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RESUMO 
 
 

DETERMINAÇÃO DO EFEITO DE ESCALA NA POROSIDADE DE ARENITOS 
ARTIFICIAIS NÃO CONSOLIDADOS E PROJETO DE UM POROSÍMETRO A GÁS 

PARA AMOSTRAS COM DIFERENTES DIÂMETROS 
 
 

Gilmar Pauli Dias 
 
 

Orientadores: Emílio Velloso Barroso, Andrea Ferreira Borges 
 
 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de 
Pós-graduação em Geologia, Instituto de Geociências, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título 
de Mestre em Ciências (Geologia). 
 
 
A porosidade é uma propriedade relevante para a estimativa do volume de fluidos 
armazenados nas rochas. Além disso, tem influência na resistência e na 
deformabilidade dos materiais geológicos. Por estes motivos, sua correta 
determinação é de grande importância para estudos e projetos nas áreas de 
Geologia e de Engenharia. Dentre os diversos métodos existentes para a 
determinação da porosidade, aquele que se utiliza da injeção de gás é o mais 
adequado para materiais geológicos não consolidados (rochas, solos e 
sedimentos). Nesse caso, as amostras devem ser encapsuladas para manter a 
integridade do corpo-de-prova durante o ensaio. Neste trabalho foram 
confeccionadas amostras artificiais formadas pela mistura de grãos com diferentes 
distribuições granulométricas para simular arenitos não consolidados. Os corpos-
de-prova foram ensaiados com diferentes volumes e se observou redução da 
porosidade com o aumento do volume em todos os conjuntos de amostras, 
evidenciando a existência de efeito de escala. Esse fato foi interpretado como 
resultado do próprio encapsulamento e apontou a necessidade de utilização de 
corpos-de-prova com maiores volumes para minimizar esse efeito. Os equipamentos 
disponíveis no mercado são comercializados para amostras com diâmetro único e 
as células que permitem testes em corpos-de-prova com diferentes diâmetros são 
opcionais de alto custo. Por essas razões, apresenta-se o projeto e o protótipo de 
um equipamento versátil e de custo relativamente mais baixo. 
 
Palavras-chave: Porosidade, Porosímetro a gás, Efeito de escala. 
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ABSTRACT 
 
 

DETERMINATION OF THE SCALE EFFECT IN THE POROSITY OF 
UNCONSOLIDATED ARTIFICIAL SANDSTONES AND PROJECT OF A GAS 

POROSIMETER FOR SAMPLES WITH DIFFERENT DIAMETERS 
 
 

Gilmar Pauli Dias 
 
 

Advisors: Emílio Velloso Barroso, Andrea Ferreira Borges 
 
 

Abstract of the MSc Dissertation submitted to the Program of  Graduate Studies in 
Geology, Geosciences Institute of the Federal University of Rio de Janeiro – UFRJ, 
as a part of the requirements to the MSc title in Geology. 
 
 
Porosity is a relevant property for the estimation of volume of fluids stored in rocks. It 
has also influenced on strength and deformability of geological materials. For these 
reasons, its correct determination is of major importance for Geology and 
Engineering studies and projects. Among the several methods for porosity 
determination, the most adequate for testing unconsolidated geological materials 
(rocks, soils and sediments) use gas injection. In this case, the samples must be 
jacketed in order to keep their integrity during the test. In this work, artificial samples 
were manufactured from mixtures of grain with different size distribution to simulate 
unconsolidated sandstones. The samples were tested with different volumes and 
showed porosity decrease with increasing volume in all sets, which clearly indicates a 
scale effect. This was interpreted as a result of the jacketing and pointed to the need 
of using samples of greater volumes to minimize this effect. 
The available equipments are designed for samples with one specified diameter and 
holders for testing samples with different diameters are high cost accessories. For 
these reasons, this work presents a project and the prototype of a versatile 
equipment with relative low cost. 
 
Key-Words: Porosity, Gas Porosimeter, Scale effects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A porosidade é uma propriedade básica de grande interesse em várias áreas de 

conhecimento da geologia e da engenharia, pois corresponde a um índice marcador da 

evolução dos processos geológicos e influencia diretamente no comportamento mecânico de 

rochas e solos e na capacidade de armazenamento de fluidos. 

Na prospecção de hidrocarbonetos, a determinação da porosidade da formação assume 

grande importância por se tratar de uma variável que se encontra presente no cálculo de 

volume de óleo in situ, determinando o rendimento de uma exploração (Lima et al., 2005). 

Além disso, muitas vezes a porosidade efetiva apresenta correlação com a permeabilidade, 

permitindo fazerem-se previsões a respeito da produtividade do reservatório (Ushirobira, 

2004). 

Existem vários métodos para a determinação da porosidade em rochas. Esses métodos 

podem ser classificados como diretos ou indiretos. Os métodos diretos determinam, por meio 

de ensaios em laboratório, a porosidade efetiva em amostras pontuais de rocha. Os métodos 

indiretos avaliam a porosidade total da formação rochosa, por meio da interpretação dos dados 

obtidos na perfilagem geofísica, sendo os mais utilizados para o cálculo os perfis sônicos, de 

densidade e neutrônico (Nery, 1989 apud Jesus, 2004). 

Durante a fase de perfuração do poço, são selecionados trechos em que são retiradas 

amostras (plugues) para a determinação petrofísica direta. Normalmente os dados de 

porosidade efetiva obtida nos plugues são utilizados para auxiliar nas correções dos dados 

fornecidos pela porosidade de perfis. 

Segundo Costa & Schiozer (2002), na fase de exploração e descoberta de um campo, as 

maiores incertezas são provenientes da análise sob uma visão parcial do reservatório, pois se 

utilizam muitos dados indiretos e poucos e esparsos dados diretos. Este fato explica a 

importância da utilização de métodos diretos que determinem a porosidade efetiva de maneira 

mais adequada possível, auxiliando em uma melhor estimativa de volumes de hidrocarbonetos. 
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Dentre os métodos diretos, o que utiliza a técnica de injeção de gás é considerado 

bastante eficiente, sendo a princípio o método que oferece mais vantagens na obtenção da 

porosidade efetiva de rochas, pois proporcionam uma rápida obtenção de resultados e não 

inutilizam a amostra após o ensaio. No entanto, são altíssimos os custos desse equipamento e, 

em geral, são comercializados com apenas uma célula, o que permite a determinação da 

porosidade em corpos-de-prova com apenas o diâmetro específico para a célula, geralmente 

com 1 ou 1½" (2,54 ou 3,81 cm) e alturas de no máximo 14 cm. 

No caso de poços testemunhados, a restrição de volume estabelecida pelos equipamentos 

convencionais, impede a realização de medidas em toda a extensão do testemunho, devido a 

necessidade de corte e usinagem para a redução das dimensões e rugosidades da superfície dos 

corpos-de-prova. Por este motivo, a análise deste material fica limitada a alguns trechos, 

porém nem sempre isto é possível, pois estes registros geralmente são raros e devem ser 

guardados intactos para a realização de outros tipos de análise, o que impossibilita a 

informação referente à variação da porosidade efetiva ao longo dos testemunhos. 

Além disso, aspectos de descontinuidades e heterogeneidades do meio podem fazer com 

que as dimensões dos corpos-de-prova não sejam suficientes para representar o parâmetro de 

forma apropriada. Por esta razão torna-se importante a utilização de equipamentos que 

possibilitem a realização de ensaios em corpos-de-prova com diferentes diâmetros e alturas, 

por conseqüência com diferentes volumes, para a determinação do efeito de escala, 

identificando as dimensões mínimas de amostra necessárias para representar adequadamente a 

propriedade. 

Acredita-se que a determinação da porosidade efetiva em amostras encapsuladas, técnica 

normalmente aplicada em materiais inconsolidados, esteja vinculada a erros que podem gerar 

um aparente efeito de escala devido a condições de suas extremidades. Isto ocorre porque a 

presença da cápsula impede o isolamento adequado da superfície externa da amostra 

permitindo a passagem de gás entre essas duas superfícies, superestimando resultados. Este 

erro é minimizado ao realizar ensaios em amostras maiores, diminuindo a representatividade 

deste efeito. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como principal objetivo identificar o efeito de escala decorrente das 

condições de extremidade geradas pelo encapsulamento / colocação de membranas em arenitos 

não consolidados e livres de descontinuidades. Foram confeccionadas amostras artificiais 

compostas por esferas de vidro com diâmetros e esfericidades conhecidas, permitindo maior 

controle dos corpos-de-prova. Também foi utilizado areia natural peneirada para produzir o 

intervalo de diâmetro desejado. 

A influência da seleção e forma dos grãos nos resultados de porosidade efetiva também 

foi verificada, tendo em vista a realização de ensaios em análogos de arenito confeccionados 

com diferentes composições granulométricas provenientes de misturas. 

Além do estudo sobre efeito de escala e em decorrência dos resultados obtidos, realizou-

se também o projeto e construção de um porosímetro a gás, de baixo custo, com capacidade 

de mensuração em amostras de diferentes diâmetros e alturas, e que possibilite a realização de 

análises referentes ao efeito de escala. O equipamento desenvolvido pode ser de grande 

utilidade em estudos de reservatórios petrolíferos, auxiliando na identificação do volume ideal 

de amostra necessário para representar a porosidade efetiva de rochas, fornecendo dados para 

uma melhor estimativa de volumes de hidrocarbonetos. 

 

1.2. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O conteúdo desta dissertação está dividido em sete capítulos, incluindo o presente, que 

corresponde à introdução da pesquisa desenvolvida, salientando os aspectos de importância e 

principais objetivos. 

O capítulo 2 apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre o conceito de efeito de 

escala e cita exemplos de estudos deste tipo, realizados em outras propriedades. 
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O capítulo 3 também apresenta uma revisão bibliográfica, desta vez visando o conceito 

de porosidade, propriedade foco desta dissertação. Neste capítulo são apresentados os 

aspectos de classificação, os seus influenciadores e a descrição dos principais métodos de 

determinação desta propriedade. 

O capítulo 4 traz a metodologia aplicada para o desenvolvimento do estudo. Esta 

metodologia aborda a etapa de confecção dos corpos-de-prova análogos a arenitos maciços e 

o procedimento experimental adotado para a verificação do efeito de escala aparente 

decorrente dos efeitos de extremidade da amostra devido ao encapsulamento. 

No capítulo 5 são exibidos e analisados os resultados que dizem respeito às imprecisões 

provocadas pelo encapsulamento de amostras e a influência do grau de seleção e forma dos 

grãos, nos resultados de porosidade efetiva. 

No capítulo 6 é apresentado e discutido o projeto do equipamento, e as suas 

especificações técnicas. 

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões obtidas neste estudo e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2. EFEITO DE ESCALA 

 

A determinação das propriedades da rocha sempre envolve incertezas, devido aos 

aspectos de descontinuidades e heterogeneidades do meio geológico, e podem ser amplamente 

influenciados pela escolha dos pontos de amostragem, pela direção considerada e pelas 

dimensões dos corpos-de-prova envolvidos na análise (Cunha, 1990). 

Segundo Cunha (1993), para a aplicação de resultados é necessária a determinação das 

propriedades a partir de um suficiente número de testes, definindo o valor mais provável, o 

desvio da medida e o espalhamento de resultados; ou seja, considerando a distribuição 

estatística. Porém, a utilização de amostras de tamanho reduzido pode não ser suficientemente 

representativa do maciço rochoso como um todo. 

A figura 1 ilustra a definição do efeito de escala, que corresponde à variação de 

resultados obtidos ao realizar ensaios com exemplares de diferentes tamanhos. Esta figura 

mostra a variação de propriedades envolvidas ao aumentar a escala de análise. Aumentando o 

tamanho da amostra, os testes podem envolver desde a rocha intacta, até um material que pode 

ser considerado representativo de toda a massa rochosa. A variação e o espalhamento dos 

resultados com a variação no tamanho da amostra são mostrados no gráfico presente nesta 

figura, de maneira qualitativa, e descrevem o efeito de escala da massa rochosa em relação à 

determinada propriedade. 

De acordo com Sander (1930 apud Natau, 1990), em estudos de efeito de escala, deve-

se atentar primeiramente para a área considerada e as informações sobre os elementos básicos 

mais característicos desta área, como por exemplo, o padrão de fraturamento da massa 

rochosa. Depois se deve levar em consideração o menor volume representativo da massa 

rochosa, calculando o tamanho necessário de uma amostra para a estimativa do parâmetro em 

questão. 

O menor volume que pode ser considerado representativo, para determinada 

propriedade, do comportamento da rocha é chamado de REV (Representative Elementary 

Volume), ou seja, os resultados só podem descrever o comportamento da massa rochosa, se o 

volume da amostra utilizada nos ensaios for igual ou maior que o REV. O REV pode variar 
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significativamente de uma massa rochosa para outra e para a propriedade em consideração 

(Cunha, 1993). 

 
Figura 1 – Representação do efeito de escala (Modificado de Cunha, 1990). 

 

A representação gráfica mostrada na figura 1 define o efeito de escala sob o ponto de 

vista relativo aos aspectos de descontinuidades do meio. Porém, mesmo materiais em nível de 

rocha intacta, pertencentes à mesma formação, podem apresentar resultados diferentes por 

envolverem heterogeneidades. Segundo Cunha (1990), na rocha intacta o efeito de escala 

ocorre basicamente devido a aspectos de heterogeneidades presentes no material, como por 

exemplo: 

 Variação do número de componentes minerais; 

 Variação das características entre os minerais; 

 Diferenças de tamanho entre os componentes; 

 Variação na distribuição geométrica dos minerais e, 

 Distribuição não uniforme dos componentes, gerando maiores concentrações em 

determinados pontos da rocha. 
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O termo efeito de escala não pode ser confundido com transferência de escala. 

