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RESUMO: 

A constante busca pelo aumento de produção de petróleo à um baixo custo operacional 

na indústria de petróleo torna necessário o desenvolvimento de tecnologias que unam as duas 

necessidades. A acidificação de matriz é um método de estimulação frequentemente 

empregado para aumentar a produção de um poço de petróleo com um custo menor, se 

comparado a um fraturamento. O objetivo deste trabalho é estudar a obtenção de 

nanoemulsões ácidas para aplicação em acidificação de matriz. As nanoemulsões são capazes 

de retardar reações, por diminuir a difusão do ácido no meio, possibilitando a acidificação em 

reservatórios com baixa permeabilidade. Os reagentes utilizados para formar os sistemas 

nanoemulsionados foram: UNT L90/OMS e RNX 110 como tensoativos, sec-butanol como 

cotensoativo, xileno e querosene como fase óleo e solução de ácido clorídrico (HCl) como 

fase aquosa. As nanoemulsões foram obtidas a partir da diluição de microemulsões com água 

ou solução de HCl. Foi realizado estudo das tensões superficiais, das cinéticas de reação, e 

avaliação da injeção em rocha carbonática, bem como um teste de remoção de borra asfáltica. 

As nanoemulsões apresentaram tensão superficial menor que suas microemulsões de origem. 

O uso desses sistemas retardou a reação entre o CaCO3 e o HCl, e o sistema mais eficiente era 

composto por UNT L90/OMS, sec-butanol, querosene e solução de HCl. As nanoemulsões 

foram eficientes em formar canais artificiais de escoamento (wormholes) em plugs de 

carbonato calcítico com baixa permeabilidade natural, alcançando valores de até 390 mD, 

mostrando grande potencial de aplicação em acidificação de matriz com eficiência e menor 

custo. Os sistemas microemulsionados e nanoemulsionados ácido apresentaram bons 

resultados de remoção de borra asfáltica, mostrando o potencial destes sistemas em remover 

esse tipo de dano.  

________________________________________________________________

Palavras chave: acidificação, dano à formação, wormholes, nanoemulsão. 
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SOUSA, Talles Nóbrega - Acid nanoemulsions applied in oilwell acidizing 

 

ABSTRACT  

 

The constant pursuit of oil companies in achieving higher productions at low operational costs 

promoted the development of technologies able to achieve these two necessities. Matrix 

acidizing is a stimulating method frequently employed to increase the production of an oil 

well at lower costs than fracturing. The purpose of this work is to study the obtainment of acid 

nanoemulsions for matrix acidizing applications. Nanoemulsions are able to retard reactions 

by reducing acid diffusion in the medium, allowing reservoirs with low permeability to be 

acidized. The reactants used to form nanoemulsion systems were UNT L90 and RNX 110 as 

surfactants, sec-butanol as cosurfactant, xylene and kerosene as the oil phase and HCl solution 

as the aqueous phase.  The nanoemulsions were obtained from the dilution of microemulsions 

with water or HCl solution. Studies of surface tension and reaction kinetics were conducted 

along with evaluations of injection in calcite carbonate and removal of asphaltic sludge. The 

nanoemulsions showed lower surface tension than their microemulsions of origin. The use of 

these systems retarded the reaction between CaCO3 and HCl, being the most efficient system 

constituted by UNT L90 with castor oil saponified, sec-butanol, kerosene and HCl solution. 

The nanoemulsions were efficient in forming wormholes in plugs of calcite carbonate with 

low natural permeabilities. The wormholes were responsible for the increment of 

permeability, achieving values that reached up to 390 mD. The acid system showed good 

results on removing asphaltic sludge, proving the potential of nanoemulsions in removing this 

type of well damage. It was concluded that nanoemulsion systems have great potential for 

application in matrix acidizing with efficiency and low cost. 

 

 

Keywords: acidizing, formation damage, wormholes, nanoemulsion. 
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NOMENCLATURA 

Breakthrough : momento que a água produzida atinge um poço produtor 

CaCO3 : carbonato de cálcio; 

CaMg(CO3)2 : carbonato de cálcio e magnésio; 

CaCl2 : cloreto de cálcio; 

CO2 : dióxido de carbono; 

CaMg2 : cloreto de magnésio; 

CH3COOH : ácido acético; 

HCOOH : ácido fórmico; 

HF : ácido fluorídrico; 

HCl : ácido clorídrico; 

H2O : água; 

Skin factor : fator de película, que avalia o dano no reservatório ao redor do poço; 

Wormhole : canal de escoamento formado pelo ácido; 

Workover : toda intervenção realizada no poço após perfuração. 

Pe: Peclet 

�: fator de ajuste; 

�: vazão; 

�: permeabilidade; 

�: porosidade; 

�������: Volume poroso; 

�	�	
�: Volume tota; 

�: área transversal; 

: coeficiente de difusão. 

Da: Damköhler 

�: comprimento da garganta do poro; 

��: raio da garganta do poro; 

�: taxa global da reação; 

��: vazão na garganta de poros. 

q: vazão de produção; 

h: Espessura da formação; 

Pe: Pressão do reservatório; 

Pwf: Pressão de fluxo do poço; 

B: Fator volume de formação; 



Talles Nóbrega Sousa, Maio/2015   

�: viscosidade do fluido da formação ; 

��: raio do reservatório ; 

��: raio do poço ; 

�: skin ; 

k: permeabilidade da formação ; 

��: permeabilidade da zona danificada até a extensão do raio r�; 
��: raio da zona danificada ; 

��: raio do poço ; 

∆p: Diferença de pressão	 
r : raio menor da gota d'água 

r!	: raio maior da gota d'água 

σ: tensão superficial  

α: percentual de gás na espuma; 

V$ : volume de gás; 
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M: mobilidade ; 

k: permeabilidade absoluta ; 

η: viscosidade ; 
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∆): diferença de pressão ; 

�: área transversal ; 

) : pressão exercida sobre o capilar de menor diâmetro; 
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1. Introdução Geral 
O crescente uso de produtos derivados de petróleo e a posição como principal fonte 

energética mundial requer uma maior produção de óleo. Diariamente, as empresas buscam 

criar novas tecnologias e métodos diferentes para aperfeiçoar a produção de petróleo com 

menor custo operacional. Diante desta necessidade de aumento de produção, a estimulação de 

poços é uma técnica muito utilizada para melhorar a produção. Entende-se por estimulação de 

poços o aumento, ou a restauração, de permeabilidade do poço, sendo classificada em três 

tipos: fraturamento hidráulico, fraturamento ácido e acidificação de matriz. 

A permeabilidade do reservatório de petróleo é uma das propriedades mais importantes 

para se produzir petróleo ou gás. Quando esta permeabilidade tem valores inferiores ao ideal, 

a produção fica comprometida. A baixa permeabilidade pode ser causada por um dano à 

formação ou devido à permeabilidade natural da rocha. O dano na formação pode ser causado 

por diversos fatores, dentre eles: precipitação de aglomerados de asfaltenos, formação de 

borra, formação de emulsão rígida, deposição de minerais e determinadas operações 

realizadas de forma errada. 

