da amostra em pressões que variam até 13,6 atm (200 psi). Suas 

características principais são: (CORETEST SYSTEMS, 2011) 

 

 Determina as características das curvas de pressão capilar até 200 psi. 

 Pode ser usado como uma grande célula de dessaturação, neste caso até 20 

amostras podem ser testadas ao mesmo tempo dependendo do diâmetro das amostras e 

da célula utilizada. 

 



30 

 

 

Figura 12 – Equipamento da Coretest Systems TGC-764 de medição da pressão capilar.  

FONTE: http://www.coretest.com/upload/product/large/1rUBS8_TG.jpg 

 

4.1.3 – ANÁLISE DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA PRESSÃO 

CAPILAR 

 

Após a listagem dos equipamentos para medição da pressão capilar com as 

características disponíveis para o meio acadêmico, tem-se que checar o valor dos 

mesmos e conferir se é viável tê-los do ponto de vista econômico. Muita das vezes não é 

suficiente apenas escolher o equipamento certo, a inviabilidade econômica é um risco 

que pode impossibilitar a obtenção do mesmo.  

Esta questão de inviabilidade de aquisição do ponto de vista econômico é uma 

questão simples convivida por todos diariamente. Muita das vezes ocorre por parte do 

ser humano um apreço por determinado produto, seja ele para o lazer, trabalho, entre 

outros, mas nem sempre é possível a compra do mesmo, o valor do produto pode não 

estar compatível com o seu salário. Sendo assim muita das vezes é válido esperar por 

mais tempo para adquirir o produto, ou então, comprar um produto similar mais barato 

que terá de forma satisfatória o mesmo desempenho que o produto mais caro. 

De acordo com os aspectos abordados acima é necessário fazer um orçamento junto 

a um laboratório de fabricação de equipamento para análise de rochas, tem-se que o 

preço dos aparelhos de medição de pressão capilar é de aproximadamente R$ 60.000,00 

já contemplando todos os acessórios necessários para a sua utilização satisfatória. Este 

valor não está incluindo as operações de importação, ou seja, seu valor real é bem 

maior, desta forma sua aquisição pelo Departamento de Engenharia Química e de 

Petróleo torna-se inviável. 

http://www.coretest.com/upload/product/large/1rUBS8_TG.jpg
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A solução num caso deste é a criação de um equipamento similar capaz de realizar 

o experimento de medição da pressão capilar. Dentro deste contexto tem-se a figura 13 

que mostra uma solução alternativa do laboratório de análises do Departamento de 

Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense. 

 

 

Figura 13 – Sistema de tubos capilares para determinar a pressão de capilaridade.  

FONTE: Laboratório de análises do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da 

Universidade Federal Fluminense. 

 

4.2 – EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA POROSIDADE 

 

4.2.1 – POROSÍMETRO PORG-200 

 

É um equipamento baseado segundo a lei de Boyle, feito especialmente para o 

meio acadêmico, ele tem a capacidade de medir o volume de grãos de determinada 

amostra, com o conhecimento do volume total da amostra é possível o cálculo da 

porosidade da rocha. Suas principais características são: (CORE LABORATORIES, 

2011) 

 Possui 5 discos de calibração. 

 Transdutor de pressão integrado. 

 Matriz para amostras de 1 polegada de diâmetro. 

 Inclui um modelo de cálculo feito numa planilha excel. 

http://www.coretest.com/upload/product/large/1rUBS8_TG.jpg
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Figura 14 – Porosímetro Porg-200 da Core Laboratories.  

FONTE: 

http://www.corelab.com/rd/Instruments/images/instruments_images/TeachingInstrumentation/Porg-

200.jpg. 

 

4.2.2 – POROSÍMETRO DE HÉLIO TPI-219 

 

O TPI-219 é outro porosímetro baseado na lei de Boyle, diretamente voltado 

para a área acadêmica. Suas principais características são: (CORETEST SYSTEMS, 

2011) 

 Câmara suporta amostras de 1 a 1,5 polegadas de diâmetro com até 3 

polegadas de comprimento. 

 Pode ser acoplado a uma célula de confinamento para medição do volume 

poroso sob tensão confinante. 

 Pode possuir uma precisão na massa específica melhor que 0,05 g/cm3 quando 

utilizado com uma balança de precisão. 

 

 

Figura 15 – Equipamento da Coretest Systems Porosímetro TPI-219.  

FONTE: http://www.coretest.com/upload/product/large/DFRcUn_TP.jpg. 

 

http://www.coretest.com/upload/product/large/DFRcUn_TP.jpg
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4.2.3 – ANÁLISE DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA POROSIDADE 

 

O preço médio de porosímetros voltados para o meio acadêmico é de 

aproximadamente R$ 70.000,00, desta forma como já foi visto, o valor real do material 

será bem mais caro do que o valor acima. Como alternativa tem-se a criação de um 

equipamento similar que atende satisfatoriamente aos alunos e os ajuda a entender 

melhor o processo de medição da porosidade de uma amostra e a aplicação dos 

conceitos e cálculos aprendidos em sala de aula.  

A figura 16 mostra uma solução alternativa elaborada pelo laboratório de análises 

do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo. 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 16 – Porosímetro a gás.  

FONTE: Figura modificada de DANDEKAR, 2006. 

 

4.3 – EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA PERMEABILIDADE 

 

4.3.1 – PERMEÂMETRO A GÁS  

 

a) PERG-200 

 

É um permeâmetro baseado na lei de Darcy para a medição da permeabilidade 

do gás na amostra, sua utilização é simples, o que facilita a aprendizagem e 
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entendimento do conceito por parte do aluno. A figura 17 mostra um permeâmetro a gás 

Perg-200. (CORE LABORATORIES, 2011) 

 

 

Figura 17 – Permeâmetro a gás Perg-200 da Core Laboratories.  

FONTE: 

http://www.corelab.com/rd/Instruments/images/instruments_images/TeachingInstrumentation/perg200[1]

.gif. 

b) TKA-209 

 

Faz a medição da permeabilidade do gás (nitrogênio, hélio ou ar) pelo método 

do estado estacionário. Como suas principais características, têm-se: (CORETEST 

SYSTEMS, 2011) 

 

 Aparelho resistente e de longa duração. 

 Dupla faixa de medidores eletrônico fluxo de gás. 

 Medição de permeabilidade variando de 0,1 mD a 10 mD. 

 

 

Figura 18 – Permeâmetro a gás TKA-209 da Coretest Systems.  

FONTE: http://www.coretest.com/upload/product/large/VoZXou_TK.jp. 
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4.3.2 – PERMEÂMETRO LÍQUIDO  

 

a) PERL-200 

 

Permeâmetro líquido baseado na lei de Darcy, sua medição admite que o fluido 

presente na rocha seja incompressível. A figura 19 mostra um permeâmetro líquido 

Perl-200. (CORE LABORATORIES, 2011) 

 

Figura 19 – Permeâmetro líquido Perl-200 da Core Laboratories.  

FONTE: 

http://www.corelab.com/rd/Instruments/images/instruments_images/TeachingInstrumentation/Perl-

200[1].gif. 

 

b) TBP-804 

 

É um equipamento que mede a permeabilidade de até dois líquidos presentes na 

amostra. Dentre suas principais características temos: (CORETEST SYSTEMS, 2011) 

 

 Suporta pressões de até 500 psi. 

 Sistema completo para ensaios de permeabilidade com líquido. 

 

4.3.3 – ANÁLISE DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA 

PERMEABILIDADE 

 

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

R$ 220.000,00 respectivamente. Estes preços incluem os acessórios necessários para a 

execução plena do experimento, nestes valores ainda não estão inclusos possíveis taxas 

para a sua importação.  
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Figura 20 – Permeâmetro líquido TBP-804 da Coretest Systems.  

FONTE: http://www.coretest.com/upload/product/large/GX4yMC_tb.jpg. 

 

Dentro de tal contexto torna-se muito difícil a aquisição de permeâmetros a gás e 

líquido, a partir disto têm-se soluções alternativas, tais como a utilização de um 

permeâmetro a gás modificado com suporte de amostra tipo Hassler que é mostrado na 

figura 21, sua elaboração foi feita pelo laboratório de análises do 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. 

