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Determinação experimental da permeabilidade por carga constante
Experimental determination of permeability by constant load
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Resumo: A formação em Engenharia exige do aluno um conhecimento consolidado em fenômenos físicos
e/ou químicos que regem diversos processos. Dentro deste cenário, cabe a Universidade promover uma
formação que consolida o conhecimento, e desenvolve a capacidade de ser flexível a ponto de propor
mudanças em metodologias e processos. Durante o desenvolvimento deste trabalho, uma bancada,
inicialmente projetada para estudos de diferentes geometrias de barragem, foi adaptada para avaliação da lei
de Darcy. Os resultados obtidos foram coerentes com a literatura, evidenciando a eficiência da metodologia
adotada frente a essa nova configuração, sendo possível assim, reafirmar a importância da realização desse
tipo de atividade na formação dos profissionais da Engenharia. Através deste trabalho a aplicação da
bancada foi expandida por meio de soluções apresentadas pelos alunos envolvidos.
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Abstract: The engineer degree requires from students a consolidated knowledge on physical and chemical
phenomena that control several process. In this context, it is up to the university to conduct this formation
that consolidate the knowledge, and develop the ability to be flexible enough to promote changes in
methodologies and process. During this work, a lab station initially designed to evaluate different dam
geometries was adapted to evaluate the Darcy's law t. The result were consistent with the scientific literature,
showing the effectiveness of the used methodology, and the new configuration, and can therefore reaffirm
the strong importance of holding this type of activity in the training of professional engineering. Through
this work the application of the lab station was expanded through solutions presented by the involved
students.
Keywords: Permeability; Darcy’s law; constant head; porous media.
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1. Introdução
A formação em Engenharia exige do aluno um conhecimento consolidado em
fenômenos físicos e/ou químicos que regem diversos processos, a aplicação adequada de
métodos numéricos e matemáticos para solucionar os problemas propostos assim como,
desenvolver equipamentos e metodologias novas. Dentro deste cenário, cabe a Universidade
promover uma formação que ao mesmo tempo consolida o conhecimento, e desenvolve a
capacidade de ser flexível a ponto de propor mudanças em metodologias e processos. Desta
forma, cria-se uma nova postura no ensino, onde este não é mais centrado no professor, Dib
(1974) chamou de Modelo de Ensino Formal, mas sim torna o professor um elo entre aquele
aprende e o que recebe o conhecimento.
Segundo Panesi (2015), o ensino tradicional possui o seu mérito como forma de
aprendizado, entretanto não é o único meio que os profissionais da educação dispõem
atualmente, visto o fácil acesso a muitas tecnologias para diversas aplicações educacionais. Essa
mudança da relação aluno/professor é necessária pelas exigências atuais do mercado e dos
avanços tecnológicos. Conforme Belhot (2005) nas indústrias as alterações são sentidas nos
procedimentos adotados, na flexibilidade dos seus equipamentos, na qualidade de seus produtos,
no atendimento das necessidades dos clientes e principalmente na postura do profissional que
atua nesse contexto. Vallent (1996) chamava a atenção para o fato de que as empresas estão se
ajustando a essa nova realidade, que exige decisões rápidas, preço e qualidade competitivos,
prazos mais curtos, além de confiabilidade na entrega.
Mediante a este cenário supracitado anteriormente, Torres et al., (2004) reforça a
proposta de Aprendizagem Colaborativa, onde os alunos constroem coletivamente seus
conhecimentos por meio de uma troca constante de informações, pontos de vista,
questionamentos, resoluções de questões e avaliações, possibilitando assim o aumento do nível
acadêmico dos estudantes, além do desenvolvimento de atividades de habilidades de trabalho
em grupo, deixando de lado a ideia do ensino tradicional, onde o professor é o único detentor e
transmissor do conhecimento. Ainda de acordo com o autor, estudos reportam que estudantes
que aprendem em grupos pequenos demonstram maior realização do que estudantes que foram
expostos à instrução sem trabalho cooperativo ou colaborativo;
Desta forma, é necessário que o aluno utilize a tecnologia disponível como meio de
buscar o conhecimento sem a participação direta do professor. Cria-se assim, outra forma de
acesso ao conhecimento que, conforme Belhot (2005) pode ser representada pela Figura 1.
Sendo assim, o professor migra de uma figura de transmissor de conhecimentos para uma
posição de promotor de conhecimentos, fornecendo as ferramentas necessárias de aprendizado
aos quais os alunos utilizarão para formar seu conhecimento (Leite et al., 2014).
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Sendo assim, Cantini et al., (2006) define o professor como um agente mediador no
processo de formação de um cidadão apto para atuar nessa sociedade de constantes inovações,
tendo como desafio incorporar as ferramentas tecnológicas no processo de ensino e
aprendizagem, buscando a formação continuada, bem como mecanismos de troca e parceria
quanto à utilização destas.