Diferentemente do problema de efeito de escala existente ao realizar ensaios que envolvem 

diferentes graus de representatividade do maciço rochoso, a transferência de escala, segundo 

Mihaguti (1994), corresponde a uma técnica responsável pela filtragem de uma malha 

geoestatística, contendo dados petrofísicos refinados, de modo a transferir essas informações 

para escalas que permitam a realização de simulações de fluxo, principal objetivo desta técnica. 

Na literatura são encontrados estudos sobre o efeito escala do ponto de vista da rocha 

intacta e da fratura isolada, com o intuito de entender as variações de resultados provocados 

pelas heterogeneidades presentes, utilizando técnicas de ensaios em laboratório. Também são 

encontrados estudos do ponto de vista do maciço rochoso, que consideram a influência das 

descontinuidades do meio, utilizando técnicas que envolvem ensaios de laboratório em 

conjunto com testes in situ. Alguns trabalhos que abordam o efeito de escala em propriedades 

de resistência, deformabilidade e propriedades hidráulicas são brevemente comentadas a 

seguir: 

 Hoek & Brown (1980 apud Silva & Born, 1993), compilaram uma série de dados 

experimentais de compressão uniaxial em rocha intacta, o que possibilitou a 

identificação da curva de efeito de escala (Figura 2). Esses dados foram 

normalizados através da razão entre a resistência individual de cada amostra de 

determinado diâmetro e a resistência do mesmo material com diâmetro igual a 50 

mm. A curva de efeito de escala, obtida pelos autores, é mostrada na figura, em 

que σc é a resistência à compressão uniaxial, σc50 é a resistência à compressão 

uniaxial de amostras com diâmetro igual a 50 mm e d é o diâmetro do corpo-de-

prova utilizado no ensaio. 

 Bieniawski & Van Heerden (1972 apud Cunha, 1990), reuniram dados relativos a 

estudos de efeitos de escala realizados por diferentes autores, e observaram que, 

em todos os casos analisados, há uma diminuição dos resultados de resistência a 

compressão uniaxial com o aumento progressivo das dimensões do corpo-de-

prova, e a partir de certo volume de rocha esses resultados se tornam constantes, 

o que corresponde ao conceito de REV (Figura 3). 
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Figura 2 – Efeito de escala em ensaios de compressão uniaxial em rochas intactas (Modificado de Hoek & 
Brown, 1980 apud Silva & Born, 1993). 

 

 
Figura 3 – Efeito de escala em ensaios de compressão uniaxial (Modificado de Bieniawski & Van Heerden, 
1972 apud Cunha, 1990). 
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 Cunha & Muralha (1990), realizaram estudos de deformabilidade em ensaios in 

situ e em laboratório, com o objetivo de analisar o efeito de escala, para a 

aplicação em uma fundação de barragem em arco. Os resultados de laboratório 

foram obtidos por ensaios de compressão uniaxial e os resultados de 

deformabilidade in situ, foram determinados por meio de ensaios com macaco 

plano (LFJ)1 e por dilatômetro (BHD)2. Os autores definiram que, para a escala 

de estudo, os resultados utilizando o macaco plano foram os mais apropriados, 

por envolverem um maior volume de rocha, obtendo resultados mais próximos ao 

REV (Figura 4). 

 
Figura 4 – Módulo de deformabilidade versus volume de material testado (Cunha & Muralha, 1990). 

 

 Carlsson et al. (1990), realizaram uma compilação de dados de propriedades 

hidráulicas, fornecidos por testes em poço, em laboratório e in situ com 

diferentes tipos de rocha. Esses resultados foram plotados em um gráfico de 

condutividade hidráulica versus tensão normal (Figura 5), onde observaram 

valores distintos ao envolver ensaios de diferentes volumes. Esses resultados 

distintos refletem o problema relativo ao efeito de escala. 

                                                
1 Ensaio executado em uma fenda feita na parede da rocha, onde são colocadas duas placas de aço soldadas, para a 
aplicação de óleo sob pressão, realizando a medição de deslocamento (Azevedo & Marques, 2002). 
2 O equipamento é inserido em um furo de sondagem e aplica-se uma pressão uniforme sobre a parede do furo que se 
expande (Azevedo & Marques, 2002). 
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Figura 5 – Comparação da condutividade hidráulica com a tensão normal em amostras de vários tamanhos 
(Modificado de Carlsson et al., 1990). 

 

 Samaniego & Priest (1984 apud Cunha, 1990), baseado na simulação de fluxo de 

água em furos circulares de diferentes diâmetros, mostraram que a 

permeabilidade aumenta em função direta com o diâmetro do túnel (Figura 6). 

Isto acontece porque um furo mais largo é cortado por um número maior de 

fraturas. 

 
Figura 6 – Influência do tamanho da escavação no fluxo de águas (Modificado de Samaniego & Priest, 1984 
apud Cunha, 1990). 
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A porosidade é uma propriedade fortemente influenciada pela presença de 

descontinuidades no maciço rochoso. Assim como o estudo sobre o efeito de escala na 

permeabilidade de rochas, citado anteriormente, a porosidade aumenta consideravelmente ao 

se realizar ensaios em corpos-de-prova que englobem fraturas e fissuras contidas no meio 

rochoso. Porém, a verificação do efeito de escala na porosidade efetiva fica limitada a 

pequenas variações de volume de amostra, decorrentes da limitação do equipamento 

convencional. 
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3. POROSIDADE 

 

A porosidade é um parâmetro que expressa o percentual de espaços vazios na massa 

rochosa, que pode ser obtida pela razão entre o volume de vazios (Vv) e o volume total da 

rocha (Vt), conforme a equação 1: 

  100
Vt
Vv%η   (1) 

Principalmente em rochas sedimentares, como arenitos e ruditos, o espaço poroso é 

formado por poros e gargantas (Figura 7), que podem estar preenchidos por fluidos (líquidos 

e/ou gases). 

Poro pode ser definido como uma porção do espaço poroso limitado pelas superfícies 

dos grãos do arcabouço, e por planos localizados onde a área da seção transversal entre dois 

poros atinge um mínimo. Esta região de mínima área é definida como sendo a garganta dos 

poros. Por definição, os poros são maiores que as gargantas que o conectam ao sistema, mas 

em alguns meios porosos os menores poros não são necessariamente maiores que as maiores 

gargantas (Monteiro, 1995). 

Segundo Tiab & Donaldson (2004), os reservatórios de petróleo podem apresentar 

porosidades em uma faixa de 5 a 40%, com maior freqüência em uma faixa de 10 a 20%. 

 
Figura 7 - Espaço intersticial numa rocha clástica (Serra, 1984 apud Rabelo, 2004). 
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3.1. CLASSIFICAÇÃO DE POROSIDADE 

 

Existem vários esquemas de classificação dos tipos de porosidade. As mais utilizadas 

levam em consideração aspectos como a formação dos poros e o seu grau de 

intercomunicação. Quanto à sua formação a porosidade pode ser classificada como primária ou 

secundária (Fraser, 1935 apud Pettijohn, 1975), e quanto ao grau de intercomunicação como 

total e efetiva: 

 Porosidade Primária: Resultante dos processos de sedimentação seja ela intergranular 

ou intragranular (com poros situados entre os grãos ou dentro dos grãos, 

respectivamente). A porosidade primária é de grande importância nos arenitos.  

 Porosidade Secundária: Quando a porosidade provém da ocorrência de um evento 

pós-deposicional que afeta a rocha, como os processos diagenéticos de dissolução ou 

tectônica (Murray, 1960 apud Suguio, 2003). A porosidade cárstica, formada 

principalmente em rochas carbonáticas, e a porosidade de fraturas são exemplos de 

porosidades secundárias.  

Em uma rocha pode ocorrer dupla porosidade. Um exemplo disto é uma rocha com 

porosidade granular cortada por fraturas ou com evidências de dissolução. 

 Porosidade Total: Refere-se ao volume de todos os poros existentes na rocha (Vvt), 

sejam eles interconectados ou não, em relação ao volume total da rocha (Vt). 

 
Vt
Vvt%η   (2) 

 Porosidade Efetiva: Reflete o grau de intercomunicação entre os poros permitindo 

assim a percolação de fluidos (Rabelo, 2004), sendo definida pelo volume de todos os 

poros interconectados (Vvi) em relação ao volume total da rocha (Vt). 

 
Vt
Vvi%η   (3) 
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3.2. ASPECTOS INFLUENCIADORES DA POROSIDADE 

 

Existem diversos fatores que afetam a porosidade das rochas sedimentares, desde o 

momento de sua deposição (porosidade primária) até a ocorrência de eventos pós-

deposicionais (porosidade secundária). 

A porosidade primária é influenciada por aspectos como a disposição espacial, forma e 

grau de seleção dos grãos. 

Após a sedimentação, os efeitos da compactação e da cimentação/dissolução podem 

alterar significativamente a porosidade primária. Segundo Goodman (1989) as rochas mais 

antigas costumam ser menos porosas, por terem sofrido maior exposição a esses efeitos. 

 

3.2.1. Disposição espacial dos grãos 

 

A variação no empacotamento de partículas pode acarretar em alterações bastante 

significativas no valor de porosidade. Esferas de mesmo diâmetro, tocando-se sempre, podem 

ser empacotadas em seis geometrias diferentes (Graton & Fraser, 1935 apud Pettijohn, 1975). 

Conforme visto na figura 8, a porosidade pode variar de 47,64% (caso 1), quando as 

esferas (grãos) encontram-se em uma disposição espacial aberta ou cúbica, a 25,95% (caso 6) 

quando os grãos se dispõem de maneira ortorrômbica ou fechada. 

 
Figura 8 – Possíveis variações de empacotamento de partículas esféricas (Graton & Fraser, 1935 apud 
Pettijohn, 1975). 
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3.2.2. Forma dos grãos 

 

A esfericidade e o arredondamento (Figura 9) dos grãos afetam a porosidade 

intergranular. Quanto maior a esfericidade e o arredondamento dos grãos, menores são os 

valores de porosidade (Chicourel, 1959). 

Esta relação pode ser atribuída ao empacotamento mais fechado nos sedimentos 

compostos por grãos mais esféricos e arredondados (Fraser, 1935 apud Pettijohn, 1975). A 

influência da forma dos grãos nos resultados de porosidade efetiva é discutida nesta 

dissertação. 

 
Figura 9 - Esfericidade e arredondamento (Modificado de Powers, 1953 apud Scholle, 1979). 

 

3.2.3. Grau de seleção 

 

Quanto maior for a seleção da rocha, maior será a porosidade, pois em uma rocha mal 

selecionada os grãos menores ocupam os espaços existentes entre os grãos maiores ocupando 

os espaços vazios (Figura 10). Esta também é uma feição verificada nesta dissertação. 

 
Figura 10 – Grau de seleção (Modificado de Compton, 1962 apud Blatt, 1982). 
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3.2.4. Compactação 

 

Conduz à diminuição de volume e porosidade de rochas, devido ao esforço de 

compressão exercido por materiais superpostos, que envolvem a deformação de intraclastos e 

de minerais lamelares, fraturamento e rotação dos grãos (Chang & Tai, 2003). 

Em geral, este fenômeno é acompanhado pelo rearranjo das partículas sedimentares, 

tendendo a um arranjo ortorrômbico (Figura 8) e pela perda de fluidos intersticiais, como no 

caso de sedimentos pelíticos. 

Com o aumento da profundidade o número de contatos entre os grãos aumenta e a 

natureza dos contatos muda progressivamente de tangencial para curvilíneo (côncavo-

convexa) até os grãos apresentarem-se suturados. A terminologia para o contato entre grãos é 

ilustrada na figura 11. 

Para a quantificação do empacotamento da rocha, Kahn (1956, apud Pettijohn, 1975) 

propôs a obtenção da densidade de empacotamento, ou densidade de compactação, pela 

relação entre a soma de todos os comprimentos dos grãos, medidos em uma linha em seção 

delgada, pelo comprimento total da própria linha (Figura 11), ou seja, quanto mais próximo de 

1, mais compactado o material se apresenta. 

As evidências sugerem que o efeito da compactação é muito mais acentuado sobre 

sedimento argiloso que sobre sedimento arenoso, pois a porosidade das areias diminui pouco 

com a compactação (Figura 12), sendo a maior parte da perda devido à cimentação. 

Diferentemente da perda inicial da porosidade em sedimentos argilosos, que é devida 

principalmente à compactação (Sippel, 1968 apud Suguio, 2003). 
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Figura 11 – Tipos de contatos de grãos que podem indicar o grau de compactação sofrido pela rocha 
(Modificado de Pettijohn, 1975). 

 

 
Figura 12 – Relação entre porosidade e profundidade de soterramento (Modificado de Selley, 1976 apud 
Suguio, 2003). 
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3.2.5. Cimentação e dissolução 

 

A cimentação corresponde ao processo diagenético associado à precipitação química de 

diversas substâncias, que preenchem os poros de sedimentos, diminuindo os valores de 

porosidade no material. Entre vários tipos de cimentos, a sílica é um dos mais comuns, assim 

como cimentos calcíticos, limoníticos e hematíticos (Suguio, 2003). 

Os sedimentos carbonáticos são bastante susceptíveis à dissolução (Figura 13), levando à 

remoção de conchas e outros fragmentos esqueletais e ao conseqüente aumento de porosidade 

(Suguio, 2003). Porém, segundo Chang & Tai (2003), a sobrecarga sedimentar pode gerar a 

dissolução dos grãos do arcabouço em seus pontos de contato, formando grãos suturados 

(Figura 11). Este fenômeno auxilia na diminuição da porosidade e é freqüentemente 

encontrado em calcários e arenitos. 

 
Figura 13 – Rocha carbonática em que os poros foram totalmente preenchidos por cimento e, posteriormente, 
os grãos (em azul) se dissolveram formando porosidade móldica (De La Rosa, 2005). 