 

Figura 21 – Permeâmetro a gás com célula de Hassler.  

FONTE: Figura adaptada de DANDEKAR, 2006. 



37 

 

4.4 – EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DA MOLHABILIDADE 

 

4.4.1 – CÉLULAS DE AMOTT PARA SATURAÇÃO DE ÓLEO E ÁGUA 

 

Estas células têm a função de fornecer os dados necessários de uma determinada 

amostra para o cálculo do índice de molhabilidade. A figura 22 e a figura 23 mostram as 

células de Amott para saturação de óleo e água respectivamente. Seus principais 

requisitos são: 

 

 Material: Vidro. 

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

 

 

 

Figura 22 – Célula de Amott para saturação de óleo. 

FONTE: Laboratório de análises do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da 

Universidade Federal Fluminense. 

 

 

http://www.coretest.com/upload/product/large/1rUBS8_TG.jpg
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Figura 23 – Célula de Amott para saturação de água. 

FONTE: Laboratório de análises do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da 

Universidade Federal Fluminense. 

 

4.5 – EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DE TESTEMUNHO  

 

4.5.1 – DEAN-STARK ADAPTADO PARA LIMPEZA DE TESTEMUNHOS 

DE ROCHAS 

 

Este equipamento elaborado pelo laboratório de análises do Departamento de 

Engenharia Química e de Petróleo tem a função de extrair do testemunho óleo e água 

nele presente, tal equipamento foi baseado no extrator Dean-Stark, a figura 24 mostra 

um Dean-Stark adaptado. Seus principais requisitos são: 

 

 Material: Vidro. 

 Balão de 1000 ml. 

 

 

http://www.coretest.com/upload/product/large/1rUBS8_TG.jpg
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Figura 24 – Dean-Stark com balão de 1000 ml adaptado para limpeza de testemunho de rochas. 

FONTE: Laboratório de análises do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da 

Universidade Federal Fluminense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coretest.com/upload/product/large/1rUBS8_TG.jpg
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CAPÍTULO 5 – EXPERIMENTOS LABORATORIAIS I 

 

Os capítulos referentes aos experimentos laboratoriais serão divididos em duas 

partes, ou seja, capítulos cinco e seis. Antes da determinação da porosidade e 

permeabilidade é necessário que as amostras de testemunho sejam limpas, de acordo 

com isto, o quinto capítulo será iniciado com a apresentação de experimentos relativos a 

determinação da massa específica dos fluidos, limpeza do testemunho e determinação 

da saturação dos fluidos contidos no mesmo. Para finalizar o capítulo cinco serão 

abordados experimentos para determinação das principais propriedades de 

caracterização da rocha reservatório, que são a porosidade e permeabilidade. O sexto 

capítulo será composto por experimentos relativos a determinação da viscosidade, 

tensão superficial, pressão capilar, molhabilidade e BS&W
5
. As práticas serão feitas de 

forma sistemática a fim de facilitar a compreensão, haverá divisão entre os dados que 

precisam ser fornecidos, os dados que precisam ser calculados, os materiais a serem 

utilizados no respectivo experimento, entre outros. Serão feitos para cada experimento 

uma folha de dados que associada ao conteúdo de cada atividade servirá como um guia 

para a realização satisfatória das práticas experimentais. 

 

5.1 – MASSA ESPECÍFICA  

 

O cálculo da massa específica de determinado fluido pode ser feito através do 

Teorema de Arquimedes, o princípio do teorema é que um corpo imerso totalmente ou 

parcialmente num fluido recebe uma força feita pelo mesmo que tem intensidade igual 

ao peso do fluido deslocado pelo corpo, o nome desta força exercida pelo fluido é 

empuxo (E). (JUNIOR et al, 1999, p. 453) 

Outra forma simples para o cálculo da massa específica pode ser feito a partir da 

sua própria definição, dividindo-se a massa de um determinado fluido pelo volume 

correspondente ocupado pelo mesmo. Um cuidado a ser tomado é no manuseio dos 

equipamentos, ter o máximo de cuidado com os mesmos é fundamental para a 

segurança e para a precisão do resultado.  

 

                                                 
5
 Teor de sedimentos e água presentes no óleo. 
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5.1.1 – DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DE UM FLUIDO COM 

A UTILIZAÇÃO DO DINAMÔMETRO 

 

A figura 25 mostra um modelo do experimento que será visto a seguir, os 

seguintes equipamentos são necessários para o cálculo da massa específica através do 

dinamômetro: (JUNIOR et al, 1999, p. 453) 

 

 Dinamômetro. 

 Recipiente. 

 Fluido de interesse. 

 Cilindro metálico. 

 Paquímetro. 

 

As seguintes etapas são necessárias para a execução do experimento: 

 

1) Medir o volume do cilindro (VC). 

2) Pesar o cilindro utilizando o dinamômetro (PC). 

3) Colocar o fluido de interesse no recipiente. 

4) Mergulhar o cilindro que está anexado ao dinamômetro no fluido de forma 

que o mesmo fique totalmente mergulhado. 

5) Anotar a indicação no dinamômetro (T). 

 

a) VALORES MEDIDOS: 

 

VC – Volume do cilindro. 

PC – Peso do cilindro. 

T – Indicação da tração no dinamômetro quando o cilindro está imerso no fluido. 

 

b) GRANDEZAS ADOTADAS: 

 

Aceleração da gravidade (g) = 9,81 m/s
2
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c) CÁLCULOS: 

 

 Calcular a força empuxo (E) exercida pelo fluido: 

         

TPE C                                                         (17) 

 

 Sabe-se também que: 

gVE Cf ..                                                       (18) 

  onde ρf é a massa específica do fluido.  

 

 Calcular a massa específica do fluido: 

 

gV

E

C

f
.

                                                        (19) 

 

 

Figura 25 – Modelo experimental da medição da massa específica de um fluido com a utilização de um 

dinamômetro. 
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d) FOLHAS DE DADOS 

Volume do cilindro VC 1x10
-4

m
3

Peso do cilindro PC 6 N

Indicação no dinamômetro 

com o cilindro imerso no 

fluido

T 5 N

Aceleração da gravidade g 9,81 m/s
2

Empuxo E 1 N

Massa específica do fluido ρ 1.019,37 kg/m
3

Dados Medidos

Grandezas Adotadas

Dados Calculados

FOLHA DE DADOS 

DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA COM A UTILIZAÇÃO DO DINAMÔMETRO

 

Figura 26 – Folha de dados do experimento de determinação da massa específica com a utilização do 

dinamômetro. 

 

5.1.2 – DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA DE UM FLUIDO COM 

A UTILIZAÇÃO DE UMA PIPETA VOLUMÉTRICA 

 

É um experimento simples que pode ser feito de forma rápida, os materiais 

necessários para o mesmo são: 

 Béquer. 

 Pipeta volumétrica. 

 Fluido de interesse. 

 Balança analítica de precisão. 

 

As etapas necessárias para a realização do experimento são: 

1) Pesar o conjunto béquer e pipeta volumétrica (MC1). 

2) Encher a pipeta volumétrica com o fluido de interesse até a marcação da 

mesma. 

3) Derramar o fluido da pipeta volumétrica no béquer. 