Um dos grandes desafios da acidificação de matriz é o controle da reação entre o ácido 

e a rocha, o que, consequentemente, controla o comportamento dos canais. O devido controle 

desta reação irá proporcionar canais mais longos e alcançará uma maior distância radial do 

poço. Em reservatórios de baixa permeabilidade, a injeção de ácido, à baixas vazões, é 

necessária para evitar o faturamento, vazões estas que podem provocar uma reação ácido-

rocha nas proximidades do poço, consumindo o ácido antes de alcançar uma maior 

profundidade. A preparação dos fluidos para acidificação é extremamente delicada. Tendo em 

vista que cada poço tem propriedades diferentes, é necessária a escolha minuciosa de cada 

aditivo. O aditivo, por sua vez, deve: oferecer mais estabilidade ao fluido; evitar que o ácido 

cause corrosão aos equipamentos; controlar a reação dentro do reservatório; e evitar a 

formação de outros danos ao reservatório. 

A descoberta e exploração de novos tipos de reservatórios, como os situados  abaixo da 

camada de sal em águas profundas, areias betuminosas e gás de xisto, exigem a aplicação de 

sistemas inovadores e adequados aos novos ambientes. A aplicação de nanotecnologia vem 

sendo uma forte alternativa para superar as dificuldades do setor petrolífero. A nanoemulsão, 

formada a partir da adição de tensoativo à uma mistura de água e óleo, consiste de uma 

tecnologia inovadora que tem como propriedades o alto poder de solubilização de matéria 

orgânica, pequeno tamanho de partícula e redução das tensões interfaciais. Com a 

nanoemulsão, acredita-se que a operação de acidificação terá um menor custo operacional, 
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tendo em vista que é um sistema menos dependente de aditivos anti-corrosivos, estabilizantes 

e retardantes de reação ácido-rocha.  

A formação de um filme de tensoativos na superfície dos equipamentos cria uma 

barreira que impede a ação corrosiva do ácido, não sendo necessária grande quantidade de 

aditivos anti-corrosivos. Se comparado com a mistura de ácidos utilizada atualmente nas 

operações de acidificação, a nanoemulsão poderá reduzir a velocidade de reação entre o ácido 

e a rocha, de forma que o ácido possa ter um alcance maior dentro do reservatório. A 

estabilidade cinética da nanoemulsão garantirá a sua estabilidade até atingir seu objetivo, 

ressaltando que na indústria de petróleo podem ocorrer imprevistos a qualquer momento, 

fazendo com que o fluido fique parado nas tubulações antes de ser injetado. 

A estabilidade cinética, a capacidade de solubilização e o baixo custo dos sistemas 

nanoemulsionados (SOUZA, 2013), motivou a realização deste estudo de nanoemulsões 

ácidas aplicadas em acidificação de matriz. Neste trabalho, busca-se estudar e desenvolver 

sistemas nanoemulsionados que possam ser aplicados na acidificação de matriz, assim como 

avaliar e otimizar o desempenho de algumas formulações de nanoemulsão na remoção de 

danos em reservatórios carbonáticos.  
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2. Aspectos teóricos 
Neste capítulo serão abordados os aspectos teóricos relacionado a este trabalho, 

incluindo: estimulação de poços, danos à formação, tensoativos, microemulsão e 

nanoemulsão. 

2.1 - Estimulação de poços 

 Uma intervenção de workover é aquela feita após a completação de um poço. Essas 

atividades podem incluir: avaliação de recompletação, restauração, limpeza, mudança de 

método de elevação, abandono e estimulação, sendo esta última a que o trabalho enfatizará.  

 Assim, a estimulação é, por definição, um conjunto de atividades que são realizadas 

visando o aprimoramento ou reestabelecimento do índice de produtividade de um poço. A 

estimulação pode ser de três tipos, que serão discutidos a seguir: fraturamento hidráulico, 

fraturamento ácido e acidificação de matriz (THOMAS, 2004).   

2.1.1 -  Fraturamento hidráulico  

 O fraturamento hidráulico ganhou notoriedade com a exploração do gás de xisto nos 

Estados Unidos, porém o primeiro fraturamento em terras americanas foi em 1821. Com o 

passar do tempo, as novas tecnologias tornaram a atividade economicamente viável 

(SELLEY,1997). 

 A atividade consiste, resumidamente, na injeção de um fluido de fraturamento, sob 

uma pressão superior à de fratura da rocha reservatório. Pelo diferencial de pressão o fluido 

consegue romper a rocha, formando canais ou ligando fraturas naturais já existentes. As 

fraturas conseguem se propagar pela constante injeção de fluido. Quando o bombeamento 

cessa, era de se esperar que a fratura se fechasse. Contudo, para que isso não ocorra, bombeia-

se também um agente de sustentação, geralmente areia, denominado de propante. Esse se 

instala dentro da fratura e impede que ela se feche, garantindo o fluxo dos fluidos.  

2.1.2 -  Tratamentos ácidos 

 Os tratamentos ácidos podem ser do tipo lavagem ácida, acidificação de matriz e 

fraturamento ácido. O primeiro tipo, como o nome sugere, trata-se de uma lavagem no poço e 

na coluna de produção para remover restrições ao fluxo, como detritos, sem se relacionar com 

a formação. Já os outros dois tipos estão diretamente associados à formação. Na acidificação 

de matriz o fluido é injetado na formação abaixo da pressão de fratura, enquanto que no 

fraturamento ácido a maior parte do volume é injetado com uma pressão superior à de fratura. 
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2.1.2.1 -  Acidificação de matriz 

A acidificação de matriz é uma técnica de estimulação que propõe a melhoria do índice 

de produtividade de um poço. No tratamento, uma solução ácida é injetada na formação, 

promovendo a dissolução de alguns minerais para recuperar a permeabilidade de arenitos por 

meio da remoção do dano ou para aumentar a permeabilidade de carbonatos, nas 

proximidades do poço (GUO; LYONS; GHALAMBOR, 2007). 

A acidificação em arenitos visa a remoção de danos ou detritos que obstruam os poros, 

por meio da solubilização do dano em ácido. Desta forma, a acidificação em arenitos restaura 

a permeabilidade natural da rocha sem promover a dissolução da matriz rochosa. 