 

 



 19 

 

3.3. MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE 

 

Como mencionado no capítulo 1, existem vários métodos de determinação da porosidade 

em rochas. De acordo com o seu princípio, os métodos podem ser classificados como indiretos 

ou diretos. Cada método apresenta suas especificidades e limitações. 

 

3.3.1. Métodos Indiretos 

 

Determinam a porosidade total baseados em dados providos de perfis geofísicos, 

podendo também utilizar dados sísmicos (empilhados ou pré-empilhados). No caso de perfis 

geofísicos, as ferramentas que medem características como a microrresistividade, o 

magnetismo nuclear e a ressonância magnética podem ser utilizados para a determinação da 

porosidade total da rocha (Ushirobira, 2004), porém são mais utilizados os perfis sônicos, de 

densidade e neutrão. 

 

3.3.1.1. Perfil sônico (DT) 

 

Mede a velocidade de propagação de um pulso sonoro compressional (onda P) na 

formação, calculada a partir do tempo que essa onda leva para atravessar certa espessura dessa 

formação (Asquith & Gibson, 1982 apud Rabelo, 2004). Esta onda é gerada em um 

transmissor e registrada em dois receptores distintos. Os receptores são instalados na sonda a 

uma distância de 1 pé, e medem a diferença de tempo das primeiras chegadas neles. Desse 

modo, somente refrações nas litologias são registradas, excluindo-se as reflexões (Jesus, 

2004). 

A porosidade pode ser derivada do intervalo de tempo de trânsito por meio de uma 

relação empírica de tempo médio pela equação de Wyllie:  
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maf

malog
sônico

ΔtΔt
ΔtΔtΦ




  (4) 

Onde Фsônico é a porosidade derivada do perfil sônico, ∆tlog é o intervalo de tempo de 

trânsito da formação, ∆tf é o intervalo de tempo de trânsito do fluido e, ∆tma é o intervalo de 

tempo de trânsito na rocha matriz. Isto sugere que quanto maior o tempo de propagação da 

onda, maior a porosidade. 

A velocidade nos fluidos que preenchem os poros não varia apreciavelmente quando o 

fluido é um líquido, por essa razão ∆tf = 189 µs/ft (620 µs/m) é comumente usado quando o 

valor real é desconhecido. Já o parâmetro ∆tma varia consideravelmente entre rochas diferentes, 

portanto, a litologia deve ser conhecida, para que se obtenha uma estimativa confiável da 

porosidade (Brock, 1986 apud Rabelo, 2004). 

Segundo Ushirobira (2004), a aplicação da equação de tempo médio é limitada a um 

modelo simples, pois pressupõe que a rocha é isotrópica, saturada, com alta pressão efetiva, 

com porosidade primária e com as proporções mineralógicas proporcionalmente distribuídas. 

Como a equação de tempo médio nem sempre apresenta bons resultados na prática, 

utiliza-se uma transformação empírica baseada em comparações do tempo de trânsito do perfil 

sônico observada na prática com medidas independentes de porosidade. Essa transformação 

empírica é feita pela seguinte equação: 

 
log

ma- log
sônico

Δt
ΔtΔtCeΦ   (5) 

Onde, a constante Ce varia entre 0.6 e 0.7, a depender do caso. Para o caso de 

reservatório saturado de gás utiliza-se 0.6. 
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3.3.1.2. Perfil de densidade (RHOB) 

 

A medição da densidade é realizada pela transmissão de raios gama, utilizando uma fonte 

radioativa (Pottker & Appoloni, 2001) e dois detectores. A fonte de raios gama bombardeia as 

paredes do poço e os detectores lêem a chegada de raios gama difratados pela seção de rocha 

atravessada (Netto, 1978), onde a mudança de intensidade do feixe de raio gama original é 

função da mudança de densidade eletrônica das rochas. Quanto mais densa for a formação, 

menor a intensidade de radiação do detector e vice-versa (Tatagiba, 2005). 

A densidade volumétrica de uma formação pode ser convertida a porosidade através da 

equação 6, em que devem ser conhecidas a densidade do fluido e a densidade da rocha matriz 

(Rabelo, 2004). 

f- ma

b - ma
dens.

ρρ
ρρ

  (6) 

Onde Фdens. é a porosidade derivada do perfil de densidade, ρb é a densidade volumétrica 

da formação, ρma é a densidade da rocha matriz e, ρf  é a densidade do fluido. 

O principal fator de incerteza para esta medida está relacionada à aplicação exata dos 

valores de densidade da matriz, pois dificilmente uma determinada litologia possui composição 

constante ao longo de uma espessa camada (Lerche, 1997 apud Lima et al., 2005). 

Outra fonte de incerteza está relacionada ao fluido, que apresenta relação direta com a 

concentração de cloreto encontrado na água de formação, entretanto em escala de reservatório 

a incerteza relacionada a esta variável pode ser considerada desprezível. Existe também a 

incerteza da medição obtida no aparelho, que geralmente é considerada como 5% (Hearst & 

Nelson, 1985 apud Lima et al., 2005). 
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3.3.1.3. Porosidade neutrônica (PHIN) 

 

Neste método, uma fonte radioativa emite nêutrons em alta energia para a formação, os 

quais penetram nas camadas adjacentes ao poço. Através de colisões elásticas, os nêutrons 

perdem parte da energia com que foram emitidos, até atingir o nível termal de equilíbrio com o 

ambiente (Jesus, 2004). 

A quantidade de energia perdida por colisão depende da massa do núcleo com o qual o 

nêutron colide. A maior quantidade de energia perdida ocorre quando o nêutron colide com 

um núcleo de massa praticamente igual, ou seja, um núcleo de hidrogênio. 

Essa perda de energia reflete na diminuição de velocidade do nêutron, ou seja, quanto 

maior a quantidade de hidrogênio, mais rápida será a perda de energia. A resposta da 

ferramenta depende da quantidade de hidrogênio na formação (Ushirobira, 2004). 

Segundo Rabelo (2004), as rochas cujos poros possuem água ou óleo, o método reflete a 

quantidade de poros com fluidos, mas em casos em que os poros estão preenchidos por gás em 

maior quantidade do que óleo e água haverá uma redução no valor da porosidade neutrônica, 

pois a concentração de hidrogênio no gás é menor que na água ou no óleo. 

 

3.3.2. Métodos Diretos 

 

Determinam a porosidade efetiva da rocha, por meio de ensaios de laboratório. Dentre os 

métodos existentes, os mais conhecidos e utilizados são os métodos de análise em lâminas 

petrográficas, saturação a água, deslocamento de mercúrio e injeção de gás. 

A análise de lâminas pode ser realizada utilizando o método de contagem de pontos ou 

por meio de análise de imagens digitais. 
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3.3.2.1.  Contagem de pontos em lâminas delgadas 

 

Para a confecção das lâminas, as rochas são impregnadas a vácuo, utilizando resina com 

corante azul (Figuras 13 e 15a), para realçar o espaço poroso, e posteriormente são cortadas e 

polidas (Cesero et al., 1989). 

Neste método, a medida de porosidade é realizada pela contagem de pontos, em 

microscópio petrográfico, deslocando a lâmina em intervalos de igual espaçamento de forma 

que todos os pontos da lâmina tenham a mesma chance de estar sob o cruzamento dos 

retículos da ocular (Netto,1978). 

A medida consiste numa contagem simples de poro versus não-poro, onde a porosidade 

é determinada pela relação entre o número de pontos contados como poros nas travessias (P) e 

o número total de pontos (N), conforme abaixo: 

100N
P(%)ηlâmina   (7) 

Esse método tem a vantagem de permitir o relacionamento da porosidade com outros 

atributos litológicos medidos na mesma lâmina, sendo assim, um método muito utilizado.  

É considerada uma técnica demorada e maçante e tem como inconveniente o fato da 

ocorrência do escurecimento dos poros pequenos que podem ser confundidos com outros 

constituintes sólidos da amostra de rocha (Azevedo & Marques, 2002), além disso, este 

método não permite a medida dos microporos presentes. Por estes motivos, os valores de 

porosidade obtidos por métodos ópticos são, normalmente, menores do que os obtidos por 

outros métodos diretos (Gaspari et al., 2004). 

Outra possível imprecisão associada ao método é o fato de os valores obtidos de uma 

amostra plana serem considerados como representativos da porosidade da rocha em três 

dimensões (Netto, 1978). 
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3.3.2.2. Análise de imagens digitais (AI) 

 

Esta técnica permite a utilização de imagens de lâminas provenientes de microscópio 

petrográfico ou de microscópio eletrônico de varredura (MEV). Nela, as imagens provenientes 

de uma câmera, são transferidas para um computador e melhoradas, com a finalidade de 

aumentar o contraste e intensificar os limites e bordas de seus componentes. 

Em seguida, essas imagens são enviadas e processadas em um software analisador de 

imagens, que permite a alocação de cada pixel da imagem em intervalos entre 0 a 255 

tonalidades de cinza, onde o valor 0 corresponde ao preto e o valor 255 corresponde ao 

branco (Anjos et al., 1995). De acordo com Ruzyla (1986), os valores atribuídos aos pixels 

são classificados como poros ou grãos/cimento, por meio da seleção dos limites dos intervalos 

de tons de cinza, pela técnica de tentativa-e-erro, que representam as feições ou fases de 

interesse, resultando na geração de uma imagem binária (Figuras 14 e 15). 

O software analisador de imagens possibilita o cálculo da área porosa (AP) e da área 

total (AT) da imagem binária, e determina a porosidade efetiva pela razão entre esses dois 

valores, conforme a equação 8. 

100AT
AP(%)ηAI   (8) 

A análise quantitativa de imagens, por meio de sistemas computadorizados, possibilita 

uma rápida determinação da porosidade e de aspectos como, por exemplo, tamanho, forma e 

distribuição dos poros. 

Segundo Gaspari et al. (2004), para cada lâmina petrográfica é necessário um conjunto 

de imagens, cujo número deve ser definido em função da resolução utilizada, procurando-se 

obter uma representatividade de 85 a 90% da lâmina. 

Assim como no método de contagem de pontos, os valores de porosidade obtidos por 

esta técnica são normalmente menores do que os obtidos pelos outros métodos diretos. Esta 

relação é explicada pelo fato do método não contabilizar os microporos, devido a escala das 

imagens. 

Vale a pena ressaltar que esses resultados são obtidos de análises bidimensionais, sem 

levar em consideração a geometria tridimensional do poro, o que pode acarretar em equívocos. 



 25 

 

Porém, são conhecidos alguns modelos estatísticos que visam a geração de uma reconstrução 

tridimensional do sistema poroso utilizando uma série de imagens bidimensionais, obtidas de 

trechos sucessivos da rocha, mas não correlacionadas entre si (Roberts, 1997). 

 

Figura 14 – Etapas necessárias para a geração de uma imagem binária a partir de uma imagem digital 
(Modificado de Ruzyla,1986). 
 

 
Figura 15 – Exemplos de imagens de lâmina de arenito (Bueno et al., 2002): (A) imagem original obtida pelo 
microscópio petrográfico, com os poros preenchidos por resina azul; (B) imagem correspondente binarizada. 
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3.3.2.3. Método de saturação em água 

 

Existem várias formas de calcular a porosidade efetiva de rochas pelo método de 

saturação em fluidos. Normalmente as amostras são embebidas em água, porém podem ser 

utilizados vários tipos de líquidos (Chicourel, 1959). 

Uma das formas de determinação é baseada nas seguintes relações matemáticas: 

Vt
Vw

Vt
Vvη   (9) 

Em que Vw é volume de água que preenche os poros, supondo uma saturação de 100%. 

Sabendo que: 

ρw
MsMsat

ρw
MwVw 

  (10) 

Em que Mw é a massa da água contida nos poros, ρw é a massa específica da água, Msat 

é a massa da rocha saturada e Ms é a massa seca. De acordo com a relação entre as equações 9 

e 10 é obtido: 

wVt
MsMsatη




  (11) 

Sabendo que: 

ρsubρsatρw   (12) 

Em que ρsat é massa específica saturada e ρsub é a massa específica submersa, esta 

equação é relacionada com a equação 11, formando: 

 Vtρsubρsat
MsMsatη




  (13) 

Como ρ=M/V: 

MsubMsat
MsMsatη




  (14) 

Com esta equação é possível determinar diretamente a porosidade efetiva da rocha, 

seguindo os seguintes procedimentos: 

A amostra é saturada por imersão em água e submetida a vácuo, em um dessecador, e é 

pesada várias vezes até obter um peso constante, para a confirmação de que a amostra está 

saturada. Após a saturação, a amostra é pesada, determinando-se a massa saturada da amostra 

(Msat). 
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Após esta medida, a amostra é colocada em uma cesta, ligada na parte inferior da 

balança por um gancho, dentro de um recipiente com água para a medida da massa submersa 

(Msub). 

Em seguida a amostra é seca em uma estufa a 105°C, inicialmente por 24 horas, e pesada 

várias vezes até atingir valores constantes confirmando a total secagem da amostra. Após 

atingir a secagem, a amostra é pesada, determinando-se a massa seca (Ms). 

Esse método não é adequado para rochas que se desagregam em presença de fluido, 

como arenitos pouco cimentados. Além disso, pode ocorrer a dissolução de sais existentes nos 

poros da rocha, que pode provocar uma medida de porosidade mais elevada que a real. A 

presença de argilominerais expansivos pode não permitir a medida da porosidade devido a 

desagregação da rocha. 

 

3.3.2.4. Injeção de Mercúrio 

 

Segundo Gouvea (2006), a técnica baseia-se no fato de que o mercúrio se comporta 

como um fluído não-molhante, pois apresenta ângulo de contato entre 130º e 150º em relação 

à maior parte das substâncias (Figura 16). Por conseqüência, não penetra espontaneamente em 

poros ou fissuras de rochas, ao menos que se aplique sobre ele uma pressão superior à tensão 

superficial do mercúrio que equivale a 484,6 mN/m² (Figura 17). 