4) Pesar o conjunto béquer contendo o fluido e a pipeta que ainda pode conter 

um fluido restante (MC2). 
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a) DADOS DE ENTRADA: 

 

Volume da pipeta (VP)  

 

b) VALORES MEDIDOS: 

 

MC1  

MC2  

 

c) CÁLCULOS: 

 

 A massa específica do fluido de interesse é calculada por: 

         

P

CC
f

V

MM 12                                                    (20) 

 

d) FOLHAS DE DADOS 

 

Volume da pipeta volumétrica 

de vidro (Quimex)
VP 50 cm

3

Peso do conjunto pipeta e 

béquer
MC1 106,62 g

Peso do conjunto pipeta, 

béquer e fluido
MC2 148,51 g

Massa específica do fluido ρ 0,8378 g/cm
3

Dados de Entrada

Dados Medidos

Dados Calculados

FOLHA DE DADOS 

DETERMINAÇÃO DA MASSA ESPECÍFICA COM A UTILIZAÇÃO DA PIPETA VOLUMÉTRICA

 

Figura 27 – Folha de dados do experimento de determinação da massa específica com a utilização da 

pipeta volumétrica. 
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5.2 – LIMPEZA DO TESTEMUNHO E DETERMINAÇÃO DA 

SATURAÇÃO 

 

5.2.1 – EXTRATOR DEAN-STARK 

 

O extrator Dean-Stark pode ser utilizado tanto para a limpeza do testemunho 

como para a determinação direta da quantidade de água contida no mesmo. Um solvente 

é utilizado para remover a água presente na amostra, ele deve ter um ponto de ebulição 

maior do que a água e menor do que os hidrocarbonetos presentes na rocha, 

normalmente o solvente utilizado é o tolueno. O solvente é aquecido até o seu ponto de 

ebulição, neste momento ele ascende e vaporiza a água presente na amostra, após isto a 

água e o solvente são condensados por um tubo refrigerado que se localiza na parte 

superior do extrator e são coletados por um tubo graduado, a figura 28 facilita a 

compreensão do funcionamento do extrator. (TIAB e DONALDSON, 2004, p. 769) 

 

Figura 28 – Extrator Dean-Stark. 

FONTE: MOREIRA, 2010. 

 

De acordo com MOREIRA (2010, p. 33), para determinar a saturação de óleo, 

água e gás com o destilador Dean-Stark são necessários:  

 Destilador Dean-Stark. 

 Plugue de testemunho. 

 Alicate. 

 Balança analítica. 
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 Solvente. 

 Água. 

 Dessecador. 

 Forno. 

 

Os seguintes procedimentos são adotados: (TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 

07) 

1) Pesar o cartucho, limpo e seco, que abrigará o plugue (MCAR). 

2) Colocar o plugue dentro do cartucho e pesar o conjunto (MCON). 

3) Encher o balão de extração aproximadamente com dois terços de seu volume 

com o solvente, normalmente utiliza-se o tolueno que tem o ponto de ebulição 

aproximado de 111º C. 

4) Colocar e fixar o cartucho contendo o plugue dentro do balão de pescoço 

longo. 

5) Iniciar a circulação de água fria no condensador. 

6) Ligar o aquecedor e regulá-lo de forma que o refluxo do condensador seja de 

algumas gotas de solvente por segundo. 

Observação 1: Extrair até o solvente ficar claro. 

7) Anotar o volume de água coletada no tubo graduado (VÁGUA). 

8) Desligar o aquecimento e o condensador. 

9) Colocar a amostra no forno regulado entre 105º C e 120º C até que o peso da 

mesma pare de variar e armazená-la num dessecador. 

10)  Pesar a amostra seca (MSECA). 

 

a) VALORES MEDIDOS: 

MCAR  

MCON  

VÁGUA  

MSECA 

 

b) CÁLCULOS: 

 Massa dos fluidos removidos, MFLUIDOS: 
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SECACARCONFLUIDOS MMMM                                     (21) 

 

 Massa específica do óleo (ρO) e da água (ρA) são calculados através da 

utilização de outra amostra da mesma rocha. 

 

 Massa da água presente no plugue de testemunho (MÁGUA): 

 

ÁGUAÁGUAÁGUA
VM .                                                (22) 

 

 Massa do óleo presente no plugue de testemunho (MÓLEO): 

 

ÁGUAFLUIDOSÓLEO
MMM                                           (23) 

 

 Volume de óleo (VÓLEO): 

ÓLEO

ÓLEO

ÓLEO

M
V


                                                     (24) 

 

 Volume do plugue (VPLUGUE): 

4

.. 2 LD
VPLUGUE


                                                   (25) 

onde D é o diâmetro L é o comprimento do plugue. 

 

 Volume poroso (VP): 

.PLUGUEP VV                                                     (26) 

onde ϕ é a porosidade efetiva da amostra, o cálculo da porosidade pode ser 

encontrado na seção 5.3. 

 

 Saturação do óleo (SÓLEO):  

P

ÓLEO

ÓLEO V

V
S                                                      (27) 
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 Saturação da água (SÁGUA):  

P

ÁGUA

ÁGUA V

V
S                                                     (28)     

 

 Saturação do gás (SGÁS):     

 

      
ÓLEOÁGUAGÁS

SSS 1                                             (29)         

 

c) FOLHA DE DADOS: 

Massa do cartucho (limpo e 

seco)
MCAR 25,60 g Volume de água VÁGUA 0,79 cm

3

Massa do cartucho com o 

plugue
MCON 59,76 g

Massa da amostra 

seca
MSECA 32,30 g

Massa dos fluidos MFLUIDOS 1,86 g Volume do plugue VPLUGUE 16,96 cm
3

Massa específica do óleo ρo 0,84 g/cm
3 Porosidade φ 0,16 -

Massa específica da água ρa 1,00 g/cm
3 Volume poroso VP 2,71 cm

3

Massa de água MÁGUA 0,79 g Saturação do óleo SÓLEO 0,47 -

Massa de óleo MÓLEO 1,07 g Saturação da água SÁGUA 0,29 -

Volume de óleo VÓLEO 1,28 cm
3 Saturação do gás SGÁS 0,24 -

Dados Medidos

Dados Calculados

FOLHA DE DADOS 

DETERMINAÇÃO DA SATURAÇÃO DE ÓLEO, ÁGUA E GÁS COM O DESTILADOR DEAN-STARK

 

Figura 29 – Folha de dados do experimento de determinação da saturação de óleo, água e gás com o 

destilador Dean-Stark. 

 

5.3 – POROSIDADE 

 

Os valores médios comparativos para a porosidade podem ser baseados em 

associações a sólidos uniformes que estão conectados, por exemplo, o máximo valor de 
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porosidade obtido para um cubo preenchido uniformemente com esferas de acordo com 

a figura 30 vale 0,476. (WU, 1992, p. I-2) 

 

Figura 30 – Distribuição uniforme de esferas no cubo. 

FONTE: WU, 1992. 

 

As seguintes equações são utilizadas para o cálculo da porosidade máxima com 

as características descritas acima: 

3aVC                                                            (30) 

 

6

. 3a
VE


                                                        (31) 

 

6

).6( 3a
VVV ECP


                                             (32) 

 

476,0
6

6








C

P

V

V
                                             (33) 

onde VC é o volume do cubo, VE é o volume da esfera, VP é o volume poroso e ϕ é a 

porosidade. 

Muitos fatores podem afetar o valor da porosidade de um determinado tipo de 

rocha, dentre eles podemos citar como principais: (WU, 1992, p. I-3) 

 

a) FORMATO DOS GRÃOS 

 

A porosidade é inversamente proporcional a uniformidade dos grãos, ou seja, ela 

aumenta a medida na qual a uniformidade dos grãos diminui. 
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b) COMPACTAÇÃO DOS GRÃOS 

 

O aumento da compactação dos grãos de uma determinada rocha faz com que os 

espaços vazios da mesma sejam diminuídos, conseqüentemente ocorre a diminuição da 

porosidade. A figura 31 mostra a relação da porosidade do xisto e do arenito em função 

da profundidade. 

 

Figura 31 – Variação da porosidade do arenito e do xisto em função da profundidade. 

FONTE: Modificado de WU, 1992. 

 

c) TAMANHO DOS GRÃOS 

 

A porosidade diminui à medida que ocorre o aumento do tamanho dos grãos. 

 

d) FRATURAS 

 

As fraturas contribuem para o aumento da porosidade da rocha. 

 

5.3.1 – DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE EFETIVA E ABSOLUTA 

ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO PICNÔMETRO 

 

O cálculo da porosidade efetiva e absoluta através da utilização de um 

picnômetro é bem simples. Para o cálculo das porosidades serão necessários: (TIAB e 

DONALDSON, 2004, p. 788) 
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 Amostras limpas de rocha. 

 Picnômetro de volume conhecido. 

 Líquido (hidrocarboneto ou água). 

 Balança analítica. 

 Balança mecânica com cabos. 

 Triturador. 

 

A primeira parte do experimento consiste no cálculo da massa específica do 

líquido (hidrocarboneto ou água) e do cálculo da massa específica dos grãos da amostra 

de rocha, para esta etapa os seguintes procedimentos são adotados: (TIAB e 

DONALDSON, 2004, p. 788) 

 

1) Encher o picnômetro com o líquido e medir sua massa (MPIC + MLIQ1). 

