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   Considerando um modelo de rocha que permita a movimentação de 

fluidos, diversas propriedades podem ser medidas. A condutividade 

elétrica de uma substância qualquer infere a capacidade no transporte 

de cargas elétricas livres caso submetidas a um campo elétrico externo. 

A corrente elétrica conduzida, ao se relacionar com a diferença de 

potencial gerada para a aplicação do fluxo, pode determinar a resistência 

elétrica do material, a qual, com características geológicas, permite o 

cálculo da resistividade. 

 

   Constituintes das rochas, os minerais são materiais de alta 

resistividade, tanto quanto são o petróleo e o gás natural. Contudo, a 

salmoura que também constitui o meio, possui grande condutividade, 

reduzindo a respectiva resistividade, que mede a resistência de uma 

substância ao fluxo de corrente elétrica. A medição de uma amostra pode 

ser realizada como o representado na Figura 1, na qual uma bateria 

permite gerar corrente elétrica. Indica-se, contudo, que diversos fatores 

influenciam a condutividade elétrica em meio a uma rocha. A estrutura 

de poros, a distribuição da saturação, a quantidade de folhelho, 

molhabilidade e temperatura são exemplos deles. Sendo assim, a 

medição de diferentes amostras pode ser importante, visto a 

possibilidade de variação a depender do meio em que foram coletadas. 
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Figura 1 - Medição de resistência elétrica de amostra em core holder. Fonte: ABU-

KHAMSIN, 2004, adaptado. 

 

   A medição desta propriedade tem base teórica introduzida pelo modelo 
de Archie (1942), o qual determinou o fator de formação de Archie. Novos 
modelos foram posteriormente introduzidos, ainda assim, são importantes 
neste estudo a determinação de características da rocha como a constante 
de Archie, os expoentes de saturação e de cimentação. Sistemas podem 
determina-los juntamente com os valores do Fator de formação e do índice 
de resistividade. A Core Laboratories possui o estado da arte no sistema 
de medição: Trata-se do Advanced Resistivity System. Ilustrado na Figura 
2, o ARS-300, como também é conhecido, é equipado com um medidor 
digital de resistividade, um sistema de medição com quatro eletrodos, um 
core holder atmosférico pneumático, um core holder hidrostático (com um 
painel de montagem próprio) e uma bomba manual. 
 

Figura 2 - Advanced Resistivity System (ARS-300). Fonte: Corelab, 2018. 

 

   O medidor digital de resistividade se baseia na precisão de um medidor 
RCL, com um display de LCD capaz de transmitir as medições do circuito 
elétrico, utilizando os símbolos padrões para eletricidade. A unidade 
possibilita a medição com quatro eletrodos – todos banhados a prata, os 
eletrodos são banhados a prata, proporcionando um contato consistente 
entre a amostra e cada um deles - em três diferentes voltagens de teste. 
(300 mV, 1 V e 2 V), além de diferentes frequências que variam entre 50 
Hz e 1 MHz. Ainda é possível adquirir os dados da medição com uso de 
sistema computacional. 
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   A medição das características da salmoura a ser injetada na amostra é 
feita com uma célula específica, a qual também infere a temperatura do 
meio, permitindo maior acuracidade ao experimento. Enquanto isso, os 
core holders trazem duas condições distintas para análise de sistema. O 
equipamento atmosférico pneumático permite o carregamento adequado 
às amostras, eliminando alguns erros operacionais que possam existir 
durante técnicas análogas existentes na perfilagem. enquanto que o core 
holder hidrostático, com auxílio da bomba manual, possibilita a medição 
de resistividade da rocha influenciada por pressões de até 10000 psi. 
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