 

 
Figura 16 – Forma de equilíbrio de uma gota de água e de uma gota de mercúrio sobre uma superfície de uma 
placa de vidro (Gouvea, 2006). 
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Figura 17 – Mercúrio em contato com um sólido poroso, onde θ é o ângulo de contato e D o diâmetro do poro 
(Gouvea, 2006). 

 

Para a determinação da porosidade efetiva utilizando este método, coloca-se a amostra 

de rocha numa câmara (Figura 18) de volume conhecido, e bombeia-se manualmente o 

mercúrio até que a câmara se encha. A variação da quantidade de mercúrio na câmara é lida 

numa escala graduada em centésimos de centímetros cúbicos. Mede-se, pela diferença entre o 

volume da câmara e a quantidade de mercúrio injetado, a pressão atmosférica e o volume 

ocupado pela amostra. 

Fecha-se uma válvula instalada na parte superior da câmara, e aplica-se pressão, 

injetando mais mercúrio. Ao serem aplicados 5,17MPa (750psi) na câmara, o mercúrio terá 

penetrado em poros conectados por canais de até 0,01 µm. Lê-se novamente na escala 

graduada, sendo o volume de vazios (poros) igual ao volume de mercúrio injetado sob pressão 

(Netto, 1978).  

A porosidade é obtida ao estabelecer a relação entre o volume de vazios (Vv) e o 

volume total da amostra (Vt), conforme a equação 1. 

Esse método é considerado de boa resolução, fornecendo também informações quanto 

à distribuição em tamanho do espaço poroso (Siqueira, 2000), mas tem o inconveniente de 

inutilizar a amostra (Netto, 1978). 

Como neste método o mercúrio é injetado na rocha com pressões da ordem de 400MPa 

(58015psi) (Rabe & Fontoura, 2002), o método não pode ser utilizado em rochas que se 

desagregam com facilidade, além de só poderem ser realizados com as dimensões adequadas 

ao tamanho da célula do porosímetro. 
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Figura 18 – Esquema da câmara de injeção de mercúrio (Modificado de ISRM, 1981). 
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3.3.2.5. Injeção de gás 

 

Este método é baseado na lei de Boyle-Mariotte (Princípio de expansão dos gases) que 

relaciona a variação de volume (V) e a pressão (P) de um gás ideal em temperaturas 

constantes: 

ctePV          ffii VPVP   (15) 

O porosímetro consiste em duas câmaras, uma de referência com volume constante 

conhecido e a outra contendo a amostra, conectadas por uma válvula (Figura 19). 

Para a realização do ensaio, o corpo-de-prova deve ser isolado, em um cilindro de 

borracha interno à câmara de amostra e limitado, em seu topo e base, por dois êmbolos móveis 

e adaptáveis ao comprimento da amostra. Este cilindro de borracha está inserido dentro de um 

vaso de pressão, ligado a uma bomba hidráulica a óleo, para a aplicação de uma pressão 

confinante. 

É exigida uma pressão confinante mínima de 2,8MPa (400psi) com a finalidade de 

eliminar o espaço vazio entre a amostra e a parede do cilindro de borracha, evitando a 

passagem de gás neste contato, restringindo-se apenas ao interior da amostra (Cupertino, 

2005). 

 
Figura 19 – Esquema de funcionamento do porosímetro (Modificado de Cupertino, 2005). 
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Na câmara de referência de volume conhecido (V1), é injetado um gás (geralmente 

hélio ou nitrogênio) a uma pressão P1. Depois a válvula de ligação das câmaras é aberta e o gás 

é liberado isotermicamente para penetrar na amostra, que está no interior da segunda câmara. 

Assim é obtida a pressão resultante P2 de equilíbrio. 

O volume ocupado pelo gás (V2), após a abertura da válvula de conecção entre as duas 

câmaras, corresponde ao volume da câmara de referência (V1) mais uma variação de volume 

referente aos poros da rocha (ΔV), conforme a equação: 

ΔVVV 12   (16) 

Ao substituir V2, obtido pela equação 16, na equação 15: 

 ΔVVPVP 1211   (17) 

Desta maneira é obtida a variação de volume ΔV, ou seja, o volume de vazios da rocha 

(Vv). Conhecendo o volume total da amostra, é possível determinar o valor da porosidade 

efetiva utilizando a equação 1.  

O método de injeção de gás é considerado bastante eficiente, e possui a vantagem, em 

relação ao método de injeção de mercúrio, de não inutilizar a amostra após o ensaio. Porém, 

os equipamentos que utilizam este princípio, além de caros, trabalham com volumes limitados 

de corpos-de-prova. 
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4. METODOLOGIA 

 

Os arenitos correspondem às rochas-reservatório mais comuns e, assim como qualquer 

outra rocha de natureza sedimentar clástica, comumente apresentam variações horizontais e 

verticais de porosidade causada pela mudança de aspectos deposicionais e diagenéticos, como 

por exemplo, a presença de feições gradacionais3 e cimentação diferencial4, respectivamente. 

Para que houvesse um maior controle relativo a esses aspectos de heterogeneidade, 

foram confeccionados corpos-de-prova utilizando material granular, com a finalidade de 

simular arenitos maciços limpos, ou seja, isotrópicos, e com ausência de feições estruturais. 

O material granular utilizado para a confecção dos arenitos é composto por microesferas 

de vidro, com diâmetros de 1,7 a 1,4 mm e 1,0 a 0,8 mm; que correspondem respectivamente a 

areia grossa e média. Também foi utilizado areia natural, com grãos de diâmetro entre 0,85 a 

0,6 mm, que corresponde a areia média. 

Segundo a classificação para forma de grãos estabelecida por Powers (1953, apud 

Scholle, 1979) e ilustrada no capítulo 3, as microesferas de vidro apresentam grãos bem 

arredondados com alta esfericidade. A areia natural apresenta grãos de forma bastante variada, 

com arredondamento anguloso a arredondado e esfericidade que varia de alta a baixa, 

conforme se verifica na figura 20. 

1mm

A

 
1mm

B

 
1mm

C

 
Figura 20 – Imagem em lupa binocular do material granular utilizado. (A) Microesfera de vidro de 
granulometria grossa; (B) Microesfera de vidro de granulometria média; (C) Areia natural. 

                                                
3 Variação granulométrica gerada pela diminuição ou aumento gradativo da energia deposicional. 
4 Presença de trechos mais cimentados no pacote sedimentar. 
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Por se tratar de análogos de arenitos maciços confeccionados com material granular, 

houve a necessidade de encapsular as areias. Este procedimento é comumente utilizado para a 

caracterização petrofísica de rochas friáveis e sem sustentação mecânica, pois mantêm o 

material coeso e estruturado para a realização do ensaio. 

Com o intuito de evitar a segregação dos grãos e manter uma distribuição homogênea 

em todo o corpo-de-prova, as areias foram devidamente misturadas antes de serem colocadas 

nas cápsulas. Inicialmente tentou-se misturar argila ao material granular utilizado, com o 

intuito de simular arenitos cimentados, porem, a grande diferença granulométrica entre essas 

partículas permitiu a passagem da argila nos vazios existentes entre as areias resultando na sua 

acumulação na parte inferior do corpo-de-prova. 

As areias misturadas foram colocadas nas cápsulas em camadas de aproximadamente 1,5 

cm. Cada camada foi compactada de manualmente em 15 golpes, utilizando um cilindro de 

madeira como soquete, onde procurou-se aplicar a mesma energia de compactação. Após o 

total preenchimento, as cápsulas foram fechadas com tela metálica, e posteriormente medidas 

suas respectivas dimensões (diâmetro d e altura h) para a determinação do volume total dos 

corpos-de-prova por meio da equação 18: 

4
h²dVt 

  (18) 

 

As cápsulas foram montadas utilizando folha de alumínio moldada em forma cilíndrica, 

com topo e base de tela metálica de aço inoxidável, cortadas em forma circular (Figura 21). A 

tela metálica utilizada apresenta abertura de 0,077mm e tem a finalidade de impedir a passagem 

das partículas granulares e permitir a percolação de gás. 
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Figura 21 – Exemplo de material inconsolidado encapsulado por alumínio moldado em forma cilíndrica e 
telas circulares de aço inoxidável nas extremidades. Escala em centímetros. 

 

Os corpos-de-prova foram confeccionados em três diferentes dimensões, para possibilitar 

a verificação do efeito de escala aparente, decorrente dos efeitos de extremidade devido ao 

encapsulamento, e a identificação do REV (Representative Elementary Volume) para o 

referido problema, ou seja, o menor volume de amostra necessário para eliminar esses efeitos. 

A influência do grau de seleção e forma dos grãos nos valores de porosidade efetiva e a sua 

relação com o efeito de escala aparente também foi investigada. 

A tabela 1 apresenta as dimensões dos corpos-de-prova utilizados nesta pesquisa, que 

compreendem volumes em torno de 10 cm³ a 50 cm³. A figura 22 ilustra a variação de volume 

entre as cápsulas utilizadas. 
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Tabela 1 – Volumes dos corpos-de-prova utilizados. 
Diâmetro (cm) Altura (cm) Volume (cm³) 

2,54 2 10,13 
2,54 5 25,32 
2,54 10 50,65 

 

 
Figura 22 – Variação de volume entre as cápsulas utilizadas. Escala em centímetros. 

 

 Foram confeccionados corpos-de-prova com 16 diferentes composições granulométricas, 

em 3 diferentes volumes, o que corresponde a 48 exemplares. Cada exemplar apresenta 4 

unidades, totalizando 192 corpos-de-prova ensaiados. 
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 Abaixo são listadas as composições granulométricas utilizadas na confecção dos corpos-

de-prova: 

 Areia grossa (100%) 

 Areia média (100%) 

 Areia natural (100%) 

 Areia grossa (50%) + areia média (50%) 

 Areia média (50%) + areia natural (50%) 

 Areia natural (50%) + areia grossa (50%) 

 Areia grossa (67%) + areia média (33%) 

 Areia média (67%) + areia natural (33%) 

 Areia natural (67%) + areia grossa (33%) 

 Areia média (67%) + areia grossa (33%) 

 Areia natural (67%) + areia média (33%) 

 Areia grossa (67%) + areia natural (33%) 

 Areia grossa (33,3%) + areia média (33,3%) + areia natural (33,3%) 

 Areia grossa (50%) + areia média (25%) + areia natural (25%) 

 Areia média (50%) + areia grossa (25%) + areia natural (25%) 

 Areia natural (50%) + areia grossa (25%) + areia média (25%) 
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Os corpos-de-prova foram ensaiados em um porosímetro a gás convencional, utilizando 

o equipamento Ultra-Poro-Perm™ 400 da Core Laboratories Inc., disponível no Laboratório 

de Petrofísica do Departamento de Geologia da UFRJ. Toda a sua rotina de operação 

encontra-se descrita no anexo A. 

Este equipamento também realiza medidas de permeabilidade absoluta que, por fugir do 

escopo desta pesquisa, não será abordada. De acordo com Lage (2005), o equipamento 

combina uma câmara simples de compressão hidrostática a um medidor de pressão e um 

instrumento de medição de permeabilidade (Figuras 24 e 25). A câmara possibilita que a 

amostra seja submetida a uma pressão de até 69MPa (10.000psi), por meio de uma bomba de 

óleo. A pressão confinante mínima empregada é de 2,8MPa (400psi), e tem a finalidade de 

evitar a passagem de gás no espaço entre a amostra e as paredes da camisa de borracha em que 

o corpo-de-prova é inserido. O gás utilizado neste equipamento é o nitrogênio. Toda a 

conceituação metodológica deste equipamento encontra-se descrita no capítulo 3. 

Os resultados obtidos foram analisados conjuntamente em um gráfico de porosidade 

efetiva versus volume do corpo-de-prova, com a finalidade de identificar e quantificar o 

eventual efeito de escala em arenitos não consolidados. 

 

 
Figura 23 - Ultra-Poro-Perm™ 400. (A) Câmara confinante do porosímetro/permeâmetro; (B) Permeâmetro; 
(C) Suprimento de gás N2; (D) Bomba de óleo; (E) Estação de processamento. 
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Figura 24 – Câmara confinante do Ultra-Poro-Perm™ 400. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na figura 25, todos os resultados obtidos no Ultra-Poro-Perm™ 400 da Core 

Laboratories Inc., foram plotados em um gráfico de porosidade efetiva versus volume de 

corpo-de-prova. A tabela contendo todos esses resultados (192 ensaios) encontra-se disponível 

no anexo B. 

Porosidade efetiva Ultra-Poro-PermTM 400 X volume de amostra
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Figura 25 – Gráfico de porosidade efetiva versus Volume dos corpos-de-prova. 

 

Embora a relação entre o maior e o menor volume dos corpos-de-prova ensaiados seja 

de apenas cinco vezes, portanto menor do que uma ordem de grandeza, observa-se no gráfico 

da figura 25 a existência de variações dos resultados de porosidade efetiva com o aumento do 

volume de amostra. Há uma nítida redução da porosidade média com o aumento do volume 

dos plugues. Por serem corpos-de-prova confeccionados para simular arenitos inconsolidados, 

maciços, isentos de aspectos de descontinuidades e heterogeneidades, não se esperava 

qualquer efeito de escala. 
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A presença do efeito de escala, para o caso estudado, pode ser explicada como sendo 

originado por imprecisões geradas ao realizar ensaios em material inconsolidado, que necessita 

ser encapsulado para a realização dos testes. 

Para a realização de ensaios em rochas coesas, o material é inserido diretamente na 

camisa de borracha retrátil que, por meio da aplicação da pressão de confinamento, tem a sua 

superfície isolada, impedindo a passagem de gás nesta região (Figura 26A). 