2) Esvaziar e secar o picnômetro. 

3) Triturar a amostra de rocha para a obtenção de grãos da mesma. 

4) Encher o picnômetro com os grãos obtidos no procedimento 3 até 

aproximadamente a metade da indicação do volume do picnômetro e determinar a sua 

massa (MPIC + MGRÃOS). 

5) Encher o picnômetro contendo os grãos com o mesmo líquido utilizado no 

primeiro procedimento e determinar sua massa (MPIC + MGRÃOS + MLIQ2). 

 

a) DADOS DE ENTRADA: 

 

VPIC – Volume do picnômetro 

SWI – Saturação de água conata 

 

b) VALORES MEDIDOS: 

 

MPIC  

MPIC + MLIQ1  

MPIC + MGRÃOS   

MPIC + MGRÃOS + MLIQ2 



52 

 

c) CÁLCULOS: 

 Massa do líquido do procedimento 1 (MLIQ1): 

 

)()( 11 PICLIQPICLIQ MMMM                                          (34) 

 

 Massa específica do líquido (ρLIQ): 

 

PIC

LIQ

LIQ
V

M 1
                                                       (35) 

 

 Massa dos grãos (MGRÃOS): 

 

)()( PICGRÃOSPICGRÃOS
MMMM                                       (36) 

 

 Massa do líquido adicionado no procedimento 5 (MLIQ2): 

 

)()( 22 GRÃOSPICLIQGRÃOSPICLIQ MMMMMM                           (37)        

 

 Volume do líquido adicionado no procedimento 5 (VLIQ2): 

                                                     

LIQ

LIQ

LIQ

M
V



2

2                                                       (38) 

 

 Volume dos grãos (VGRÃOS):                          

                            

2LIQPICGRÃOS
VVV                                                  (39) 

 

 Massa específica dos grãos (ρGRÃOS): 

 

GRÃOS

GRÃOS

GRÃOS
V

M
                                                   (40) 
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d) FOLHAS DE DADOS 

 

Volume do picnômetro VPIC 10,00 cm
3

Saturação de água

conata
SWI 6,00 %

16,57 g 20,59 g

26,58 g 29,18 g

Massa do líquido MLIQ1 10,01 g
Volume do líquido 

adicionado
VLIQ2 8,58 cm

3

Massa específica do 

líquido
ρLIQ 1,00 g/cm

3 Volume dos grãos VGRÃOS 1,42 cm
3

Massa dos grãos MGRÃOS 4,02 g
Massa específica 

dos grãos
ρGRÃOS 2,82 g/cm

3

Massa do líquido 

adicionado
MLIQ2 8,59 g

FOLHA DE DADOS 

Dados de Entrada

Dados Calculados

DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE EFETIVA E ABSOLUTA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO PICNÔMETRO - PARTE 1

Dados Medidos

MPIC + MGRÃOS

MPIC + MGRÃOS + MLIQ2MPIC + MLIQ1 

MPIC

 

Figura 32 – Parte 1 da folha de dados do experimento de determinação da porosidade efetiva e absoluta 

através da utilização do picnômetro. 

 

A segunda etapa do experimento consiste na utilização de outra amostra do 

mesmo tipo de rocha, através dela será possível a determinação da porosidade efetiva e 

absoluta. Esta etapa envolve os seguintes procedimentos: (TIAB e DONALDSON, 

2004, p. 789) 

1) Secar a amostra e determinar a sua massa (MAMOSTRA). 

2) Saturar a amostra com o mesmo líquido utilizado na primeira parte do 

experimento. 

3) Amarrar a amostra com um fio muito fino. 

4) Prender a amostra através do fio na balança mecânica. 

5) Mergulhar a amostra num copo contendo o líquido utilizado no experimento e 

obter a indicação na balança da massa da amostra imersa (MIM). 
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6) Retirar a amostra do copo e remover cuidadosamente o líquido em excesso, 

após isto calcular a massa da amostra saturada com o líquido (MAMOSAT). 

 

e) VALORES MEDIDOS: 

MAMOSTRA 

MIM  

MAMOSAT  

 

f) CÁLCULOS: 

 Volume dos grãos da amostra (VGRÃOS): 

                                                     

GRÃOS

AMOSTRA

GRÃOS

M
V


                                                  (41) 

 

 Volume total da amostra (VT): 

                                                     

LIQ

IMAMOSAT

T

MM
V




                                                 (42) 

 

 Porosidade absoluta da amostra (ϕA): 

 

T

GRÃOS
A

V

V
1                                                      (43) 

 

 Volume total de poros (VP): 

 

LIQ

AMOSTRAAMOSAT

P

MM
V



)( 
                                           (44) 

 

 Porosidade efetiva (ϕE): 
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WI

T

P
E S

V

V
                                                       (45) 

 

g) FOLHAS DE DADOS 

39,52 g

24,39 g

43,80 g

Volume dos grãos VGRÃOS 14,01 cm
3 Volume total de 

poros
VP 4,28 cm

3

Volume total da 

amostra
VT 19,40 cm

3 Porosidade 

efetiva
ΦE 0,16 %

Porosidade absoluta ΦA 0,28 %

MAMOSAT 

MAMOSTRA

MIM 

FOLHA DE DADOS 

Dados Medidos

Dados Calculados

DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE EFETIVA E ABSOLUTA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO PICNÔMETRO - PARTE 2

 

Figura 33 – Parte 2 da folha de dados do experimento de determinação da porosidade efetiva e absoluta 

através da utilização do picnômetro. 

 

5.3.2 – DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE EFETIVA ATRAVÉS DA 

COMPRESSÃO E EXPANSÃO DE GÁS 

 

O experimento consiste na utilização de um porosímetro a gás, figura 34, o 

cálculo da porosidade se torna possível através do conhecimento da lei dos gases. Para o 

experimento de determinação da porosidade através da expansão e compressão do gás 

são necessários: (TIAB e DONALDSON, 2004, p. 791) 

 Amostra limpa de rocha de volume conhecido. 

 Porosímetro a gás. 

 Cilindro metálico. 

 Paquímetro. 
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Figura 34 – Equipamento para medição da porosidade por expansão/compressão de gás. 

FONTE: Modificado de TIAB e DONALDSON, 2004. 

 

Este experimento é dividido em duas partes, a primeira consiste no cálculo do 

volume das câmaras, para o mesmo são necessários os seguintes procedimentos: (TIAB 

e DONALDSON, 2004, p. 792) 

1) Fechar a válvula entre as duas câmaras e abrir a válvula da câmara 1 para a 

atmosfera (P1= 0,0 kPa). 

2) Permitir gás na câmara 2 até uma pressão (P2A) igual a 413,7 kPa. 

3) Fechar a válvula da câmara 1 que estava aberta para a atmosfera e abrir a 

válvula entre as duas câmaras e anotar o valor da pressão (PFA= 183,869 kPa) 

encontrado. 

4) Medir o volume do cilindro. 

5) Colocar o cilindro de volume conhecido (VC= 25,741 cm
3
) dentro da câmara 

1 à pressão atmosférica e fechar a válvula aberta para a mesma. 

6) Permitir gás na câmara 2 até uma pressão (P2D) igual a 354,541 kPa. 

7) Abrir a válvula entre as duas câmaras e anotar o valor da pressão (PFD= 

183,860 kPa) encontrado. 

 

a) VALORES MEDIDOS: 

P1 – Pressão fixa na câmara 1. 

P2A – Pressão na câmara 2 (sem o cilindro). 
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PFA – Pressão de equilíbrio (sem o cilindro). 

VC – Volume do cilindro. 

P2D – Pressão na câmara 2 (com o cilindro). 

PFD – Pressão de equilíbrio (com o cilindro). 

 

b) CÁLCULOS: 

 Primeira equação do sistema para o cálculo dos volumes do cilindro 1 (V1) e 

do cilindro 2 (V2): 

221121 ..).( VPVPVVP AFA                                             (46) 

 

 A segunda equação do sistema é: 

 

221121 .).().( VPVVPVVVP DCCFD                                   (47) 

 

 Com as duas equações acima se determinam os volumes das câmaras: 

V1 – Volume câmara 1. 