Já na acidificação de carbonatos, observa-se a formação de canais através da rocha 

devido à dissolução do CaCO3, chamados de wormholes (caminhos de minhoca), representada 

na Figura 2.1. Os canais recebem esse nome por se assemelharem aos que as minhocas fazem 

na terra. Esses canais são formados em função da heterogeneidade da rocha, responsável por 

fazer com que alguns poros ou grupos de poros estejam em contato com um fluxo ácido maior 

que o fluxo médio que os demais poros estão sujeitos. Como resultado, esses conjuntos de 

poros, em contato mais intenso com o sistema ácido, sofrem uma dissolução acelerada. É 

justamente essa dissolução da matriz porosa que provoca um incremento na permeabilidade e 

consequente aumento do fluxo de produção. A partir da formação do primeiro canal, o fluxo 

de ácido é direcionado para esse canal principal e desta forma a profundidade do wormhole 

cresce sem que outros canais sejam formados. 
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Figura 2.1- Formação de wormholes em poços 

Fonte: autor 

Em casos onde a permeabilidade da rocha é muito baixa, faz-se necessário uma menor 

vazão de injeção para evitar que essa pressão supere a pressão de fratura da rocha. No entanto, 

quando a vazão é muito baixa e o ácido empregado é forte, a reação acontece apenas nas 

proximidades do poço, sem formação de wormholes (HOEFNER et al., 1987). 

 Em ácidos fortes, como o HCl, os canais tendem a ser únicos e com pouco alcance. Já 

no caso de ácidos mais fracos, como o ácido carboxílico, ou sistemas retardados, os canais 

conseguem se espalhar mais, alcançando uma maior área superficial da formação e, portanto, 

removendo mais danos. Esses sistemas retardados podem incluir os quimicamente retardados, 

como os discutidos nesse trabalho (sistemas microemulsionados e nanoemulsionados). A 

acidificação em carbonatos é eficiente quando há um dano. Caso não haja dano, no máximo a 

produção é dobrada (KALFAYAN, 2008). 

Para avaliar a formação de wormholes são utilizados dois números adimensionais, o 

número de Peclet e o número de Damköhler. O número de Peclet fornece uma relação entre a 

difusão e a vazão de injeção, enquanto o número de Damköhler relaciona a taxa de reação e 

vazão de injeção (ECONOMIDES; NOLTE, 2000). 

O número de Peclet (Pe) é definido pela razão entre o fluxo convectivo e o fluxo 

difusivo, como mostrado na Equação (1). Este número considera o transporte de massa como 

único limitante do processo. O intervalo ideal para formação de wormhole é entre 10-3 e 10-2 . 

./ = 1∙3∙√5
6∙7∙8       (1) 

./ = 9:;<=	>=?@A>BC@=
9:;<=	DCE;FC@=  
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 Sendo: 

• �: fator de ajuste; 

• �: vazão; 

• �: permeabilidade; 

• G: porosidade; 

• �: área transversal; 

• : coeficiente de difusão. 

 

O número de Damköhler (Da), por sua vez, é a razão entre a taxa de reação e a vazão 

de injeção, como mostrado na Equação (2). 

 

8H = I∙J∙K>∙L∙M
3>

      (2) 

8H = BH<H	DA	KAHçã=
@HOã=	DA	C?PAçã= 

Sendo: 

• �: comprimento da garganta do poro; 

• ��: raio da garganta do poro; 

• �: taxa global da reação; 

• ��: vazão na garganta de poros. 

 

Na Figura 2.2 pode-se observar a formação de wormhole quando se varia a vazão e 

mantém constante a taxa de reação, neste caso sendo utilizado solução de HCl 0,5M (FREDD; 

FOGLER, 1998). 
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Figura 2.2- Resultados de formação de wormhole por Fredd e Fogler (1998): (a) dissolução na face; (b) 
canal cônico; (c) e (d) wormholes; (e) e (f) wormholes ramificadas 

 
 (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (f)  

 

Na acidificação, o ácido é consumido e neutralizado conforme a formação é dissolvida. 

Para as rochas carbonáticas calcíticas, a reação ocorre entre o HCl e o carbonato de cálcio, 

formando cloreto de cálcio, dióxido de carbono e água. A Equação (3) mostra essa reação. Já 

para as rochas carbonáticas dolomíticas a reação envolve o HCl e o carbonato de cálcio 

(CaCO3) e carbonato de cálcio e magnésio (CaMg(CO3)2), formando cloreto de cálcio 

(CaCl2), água (H2O), dióxido de carbono (CO2) e cloreto de magnésio (MgCl2), descrita na 

Equação (4).  

QHQRS + IUQ: ⇌ QHQ:I +UIR+ QRI     (3) 

 
QHWX(QRS)I + [UQ: ⇌ QHQ:I +WXQ:I + IUIR+ IQRI   (4) 

2.1.2.2 -  Fraturamento ácido 

O fraturamento ácido é tido como uma alternativa ao fraturamento hidráulico e 

acidificação de matriz. Esse fraturamento pode tanto ultrapassar um dano quanto estimular 

uma região não danificada. Além disso, os canais formados são mais longos que os gerados 

na acidificação de matriz.  

Os ácidos empregados nas acidificações carbonáticas são: ácido clorídrico (HCl), ácido 

acético (CH3COOH) e ácido fórmico (HCOOH), sendo o primeiro o mais usado, em 
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detrimento aos outros ácidos orgânicos, que são empregados em aplicações que apresentam 

altas temperaturas, já que são menos corrosivos. Os ácidos acético e fórmico usualmente são 

empregados com HCl ou combinados entre si. No caso de formações areníticas, além dos 

ácidos mencionados, existe o ácido fluorídrico (HF), que não deve ser injetado sozinho. 

(KALFAYAN, 2008) 

2.2 - Danos à formação 

 A acidificação tem como principal função a remoção de um dano. Cerca de 50% da 

queda de pressão presente em um fluxo radial ocorre nas proximidades de um poço. Em um 

tratamento ácido, a análise do dano tem um destaque significante. Essa análise faz uso do 

termo skin (fator de película), presente na Lei de Darcy (Equação 5), a qual rege o fluxo em 

um reservatório radial. Essa equação demonstra que a vazão está diretamente relacionada à 

permeabilidade, sendo também inversamente proporcional ao skin. Assim, a produtividade de 

um poço dependerá desses dois fatores.  

3 = \,^_I	5`(aAbacE)
de:?fKAKcghF

     (5) 

Nessa equação (5) os termos representam:  

• q: vazão de produção (bbl/d); 

• k: permeabilidade (mD); 

• h: Espessura da formação (ft); 

• Pe: Pressão do reservatório (psi); 

• Pwf: Pressão de fluxo do poço (psi); 

• B: Fator volume de formação (RB/STB); 

• �: viscosidade do fluido da formação (cp); 

• �i: raio do reservatório (ft); 

• �j: raio do poço (ft); 

• �: skin (adimensional). 

 

O skin, s, mede o grau de dano presente em uma formação. Pela Equação de Hawkin’s 

(Equação 6), define-se.  

F = f 55F − lg :? KF
Kc

      (6) 
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Sendo:  

• k: permeabilidade da formação (mD); 
• ��: permeabilidade da zona danificada até a extensão do raio �� (mD); 
• ��: raio da zona danificada (ft); 
• ��: raio do poço (ft). 