Diferentemente do que ocorre nos materiais consolidados, a superfície externa do corpo-

de-prova de material inconsolidado e, portanto, encapsulado, não pode ser adequadamente 

isolada para a realização do ensaio. Isto ocorre porque o isolamento é restringido à superfície 

da cápsula e não ao entorno dos grãos da rocha, permitindo, deste modo, a passagem de gás 

nesta região e a conseqüente superestimação de resultados (Figura 26B). 

 
Figura 26 – Isolamento da superfície da amostra. (A) Material consolidado; (B) Material inconsolidado. 

 

Desta maneira, ao realizar ensaios em amostras de maiores dimensões o efeito de borda é 

minimizado, até ser considerado desprezível. Isto acontece porque a região de borda passa a 

ser menos representativa volumetricamente em relação ao volume de vazios total presente no 

material. A figura 27 ilustra essa relação ao comparar duas situações diferentes em um mesmo 

material. Na primeira o material está envolvido pela cápsula e apresenta determinada razão 

entre o volume vazio na região de borda e o volume de vazios referente aos poros da amostra. 

Na segunda situação o mesmo material é dividido em duas partes, e consequentemente, cada 
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uma tem a sua região de borda aumentada e volume de vazios reduzida, aumentando a 

influência do efeito de borda. 

 
Figura 27 – Relação entre o problema de borda e o volume do corpo-de-prova. 

 

Devido à grande variedade de elementos contidos nos resultados, foi necessário 

subdividi-lo em outros gráficos, por tipo de componentes granulométricos. Assim, foi possível 

uma melhor visualização dos resultados, o que facilitou o entendimento de aspectos como a 

influência da seleção e forma dos grãos nos valores de porosidade efetiva. 

A figura 28 ilustra os resultados obtidos de materiais granulométricos com ausência de 

mistura, representando arenitos maciços de granulometria unimodal. Estes materiais 

apresentaram os maiores valores de porosidade efetiva, conforme o esperado, pois seus poros 

não estão preenchidos por outras partículas menores. 

Os resultados apresentados neste gráfico com as amostras de areia grossa e média não 

deveriam apresentar valores distintos. Essa distinção de resultados pode ser explicada pela 

maior influência do efeito de borda nas areias grossas, o que significa que ao realizar ensaios 

em amostras de maiores volumes, esse efeito é minimizado até as duas frações granulométricas 

apresentarem resultados similares. Outra explicação para esta distinção de resultados é a 

influência de uma possível maior resistência da areia grossa à compactação, pois se utilizou o 

mesmo procedimento para compactar todos os corpos-de-prova. 
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Neste gráfico também é possível verificar que os ensaios realizados com a areia natural 

(a menor fração granulométrica utilizada neste trabalho) apresentaram valores de porosidade 

mais elevados que os realizados com a areia de granulometria média. 
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Figura 28 - Gráfico de porosidade efetiva X volume de amostra, para materiais de composição unimodal. 

 

A figura 29 apresenta os resultados para mistura em partes iguais, entre duas 

granulometrias. Neste gráfico é observado que os menores valores de porosidade efetiva são 

correspondentes aos grãos de tamanhos mais extremos, conforme o esperado, pois os grãos de 

areia natural preencheram os espaços vazios entre os grãos grossos. 

Outro aspecto observado neste gráfico é que os maiores valores de porosidade efetiva 

obtidos correspondem às misturas em partes iguais de areia média e natural. Este resultado 

pode ter sofrido influência da pequena diferença granulométrica entre essas areias, pois os 

grãos de tamanho médio possuem granulometria entre 1,0 e 0,8 mm e os grãos da areia natural 

entre 0,85 a 0,6 mm, diferentemente da areia grossa que possui uma maior diferença 

granulométrica entre as outras areias utilizadas. 
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Figura 29 - Gráfico de porosidade efetiva X volume de amostra, para mistura em partes iguais entre duas 
granulometrias. 

 

A figura 30 ilustra os resultados obtidos em corpos-de-prova com misturas de 67% de 

uma fração granulométrica e 33% de outra. De maneira geral, quando comparados aos 

resultados obtidos nos corpos-de-prova sem mistura (Figura 28), todos os materiais 

apresentaram uma diminuição da porosidade, ao acrescentar apenas 33% de material de outra 

fração granulométrica. 

A fração que apresentou a porosidade efetiva mais afetada pela mistura foi a areia grossa 

que, ao acrescentar 33% de areia natural, lhe concedeu os menores valores da propriedade em 

questão. Este resultado pode ser explicado por corresponder aos grãos de tamanhos mais 

extremos, onde os grãos de areia natural preencheram os espaços vazios entre os grãos 

grossos mais facilmente. 

Os resultados de porosidade efetiva menos afetados pela mistura de grãos, quando 

comparados com os resultados mostrados na figura 28, foram os de areia natural ao 

acrescentar 33% de areia média e vice versa. Esta relação pode ser explicada devido a pequena 

diferença granulométrica entre essas areias, o que gerou resultados próximos aos resultados de 

areias sem misturas. 
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Figura 30 - Gráfico de porosidade efetiva X volume de amostra, para mistura com diferentes quantidades, 
entre duas granulometrias. 

 

A figura 31 mostra os resultados de porosidade efetiva nos corpos-de-prova 

confeccionados a partir da mistura entre as três frações granulométricas. Trata-se, em média, 

dos menores resultados de porosidade efetiva, devido à maior variabilidade granulométrica 

presente nesse grupo. 
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Figura 31 - Gráfico de porosidade efetiva X volume de amostra, para misturas entre as três frações 
granulométricas utilizadas. 



 45 

 

Tendo em vista a pequena variação volumétrica dos corpos-de-prova ensaiados, não foi 

possível a identificação do volume mínimo necessário para eliminar os efeitos de borda. Para 

atingir esta finalidade seria necessário a continuidade de ensaios utilizando corpos-de-prova de 

maiores dimensões até os resultados de porosidade efetiva tornarem-se constantes. 

No que diz respeito ao efeito de escala devido às condições de extremidade do corpo-de-

prova, a maioria das curvas de variação de porosidade efetiva obtidas apresentaram 

comportamento similares. Para quantificar o efeito de escala aparente e verificar a sua relação 

com a composição granulométrica, foi construído um gráfico de barras, que mostra as 

variações de porosidade efetiva obtidas neste trabalho (Figura 32).  Para a construção deste 

gráfico, foram utilizados os valores de porosidade efetiva medianos, tendo em vista de que este 

cálculo estatístico representa mais adequadamente valores com certo grau de dispersão, 

diferentemente da média, que se deixa influenciar significativamente pelos valores mais 

extremos. 
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Figura 32 – Gráfico de barras que ilustra a variação da porosidade efetiva obtida entre os volumes de corpo-
de-prova analisados, para cada composição granulométrica. 
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Dentre as composições granulométricas analisadas, as maiores variações nos resultados 

de porosidade efetiva, ao aumentar o volume do corpo-de-prova, foram obtidos pelas 

composições unimodais seguidas pelas composições bimodais. Para a faixa de volume de 

corpo-de-prova analisado, são registradas variações entre 0,0146 e 0,0174 para as 

composições unimodais e entre 0,0081 a 0,0142 para as composições bimodais.  

As menores variações de porosidade efetiva, em média, foram obtidas pelos corpos-de-

prova compostos pela mistura entre as três frações granulométricas, que para a faixa de 

volume analisado, correspondem a variações entre 0,0046 e 0,0089. 

Desta maneira, fica claro que o efeito de escala aparente é influenciado, principalmente, 

pelo grau de seleção do material. Isto ocorre porque os materiais mal selecionados possuem a 

região de borda, entre os grãos maiores e a cápsula, preenchidos por grãos menores, reduzindo 

o espaço vazio nesta região. 

Diante dos resultados apresentados, construiu-se um gráfico ternário com vértices 

indicando as faixas granulométricas utilizadas no estudo, a fim de definir regiões típicas de 

porosidade efetiva, levando em consideração a seleção do material (Figura 33). Para a 

construção deste gráfico foram utilizados os resultados de porosidade mediana obtidos pelos 

corpos-de-prova com volumes de 50cm³, tendo em vista que estes são os maiores volumes 

utilizados nesta pesquisa e, portanto, menos influenciáveis pelo efeito de escala devido ao 

problema de borda em materiais encapsulados. Este gráfico evidencia uma predominância de 

resultados de porosidade efetiva na faixa entre 34% e 35%, principalmente na região central do 

triângulo, para as frações granulométricas analisadas. Outro aspecto observado é a maior 

queda de resultados de porosidade obtidos ao misturar areias grossas com natural, ou seja, 

com maiores variações granulométricas. 
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Figura 33 - Gráfico ternário mostrando as variações de porosidade de acordo com as frações granulométricas 
analisadas. 
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6. PROJETO DO POROSÍMETRO A GÁS 

 

Tendo em vista o efeito de escala observado para porosidade em amostras artificiais 

confeccionadas para representarem arenitos não consolidados, de estrutura maciça e sem 

heterogeneidades e anisotropias relevantes, cujos volumes apresentavam variação menor do 

que uma ordem de grandeza, percebeu-se a necessidade de melhor investigar a origem deste 

aspecto. Para tal era necessária a experimentação com amostras com volumes ainda maiores do 

que aqueles já mencionados no capítulo anterior. Pretendia-se ensaiar amostras com volumes 

de 100 cm3 ou maiores. A melhor maneira de fazê-lo é variar o diâmetro dos corpos-de-prova, 

uma vez que o volume depende do quadrado do mesmo. Como os porosímetros comerciais 

estão disponíveis para apenas um diâmetro ou são disponibilizados pelos fabricantes células 

como opcionais a um altíssimo custo, partiu-se para a concepção e projeto de um equipamento 

similar de custo relativamente mais baixo. Portanto, a principal característica desejada era, 

além do baixo custo, a versatilidade do equipamento quanto a utilização de amostras de 

diferentes diâmetros. 

A técnica de medição da porosidade efetiva que utiliza injeção de gás na amostra é 

considerada bastante eficiente. Trata-se do princípio que oferece mais vantagens no que diz 

respeito à execução, determinação e precisão dos resultados. O método pode ser aplicado em 

qualquer tipo de material sem inutilizar a amostra, pois há a impossibilidade de reação entre os 

gases normalmente utilizados e os componentes da rocha. 

Como mencionado anteriormente, os equipamentos comerciais não aceitam uma grande 

variabilidade de volumes para a realização de ensaios, pois só permitem a utilização de 

amostras com o diâmetro específico para a célula (geralmente 1 ou 1½ polegadas de diâmetro) 

e alturas máximas em torno de 14 cm. Além disso, esses equipamentos são considerados 

bastante caros, podendo ser adquiridos por aproximadamente 36 mil dólares americanos. 

Este fato justifica a construção de um equipamento que permita a realização de ensaios 

em amostras de diferentes alturas e diâmetros, possibilitando a realização de estudos sobre o 

efeito de escala relativo aos aspectos de heterogeneidades e descontinuidades presentes no 

meio geológico e ampliando a prática de ensaios em testemunhos. 
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6.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO 

 

O princípio de operação do equipamento desenvolvido, assim como o equipamento 

disponível no mercado, é baseado na lei de Boyle-Mariotte. Esta lei permite relacionar a 

variação de volume e pressão de um gás, em temperaturas constantes, por meio de duas 

células, uma de referência e outra contendo a amostra, conectadas por uma válvula. 

O equipamento é composto basicamente por dois sistemas de gás, uma célula de 

referência, uma célula para a alocação da amostra e um sistema de aquisição de dados. A 

figura 33 mostra uma visão geral dos seus componentes e o anexo C apresenta o projeto geral 

do equipamento. Uma descrição detalhada de cada componente do porosímetro é apresentada 

a seguir. 

 
Figura 34 – Visão geral do equipamento. (A) Suprimento de gás; (B) Painel dos sistemas de gás; (C) Célula de 
referência; (D) Célula confinante; (E) Placa de aquisição de dados de pressão; (F) Fonte de alimentação; (G) 
Estação de processamento. 
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6.1.1. Sistemas de gás 

 

Dois sistemas de gases diferentes e não conectados entre si fazem parte do equipamento. 

Um tem a finalidade de aplicar a pressão confinante na célula de amostra e o outro a função de 

injetar o gás na amostra que irá ocupar os poros e que permitirá a medida do volume de 

vazios. 

As linhas dos dois sistemas de gases são constituídas por tubos flexíveis de cobre com 

1/4’’ de diâmetro, com roscas NPT que fazem a conexão com válvulas de esfera, válvulas 

reguladoras de pressão e transdutores de pressão. O tubo flexível de cobre tem capacidade de 

trabalhar em pressões de até 20,68MPa (3000psi); as válvulas de esfera, as conexões e as 

porcas e anilhas utilizadas na montagem do equipamento são fabricados em latão e trabalham 

com pressões de até 6,89MPa (1000psi). As válvulas reguladoras de pressão também são de 

latão, mas tem capacidade de trabalho de 20,68MPa (3000psi). Ambos os sistemas foram 

dispostos em um painel de operação, conforme ilustrado nas figuras 35 e 36. As 

especificidades de cada sistema são apresentadas abaixo. 

 
Figura 35 – Painel contendo os sistemas de gás. 
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Figura 36 – Imagem invertida do painel contendo os sistemas de gás. 

 

6.1.1.1. Sistema de gás para aplicação da pressão confinante 

 

Para a aplicação da pressão confinante na célula de amostra, o equipamento 

desenvolvido trabalha com um sistema conectado a um cilindro de gás nitrogênio (N2), 

diferentemente do porosímetro tradicionalmente comercializado, que realiza esta função por 

meio de bomba hidráulica a óleo. 