V2 – Volume câmara 2. 

 

A próxima etapa do experimento consiste na utilização da amostra de rocha, os 

seguintes procedimentos são tomados: (TIAB e DONALDSON, 2004, p. 793) 

1) Fechar a válvula entre as câmaras e colocar o testemunho na câmara 1. 

2) Permitir gás na câmara 2 até uma pressão (P2) igual a 413,700 kPa. 

3) Abrir a válvula entre as duas câmaras e anotar o valor da pressão (PF= 

199,783 kPa) encontrado. 

 

c) VALORES MEDIDOS: 

VT – Volume da amostra.
 

 

d) CÁLCULOS: 

 Calcular o volume de sólidos (VS) da amostra utilizando a equação: 

 

221121 .).().( VPVVPVVVP SSF                                     (48) 
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 Porosidade efetiva da amostra (ϕE): 

 

T

S
E

V

V
1                                                        (49) 

 

e) FOLHAS DE DADOS 

 

Pressão fixa na 

câmara 1
P1 0 kPa

Pressão na câmara 2 

(com o cilindro)
P2D 354,5 kPa

Pressão na câmara 2 

(sem o cilindro)
P2A 413,7 kPa

Pressão de equilíbrio 

(com o cilindro)
PFD 183,9 kPa

Pressão de equilíbrio 

(sem o cilindro)
PFA 183,9 kPa

Pressão na câmara 2 

(com a amostra)
P2 413,7 kPa

Volume da amostra VT 18,38 cm
3 Pressão de equilíbrio 

(com a amostra)
PF 199,8 kPa

Volume do cilindro VC 25,74 cm
3

Volume da câmara 1 V1 100,00 cm
3 Volume de sólidos 

(grãos)
VS 14,34 cm

3

Volume da câmara 2 V2 80,00 cm
3 Porosidade efetiva ΦE 0,22 %

FOLHA DE DADOS 

Dados Medidos

Dados Calculados

DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE EFETIVA E ABSOLUTA ATRAVÉS DA COMPRESSÃO/EXPANSÃO DE GÁS

Obs.: O cilindro e a amostra são colocados na câmara 1, porém a referência de mudança da pressão é relativo a câmara 2.

 

Figura 35 – Folha de dados do experimento de determinação da porosidade efetiva e absoluta através da 

compressão/expansão de gás. 

 

5.4 – PERMEABILIDADE 

  

5.4.1 – DETERMINAÇÃO DA PERMEABILIDADE ATRAVÉS DA VAZÃO 

DE GÁS IDEAL 

 

Através da utilização de um permeâmetro a gás como o esquematizado na seção 

4.3.3 associado ao uso de uma célula de confinamento para o testemunho é possível 
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determinar a permeabilidade do gás de forma satisfatória. A utilização de uma célula de 

confinamento auxilia no suporte do plugue de formato cilíndrico, já o uso da camisa de 

borracha contribui para o suporte das pressões aplicadas no testemunho, causando assim 

uma vedação lateral. A figura 36 exemplifica um fluxo linear acontecendo no plugue. 

Os seguintes materiais são necessários para o experimento: (TORSAETER e ABTAHI, 

2003, p. 77) 

 Permeâmetro a gás. 

 Camisa de borracha. 

 Plugue seco e limpo de testemunho. 

 

 

Figura 36 – Fluxo linear de um gás ideal num plugue. 

FONTE: Modificado de TORSAETER e ABTAHI, 2003. 

 

De acordo ROSA et al (2006, p. 108), para um gás compressível temos que a 

vazão Q ao longo de um meio poroso é variável. Para isto temos que usar um valor de 

referência para a vazão, este valor é medido na pressão atmosférica. (TORSAETER e 

ABTAHI, 2003, p. 77) 

a) VALORES MEDIDOS: 

QATM – Vazão de gás medida nas condições atmosférica. 

A – Área da seção reta do plugue. 

P1 – Pressão de entrada. 

P2 – Pressão de saída. 

L – Comprimento do plugue. 

μ – Viscosidade do gás, sua medição é mostrada na seção 6.1. 
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b) CÁLCULOS: 

 A permeabilidade do gás pode ser calculada através da equação: 

         

)(.

....2
2

2

2

1 PPA

PLQ
k ATMATM





                                             (50) 

 

c) FOLHAS DE DADOS 

 

Área da seção reta do plugue A 2,00 cm
2

Pressão de entrada P1 1,5 atm

Pressão de saída P2 1,0 atm

Comprimento do plugue L 4 cm

Viscosidade do gás μ 0,025 cp

Vazão nas condições 

atmosférica
QATM 1,875 cm

3
/s

Permeabilidade do gás k 0,15 Darcy

Dados Medidos

Dados Calculados

FOLHA DE DADOS 

DETERMINAÇÃO DA PERMEABILIDADE ATRAVÉS DA VAZÃO DE GÁS IDEAL

 

Figura 37 – Folha de dados do experimento de determinação da permeabilidade através da vazão de um 

gás ideal. 
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CAPÍTULO 6 – EXPERIMENTOS LABORATORIAIS II 

 

6.1 – VISCOSIDADE 

  

A determinação da viscosidade dinâmica (μ) através da aplicação da lei de 

Newton para fluidos incompressíveis que fluem por um tubo de seção circular em 

condições de regime estacionário é dada pela equação de Hagen-Poiseuille: 

(MOREIRA, 2010, p. 47)   

QL

DP

..128

.. 4



                                                      (51) 

onde ΔP  é o diferencial de pressão ao longo da tubulação de comprimento L, Q é a 

vazão volumétrica do fluido e D é o diâmetro da tubulação. 

 

6.1.1 – DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO 

DO VISCOSÍMETRO DE ROTINA CANNON-FENSKE 

 

O viscosímetro de rotina Cannon-Fenske, figura 38 e figura 39, determina a 

viscosidade de fluidos newtonianos que têm a viscosidade cinemática entre 0,5 e 

100000 mm
2
/s (cp), os viscosímetros possuem tubos capilares com numeração que 

variam de 25 a 70. Os dados das faixas de viscosidade relacionados com a numeração 

dos tubos capilares podem ser vistos de acordo com a tabela 5. (MOREIRA, 2010, p. 

47)   

 

Figura 38 – Viscosímetro de rotina Cannon-Fenske. 

FONTE: http://www.cannoninstrument.com/Images/ProductImages/GlassViscometers/CFR.jpg. 

http://www.cannoninstrument.com/Images/ProductImages/GlassViscometers/CFR.jpg
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Tabela 5 – Viscosímetros Cannon-Fenske. 

Numeração 
Constante de aprox. Faixa de Viscosidade 

Cinemática mm
2
/s (cSt) mm

2
/s

2
  (cSt/s) 

25 0,002 0,5 - 2 

50 0,004 0,8 - 4 

75 0,008 1,6 - 8 

100 0,015 3 - 15 

150 0,035 7 - 35 

200 0,1 20 - 100 

300 0,25 50 - 250 

350 0,5 100 - 500 

400 1,2 240 - 1200 

450 2,5 500 - 2500 

500 8 1600 - 8000 

600 20 4000 - 20000 

650 45 9000 - 45000  

700 100 20000 - 100000 
FONTE: MOREIRA, 2010. 

 

 

Figura 39 – Marcações do viscosímetro de rotina Cannon-Fenske. 

FONTE: http://www.cannoninstrument.com/P10-0100%20CFR%20instructions.pdf. 

 

A constante C dos viscosímetros Cannon-Fenske é determinada a partir dos 

seguintes cálculos: 

 Sabe-se que a viscosidade cinemática é dada por: 

         




                                                            (52) 

http://www.cannoninstrument.com/P10-0100%20CFR%20instructions.pdf
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 A variação de pressão também pode ser dada por: 

hgP  ..                                                      (53) 

 

 A vazão de um fluido no viscosímetro vale: 

t

V
Q                                                             (54) 

onde V é o volume de líquido compreendido entre as marcações E e F do viscosímetro. 

 

 Substituindo a fórmula da viscosidade dinâmica nas três equações acima, tem-

se que: 

tC
VL

thgD
.