 

Nos casos de um poço danificado, a permeabilidade �� é inferior à permeabilidade da 

formação k, logo o skin é positivo. A extensão da zona danificada �� será maior conforme a 

diferença entre �	i	��, portanto maior também será o skin. O fator tende ao infinito se a 

permeabilidade �� for igual a zero. Nos casos de um poço sem dano e já estimulado, a 

permeabilidade �� é superior à permeabilidade original da formação e, portanto, o skin é 

negativo. Skin negativo pode ser encontrado em formações naturalmente fraturadas. Skin 

inferior à -5 é dificilmente encontrado na prática, exceto em formações com fraturas muito 

condutivas, geradas por meio do fraturamento hidráulico. Quando a formação não apresenta 

dano, nem foi estimulada, o seu skin é nulo. 

Esses dados de skin e permeabilidade podem ser obtidos por meio de testes de 

formação. Contudo, o skin obtido em um teste é um somatório das várias contribuições, tais 

como: skin gerado resultante de uma completação parcial, skin gerado por perfurações 

incompletas, skin referente ao próprio dano e um somatório de pseudo-skins, sendo esses 

dependentes da vazão.  

 Em arenitos, a acidificação apenas remove o fator referente ao dano em si. Se o 

tratamento for aplicado em um poço sem dano, a acidificação, no máximo, diante de uma 

visão otimista, consegue dobrar a vazão de produção. Já nas formações carbonáticas, 

diferentemente, o tratamento ácido tem um sutil, mas diferente propósito. Para tais formações, 

o objetivo é ultrapassar o dano, e não removê-lo de forma direta. Outra diferença entre essas 

formações e as areníticas é que a acidificação de matriz, quando não há danos presentes, surte 

mais efeito na produtividade de carbonatos que na de arenitos. 

 Os danos que são removidos ou ultrapassados, como previamente mencionado, podem 

resultar de operações de perfuração, cimentação, produção, operações de workover e da 

própria estimulação. Assim, na realidade todos os poços apresentam algum tipo de dano. 

Portanto, para a caracterização dos danos à formação é recomendável estudar a geologia do 

reservatório, os fluidos presentes, o histórico de produção e perfuração, estimulação e 

workover, além dos relatórios de cimentação e completação, que serão descritos a seguir. 

2.2.1 -  Geologia e mineralogia  
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No âmbito da mineralogia e geologia, analisa-se o reservatório buscando o máximo de 

informações possíveis. Busca-se saber qual é a rocha e sua mineralogia, a natureza da 

porosidade e a permeabilidade, bem como a sua distribuição ao longo da área de produção ou 

injeção.  

2.2.2 -  Fluidos do reservatório 

Uma outra análise importante para os tratamentos ácidos é a obtenção dos dados sobre 

os fluidos do reservatório e suas propriedades, as quais incluem os percentuais de dióxido de 

carbono e sulfeto de hidrogênio no gás, a densidade do óleo, a quantidade de asfaltenos e 

parafinas, além de características da água produzida. 

2.2.3 -  Produção de poços exploratórios 

Casos de poços vizinhos ou exploratórios com baixa produtividade são o primeiro 

indicativo de que o poço em questão necessitará de uma estimulação. Se o poço apresentar 

uma pressão de fundo adequada em relação aos vizinhos, mas com uma baixa produtividade, 

esse quadro poderá também indicar um dano na formação. 

2.2.4 -  Histórico de produção 

No início do estudo de um poço, a avaliação do histórico de produção de poços mais 

antigos, com longo tempo de produção, é essencial.  Um declínio súbito na produção pode ser 

um indício de dano. Alguns mecanismos de danos ocasionados pela produção são: migração 

de finos, deposição de incrustações inorgânicas e sólidos orgânicos.  

A produção de partículas finas pode ser atenuada pela acidificação com uso do HF, em 

arenitos. Embora presuma-se que o objetivo da acidificação nessa formação seja a remoção 

desses sólidos, o HF, ao reagir com minerais de silício presentes nos poros, além de gerar 

novos finos, consegue liberar aqueles insolúveis. Na produção, a migração de finos 

decorrentes de uma acidificação é mais danosa que a migração que antecede o tratamento 

ácido. 

As incrustações inorgânicas, associadas principalmente ao breakthrough da água 

produzida, decorrem das condições do poço e das características dessa água. O problema 

maior dessas incrustações é que nem todas são eficientemente removidas por tratamentos 

ácidos. O carbonato de cálcio é removido pela acidificação, mas outras incrustações, como o 

sulfato de cálcio, requerem métodos mecânicos. 

As incrustações orgânicas, por sua vez, ocorrem em poços de óleo, sendo os produtos 

principais as parafinas e asfaltenos. As parafinas e asfaltenos exigem um solvente, de 
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preferência aromático, como o xileno, já que não são solúveis à ácido. Assim, antes de um 

tratamento ácido é importante investigar se essas incrustações existem, considerando que o 

contato de um ácido com um depósito orgânico pode resultar em um dano ainda mais grave. 

Para tanto, coletam-se amostras do fundo do poço para averiguar o potencial de deposição das 

parafinas e asfaltenos, aliados aos testes de compatibilidade de fluido com o ácido, visando o 

projeto de um sistema ácido adequado para aquele caso específico. 

As parafinas dependem da temperatura do poço e do reservatório. O ponto de névoa é 

a temperatura a partir da qual observa-se a deposição da parafina. Se a temperatura estiver 

abaixo desse ponto, há deposição. Durante uma operação em que fluidos são injetados da 

superfície, é possível que ocorra uma mudança de temperatura que pode provocar a 

cristalização da parafina e sua deposição nos canhoneados e no poço, já que esses fluidos ao 

atingirem o fundo do poço provocam uma redução da temperatura. 

Complementando as incrustações orgânicas, tem-se os asfaltenos, sensíveis a quedas 

de pressão, e não de temperatura. O fluxo do óleo da formação ao poço e coluna de produção 

pode provocar essa deposição. Além disso, as deposições podem resultar de desequilíbrios no 

fluido, gerados pela injeção de fluidos na formação com pH extremos, por exemplo: ácidos 

com pH muito baixo, filtrados de cimentação com alto pH, lama de perfuração com alto pH e 

fluidos de completação com pH alto ou baixo (KALFAYAN, 2008). 

2.2.5 -  Histórico de perfuração  

O estudo do histórico de perfuração pode indicar os danos presentes nos primeiros 

anos de vida do poço, além de permitir um maior entendimento acerca dos fluidos usados e 

suas propriedades. Os principais mecanismos provocadores de danos, relevantes diante da 

perfuração, são: invasão de sólidos de perfuração e perda de filtrado da lama de perfuração 

para a formação. 

Atualmente, o uso de fluidos de perfuração base óleo e a menor exigência de sólidos 

durante a perfuração contribui para a redução de danos. Contudo, a aplicação de lamas de 

perfuração especializadas requerem sistemas mais complexos de limpeza. 

No caso de perda de filtrado para a formação, observa-se uma redução na 

permeabilidade, já que pode ocorrer a invasão de um fluido gel, viscosificado, em direção às 

fraturas, alterando a molhabilidade da rocha, de molhável à água para molhável ao óleo 

(prejudicial), quando o fluido é base óleo ou constituído por tensoativos.  