Figura 1: Formas de acesso ao conhecimento (Belhot, 2005).

Este trabalho foi desenvolvido durante a execução da disciplina de Engenharia de
Reservatório e exigiu e possibilitou aos alunos a produção e construção de seus próprios
conhecimentos. A elaboração das modificações necessárias para obtenção do resultado exigido
foi apenas direcionado pelo professor.
Durante o desenvolvimento deste trabalho buscou-se, avaliar a aplicação da lei de Darcy
e adaptar uma bancada comercial de estudos em barragens para o ensino da disciplina de
Engenharia de Reservatório ministrada no curso de Engenharia de Petróleo.
As adaptações possibilitaram fixar conceitos fundamentais da disciplina, dentre eles:


escoamento em meios porosos;



influência da permeabilidade no escoamento;



identificação do regime de fluxo: permanente e/ou transiente;



habilidade em propor modificações e soluções a um problema.

2. O problema abordado
A caracterização de reservatórios é uma parte muito importante da engenharia de
petróleo. Uma estratégia de gestão eficaz só pode ser aplicada após a obtenção de informações
detalhadas e próximas da realidade acerca da distribuição espacial de propriedades da rocha.
1379
ENGEVISTA, V. 19, n.5, p. 1376-1386, Dezembro 2017.
Todos as informações e direitos sobre o presente artigo são de total e única responsabilidade do(s) autor(es).

ISSN: 1415-7314
ISSN online: 2317-6717
Entre estas propriedades, uma das mais importantes para se determinar e prever é a
permeabilidade (Balan et al., 1995).
Conceitualmente, a permeabilidade é a capacidade que um material tem de permitir a
percolação de fluidos através dele (Figura 2). O grande interesse em determina-la se deve ao
fato que a mesma indica o desempenho do reservatório e dos poços (Ayan et al., 2001), no
sentido de capacidade e caminhos de fluxo, que em linhas gerais, será um dos fatores decisivos
para a viabilidade econômica da produção.

Figura 2: (1) Grão de rocha e (2) Percolação de fluidos (adaptado). Fonte: MPG Petroleum Inc.

Pode ser determinada em laboratório com aparelhos chamados permeabilímetros, em
testes de formação e também por perfis geofísicos (Gomes, 2002). Para pequenas áreas, testes
de poços são suficientes para predizer as características dos reservatórios. Para grandes áreas de
estudo, as propriedades devem ser determinadas em diferentes localidades e isso normalmente
não é economicamente viável. Complementando alguns testes de campo com testes laboratoriais
em amostras de alta qualidade, combinadas com boa interpretação geológica, medidas
representativas são obtidas com bom grau de confiabilidade (Johnson, 1963).
Nesse contexto, dada a importância das medidas laboratoriais, este trabalho apresenta o
procedimento para determinação da permeabilidade de uma camada de brita por carga
constante, tal como é disposto na literatura, mas apresentando um modelo de equipamento
diferente do que é normalmente usado: uma bancada experimental em forma de canal projetada
inicialmente para estudos em barragem.
Assim, buscou-se levar o aluno a compreender melhor o fenômeno físico envolvido na
medição da permeabilidade de um material, apresentando a bancada e os desafios de torná-la
útil para a engenharia de petróleo, como ferramenta de consolidação de conhecimentos teóricos
e de desenvolvimento da capacidade de solucionar problemas, extremamente necessária no
exercício da profissão de engenheiro. A principal contribuição foi flexibilizar a utilização da
bancada e, possibilitar o aperfeiçoamento das atividades da disciplina de Engenharia de
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Reservatório com a utilização de poucos recursos financeiros. Desta forma, foram unidos
conhecimentos práticos e teóricos.