..128

.... 4







                                           (55) 

 

 A partir da equação acima se conclui que a constante C é calculada por: 

VL

hgD
C

..128

... 4 



                                               (56) 

 

As seguintes etapas são necessárias para a execução do experimento: 

1) Limpar o viscosímetro com a utilização de solventes adequados, após isto 

passar ar filtrado seco com a finalidade de remover algum solvente restante. 

2) Remover periodicamente, com ácido crômico, possíveis depósitos orgânicos 

alojados internamente no viscosímetro. 

3) Filtrar a amostra de líquido caso a mesma contenha poeiras, fiapos e/ou 

materiais sólidos com uma tela de malha fina. 

4) Introduzir o fluido de interesse no viscosímetro, para isto, inverter o 

viscosímetro e succionar através do tubo L mantendo o tubo N imerso no líquido até 

que a líquido atinja a marcação F. 

5) Limpar o braço N e retorná-lo a posição normal. 

6) Colocar o viscosímetro no suporte e inseri-lo num banho de temperatura 

constante. 

7)  Alinhar o viscosímetro no banho de temperatura constante através da 

utilização de um prumo anexado ao braço L. 
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8) Deixar o conjunto durante 10 minutos e checar a temperatura do banho de 40º 

C e 15 minutos a 100º C. 

9) Succionar o fluido através do tubo N (ou pressionar através do braço L) até 

que seja atingida uma marcação ligeiramente acima da marca E. 

10) Permitir que o fluido escoe livremente pelo viscosímetro. 

11) Medir, com um cronômetro, o tempo (t) que o fluido percorre o trecho da 

marcação E à F. 

12) Repetir os itens 10 e 11 na obtenção de obter um valor com o mínimo de erro. 

 

a) VALORES MEDIDOS: 

Tempo de escoamento de E à F = t 

 

b) CÁLCULOS: 

 A viscosidade cinemática é calculada por: 

tC.                                                          (57) 

 

c) FOLHAS DE DADOS 

Tempo de escoamento t s

Viscosidade cinemática ν mm
2
/s

Dados Medidos

Dados Calculados

FOLHA DE DADOS 

DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DO VISCOSÍMETRO DE ROTINA CANNON-

FENSKE

 

Figura 40 – Folha de dados do experimento de determinação da viscosidade através da utilização do 

viscosímetro de rotina Cannon-Fenke. 

 

6.2 – CAPILARIDADE 

 

É um fenômeno muito importante, através deles é possível saber como ocorre a 

interação entre os fluidos nos meios porosos das rochas presentes nos reservatórios. O 

interior dos reservatórios contém fluidos imiscíveis (óleo, água e gás) que estão em 
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contato direto. Este fenômeno é devido às forças de atração entre as moléculas dos 

fluidos, num recipiente contendo determinado fluido, uma molécula interna é 

igualmente atraída em todas as direções pelas moléculas que estão ao redor, já as 

moléculas de superfície não são, isto ocorre pelo fato delas serem cercadas por 

moléculas de diferentes tipos. A figura 41 mostra as atrações que ocorrem num 

recipiente contendo determinado fluido. (ROSA et al, 2006, p. 122) 

Algumas definições fundamentais para o melhor entendimento do fenômeno da 

capilaridade são: (ROSA et al, 2006, p. 123) 

 Energia total livre de superfície (E) – é a energia requerida para a formação de 

determinada superfície. 

 Energia livre de superfície unitária (ES) – é a energia livre de superfície por 

unidade de superfície. 

 Tensão superficial ou interfacial (σ) – a força que mantém a superfície por 

unidade de comprimento, a mesma é responsável por impedir o rompimento da 

superfície.  

 Força capilar (FC) – força que tende a puxar uma superfície para o centro.  

 Pressão capilar (PC) – é a força capilar por unidade de área de superfície. 

 

 

Figura 41 – Atrações intermoleculares que ocorrendo no fluido colocado em um recipiente. 

FONTE: Modificado de ROSA et al, 2006. 
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6.2.1 – MOLHABILIDADE 

 

Um líquido ao entrar em contato com uma superfície sólida tem a tendência de 

expandir-se ou formar gotículas sobre a superfície de contato. Por definição um líquido 

que molha determinada superfície é um líquido que expande sobre a mesma, já um 

líquido que não molha determinada superfície é aquele que forma gotículas sobre ela. 

(TORSAETER e ABTAHI, 2003, p. 47) 

O ângulo de contato (θ) entre as superfícies pode variar entre 0º e 180º, este 

ângulo é medido de acordo com o fluido mais denso que está em contato com a 

superfície, o fluido mais denso molha preferencialmente a superfície quando o ângulo 

de contato é menor que 90º, já quando o ângulo de contato é maior que 90º o fluido 

menos denso que molha preferencialmente a superfície. A figura 42 mostra uma gota de 

água colocada num recipiente contendo óleo apresentando as tensões interfaciais e o 

ângulo de contato, dentro deste contexto define-se a tensão de adesão como a diferença 

entre as tensões ao longo do sólido, sendo assim a tensão de adesão vale: (ROSA et al, 

2006, p. 126) 

AOAOSASOA  cos.                                     (58) 

onde σSO é a tensão interfacial entre o sólido e o óleo, σSA é a tensão interfacial entre o 

sólido e á água, σAO é a tensão entre a água e o óleo e cosθAO é o ângulo de contato 

entre a água e o óleo. 

 

Figura 42 – Ângulo de contato e tensões interfaciais. 

FONTE: Modificado de ROSA et al, 2006. 
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A ascensão de um determinado fluido num tubo capilar está diretamente 

relacionada a tensão de adesão, ela determina que fluido irá molhar preferencialmente 

um sólido. Tanto a molhabilidade como a tensão de adesão tem a sua variação de 

acordo com os fluidos e sólidos utilizados, a figura 43 exemplifica estas variações. 

(ROSA et al, 2006, p. 127) 

 

 

Figura 43 – Molhabilidade de diversos fluidos nas superfícies sólidas de calcita e sílica. 

FONTE: ROSA et al, 2006. 

 

6.2.2 – MODELO DE TUBOS CAPILARES 

 

Este modelo assemelha-se a distribuição dos fluidos imiscíveis que são 

encontrados nos reservatórios de petróleo, ele é constituído de diversos tubos capilares 

retilíneos e paralelos mergulhados em misturas de fluidos imiscíveis. Os tubos capilares 

pelo fato de possuírem um diâmetro pequeno se assemelham aos poros presentes nas 

rochas reservatório, desta forma o comportamento observado pelos fluidos em contato 

com os capilares é muito semelhante ao ocorrido nos reservatórios. (ROSA et al, 2006, 

p. 128) 

Na figura 44 um capilar de vidro é mergulhado num recipiente contendo água, 

ocorre uma ascensão capilar da água, sabe-se então que a água molha preferencialmente 

ao ar o capilar constituído de vidro. Outra forma de identificar que a água molha o 
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capilar de vidro preferencialmente ao ar é através do ângulo de contato (θ), de acordo 

com a figura 45, que é menor do que 90º. (ROSA et al, 2006, p. 128) 

 

 

 Figura 44 – Ascensão capilar.  

FONTE: Modificado de ROSA et al, 2006. 

 

 

Figura 45 – Ângulo de contato e tensões superficial e interfacial no capilar de vidro. 

FONTE: Modificado de ROSA et al, 2006. 
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Baseado na figura 45 é possível calcular a tensão vertical resultante, que é a 

tensão de adesão (σA), a partir do ponto de encontro entre as tensões superficial e 

interfacial. A figura 46 ilustra a tensão de adesão e o seu cálculo é dado por: (ROSA et 

al, 2006, p. 129) 

 cos.
ÁGUAARÁGUASARSA                                (59) 

 

 

Figura 46 – Tensão de adesão ao longo da parede do capilar de vidro. 

FONTE: Modificado de ROSA et al, 2006. 

 

A tensão de adesão pode ser determinada através de alguns cálculos: (ROSA et 

al, 2006, p. 130) 

 O sistema apresentado na figura 44 encontra-se em equilíbrio, pois as forças 

devidas a tensão de adesão estão em equilíbrio com a coluna de água de altura h 

presente no interior do capilar de vidro, a partir disto tem-se que: 

      

águadecolunadaPesoadesãodeForça                             (60) 
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 A tensão atuante ocorre em todo o perímetro do capilar na superfície de água, 

com isto: 

rxadesãodeTensãoadesãodeForça ..2                           (61) 

onde r é o raio do tubo capilar. 