Este sistema é constituído por tubo de cobre ligado a uma válvula de esfera, para 

permitir a entrada de nitrogênio no equipamento, uma válvula reguladora de pressão com 

capacidade de um ajuste fino de pressões, um transdutor de pressão com capacidade de 

analisar pressões em uma escala entre 0 e 5,52MPa (0 e 800psi) e uma válvula de esfera para o 

escape do gás. 

Esse sistema é conectado na célula de amostra e permite aplicar pressões confinantes de 

até 5,52MPa (800psi) mas, por questões de segurança, recomenda-se aplicar pressões máximas 

em torno de 5,17MPa (750psi), evitando assim a ultrapassagem do limite de escala de trabalho 

do transdutor de pressão. 
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6.1.1.2. Sistema de gás para injeção em amostra 

 

Este sistema é alimentado por meio de um cilindro de gás hélio (He) e consiste em um 

tubo de cobre ligado a uma válvula de esfera para permitir a passagem do gás no equipamento, 

uma válvula reguladora com capacidade de ajuste micrométrico de pressões, um transdutor de 

pressão com capacidade de medir pressões em uma escala entre 0 e 1,72MPa (0 e 250psi), 

uma válvula de esfera para conecção entre a célula de referência e a célula de amostra e uma 

válvula de esfera para escape do gás. 

O sistema é conectado na célula de referência e na célula de amostra e permite trabalhar 

com pressões de até 1,72MPa (250psi), mas para evitar a ultrapassagem do limite de escala do 

transdutor, recomenda-se aplicar pressões máximas em torno de 1,52MPa (220psi). 

 

6.1.2. Célula de referência 

 

Todo o conjunto que compõe a célula de referência foi usinado em aço inox 304 e é 

composto por corpo, tampas internas e tampas externas (Figuras 37 e 38). As tampas internas 

são acopladas nas extremidades do corpo da célula, que são envolvidas pelas tampas externas 

rosqueáveis, evitando a abertura da célula durante a aplicação de pressão. 

A célula de referência é vedada por meio de o’rings de borracha nitrílica alojados nas 

tampas internas, evitando assim eventuais vazamentos de gás. As dimensões dos o’rings 

alojados nas tampas internas são mostradas na tabela 2. 

Tabela 2 – Dimensões dos o’rings alojados nas tampas internas da célula de referência. 
Quantidade total 

para a célula 
Diâmetro interno 

(mm) Espessura (mm) 

2 63,09 3,53 
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Figura 37 – Conjunto que compõe a célula de referência. (A) Corpo da célula; (B) Tampas externas; (C) 
Tampas internas. Escala em centímetros. 

 

 
Figura 38 – Célula de referência montada. Escala em centímetros. 

 

A presença de tampas permite a alocação de espaçadores dentro da célula de referência, 

com a finalidade de reduzir gastos excessivos de gás Hélio ao ensaiar em corpos-de-prova de 

dimensões reduzidas. 
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Tendo em vista que durante o ensaio a célula será submetida a pressões máximas em 

torno de 1,59MPa (230psi), esta foi levada a pressões de até 2,76MPa (400psi), sem 

apresentar quaisquer vestígios de deformação ou vazamento. O projeto das peças que 

compõem a célula de referência é apresentado no anexo D. 

 

6.1.3. Célula de amostra 

 

Assim como a célula de referência, todo o conjunto que compõe a célula de amostra foi 

usinado em aço inox 304. Esse conjunto é composto pelas seguintes peças: corpo da célula, 

tampas internas, tampas externas, êmbolos, parafusos e caps vazados (Figuras 39 e 40). O 

projeto do conjunto que compõe esta célula e o detalhamento de cada um de seus 

componentes são apresentados no anexo E. 

 
Figura 39 – Conjunto que compõe a célula de amostra. (A) Corpo da célula; (B) cap; (C) Parafuso; (D) 
Êmbolo; (E) Tampa interna; (F) Tampa externa. Escala em centímetros. 
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Figura 40 – Célula de amostra montada. Escala em centímetros. 

 

Para a montagem da célula de amostra, a menor extremidade do êmbolo é acoplada ao 

cap vazado e a outra extremidade é colocada dentro da tampa interna, que por sua vez é 

inserida na extremidade do corpo da célula. A região de contato entre o corpo da célula e a 

tampa interna é envolvida pela tampa externa, com a função de travar a célula, impedindo a sua 

abertura durante a aplicação de pressão. O parafuso é rosqueado na parte superior/inferior da 

tampa interna com a finalidade de empurrar o êmbolo até a amostra. 

Todo o sistema de vedação da célula de amostra é feito pela utilização de o’rings de 

borracha nitrílica, alojados nas tampas internas e nos êmbolos. A tabela 3 mostra as dimensões 

dos o’rings da célula de amostra. 

Tabela 3 – Dimensões dos o’rings da célula de amostra. 

Peças Quantidade total para a 
célula 

Diâmetro interno 
(mm) Espessura (mm) 

Tampas internas 2 117,07 2,62 
4 44,12 2,62 Êmbolos 2 34,59 2,62 
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A célula tem capacidade para realização de ensaios em corpos-de-prova com diâmetros e 

alturas variáveis em até 10 cm e 18 cm, respectivamente, o que equivale a volumes máximos 

de 1400 cm³. Para a realização de ensaios em corpos-de-prova de diferentes diâmetros é 

necessária a utilização de caps, acoplados ao êmbolo, que devem ser usinados com diâmetros 

compatíveis ao da amostra. Por esse motivo, foram usinados caps para a realização de ensaios 

em corpos-de-prova com diâmetros de 2,54 e 10 cm (Figura 40). 

A célula de amostra foi submetida a pressões de 4,2MPa (600psi) e não apresentou sinais 

de deformação ou vazamento. Essa pressão de teste é considerada suficiente, tendo em vista 

que durante o ensaio a célula será submetida a pressões de no máximo 2,8MPa (400psi). 

 
Figura 41 – Caps para a realização de ensaios em corpos-de-prova com 2,54 e 10 cm de diâmetro. 

 

Os equipamentos comercializados aplicam a pressão confinante por meio de bomba 

hidráulica a óleo. Porém, como o equipamento desenvolvido utiliza uma célula de amostra de 

maiores dimensões, quando comparado às células dos equipamentos tradicionais, a utilização 

de óleo para a aplicação de pressão confinante causaria maiores gastos de tempo, devido à 

necessidade de encher e esvaziar a célula antes e depois do ensaio. Outro inconveniente está 

relacionado ao extremo cuidado necessário no momento da retirada do corpo-de-prova da 

célula de amostra, para manter a limpeza do local. 
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Por este motivo e pelo fato de não haver interesse em se aplicar pressões de 

confinamento muito elevadas, optou-se em aplicar a pressão confinante utilizando gás 

nitrogênio (N2), reduzindo o tempo de execução dos ensaios e eliminando possíveis 

transtornos relacionados à limpeza do local. 

O gás hélio foi escolhido para injetar na amostra devido ao fato deste apresentar 

características mais adequadas para a determinação do volume de vazios, como por exemplo, o 

pequeno raio de seus átomos que permitem uma melhor penetração na amostra, e o fato deste 

ser um gás inerte, ou seja, não reage com os constituintes da rocha. 

 

6.1.4. Sistema de aquisição de dados 

 

O sistema de aquisição de dados é composto por dois transdutores de pressão, modelo 

psi-420 da marca ZÜRICH (Figura 41). Conforme mencionado anteriormente, um dos 

transdutores é conectado ao sistema de gás para aplicação de pressão confinante, com escala 

de trabalho de 0 a 5,52MPa (0 a 800psi), e o outro é conectado ao sistema de gás para injeção 

na amostra, com escala de trabalho de 0 a 1,72MPa (0 a 250psi). 

 
Figura 42 – Transdutor de pressão. 
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Os transdutores de pressão são excitados por uma fonte, modelo MPS-3006D da marca 

MINIPA, com uma corrente contínua de 24V (Figura 42). As voltagens de saída dos 

transdutores correspondem a 10V e são ligadas a uma placa de aquisição de dados, modelo NI 

USB-6009 da NATIONAL INSTRUMENTS (Figura 43). Um esquema de ligação do sistema 

de aquisição de dados é apresentado na figura 43. 

 

 
Figura 43 – Fonte de corrente contínua. 
 
 

 
Figura 44 – Placa de aquisição de dados. 
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Figura 45 – Esquema de ligação do sistema de aquisição de dados. 

 

A placa de aquisição de dados possui cabo de saída do tipo USB que é conectada ao 

computador, onde são verificadas as voltagens de saída e convertidas em medidas de pressão, 

através do software LabVIEW SignalExpress, versão 2.5.1. 

 

6.2. ESPECIFICAÇÕES EXPERIMENTAIS 

 

O equipamento determina o volume de vazios utilizando o princípio de expansão de 

gases, que permite relacionar a variação de volume e pressão de um gás, em temperaturas 

constantes, por meio de duas células, uma de referência e outra contendo a amostra, 

conectadas por uma válvula (Figura 45). 

 

 
Figura 46 – Esquema simplificado do funcionamento do equipamento. 
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O procedimento experimental consiste em injetar gás na célula de referência, de volume 

conhecido (V1), e fazer a medida desta pressão (P1). Ao abrir a válvula que conecta as duas 

células, o gás se expande, preenchendo todo o espaço disponível, inclusive os poros presentes 

na amostra, e então a pressão de gás resultante da expansão é medida (P2). O conhecimento 

destas três variáveis permite a determinação da variação de volume (ΔV) ao abrir a válvula de 

conexão entre as duas células, por meio da equação 19. 

 ΔVVPVP 1211   (19) 

A variação de volume (ΔV) corresponde ao volume de vazios (Vv) presentes na rocha, 

mais o volume da linha (Vlinha) situada entre a válvula de conexão e a amostra (Equação 20). 

linhaVVvV   (20) 

A relação entre as equações 19 e 20 fornecem a equação de fundamental importância 

para a calibração do equipamento (Equação 21). 

linha221211 VPVvPVPVP   (21) 

A calibração do equipamento tem o objetivo de identificar o volume da célula de 

referência (V1) e o volume da linha (Vlinha). 

O processo de calibração é realizado em duas etapas. A primeira etapa consiste em 

realizar um teste utilizando um cap cego preenchendo a célula de amostra, ou seja, apresenta 

volume de vazios nulo (Vv = 0). A equação 22 é obtida nesta etapa de calibração. 

A segunda etapa é realizada utilizando um cap vazado, com volume de vazios conhecido 

(Vv = cte), preenchendo a célula de amostra, obtendo, deste modo, a equação 23. 

linha21211 VPVPVP   

linha221211 VPctePVPVP   

(22) 

(23) 

A determinação do volume da célula de referência (V1) e o volume da linha (Vlinha) é 

realizada por meio da resolução de um sistema matemático envolvendo as equações obtidas em 

cada etapa da calibração (Equações 22 e 23), permitindo, deste modo, a realização dos ensaios 

para a determinação do volume de vazios da rocha, utilizando a equação 21. 
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A calibração do equipamento deve ser realizada utilizando um cap com o diâmetro 

compatível ao das amostras de trabalho, e é recomendável a sua repetição a cada 30 ensaios, 

evitando que mudanças de temperatura provoquem uma variação de volume, principalmente na 

linha do equipamento, gerando erros de medida. 

 

6.2.1. Procedimento experimental 

 

Para a realização do ensaio o corpo-de-prova deve ser isolado, evitando o contato entre 

o gás utilizado para aplicar a pressão confinante e o gás para a medida do volume de vazios. 

Para o isolamento, é colocado um cap na base e um espaçador cego no topo da amostra, e 

então essas peças e a amostra são envolvidas conjuntamente em uma membrana de borracha 

termo-retrátil. 

A membrana de borracha é retraída e aderida ao corpo-de-prova utilizando um soprador 

térmico (Figuras 47). Em seguida, a região entre a membrana e o cap/espaçador é vedada 

utilizando fita auto-fusão, para impedir a passagem de gás nitrogênio dentro do corpo-de-

prova por esta região. Para assegurar uma melhor vedação, as bases do corpo-de-prova 

também devem ser amarradas com arame (Figura 47). 

Dentro da célula de amostra, é necessário aplicar uma pressão confinante mínima de 

2,8MPa (400psi), com a finalidade de eliminar a existência de espaço vazio entre a amostra e a 

membrana, evitando assim, a passagem de gás hélio entre essas duas superfícies e a 

conseqüente determinação superestimada nos resultados de volume de vazios. 

O cap espaçador colocado no topo do corpo-de-prova deve ser encostado na parte 

superior da célula de amostra apertando o parafuso localizado na parte superior e inferior da 

célula. Desta maneira não há a necessidade de empurrar manualmente o êmbolo, o que pode 

acarretar na quebra de amostras pouco resistentes, como pode acontecer com os equipamentos 

tradicionais. 
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Figura 47 – Processo de retração da membrana para o isolamento do corpo-de-prova. 

 

 
Figura 48 – Processo de vedação do corpo-de-prova utilizando fita auto-fusão e arame. 
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No caso de amostras de baixa altura, devem ser colocados, em seu topo, caps 

espaçadores maiores, que fiquem mais próximos ao êmbolo, que posteriormente é empurrado 

utilizando o parafuso. Os caps espaçadores devem possuir diâmetros de tamanho similares aos 

da amostra, permitindo uma adequada aderência entre a sua superfície e a membrana de 

vedação. Toda a rotina de trabalho do porosímetro LEMETRO/UFRJ, encontra-se descrita no 

anexo F. 