No segundo caso, quando o dano decorre da invasão de sólidos, pode-se ter uma 

obstrução por material de peso, material de circulação e partículas cortadas na perfuração 

(KALFAYAN, 2008). 
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2.2.6 -  Programa de cimentação 

Danos gerados durante uma cimentação não são muito recorrentes, porém precisam ser 

considerados. Esses danos podem ocorrer através da perda de filtrado da cimentação com alto 

pH, já que esse filtrado, especialmente em arenitos, pode perturbar argilas e induzir a 

migração de sólidos do cimento, os quais podem obstruir poros. Pode-se ainda ter a migração 

de cimento para a formação, em direção às fraturas naturais, ou durante um fraturamento 

negligente no momento da cimentação. 

2.3 - Tensoativos 

Tensoativos são moléculas anfifílicas, ou seja, têm afinidade tanto por moléculas 

apolares quanto por moléculas polares. A molécula de tensoativo tem duas partes, isto é, é 

dividida em uma cadeia carbônica apolar, chamada de cauda do tensoativo, e uma parte polar 

que pode ser chamada de cabeça do tensoativo, como é ilustrado na Figura 2.3. A cadeia 

carbônica é hidrofóbica, ou seja, não tem afinidade pela água, porém o tensoativo é solúvel 

em água devido à sua cabeça polar. Tensoativos são amplamente utilizados na indústria, por 

exemplo: na indústria têxtil, alimentar, farmacêutica, polímeros, tintas, detergentes, plástico e 

corante. A indústria de petróleo utiliza tensoativos em diversos setores, como em fluidos de 

perfuração, recuperação avançada, dispersantes de óleo no caso de derramamento e, no caso 

deste trabalho, na acidificação de matriz. 

Figura 2.3-Molécula de tensoativo 

 
     (Fonte: Autor) 

Tensoativos têm a capacidade de formar agregados chamados micelas e de se adsorver 

em superfícies e interfaces. A concentração em que começa a formar as micelas é denominada 

concentração micelar crítica (c.m.c).  

2.3.1 -  Classificação 
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A classificação dos tensoativos pode ser a partir da natureza da cabeça polar, ou seja, 

são classificados em catiônicos, aniônicos, não-iônicos e anfóteros. 

2.3.1.1 -  Tensoativo catiônico 

Este tipo de tensoativo possui um ou mais grupos polares que quando dissolvidos em 

água liberam íons com carga positiva. É comumente utilizado no tratamento de efluentes e na 

produção de cosméticos. 

2.3.1.2 -  Tensoativo aniônico 

O tensoativo aniônico possui um ou mais grupos que em contato com a água liberam 

íons carregados negativamente. Como exemplos de tensoativos aniônicos tem-se os sabões, 

compostos sulfonados e fosfatados (MYERS, 2006). 

2.3.1.3 -  Tensoativo não-iônico 

Já o tensoativo não-iônico não sofre ionização quando em contato com água. O grupo 

polar pode ser formado pela presença de grupamentos de éter, álcool, carbonila e amina, que 

possuem afinidade pela água. Como exemplos desses tensoativos, tem-se os derivados de 

polioxietileno ou polioxipropileno, como também poliálcoois, ésteres de carbohidratos, 

amidas de alcoóis graxos e óxidos de amidas graxas. São estáveis em meios salinos e não 

reagem com metais bivalentes como cálcio e magnésio. 

2.3.1.4 -  Tensoativos anfóteros 

Os tensoativos anfóteros, por sua vez, têm comportamento catiônico, aniônico ou não-

iônico, dependendo do pH do meio (ROSEN, 2004). Eles apresentam os dois tipos de cabeça, 

aniônica e catiônica e podem se comportar da seguinte forma: 

• Para pH < 4 - Tensoativo catiônico 

• Para 4 < pH < 9 - Tensoativo não-iônico 

• Para 9 < pH < 10 Tensoativo aniônico 

2.3.2 -  Balanço hidrofílico - lipofílico (BHL) 

O balanço hidrofílico - lipofílico é uma escala que auxilia na determinação de qual é a 

melhor aplicação de um determinado tensoativo. O BHL é um parâmetro que permite avaliar 

o equilíbrio entre a parte hidrofílica e a parte lipofílica. Quanto maior o BHL, maior é a 

influência da cabeça polar na molécula de tensoativo. Portanto, se um tensoativo tem um BHL 

alto, ele tem maior afinidade pela água, formando assim mais facilmente emulsões de óleo em 
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água. Na Tabela 2.1 verifica-se como os tensoativos se comportam de acordo com os valores 

de BHL. 

Tabela 2.1 Classificação da aplicação do tensoativo de acordo com o balanço hidrofílico - lipofílico 

Aplicação Faixa de BHL 

Emulsionante A/O 3 – 6 

Umectante 7 – 9 

Emulsificante O/A 8 – 18 

Detergente 13 – 16 

Solubilizante 15 - 18 

 

2.3.3 -  Uso de tensoativos como agente anti - borra 

2.3.3.1 -  Formação e detecção de borra 

Uma das principais aplicações da estimulação ácida é a remoção de dano em regiões 

produtoras de petróleo. Porém, se não houver um estudo aprofundado das condições do poço 

é possível causar um dano maior que o anterior, formando uma emulsão de ácido em petróleo 

e, ainda, precipitando partículas de asfalteno, induzindo à formação de borra. Emulsões 

viscosas e borra podem obstruir os poros da formação rochosa e causar um dano profundo no 

poço (DUNLAP; HOUCHIN, 1990). 

É importante entender as causas da formação de borra. Um dos principais mecanismos 

de formação de borra é quando ácidos fortes entram em contato com o petróleo, causando 

uma precipitação de partículas de asfalteno e hidrocarbonetos pesados. Asfaltenos são 

partículas coloidais dispersas no petróleo e são compostas de estruturas condensadas de anéis 

aromáticos, contendo um significante número de heteroátomos, como oxigênio, enxofre e 

nitrogênio, segundo Houchin e Hudson (1986). Elas existem na forma de micelas formadas 

por resinas naturais (maltenos), como ilustrado na Figura 2.4, que se adsorvem na superfície 

das partículas de asfalteno, estabilizando as micelas (LICHAA; HERRERA, 1975). 
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Figura 2.4-Micela de asfalteno 

 

 (Fonte: Nasr-El-Din, 2000) 

Segundo Jacobs e Thorne (1986), a partícula de asfalteno tem carga negativa e a alta 

carga de prótons positivos (H+) oriunda do ácido neutraliza a superfície do asfalteno, 

possibilitando a formação de agregados de asfalteno,. Esses agregados formam uma rígida 

emulsão durante a acidificação e podem se depositar nas entradas dos poros, obstruindo o 

fluxo de petróleo, diminuindo a produção, como ilustrado na Figura 2.5. A presença de 

partículas sólidas dispersas, como areia, argila e óxidos metálicos, pode tornar o dano ainda 

pior, porque estes podem se acumular na interface petróleo – ácido, estabilizando a emulsão 

ácido em petróleo (COPPLE, 1975). 