 

 Com as duas equações acima se tem que: 

 

ÁGUAÁGUAA Vgr ....2.                                             (62) 

onde σÁGUA é a massa específica da água, g é a aceleração da gravidade e VÁGUA é o 

volume de água com altura h no interior do capilar. 

 

 O volume de água vale: 

hrV
ÁGUA

.. 2                                                    (63) 

 

 A tensão de adesão vale: 

2

... hrg
ÁGUA

A


                                                (64) 

 

 De acordo com a figura 44 tem-se que a pressão capilar entre o ar e a água 

vale: 

hgPPP
ÁGUAÁGUAARÁGUAARC ..


                                 (65) 

 

Para um sistema contendo dois líquidos imiscíveis (água e óleo) com densidades 

não desprezíveis, figura 47, o cálculo da ascensão capilar (h) vale: (ROSA et al, 2006, 

p. 131) 

rg
h A

..

.2






                                                     (66) 

onde σA é a tensão de adesão, Δρ é a diferença entre as massas específicas da água e do 

óleo. 
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Figura 47 – Ascensão capilar num sistema com dois líquidos de densidades não desprezível. 

FONTE: Modificado de ROSA et al, 2006. 

 

 A tensão de adesão pode ser calculada por: 

 

OAÓLEOÁGUAA 
  cos.                                           (67) 

onde σÁGUA-ÓLEO é a tensão de interfacial entre a água e o óleo e o θA-O é o ângulo de 

contato entre as interfaces água e a óleo. 

 

 A pressão capilar entre a água e o óleo vale: 

 

hgP
ÓLEOÁGUAC ..


                                            (68) 

 

6.2.3 – DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO CAPILAR E TENSÕES 

SUPERFICIAIS ATRAVÉS DO MODELO DE TUBOS CAPILARES PARA UM 

SISTEMA AR-ÁGUA OU AR-ÓLEO 

 

O experimento é realizado de acordo com o modelo de tubos capilares, a figura 

48 exemplifica o mesmo, um fluido de interesse (água ou óleo) é inserido no 



72 

 

equipamento composto pelos capilares de diâmetros variados e a partir disto cálculos 

são feitos para a determinação das pressões capilares em cada tubo e das suas 

respectivas tensões superficiais. (ROSA et al, 2006, p. 135) 

 

 

Figura 48 – Sistema de tubos capilares ar-fluido. 

FONTE: Modificado de ROSA et al, 2006. 

 

a) VALORES MEDIDOS: 

ρF – Massa específica do fluido, água ou óleo. 

hi – Altura medida nos tubos capilares. 

ri – Raios dos capilares. 

θi – Medição dos ângulos de contato nos capilares. 

b) CÁLCULOS: 

 A tensão de adesão para cada tubo capilar pode ser calculada por: 

 

2

... iiF
i

hrg
                                                   (69) 
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 A tensão superficial para cada tubo capilar vale: 

i

ii

FLUIDOAR





cos
                                                (70) 

 

 A pressão capilar de cada tubo é calculada por: 

 

iFLUIDO

i

FLUIDOAR hgP ..                                           (71) 

 

 

c) FOLHA DE DADOS 

 

Nº do 

capilares
Raios (cm)

Alturas 

medidas 

(cm)

 Âgunlos de 

contato (º)

Massa 

específica 

do fluido

ρFLUIDO 1,00 g/cm
3

1 0,0050 29,40 0

2 0,0100 14,70 0

3 0,0200 7,40 0

4 0,0400 3,70 0

5 0,0500 2,90 0

6 0,0750 2,00 0

7 0,1000 1,50 0

Nº do 

capilares

Pressão 

capilar 

(dina/cm
2
)

Tensão 

superficial 

(dina/cm)

Tensão 

superficial 

média 

(dina/cm)

1 28841 72,10 72,52

2 14421 72,10

3 7259 72,59

4 3630 72,59

5 2845 71,12

6 1962 73,58

7 1472 73,58

FOLHA DE DADOS 

DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO CAPILAR E TENSÕES SUPERFICIAIS ATRAVÉS DO MODELO DE 

TUBOS CAPILARES PARA UM SISTEMA AR-ÁGUA OU AR-ÓLEO

Dados Medidos

Dados Calculados

 

Figura 49 – Folha de dados do experimento de determinação da pressão capilar e tensões superficiais 

através do modelo de tubos capilares para um sistema ar-água ou ar-óleo. 
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6.2.4 – DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO CAPILAR E TENSÕES 

INTERFACIAIS ATRAVÉS DO MODELO DE TUBOS CAPILARES PARA UM 

SISTEMA ÁGUA-ÓLEO 

 

Água e óleo são colocados num recipiente e neles são inseridos os tubos 

capilares conforme a figura 50, com este sistema é possível calcular as pressões 

capilares e as tensões superficiais para tubo. (ROSA et al, 2006, p. 131) 

 

Figura 50 – Sistema de tubos capilares água-óleo. 

FONTE: Modificado de ROSA et al, 2006. 

 

a) VALORES MEDIDOS: 

ρÁGUA – Massa específica da água. 

ρÓLEO – Massa específica do óleo. 

hi – Altura medida nos tubos capilares. 

ri – Raios dos capilares. 

θi – Medição dos ângulos de contato nos capilares. 

 

b) CÁLCULOS: 

 A tensão de adesão para cada tubo capilar pode ser calculada por: 

 

2

... ii
i

hrg



                                                (72) 
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onde Δρ é a diferença entre as massas específicas da água e do óleo. 

 

 A tensão interfacial para cada tubo capilar vale: 

 

i

ii

ÓLEOÁGUA 




cos


                                                (73) 

 

 A pressão capilar em cada tubo é calculada por: 

 

i

i

ÓLEOÁGUA
hgP ..


                                             (74) 

 

c) FOLHA DE DADOS 

Nº do 

capilares
Raios (cm)

Alturas 

medidas 

(cm)

 Âgunlos de 

contato (º)

Massa 

específica 

do fluido

ρÁGUA 1,00 g/cm
3

1 0,0050 32,30 0

Massa 

específica 

do fluido

ρÓLEO 0,75 g/cm
3

2 0,0100 16,10 0

3 0,0200 8,20 0

4 0,0400 4,10 0

5 0,0500 3,30 0

6 0,0750 2,20 0

7 0,1000 1,60 0

Nº do 

capilares

Pressão 

capilar 

(dina/cm
2
)

Tensão 

interfacial 

(dina/cm)

Tensão 

interfacial 

média 

(dina/cm)

1 7922 19,80 19,98

2 3949 19,74

3 2011 20,11

4 1006 20,11

5 809 20,23

6 540 20,23

7 392 19,62

FOLHA DE DADOS 

DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO CAPILAR E TENSÕES INTERFACIAIS ATRAVÉS DO MODELO DE 

TUBOS CAPILARES PARA UM SISTEMA ÁGUA-ÓLEO

Dados Medidos

Dados Calculados

 

Figura 51 – Folha de dados do experimento de determinação da pressão capilar e tensões interfaciais 

através do modelo de tubos capilares para um sistema água-óleo. 
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6.3 – BS&W 

 

Este experimento calcula a quantidade de água e sedimentos presente num óleo 

bruto. Uma centrífuga é utilizada, a mesma é responsável pela separação dos 

sedimentos e água na parte inferior dos tubos. As seguintes etapas são necessárias para a 

realização do experimento: (TIAB e DONALDSON, 2004, p. 871) 

1) Colocar 50 cm
3
 de benzeno industrial nos tubos (fundo de formato cônico) 

graduados da centrífuga e adicionar 50 cm
3
 do óleo de interesse, depois disto misturar 

bem os fluidos. 

2) Fechar os tubos e colocá-los em banho térmico de 120º F por 

aproximadamente 10 minutos. Pré-aquecer a mistura a 140º F caso o óleo contenha uma 

grande quantidade de material ceroso. 