Após a montagem do equipamento, foram verificados problemas nos dois transdutores 

de pressão. Na tentativa de solucionar temporariamente o problema, os transdutores foram 

substituídos por manômetros para a realização das leituras. Porém, os ensaios realizados não 

apresentaram resultados coerentes devido à imprecisão das medidas obtidas pelo manômetro, 

pois trata-se de um método que exige uma precisão adequada nos registros de pressão de gás 

para injeção na amostra. Por este motivo, todos os resultados apresentados nesta dissertação 

se restringem aos obtidos pelo equipamento convencional. 

 

6.3. VANTAGENS DO EQUIPAMENTO 

 

Além da ampla capacidade volumétrica, o porosímetro construído apresenta outras 

vantagens em relação ao equipamento comercializado. A tabela 4 apresenta, de forma 

resumida, as principais diferenças entre o equipamento comercializado e o construído e as 

justificativas para as mudanças realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

 

Tabela 4 - Principais diferenças entre o equipamento convencional e o porosímetro LEMETRO/UFRJ. 
 Equipamento 

Convencional 
Porosímetro 

LEMETRO/UFRJ Justificativas 

Capacidade 
de volume das 
amostras 

Diâmetro fixo de 1 
ou 1½” e alturas 
de até 14 cm 
(volumes em torno 
de 70 ou 160 cm³). 

Até 10 cm de 
diâmetro e alturas 
de até 18 cm 
(volumes de até 
1414 cm³). 

Permitir a realização de ensaios em 
amostras de diferentes dimensões 
para possibilitar a realização de 
estudos sobre o efeito de escala, 
sendo possível minimizar este 
efeito nas amostras ensaiadas, e 
ampliar a utilização do método em 
testemunhos. 

Aplicação de 
pressão 
confinante 

Realizada por meio 
de bomba 
hidráulica a óleo. 

Realizada por meio 
de sistema de gás 
nitrogênio. 

Adquirir maior rapidez na 
execução do ensaio e eliminar 
problemas relacionados à limpeza 
do local. 

Procedimento 
para encostar 
o êmbolo no 
topo da 
amostra 

Necessita empurrar 
o êmbolo superior 
para encostar-se à 
amostra. 

Necessita 
preencher a célula 
com caps até ficar 
o mais próximo 
possível do êmbolo 
superior, que é 
posteriormente 
empurrado pelo 
parafuso presente 
na tampa até 
encostar-se ao cap. 

Evitar a quebra de corpos-de-
prova frágeis. 

Procedimento 
para isolar a 
superfície 
lateral da 
amostra 

O corpo-de-prova 
é inserido em uma 
camisa de 
borracha, a qual se 
adere ao aplicar a 
pressão confinante 
de 2,8MPa 
(400psi). 

O corpo de prova 
é envolvido em 
uma camisa de 
borracha termo-
retrátil, presa nos 
caps colocados em 
seu topo e base. 

A utilização de camisa de borracha 
termo-retrátil permite a realização 
de ensaios em amostras de 
diferentes diâmetros. 

Gás para 
injeção na 
amostra 

Nitrogênio ou 
hélio 

Hélio A molécula do gás He é formada 
por um único átomo, 
diferentemente do N2, portanto 
menor. Além disso, é nula a 
possibilidade de reação entre este 
gás e algum componente da rocha. 

Custo 
estimado do 
equipamento 

$36,000 (em torno 
de R$ 57.000) 
para amostras de 1 
ou 1,5 polegadas. 
Não é incluso o 
cilindro de gás, a 
bomba hidráulica e 
o computador. 

R$ 18.000 O equipamento convencional é 
importado e demasiadamente caro, 
considerando a utilização de um 
princípio relativamente de simples 
execução (lei de Boyle). 
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7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos pelo equipamento comercial, quando analisados em um gráfico de 

porosidade efetiva versus volume do corpo-de-prova comprovam a existência de um efeito de 

escala provocado por imprecisões derivadas do encapsulamento de materiais inconsolidados. 

Porém, a faixa volumétrica analisada não permite a quantificação exata da variação de 

porosidade efetiva ao aumentar o volume do corpo-de-prova. 

Esses resultados demonstram que as variações de porosidade efetiva ao aumentar o 

volume do corpo-de-prova são mais acentuadas em materiais de composição unimodal, e são 

reduzidas progressivamente conforme diminui a seleção do material, indicando uma grande 

relação entre o efeito de escala aparente e o grau de seleção do material. Isto ocorre porque os 

materiais mal selecionados possuem a região de borda, entre os grãos maiores e a cápsula, 

preenchidos por grãos menores, reduzindo o espaço vazio nesta região. 

Tendo em vista a pequena variação volumétrica dos corpos-de-prova ensaiados, não foi 

possível a identificação do volume mínimo necessário para eliminar esse efeito. Para isto seria 

necessária a continuidade de ensaios utilizando corpos-de-prova de maiores dimensões até os 

resultados de porosidade efetiva tornarem-se constantes, pois este tipo de efeito de escala deve 

ser levado em consideração nas medidas de porosidade efetiva, principalmente na indústria do 

petróleo que frequentemente usa corpos-de-prova (plugs) de diâmetros reduzidos e pequenos 

volumes. 

Diante da limitação volumétrica apresentada pelos equipamentos comerciais, justifica-se 

a construção de um porosímetro que possibilite a realização de ensaios em diferentes diâmetros 

e alturas. A capacidade de realização de ensaios em corpos-de-prova com diferentes volumes, 

sem a necessidade de usinagem para a redução de suas dimensões, faz do equipamento 

desenvolvido uma ferramenta de grande utilidade, principalmente em estudos de porosidade 

em reservatórios petrolíferos, diante da possibilidade da realização de estudos relativos ao 

efeito de escala da propriedade em questão e da ampliação da prática de ensaios em 

testemunhos. 
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Apesar dos problemas enfrentados com os transdutores de pressão, a manipulação do 

equipamento desenvolvido possibilitou a identificação de alguns detalhes decorrentes da 

metodologia de trabalho que podem ser melhorados futuramente. O primeiro aspecto 

observado diz respeito ao intenso cuidado necessário para o isolamento dos corpos-de-prova 

utilizando camisa de borracha termo-retrátil. Este procedimento é comumente empregado em 

corpos-de-prova confinados a óleo; porém, devido à maior liberdade dos átomos de gás, faz-se 

necessário um maior cuidado durante a realização deste procedimento, o que exige maiores 

gastos de tempo. Uma maneira de eliminar este tempo gasto é confeccionando cilindros de 

borracha retrátil de vários diâmetros, dispensando a necessidade de isolamento de cada corpo-

de-prova. 

Outra melhoria possível ao equipamento diz respeito aos excessivos gastos de gás 

nitrogênio para a aplicação da pressão de confinamento, principalmente em amostras de 

diâmetro reduzido. Estes gastos podem ser eliminados ao se substituir o cilindro de gás 

nitrogênio por um compressor de ar com a capacidade adequada para a realização da tarefa. 
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ANEXO A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotina de trabalho no Ultra-Poro-Perm™ 400 - Core Laboratories Inc. 
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Rotina de operação do Ultra-Poro-Perm™ 400 modificado de Cupertino (2005): 

 

1. Calibração do equipamento: 

1.1. Posicionar a válvula Sample Valve para a direção Sample Position, até que os 

registros de pressão fiquem próximos de zero. 

1.2. Zerar os registros de pressão em menu e clicar em ZERO e selecionar os tópicos 

necessários. 

1.3. Clicar no botão Vpore Calibration. 

1.4. Selecionar o tamanho da amostra padrão: 1 inch. 

1.5. Medir o volume morto: 

1.5.1. Abrir a válvula do suspiro da câmara confinante 

1.5.2. Fechar êmbolo inferior. 

1.5.3. Fechar a válvula do suspiro da câmara confinante. 

1.5.4. Abaixar êmbolo superior até atingir êmbolo inferior, verificar se a marcação na 

haste do êmbolo está no nível inicial. 

1.5.5. Seguir instruções na tela. Para item 2 a pressão de nitrogênio não atingirá 

0,665MPa (95psi) mas sim ~0,595MPa (85psi). 

1.5.6. Ao final liberar pressão confinante. 

1.6. Medir volume de referência: 

1.6.1. Retirar êmbolo inferior. 

1.6.2. Abrir a válvula do suspiro da câmara confinante. 

1.6.3. Levantar êmbolo superior proporcionalmente ao tamanho da amostra. 

1.6.4. Inserir amostra na câmara de compressão. 

1.6.5. Fechar êmbolo inferior. 

1.6.6. Abaixar êmbolo superior até atingir a amostra, checar marcação na haste do 

êmbolo. 

1.6.7. Seguir instruções na tela. 

 

2. Colocação da amostra: 

2.1. Pesar amostra. 

2.2. Medir comprimento e diâmetro da amostra. 

2.3. Retirar êmbolo inferior. 
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2.4. Abrir a válvula do suspiro da câmara confinate. 

2.5. Levantar êmbolo superior proporcionalmente ao tamanho da amostra. 

2.6. Inserir amostra na câmara de compressão 

2.7. Fechar êmbolo inferior. 

2.8. Abaixar embolo superior até atingir a amostra, checar marcação na haste do êmbolo 

2.9. Fechar a válvula do suspiro da câmara confinate. 

2.10. Aplicar a pressão confinate desejada, que deve ser no mínimo 2,8MPa (400psi). 

 

3. Medindo o volume de poros: 

3.1. Checar se válvulas do êmbolo inferior e superior estão voltadas para o porosímetro. 

3.2. , Regular a pressão de saída do tubo de nitrogênio para o valor Maximo de 

aproximadamente 0,595MPa (85psi). 

3.3. Clicar em Measure Vpore, e seguir instruções. 

3.4. Ao final da medição, liberar gás de dentro da câmara de compressão. 
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ANEXO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados experimentais 
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Composição 
granulométrica Amostra  H  

(cm) 
Vt 

(cm³) 
VV 

(cm³) 
Porosidade 

(%) 
Porosidade 
Média (%) 

Porosidade 
Mediana 

(%) 

Variação da 
Mediana (%) 

G2-1 2,27 11,44 4,39 38,34 
G2-2 2,33 11,76 4,51 38,31 
G2-3 2,30 11,59 4,44 38,28 
G2-4 2,25 11,33 4,28 37,78 

38,18 38,30 

G5-1 5,02 25,31 9,54 37,68 
G5-2 5,12 25,81 9,65 37,38 
G5-3 5,28 26,61 9,81 36,86 
G5-4 5,04 25,42 9,46 37,21 
G5-5 5,00 25,22 9,63 38,20 

37,47 37,38 

G10-1 10,11 50,93 18,41 36,14 
G10-2 10,06 50,71 18,91 37,29 
G10-3 10,22 51,50 18,78 36,48 

Grossa   
         (100%)  

G10-4 10,20 51,41 18,84 36,64 

36,64 36,56 

1,74 

M2-1 2,20 11,09 4,14 37,32 
M2-2 2,17 10,94 4,04 36,91 
M2-3 2,09 10,54 3,92 37,23 
M2-4 2,06 10,39 3,85 37,05 

37,13 37,14 

M5-1 5,14 25,88 9,30 35,94 
M5-2 5,11 25,74 9,18 35,66 
M5-3 5,01 25,27 9,31 36,85 
M5-4 5,07 25,54 9,36 36,66 

36,28 36,30 

M10-1 10,17 51,26 18,01 35,13 
M10-2 10,12 51,01 18,22 35,72 
M10-3 10,08 50,77 18,20 35,85 

Média       
(100%) 

M10-4 10,09 50,83 18,11 35,64 

35,59 35,68 

1,46 

F2-1 2,20 11,07 4,16 37,55 
F2-2 2,16 10,88 4,24 38,97 
F2-3 2,15 10,85 4,12 37,94 
F2-4 2,12 10,70 4,10 38,34 

38,20 38,14 

F5-1 5,13 25,85 9,50 36,76 
F5-2 5,17 26,06 9,69 37,17 
F5-3 5,00 25,19 9,30 36,92 
F5-4 5,06 25,50 9,22 36,15 

36,75 36,84 

F10-1 9,93 50,03 18,38 36,74 
F10-2 9,98 50,27 18,37 36,54 
F10-3 9,76 49,17 17,64 35,88 

Natural          
(100%) 

F10-4 9,76 49,18 17,83 36,26 

36,35 36,40 

1,74 

M=G2-1 2,08 10,46 3,83 36,60 
M=G2-2 2,23 11,25 4,07 36,14 
M=G2-3 2,08 10,48 3,76 35,92 
M=G2-4 2,16 10,90 3,86 35,42 

36,02 36,03 

M=G5-1 5,23 26,34 9,27 35,18 
M=G5-2 5,23 26,37 9,38 35,57 
M=G5-3 5,28 26,62 9,25 34,74 
M=G5-4 5,02 25,28 8,72 34,49 

35,00 34,96 

M=G10-1 9,95 50,11 17,65 35,22 
M=G10-2 9,97 50,24 17,62 35,06 
M=G10-3 10,06 50,68 17,53 34,58 
M=G10-4 10,06 50,69 17,90 35,31 

Grossa (50%)     
+                 

Média (50%) 

M=G10-5 10,07 50,72 17,50 34,51 

34,94 35,06 

0,96 
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Composição 
granulométrica Amostra  H  

(cm) 
Vt 

(cm³) 
VV 

(cm³) 
Porosidade 

(%) 
Porosidade 
Média (%) 

Porosidade 
Mediana 

(%) 

Variação da 
Mediana (%) 

M=F2-1 2,05 10,34 3,75 36,33 
M=F2-2 2,19 11,02 3,96 35,97 
M=F2-3 2,15 10,83 4,02 37,11 
M=F2-4 2,11 10,61 3,88 36,55 

36,49 36,44 

M=F5-1 5,23 26,34 9,22 35,00 
M=F5-2 5,31 26,74 9,45 35,33 
M=F5-3 5,22 26,28 9,39 35,72 
M=F5-4 5,25 26,44 9,46 35,77 

35,45 35,52 

M=F10-1 10,14 51,12 17,70 34,62 
M=F10-2 10,14 51,11 17,94 35,11 
M=F10-3 10,00 50,37 17,70 35,15 

Média (50%)      
+                    

Natural (50%) 