Figura 2.5- Poro com dano causado por precipitado de asfalteno 

 

(Fonte: Nasr-El-Din, 2000) 

Dependendo das características do petróleo, ácidos podem formar borra ou filme de 

emulsão rígida. A borra formada pelo ácido pode ocorrer em petróleo com °API > 27 e 

concentração de asfalteno < 3%. Strassner (1968) descobriu que a formação do filme de 

emulsão rígida ocorre quando se tem alta concentração de asfalteno e este entra em contato 
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com fase aquosa de pH < 6. Houchin et al. (1992) mostraram que o filme rígido de emulsão se 

forma quando o petróleo tem °API < 22 e concentração de asfaltenos > 4% e entram em 

contato com ácido forte. 

A formação de borra pode ser detectada a partir dos seguintes eventos: o ácido não 

consegue ser injetado com profundidade na formação sem aplicar altas pressões; a presença 

de material viscoso no fluido produzido; os resultados da estimulação foram abaixo do 

esperado; a formação rochosa não responde à acidificação. 

Uma das formas de evitar a formação de borra é minimizar o contato entre o ácido e o 

petróleo. Pode-se fazer isso realizando uma pré-injeção de solvente, como xileno e tolueno, 

formando uma barreira entre o ácido e o petróleo. Um segundo método é utilizar ácido 

emulsionado em um solvente, minimizando o contato com o petróleo.  

2.3.4 -  Tensoativos como agente retardante de reação HCl - carbonato 

A velocidade de reação entre o HCl e o carbonato é muito rápida, formando uma 

rápida dissolução da rocha próxima ao poço e gerando uma grande erosão entre a formação e 

o revestimento. Portanto, o ácido é consumido na superfície da rocha e não há a penetração 

necessária para ultrapassar a região de dano e otimizar a permeabilidade da formação rochosa. 

Um método desenvolvido para diminuir a velocidade de reação consiste de uma emulsão de 

ácido em diesel, onde o diesel funciona como uma barreira difusional entre o ácido e a rocha, 

possibilitando uma penetração profunda do ácido (AL-ANAZI et al., 1998). 

Tensoativos são utilizados para formar a emulsão ácida, onde o ácido pode estar tanto 

na fase dispersa como na fase interna. Bombeando o ácido dessa forma, reduz-se o contato do 

ácido com a rocha, formando canais mais profundos, e também reduz-se o contato do ácido 

com o petróleo, diminuindo, de tal forma, a formação de borra. Outra qualidade desse sistema 

é que não são necessárias grandes quantidades de inibidores de corrosão e controladores de 

ferro. 

A estabilidade do sistema tem grande importância na operação de acidificação, o 

mesmo deve ser estável à temperatura por longos períodos de tempo, no caso de ocorrer 

algum problema operacional, e deve ser estável até ultrapassar a zona com dano. Após chegar 

à região desejada, a emulsão deve permanecer na rocha o tempo necessário para reagir, 

sabendo-se que em poços injetores o tempo deve ser maior devido à sua baixa temperatura. 

Ácidos emulsificados já foram utilizados com sucesso em acidificação de poços 

produtores e injetores. Seu uso é recomendado quando a permeabilidade for menor que 

100mD (NASR-EL-DIN et al., 1999). 
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2.3.5 -  Tensoativos reduzindo a tensão superficial durante acidificação 

A tensão superficial da fase aquosa é uma importante variável a ser considerada 

durante a estimulação ácida de poços produtores de gás. Devido às forças capilares, é 

necessária uma baixa tensão superficial para evitar o aprisionamento de fase aquosa nos poros 

da rocha, como observado na Figura 2.6. A acumulação de água nas proximidades do poço irá 

diminuir a permeabilidade relativa, portanto diminuindo a produção de gás. A diferença de 

m�i��ãn	∆m  necessária para vencer as forças capilares é descrita pela Equação (7): 

∆o = Ip	 q lKl −
l
KI
r     (7) 

Onde s é a tensão superficial e � i	�!	são o raio menor e o raio maior da gota d'água, 

respectivamente, como ilustrado na Figura 2.6. 

Figura 2.6- Entupimento de poro estreito por água 

 

 (Fonte: Nasr-El-Din, 2000) 

Para diminuir a tensão superficial é necessária a utilização de tensoativos especiais 

durante a injeção do ácido. Tensoativos não-iônicos e solventes mútuos são normalmente 

utilizados para reduzir a tensão superficial. O tipo do ácido, a força, concentração e o tipo de 

aditivos e concentração influenciam grandemente na tensão superficial, como ilustrado na 

Figura 2.7.  
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Figura 2.7-Tensão superficial de diferentes fluidos para acidificação 

 

(Fonte: Nasr-El-Din, 2000) 

Baixa tensão superficial é necessária durante a estimulação ácida de reservatórios com 

baixa permeabilidade. Tensoativos podem reduzir a tensão superficial até 20mN/m. O 

tensoativo precisa ser estável termicamente, ser compatível com os aditivos empregados e 

também se adsorver o mínimo possível. Para minimizar a adsorção de tensoativo, pode-se 

injetar uma mistura de tensoativos ou o uso de solvente mútuo. 

2.3.6 -  Tensoativos para divergir o ácido usando espumas 

Divergência é a propriedade de um determinado fluido de se espalhar e procurar 

caminhos alternativos. Diversos reservatórios são heterogêneos e podem conter camadas de 

diferentes permeabilidades. Durante uma operação de acidificação, a maior parte do fluido irá 

escoar pela rocha de maior permeabilidade, porém o objetivo da acidificação é aumentar a 

permeabilidade da região com menor permeabilidade. Esse caminho preferencial do ácido 

pode gerar diversos fatores economicamente negativos, como o grande volume de ácido 

consumido e a estimulação exclusiva da zona com maior permeabilidade, deixando a zona de 

menor permeabilidade intacta. O contraste de permeabilidade entre as duas zonas ficará mais 

evidente após a acidificação. 

Para aumentar a divergência do ácido e atingir as regiões com menor permeabilidade, 

pode-se utilizar métodos mecânicos ou químicos. É necessário conhecer as características do 

reservatório para escolher qual método utilizar. Um dos métodos químicos utilizados é a 

espuma. A espuma consiste de uma mistura de uma fase líquida e uma fase gasosa 
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estabilizados por um tensoativo. O tensoativo tem o papel de diminuir a tensão superficial e, 

assim, estabilizar a camada líquida da espuma. O gás utilizado nesta operação pode ser o 

nitrogênio e o dióxido de carbono. Para calcular o percentual de volume de gás é usado a 

Equação (8): 

t =	 uXv,a
uXv,ahu:

      (8) 

Onde: 

• α: percentual de gás na espuma; 

• uX : volume de gás; 

• u: : volume de líquido. 