3) Colocar os tubos nos respectivos suportes da centrífuga, os pares de tubo 

ficarão diametralmente opostos, adicionar ou remover pequenas quantidades dos fluidos 

para deixar os tubos no mesmo nível. 

4) Ajustar a rotação da centrífuga de modo que ela tenha uma força relativa no 

mínimo de 600 na ponta dos tubos. Seu cálculo é dado por: 

 

5,0

.265 









d

FCR
RPM                                              (75) 

onde RPM é o número de rotações por minuto, d é o diâmetro de rotação para 

cada par de tubo e FCR é a força centrífuga relativa. 

5) Centrifugar por 10 minutos e medir a quantidade de água e sedimentos 

depositados na parte inferior do tubo. 

6) Aquecer novamente em banho térmico por mais 10 minutos e anotar a 

segunda medição de sedimentos e água depositados. 

7) Se as medições não forem iguais, repetir o procedimento. No máximo quatro 

repetições são necessárias para obter uma convergência nas medições. 

 

a) VALORES MEDIDOS: 

VA&S – Volume de água e sedimentos medidos no fundo do tubo que já é o 

percentual de BS&W. 
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

7.1 – CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente trabalho foi de fornecer informações necessárias do 

planejamento inicial para a montagem de um laboratório de propriedades de rochas e 

fluidos de reservatório e auxiliar no aspecto de utilização do laboratório através do 

desenvolvimento de experimentos laboratoriais. A partir disto foi feito um levantamento 

de toda a bibliografia disponível que fornecesse informações a respeito das propriedades 

das rochas e fluidos de reservatório, dos procedimentos de segurança a serem adotados 

na execução de experimentos, das características de equipamentos didáticos 

fundamentais para execução de determinados experimentos e, por último, os materiais 

quer fornecem atividades experimentais para determinação das propriedades abordadas 

ao longo da presente monografia. 

Os conceitos teóricos aprendidos pelos alunos em sala de aula não são 

suficientes para a plena compreensão de determinados assuntos, dentro de tal aspecto 

torna-se necessário a utilização de ferramentas que facilitem o entendimento de alguns 

temas aprendidos em sala de aula. As atividades experimentais são as ferramentas que 

sendo utilizadas de forma correta ajudam na formação de um futuro bom profissional, 

elas são o primeiro contato físico de possíveis atividades que o graduando irá executar 

depois de formado. 

A execução correta das atividades não depende somente do conhecimento dos 

experimentos em si, as questões de segurança também são importantes para o êxito de 

um procedimento experimental. O aluno tem que ser responsável pela segurança de toda 

sua vizinhança, que inclui o material humano e físico ao redor do laboratório, este tipo 

de responsabilidade ajuda na criação do perfil de um profissional que se sabe aliar a 

obtenção de resultados aos seus riscos envolvidos sem prejudicar o material humano, 

físico e o meio ambiente. 

A aquisição de produtos muita das vezes envolve diversos aspectos, dentre eles o 

econômico e o técnico. Por exemplo, um ótimo equipamento fica inviável de ser 

adquirido caso o seu preço esteja muito alto, ou então, um equipamento é muito barato, 

mas ele não atende as especificações técnicas para a execução de determinada atividade 
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experimental. O saber comprar não envolve apenas adquirir ou não determinado 

equipamento, muitas vezes é necessário a criação de um através da compra de peças 

separadas, desta forma o equipamento fica mais barato e atende as especificações 

técnicas. 

Pode ser visto que para ter êxito em determinado objetivo não se pode apenas 

focar no mesmo, muitos outros aspectos são envolvidos. De acordo com isto a execução 

das atividades experimentais se torna satisfatória quando é aliada aos aspectos da 

segurança (humana, física e do meio ambiente), da viabilidade na aquisição de 

equipamentos e materiais necessários e na boa aprendizagem teórica dos conceitos 

envolvidos.  

 

7.2 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Novos trabalhos de diversos assuntos podem ser baseados na presente 

monografia, como sugestões podem ser citadas: 

 Elaboração de um trabalho baseado na propagação dos erros envolvido nas 

atividades experimentais abordadas no presente trabalho. 

 Criação de ferramentas customizadas para os cálculos das propriedades 

baseadas nas atividades experimentais apresentadas nesta monografia. 

 Criação de uma grade para os alunos de Engenharia de Petróleo incluindo a 

disciplina de Atividades Experimentais. 

 Ampliar o presente trabalho com novos experimentos de acordo com a 

aquisição de novos equipamentos pelo Departamento de Engenharia Química e de 

Petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CORE LABORATORIES. Core Lab Instruments: University Training Equipment. 

Houston, 2011. Disponível em: <http://www.corelab.com/rd/Instruments/teaching/teach 

ing.aspx>. Acesso em: 10 setembro 2011. 

 

CORETEST SYSTEMS, INC. Core Analysis: Teaching Systems. Califórnia, 2011. 

Disponível em: <http://www.coretest.com/core-laboratory-testing-equipment>. Acesso 

em: 10 setembro 2011. 

 

GASPARI, H.C. Relatório Final de Estágio Obtenção de Propriedades Petrofísicas a 

partir de Imagens Petrográficas. Florianópolis: UFSC-CTC-EMC, 2003. 21 p. 

 

JUNIOR, F. R.; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. Os Fundamentos da Física 1. 7. 

ed. São Paulo: Editora Moderna, 1999. 498p. 

 

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY. Laboratory Manual: PetE 216 – 

Petroleum Rock and Fluid Properties. Departament of Petroleum & Natural Gas 

Engineering, Middle East Technical University. Ankara, 2003. 77 p. 

 

MARINS, M. T.. Avaliação do Programa de Gestão de Resíduos Químicos da 

Universidade Federal Fluminense: Estudo de Caso dos Laboratórios de Química Geral 

e Inorgânica. Niterói, 2011. 109 p. Dissertação de Pós-Graduação em Engenharia 

Química – Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense. 

 

MOREIRA, F. P.. Laboratório de Propriedades de Rochas e Fluidos de Reservatório. 

Niterói, 2010. 68 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de 

Petróleo) – Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense. 

 

OLIVEIRA, M. Diamante eclético. Revista Pesquisa, São Paulo, Nov. 2009. Disponível 

em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=3992&bd=1&pg=1&lg=>. Acesso em: 04 

outubro 2011. 

 

http://www.coretest.com/core-laboratory-testing-equipment
http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=3992&bd=1&pg=1&lg


80 

 

PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J.; JORDAN, T.H. Para Entender a Terra. 4. 

ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2006. 656 p. 

 

 ROSA, A. J.; CARVALHO, R. S.; XAVIER, J.A.D. Engenharia de Reservatórios de 

Petróleo. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2006. 808 p. 

THOMAS, J. E. (org.). Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2001. 271 p. 

 

TIAB, D.; DONALDSON, E.C. Petrophysics: Theory and Practice of Measuring 

Reservoir Rock and Fluid Transport Properties. 2. ed. Nova York: Editora Elsevier, 

2004. 889 p. 

 

TORSAETER, O.; ABRAHI, M. Experimental reservoir engineering laboratory 

workbook. Department of Petroleum Engineering and Applied Geophysics, Norwegian 

University of Science and Technology, 2000. 103 p. 

 

WU, C. H.. Petroleum Engineering 311 – Reservoir Petrophysics – Class Notes. 

Department of Petroleum Engineering, Texas A&M University, 1992. 223 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

ANEXO A – ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE 

PETRÓLEO 

 

Tabela A – Proposta de preço de equipamentos para o laboratório de análises do Departamento de 

Engenharia Química e de Petróleo. 

Item Quantidade Descrição Preço 

1 1 
Equipamento de medição da pressão capilar: 

TGC-764 e seus acessórios. 
R$ 58.850,00 

2 1 

Equipamento de medição da porosidade: 

Porosímetro de Hélio TPI-219 e seus 

acessórios. 

R$ 69.250,00 

3 1 
Equipamento de medição da permeabilidade: 

Permêametro a gás TKA-209 
R$ 99.300,00 

4 1 
Equipamento de medição da permeabilidade: 

Permêametro líquido TBP-804 
R$ 219.250,00 

FONTE: Trade Lab New Produtos e Equipamentos para Laboratório Ltda, 2011. 
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