M=F10-4 9,96 50,20 17,54 34,94 

34,95 35,02 

1,42 

F=G2-1 2,21 11,14 3,66 32,88 
F=G2-2 2,08 10,46 3,52 33,68 
F=G2-3 2,21 11,14 3,73 33,51 
F=G2-4 2,25 11,31 3,70 32,72 

33,20 33,20 

F=G5-1 5,05 25,44 8,05 31,63 
F=G5-2 5,05 25,47 8,14 31,98 
F=G5-3 5,26 26,50 8,51 32,11 
F=G5-4 5,07 25,56 8,24 32,24 

31,99 32,05 

F=G10-1 10,18 51,28 16,41 31,99 
F=G10-2 10,10 50,91 16,12 31,66 
F=G10-3 10,22 51,49 16,66 32,35 

Natural (50%)         
+              

Grossa (50%) 

F=G10-4 10,01 50,42 16,03 31,80 

31,95 31,89 

1,30 

GM2-1 2,14 10,79 3,91 36,19 
GM2-2 2,14 10,80 3,93 36,39 
GM2-3 2,21 11,16 4,03 36,10 
GM2-4 2,15 10,82 3,85 35,60 

36,07 36,15 

GM5-1 5,18 26,10 9,37 35,91 
GM5-2 5,02 25,30 9,00 35,58 
GM5-3 5,11 25,76 9,14 35,50 
GM5-4 5,12 25,80 9,08 35,19 
GM5-5 5,14 25,89 9,07 35,04 

35,45 35,50 

GM10-1 9,94 50,09 17,47 34,87 
GM10-2 10,05 50,63 18,26 36,07 
GM10-3 10,01 50,46 17,63 34,94 
GM10-4 10,12 51,01 17,37 34,06 

Grossa (67%)    
+                 

Média (33%) 

GM10-5 10,20 51,42 17,61 34,25 

34,84 34,87 

1,28 

GF5-1 2,18 11,00 3,76 34,17 
GF5-2 2,12 10,67 3,48 32,56 
GF5-3 2,17 10,93 3,59 32,85 
GF5-4 2,06 10,40 3,51 33,71 

33,33 33,28 

GF5-1 5,08 25,58 8,23 32,17 
GF5-2 5,16 25,98 8,72 33,55 
GF5-3 5,01 25,23 8,22 32,60 
GF5-4 5,29 26,66 8,69 32,59 

32,73 32,59 

GF10-1 10,12 50,99 16,18 31,74 
GF10-2 9,95 50,13 15,91 31,74 
GF10-3 10,06 50,68 16,20 31,97 

Grossa (67%)    
+                    

Natural (33%) 

GF10-4 10,02 50,48 16,25 32,18 

31,91 31,86 

1,42 

 



 77 

 

 

Composição 
granulométrica Amostra  H  

(cm) 
Vt 

(cm³) 
VV 

(cm³) 
Porosidade 

(%) 
Porosidade 
Média (%) 

Porosidade 
Mediana 

(%) 

Variação da 
Mediana (%) 

MG2-1 2,11 10,63 3,77 35,47 
MG2-2 2,02 10,18 3,64 35,76 
MG2-3 2,08 10,50 3,76 35,78 
MG2-4 2,09 10,53 3,79 36,02 

35,76 35,77 

MG5-1 5,30 26,71 9,35 34,99 
MG5-2 5,20 26,18 9,16 34,98 
MG5-3 5,13 25,83 9,00 34,83 
MG5-4 5,08 25,60 9,07 35,44 

35,06 34,99 

MG10-1 10,12 51,00 18,00 35,30 
MG10-2 9,91 49,93 17,56 35,17 
MG10-3 10,19 51,35 17,52 34,11 

Média (67%)      
+                   

Grossa (33%) 

MG10-4 10,07 50,72 17,62 34,74 

34,83 34,95 

0,82 

MF2-1 2,13 10,73 3,88 36,19 
MF2-2 2,16 10,89 4,04 37,11 
MF2-3 2,15 10,82 3,95 36,51 
MF2-4 2,08 10,50 3,86 36,76 

36,64 36,63 

MF5-1 5,13 25,87 9,24 35,73 
MF5-2 5,15 25,96 9,35 36,00 
MF5-3 5,13 25,86 9,20 35,58 
MF5-4 5,03 25,33 8,78 34,68 

35,50 35,66 

MF10-1 9,87 49,72 17,55 35,30 
MF10-2 9,92 50,00 17,77 35,54 
MF10-3 9,80 49,40 17,83 36,09 

Média (67%)      
+                     

Natural (33%) 

MF10-4 9,99 50,36 17,91 35,56 

35,63 35,55 

1,08 

FG2-1 2,15 10,82 3,80 35,13 
FG2-2 2,16 10,89 3,82 35,04 
FG2-3 2,14 10,80 3,87 35,83 
FG2-4 2,08 10,47 3,72 35,58 

35,40 35,35 

FG5-1 5,12 25,80 8,69 33,67 
FG5-2 5,09 25,65 8,79 34,26 
FG5-3 5,07 25,53 8,70 34,08 
FG5-4 5,21 26,24 8,90 33,91 

33,98 33,99 

FG10-1 10,01 50,43 17,10 33,91 
FG10-2 10,07 50,72 17,38 34,26 
FG10-3 9,94 50,10 17,21 34,36 

Natural (67%)          
+                

Grossa (33%) 

FG10-4 10,03 50,53 17,24 34,11 

34,16 34,19 

1,17 

FM2-1 2,06 10,39 3,88 37,37 
FM2-2 2,14 10,78 4,02 37,31 
FM2-3 2,17 10,93 4,09 37,38 
FM2-4 2,14 10,78 3,99 37,03 

37,27 37,34 

FM5-1 5,17 26,06 9,53 36,56 
FM5-2 5,07 25,53 9,32 36,48 
FM5-3 4,84 24,38 9,00 36,91 
FM5-4 5,03 25,33 9,21 36,37 

36,58 36,52 

FM10-1 9,99 50,32 18,43 36,62 
FM10-2 10,02 50,49 18,42 36,49 
FM10-3 10,00 50,41 18,44 36,57 

Natural (67%)        
+                

Média (33%) 

FM10-4 9,91 49,92 18,02 36,10 

36,45 36,53 

0,81 
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Composição 
granulométrica Amostra  H  

(cm) 
Vt 

(cm³) 
VV 

(cm³) 
Porosidade 

(%) 
Porosidade 
Média (%) 

Porosidade 
Mediana 

(%) 

Variação da 
Mediana 

(%) 
G=M=F2-1 2,24 11,26 3,91 34,70 
G=M=F2-2 2,13 10,74 3,71 34,56 
G=M=F2-3 2,16 10,90 3,74 34,34 
G=M=F2-4 2,10 10,60 3,70 34,92 

34,63 34,63 

G=M=F5-1 5,17 26,04 8,78 33,73 
G=M=F5-2 5,16 25,98 8,88 34,20 
G=M=F5-3 5,14 25,89 8,80 33,99 
G=M=F5-4 4,81 24,23 8,20 33,83 

33,94 33,91 

G=M=F10-1 9,94 50,08 17,10 34,15 
G=M=F10-2 9,90 49,89 16,93 33,94 
G=M=F10-3 9,89 49,85 17,08 34,26 

Grossa (33,3%)              
+                 

Média (33,3%)      
+                   

Natural (33,3%) 

G=M=F10-4 9,97 50,25 17,12 34,07 

34,11 34,11 

0,52 

GM=F2-1 2,08 10,46 3,63 34,69 
GM=F2-2 2,11 10,63 3,59 33,79 
GM=F2-3 2,18 11,01 3,75 34,08 
GM=F2-4 2,12 10,70 3,69 34,47 

34,26 34,28 

GM=F5-1 4,93 24,82 8,35 33,64 
GM=F5-2 5,03 25,33 8,52 33,65 
GM=F5-3 5,09 25,63 8,78 34,23 
GM=F5-4 5,06 25,48 8,54 33,51 

33,76 33,65 

GM=F10-1 10,06 50,69 17,17 33,87 
GM=F10-2 9,84 49,56 16,73 33,76 
GM=F10-3 9,90 49,89 16,70 33,47 

Grossa (50%)              
+                 

Média (25%)      
+                   

Natural (25%) 

GM=F10-4 9,95 50,13 17,02 33,96 

33,76 33,81 

0,46 

MG=F2-1 2,21 11,11 3,97 35,69 
MG=F2-2 2,14 10,77 3,86 35,87 
MG=F2-3 2,07 10,42 3,75 35,96 
MG=F2-4 2,16 10,88 3,90 35,82 

35,83 35,84 

MG=F5-1 5,10 25,69 8,82 34,35 
MG=F5-2 4,99 25,15 8,77 34,89 
MG=F5-3 4,93 24,84 8,66 34,88 
MG=F5-4 5,14 25,89 9,04 34,92 

34,76 34,88 

MG=F10-1 9,94 50,10 17,46 34,86 
MG=F10-2 10,01 50,43 17,61 34,93 
MG=F10-3 9,80 49,36 17,40 35,26 

Média (50%)              
+                 

Grossa (25%)      
+                    

Natural (25%) 

MG=F10-4 9,94 50,09 17,55 35,03 

35,02 34,98 

0,87 

FG=M2-1 2,15 10,81 3,76 34,77 
FG=M2-2 2,16 10,89 3,78 34,74 
FG=M2-3 2,12 10,67 3,74 35,08 
FG=M2-4 2,17 10,96 3,84 35,05 

34,91 34,91 

FG=M5-1 5,21 26,26 9,23 35,13 
FG=M5-2 5,01 25,26 8,68 34,36 
FG=M5-3 5,20 26,22 9,15 34,89 
FG=M5-4 5,27 26,57 9,06 34,10 

34,62 34,63 

FG=M10-1 9,88 49,80 17,08 34,30 
FG=M10-2 10,15 51,13 17,25 33,74 
FG=M10-3 10,03 50,56 17,43 34,47 

Natural (50%)              
+                 

Grossa (25%)      
+                  

Média (25%) 

FG=M10-4 10,04 50,59 17,06 33,72 

34,06 34,02 

0,89 
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ANEXO C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de gás 
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ANEXO D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célula de referência 
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NOTA: 
1) MEDIDAS EM MILÍMETROS 
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5 )   MEDIDAS EM MILÍMETROS5 )   MEDIDAS EM MILÍMETROS
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3)   MEDIDAS EM MILÍMETROS3)   MEDIDAS EM MILÍMETROS
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ANEXO E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célula de amostra 
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3)   MEDIDAS EM MILÍMETROS
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3)   MEDIDAS EM MILÍMETROS
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3)   MEDIDAS EM MILÍMETROS
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3)  MEDIDAS EM MILÍMETROS
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3)  MEDIDAS EM MILÍMETROS
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3)  MEDIDAS EM MILÍMETROS
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ANEXO F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rotina de trabalho no porosímetro LEMETRO/UFRJ 
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Rotina de trabalho no porosímetro LEMETRO/UFRJ 

 

Todo o procedimento aqui descrito é similar para etapa de calibração do cap cego e do cap 

vazado de volume conhecido e também para a realização do ensaio na amostra: 

 

1. Ligar a fonte de alimentação a uma corrente contínua de 24V. 

 

2. Abrir o programa LabVIEW SignalExpress. 

2.1. Abrir projeto “Ensaio”. Este projeto encontra-se configurado para a realização do 

procedimento experimental. 

 

3. Aplicar a pressão confinante dentro da célula de amostra: 

3.1. Abrir o cilindro de gás nitrogênio e a válvula Pconf. 

3.2. Abrir devagar a válvula VRP da pressão confinante até atingir a pressão desejada, que 

deve ser no mínimo 2,8MPa (400psi). 

3.3. Fechar a VRP quando os registros de pressão, indicado pelo software, alcançar o valor 

desejado. 

3.4. Fechar a válvula Pconf. 

 

4. Injetar o gás Hélio para a célula de referência: 

4.1. Abrir o cilindro de gás Hélio e a válvula P1. 

4.2. Abrir devagar a válvula VRP ligada a esse sistema até atingir a pressão desejada, 

registrada pelo software. Recomenda-se que as pressões de injeção de gás na célula de 

referência sejam proporcionais ao volume do corpo-de-prova, conforme a tabela 

abaixo: 

Volume do CP P1 
até 350 cm³ 0,98MPa (140psi) 

350 a 700 cm³ 1,19MPa (170psi) 
700 a 1000 cm³ 1,40MPa (200psi) 

1000 a 1400 cm³ 1,68MPa (240psi) 
4.3. Fechar a VRP quando os registros de pressão, indicado pelo software, alcançar o valor 

desejado. 

4.4. Fechar a válvula P1. 
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4.5. Gravar os registros de pressão no software por um determinado tempo e importar os 

resultados para o Excel. Deve ser feita uma média dos resultados importados. 

4.6. Abrir a válvula P2, para o gás entrar em contato com a amostra. 

4.7. Gravar os registros de pressão no software por um determinado tempo e importar os 

resultados para o Excel. Novamente, deve ser feita uma média dos resultados 

importados. 

 

5. Encerramento do ensaio: 

5.1. Fechar a válvula P2 e em seguida liberar o gás Hélio abrindo a válvula Saída He. 

5.2. Despressurizar a câmara de amostra abrindo a válvula Saída Pconf. 

5.3. Abrir a célula e retirar a amostra 

5.4. A realização dos cálculos é feita a partir das equações 19, 20,21 e 22, conforme 

mencionado no texto nos capítulos 4 e 5. 