 
O objetivo da espuma é controlar o fluxo de ácido nas regiões de alta permeabilidade, 

portanto a partir da Equação (9) pode-se calcular sua mobilidade: 

W =	 5w =	 xL∆a7      (9) 

Onde: 

• W: mobilidade (D/mPa.s); 

• 5: permeabilidade absoluta (D); 

• w: viscosidade (mPa.s); 

• x: vazão (cm³/s); 

• L: comprimento (cm); 

• ∆a: diferença de pressão (Pa); 

• 7: área transversal (cm²). 

 

2.3.7 -  Formação de micelas 

Quando o tensoativo é adicionado a um sistema, os primeiros monômeros procuram se 

posicionar nas interfaces, como interface água-óleo, ar-água e ar-óleo, e, em seguida, essas 

interfaces começam a ficar saturadas de monômeros. O constante aumento da concentração de 

tensoativos no meio faz com que os monômeros fiquem dispersos no líquido até que as 

propriedades do sistema mudam bruscamente, caracterizando a concentração micelar crítica 

(c.m.c). Quando a concentração de tensoativo é maior que a c.m.c, inicia-se a formação de 
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micelas no meio. Na Figura 2.8 é ilustrado o comportamento dos monômeros abaixo e acima 

da c.m.c. 

Figura 2.8- Formação de micelas 

 

Fonte: Oliveira, 2015 

Dentre as propriedades que permitem caracterizar a c.m.c estão: tensão superficial, 

tensão interfacial, detergência, condutividade e pressão osmótica. Na Figura  é ilustrado o 

comportamento dessas propriedades com a variação de concentração de tensoativo.  

Figura 2.9-  Comportamento das propriedades físicas em função da concentração de tensoativo 

 

Fonte: Rossi et. al. (2007) 

2.4 - Emulsões 

Emulsões são definidas pela mistura de dois líquidos imiscíveis, dispersos um no 

outro, onde uma fase é uma solução aquosa e a outra uma fase óleo. Desta forma, pode-se ter 

gotas de óleo dispersas numa fase contínua de água, caracterizando uma emulsão de óleo em 

água (O/A). Quando se tem gotas de água dispersas numa fase contínua de óleo, tem-se uma 

emulsão de água em óleo (A/O). É possível encontrar emulsões múltiplas, onde tem-se 
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emulsão de água em óleo em água (A/O/A) e emulsão de óleo em água em óleo (O/A/O). Na 

Figura 2.10 é ilustrado os quatro tipos de emulsões citadas. 

Figura 2.10- Tipos de emulsões 

 

Fonte: SCHRAMM, 2005 

Estes componentes líquidos não apresentam forças atrativas entre si, gerando uma forte 

tensão interfacial. Esta tensão interfacial pode ser reduzida com a adição de tensoativo, 

proporcionando maior durabilidade à emulsão. 

2.5 - Microemulsões 

Microemulsões são sistemas termodinamicamente estáveis, transparentes, isotrópicos, 

estabilizados por um tensoativo e, se necessário, um cotensoativo. O cotensoativo consiste de 

um álcool de cadeia curta, que tem como função estabilizar as cabeças polares na micela 

(GURGEL, 2004). Nestes sistemas microemulsionados, tem-se diâmetro de microgotículas na 

faixa de 10 a 100 nm, segundo Schramm (2005) e Rosen (2004). Na microemulsão as fases se 

organizam de forma semelhante à emulsão, onde tem-se a fase óleo dispersa na fase aquosa, 

formando microgotículas diretas. Quando se tem fase aquosa dispersa na fase óleo, forma-se a 

microgotícula inversa. Na Figura 2.11 é ilustrado como as microgotículas de microemulsão se 

organizam. 

Figura 2.11- Organização de microgotícula de microemulsão: Direta(a); Inversa (b) 

 
(a)    (b) 

Fonte: Rossi et al., 2007 
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Devido à alta estabilidade da microemulsão, 

imiscíveis, baixa tensão interfacial e grande área de contato, as microemulsões são 

amplamente aplicadas na 

avançada (SANTANNA et al.

2010), inibidores de corrosão

al., 2005). 

2.5.1 -  Diagramas de fases

 Os diagramas de fases 

microemulsionados. Eles p

primeiro o sistema tem três constituintes, enquanto que o segundo é formado por quatro 

constituintes. 

 Na Figura 2.12 tem-

aresta entre o cotensoativo 

diagrama pseudoternário, que é indicado pela região verde da imagem. Diz

é pseudoternário pois ele, apesar de apresentar três vértices e se assemelhar 

ternário, apresenta quatro constituintes. Opta

aos quaternários por permitem uma mais fácil visualização da zona de microemulsão. O 

diagrama obtido após se fixar uma relação constante entre dois 

observado na Figura 2.13

(SOARES, 2012). 

Talles Nóbrega Sousa, Maio/2015  

Devido à alta estabilidade da microemulsão, capacidade de estabilizar duas subst

imiscíveis, baixa tensão interfacial e grande área de contato, as microemulsões são 

amplamente aplicadas na indústria de petróleo. Dentre as aplicações temos a recuperação 

et al., 2009), solubilização de borra de petróleo

, inibidores de corrosão (ROSSI et al., 2007) e fluidos de fraturamento

de fases 

Os diagramas de fases podem representar o equilíbrio de fases de

microemulsionados. Eles podem ser ternários ou quaternários e, como o nome indica, no 

primeiro o sistema tem três constituintes, enquanto que o segundo é formado por quatro 

-se a representação de um diagrama quaternário. Olhando

 e o tensoativo e fixando uma razão entre os dois, pode

diagrama pseudoternário, que é indicado pela região verde da imagem. Diz

é pseudoternário pois ele, apesar de apresentar três vértices e se assemelhar 

ternário, apresenta quatro constituintes. Opta-se por diagramas pseudoternários em detrimento 

permitem uma mais fácil visualização da zona de microemulsão. O 

diagrama obtido após se fixar uma relação constante entre dois const

13, que no caso é entre cotensoativo e tensoativo (razão C/T) 

Figura 2.12- Diagrama de fases quaternário. 

Fonte: Autor
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de estabilizar duas substâncias 

imiscíveis, baixa tensão interfacial e grande área de contato, as microemulsões são 

de petróleo. Dentre as aplicações temos a recuperação 

e borra de petróleo (DANTAS et al., 

e fluidos de fraturamento (DANTAS, et 

representar o equilíbrio de fases de sistemas 

como o nome indica, no 

primeiro o sistema tem três constituintes, enquanto que o segundo é formado por quatro 

se a representação de um diagrama quaternário. Olhando-se para a 

e o tensoativo e fixando uma razão entre os dois, pode-se obter um 

diagrama pseudoternário, que é indicado pela região verde da imagem. Diz-se que o diagrama 

é pseudoternário pois ele, apesar de apresentar três vértices e se assemelhar a um diagrama 

se por diagramas pseudoternários em detrimento 

permitem uma mais fácil visualização da zona de microemulsão. O 

constituintes pode ser 

e tensoativo (razão C/T) 

 

Fonte: Autor    
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Figura 2.13

2.5.2 -  Classificação

Esse sistema, proposto por Winsor 

podem existir entre a microemulsão e as fase 

diferentes equilíbrios, nomeados Winsor I (WI), Winsor II (WII), Winsor III (WIII) e Winsor 

IV (WIV). 