3. A lei de Darcy
A equação de maior utilização prática para o estudo de fluxo de fluidos em meios
porosos foi formulada por Henry Darcy em 1856, ao estudar problemas de tratamento de água
através de filtros de areia (Rosa, 2006).
Os experimentos de Darcy resultaram na equação, que quando adaptada para fluxos
viscosos, diz que “a vazão através de um meio poroso é proporcional à área aberta ao fluxo e
ao diferencial de pressão, e inversamente proporcional ao comprimento e à viscosidade”:

𝑞=

𝑘𝐴Δ𝑝
𝜇𝐿

(1)

onde 𝑞 é a vazão de água através da areia; 𝐴 é a área de seção transversal; 𝐿 é o comprimento do
meio poroso; ∆𝑝 é o diferencial de pressão entre a entrada e a saída do meio; 𝜇 é a viscosidade;
k é a permeabilidade.
A lei de Darcy também pode ser visualizada através do gráfico mostrado na Figura 3,
onde se pode verificar a proporcionalidade entre o gradiente de pressão e a vazão, tal como
descrito anteriormente. A validade da equação de Darcy está condicionada a baixas vazões,
onde o fluxo é considerado laminar ou darciano. Além disso, este fluxo deve ser isotérmico e
permanente, o fluido incompressível (a vazão será constante em todo o comprimento do meio
poroso), homogêneo e de viscosidade constante; e o meio poroso deve ser homogêneo e não
reagente com o fluido. O problema abordado neste trabalho obedece todas as considerações
acima citadas.

Figura 3: Lei de Darcy na forma gráfica.
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4. Metodologia
A bancada, inicialmente desenvolvida para escoamento em solos visando avaliar
diferentes geometrias de barragem, foi adaptada para execução da aplicação da lei de Darcy de
medição da permeabilidade por carga constante.
As adaptações consistiram da delimitação de uma região dentro do canal para
acomodação da camada de meio poroso e isolamento da parte superior a ela para criação de
reservatórios de água, de níveis ajustáveis, a montante e à jusante.
Esses sistemas de delimitação (telas de contenção) e de isolamento (estacas prancha) da
camada são importantes, pois sem eles, além de não ser possível criar os reservatórios de água,
o sistema se tornaria extenso, e não forneceria resultados mais exatos do problema.
O experimento proposto e a bancada utilizada podem ser observados na Figura 4. O
experimento foi elaborado de forma contínua sendo que há constantemente a recirculação de
água (da esquerda para direita) entre o reservatório de armazenamento de água e o canal de
vidro. Os drenos controlam os níveis de água nos reservatórios a montante e a jusante à camada
de brita utilizada, possibilitando medidas em diversos níveis.

Figura 4: (1) Tela de contenção; (2) Estaca prancha de vidro para isolamento; (3) Dreno de
entrada; (4) Entrada de água; (5) Tomada de pressão; (6) Canal de vidro; (7) Piezômetros; (8)
Acionamento da bomba; (9) Bomba; (10) Reservatório de armazenamento de água; (11) camada
de brita.
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A carga constante é uma combinação entrada-saída que permite que os níveis de água
nos reservatórios a montante e a jusante à camada permaneçam constantes, não sendo observada
variação de pressão na entrada ou na saída da camada para uma determinada diferença de nível.
A diferença de pressão é medida pela conexão das tomadas nos piezômetros. O cálculo do
diferencial de pressão é calculado por meio da Equação 2:
∆𝑝 = 𝜌𝑔∆ℎ

(2)

onde ∆𝑝é a diferença de pressão, 𝜌 é a massa específica da água, 𝑔 é a aceleração da gravidade
e ∆ℎ é a diferença de alturas nos piezômetros conectados na entrada e na saída da camada.
A medição da vazão na saída da unidade foi realizada por meio do dreno de saída.
Como as dimensões da camada são conhecidas, assim como a viscosidade da água, e a diferença
de pressão e a vazão são medidas, através da Equação (1) é possível calcular a permeabilidade
se as condições de validade da lei de Darcy são atendidas. Neste trabalho utilizou-se brita para
representação do meio poroso e todos os dados foram realizados em triplicata.

5. Resultados e discussão
A camada de brita foi delimitada em uma região com 0,4 𝑚 de comprimento e área de
seção transversal quadrada de 0,0141 𝑚² (altura de 0,094 𝑚 e largura de 0,15 𝑚). A
viscosidade utilizada da água foi de 0,001 𝑃𝑎. 𝑠. Os dados medidos e o cálculo da
permeabilidade intrínseca (Darcy) e do coeficiente hidráulico (cm/s) são apresentados na Tabela
1.

Tabela 1: Resultado do cálculo da permeabilidade intrínseca e do coeficiente hidráulico
medidos.
Medição
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

𝒒 (𝒎³/𝒔)
0,0007865
0,0006402
0,0006586
0,0003994
0,0001048
0,0006086
0,0005641
0,0005100
0,0004726
0,0006201

𝜟𝒑 (𝑷𝒂) 𝒌 (𝒅𝒂𝒓𝒄𝒚) 𝑲 (𝒄𝒎/𝒔) 𝒒/𝑨 (𝒎³/𝒔/𝒎²)
1383,2
16292,30
13,98
0,055781
1118,3
16403,35
14,07
0,045407
912,33
20683,21
17,45
0,046708
519,93
22008,11
18,88
0,028323
304,11
9873,56
8,47
0,007432
1000,6
17426,73
14,95
0,043162
912,33
17715,61
15,20
0,040006
843,66
17319,44
14,86
0,036168
716,13
18908,02
16,22
0,033516
1108,5
16028,52
13,75
0,04398
Média
14,75

𝜟𝒑/𝑳 (𝑷𝒂
/𝒎)
3458,025
2795,850
2280,825
1299,825
760,2750
2501,550
2280,825
2109,150
1790,325
2771,325
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A permeabilidade intrínseca foi calculada pela Equação (1). O coeficiente hidráulico
pode ser calculado por:
𝐾=

𝛾𝑤 . 𝑘
𝜇𝑤

(3)

onde 𝛾𝑤 e 𝜇𝑤 são peso específico e a viscosidade da água, respectivamente. Mas os valores de
Darcy para cm/s foram obtidos pela multiplicação do primeiro por 8,58 × 10−4 (NGWIC,
1993).
Os resultados apresentaram linearidade, conforme previsto, sendo o coeficiente de
correlação 𝑅² = 0,89. Pela análise da Figura 5 é possível observar os resultados obtidos.

Dados do experimento
4000

Δp/L (Pa/m)

3500

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

0,01

0,02

0,03

q/A (m³/s/m²)

0,04

0,05

0,06

y = 55819x + 80,982
R² = 0,8983

Figura 5. Medidas do experimento dispostas graficamente mostrando a tendência linear dos
dados.

Fazendo uma analogia entre a Equação (1) e a equação da reta da Figura 5, a
permeabilidade pode ser calculada pela Equação 4:
𝑘=

𝜇𝑤 (𝑃𝑎. 𝑠)
𝑎 (𝑃𝑎. 𝑠/𝑚²)

(4)

onde 𝜇𝑤 é a viscosidade da água e 𝑎 é o coeficiente de inclinação da reta. Utilizando a Equação
4 e os dados oriundos da Figura 5 calcula-se o coeficiente hidráulico:

𝑘 = 18094,20 𝑑𝑎𝑟𝑐𝑦 ≅ 15,53 𝑐𝑚/𝑠
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Dado que o tamanho médio dos grãos da brita utilizada variamde 1 a 2𝑐𝑚, observa-se
que os resultados são coerentes com a brita 1 que tem em média 15 𝑐𝑚/𝑠 de coeficiente
hidráulico (DNIT, 2006).

6. Considerações finais
Os conceitos utilizados na medição da permeabilidade da brita foram os mesmos
dispostos na literatura para esse tipo de procedimento, apesar da bancada de permeabilidade ser
diferente, por exemplo, dos permeabilímetros normalmente utilizados. Os resultados mostraram
que se bem aplicados os conceitos de escoamento em meios porosos, assim como a lei de
Darcy, os valores medidos de permeabilidade serão coerentes.
Evidentemente, existe diferença na permeabilidade de materiais consolidados e não
consolidados. Análises de testemunhos, que são bastante difundidas, podem fornecer valores
mais precisos que a análise de sedimentos não consolidadados de rochas, como areia, por
exemplo, por estarem estruturalmente mais preservados.
No entanto, a mesma viabilidade econômica que limita testes de campo em grandes
áreas, também limita o procedimento de testemunhagem.
Didaticamente, todo o processo de montagem prática e verificação teórica da lei de
Darcy, fornece aos alunos uma melhor compreensão do fenômeno físico envolvido, que é
normalmente apresentado de forma teórica. Além disso, o desafio de adaptar equipamentos para
um objetivo diferente do qual foi projetado contribui para as características multidisciplinares
do futuro profissional.
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