Na primeira classificação, WI, a microemulsão O/A (óleo em água) está em equilíbrio 

com a fase óleo que se encontra em excesso. 

Prosseguindo na ordem, a região de WII é caracterizada pela microemulsão A/O (água 

em óleo) que se encontra em equilíbrio com a fase aquosa que está em excesso. 

Já na terceira classificação, WIII, observa

microemulsão está em equilíbrio com a fase aquosa e oleosa. 

Por fim, no último tipo de equilíbrio, WIV, tem

observando-se macroscopicamente, composto apenas pela microemulsão. 

Nas Figuras 2.14 é possível observar um di

onde se encontram os quatro equilíbrios p

um esquema para ilustrar como os quatro equilíbrios são classificados 
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13- Diagrama pseudoternário com razão C/T constante.

 

Fonte: Autor

Classificação de Winsor 

Esse sistema, proposto por Winsor (1948), classifica as formas de equilíbrios que 

podem existir entre a microemulsão e as fase aquosa e oleosa. Assim, estabeleceu

diferentes equilíbrios, nomeados Winsor I (WI), Winsor II (WII), Winsor III (WIII) e Winsor 

Na primeira classificação, WI, a microemulsão O/A (óleo em água) está em equilíbrio 

ncontra em excesso.  

Prosseguindo na ordem, a região de WII é caracterizada pela microemulsão A/O (água 

em óleo) que se encontra em equilíbrio com a fase aquosa que está em excesso. 

Já na terceira classificação, WIII, observa-se um sistema trifásico, uma 

microemulsão está em equilíbrio com a fase aquosa e oleosa.  

Por fim, no último tipo de equilíbrio, WIV, tem-se um sistema monofásico, 

croscopicamente, composto apenas pela microemulsão. 

é possível observar um diagrama pseudoternário com a indicação de 

onde se encontram os quatro equilíbrios previamente mencionados. Já na 

um esquema para ilustrar como os quatro equilíbrios são classificados (SOARES, 2012)
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iagrama pseudoternário com razão C/T constante. 

Fonte: Autor    

, classifica as formas de equilíbrios que 

aquosa e oleosa. Assim, estabeleceu-se quatro 

diferentes equilíbrios, nomeados Winsor I (WI), Winsor II (WII), Winsor III (WIII) e Winsor 

Na primeira classificação, WI, a microemulsão O/A (óleo em água) está em equilíbrio 

Prosseguindo na ordem, a região de WII é caracterizada pela microemulsão A/O (água 

em óleo) que se encontra em equilíbrio com a fase aquosa que está em excesso.  

se um sistema trifásico, uma vez que a 

se um sistema monofásico, 

croscopicamente, composto apenas pela microemulsão.  

agrama pseudoternário com a indicação de 

reviamente mencionados. Já na Figura 2.15 tem-se 

(SOARES, 2012). 
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Figura 2.14-

Figura 2.15

2.6 - Nanoemulsões 

Diferentemente das mic

necessitando então de uma fonte de energia para a sua formação. Essa fonte de energia pode 

se originar do potencial químico das moléculas ou de uma fonte mecânica, como o 

(SOLANS et al., 2005). Outro método de formação da nanoemulsão consiste da diluição da 

microemulsão até antes do ponto em que o tensoativo alcance a 

As nanoemulsões possuem tamanho de partícula da ordem de 1nm até 100nm, 

promovendo translucidez e transparência a olh

tamanho das partículas ser tão pequeno

da gravidade, porém estão sujeitas ao movimento browniano

nanoemulsão não apresenta estabilidade te

baixo custo de produção, tendo em vista que maior parte do sistema é constituído de fase 

aquosa. Na Figura 2.16, pode

e a nanoemulsão. 
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- Diagrama pseudoternário com as indicações de Winsor.

 

15- Representação das quatro classificações de Winsor

Diferentemente das microemulsões, as nanoemulsões não têm formação espontânea, 

necessitando então de uma fonte de energia para a sua formação. Essa fonte de energia pode 

se originar do potencial químico das moléculas ou de uma fonte mecânica, como o 

Outro método de formação da nanoemulsão consiste da diluição da 

o ponto em que o tensoativo alcance a c.m.c.  

As nanoemulsões possuem tamanho de partícula da ordem de 1nm até 100nm, 

promovendo translucidez e transparência a olho nu (CHIESA et al.

tamanho das partículas ser tão pequeno faz com que as gotículas não estejam

da gravidade, porém estão sujeitas ao movimento browniano (KLANG

apresenta estabilidade termodinâmica, porém tem estabilidade cinética e um

baixo custo de produção, tendo em vista que maior parte do sistema é constituído de fase 

pode-se observar a diferença de tamanho de gotículas entre a emulsão 
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Diagrama pseudoternário com as indicações de Winsor. 

Fonte: Autor   

de Winsor. 

 
Fonte: Autor   

m formação espontânea, 

necessitando então de uma fonte de energia para a sua formação. Essa fonte de energia pode 

se originar do potencial químico das moléculas ou de uma fonte mecânica, como o ultrassom 

Outro método de formação da nanoemulsão consiste da diluição da 

As nanoemulsões possuem tamanho de partícula da ordem de 1nm até 100nm, 

et al., 2008). O fato de o 

estejam sujeitas à força 

KLANG et al., 2012). A 

rmodinâmica, porém tem estabilidade cinética e um 

baixo custo de produção, tendo em vista que maior parte do sistema é constituído de fase 

se observar a diferença de tamanho de gotículas entre a emulsão 
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Figura 2.16- Diferentes tamanhos de gotículas. Macroemulsão (esquerda) e Nanoemulsão (direita) 

  

Fonte: Salvia-Trujillo et al., 2013 

A principal vantagem de utilizar a nanoemulsão no lugar da microemulsão é a menor 

quantidade de tensoativo necessária para sua formação. No caso da microemulsão, 

normalmente é necessário no mínimo 20% de tensoativos para a sua formação, enquanto a 

nanoemulsão somente 3 a 10% pode ser suficiente (BOUCHEMAL et al., 2004). 

A forma de obtenção das nanoemulsões pode ser dividida em dois grupos: os métodos 

de alta energia de emulsificação e os métodos de baixa energia de emulsificação. Dentre os 

métodos de alta energia de emulsificação tem-se os homogeneizadores de alta pressão e os 

geradores de ultrassom. Porém, estes métodos demandam muita energia, tornando o processo 

inviável economicamente em escalas industriais. 

Para formar uma emulsão pelo método de homogeneizadores de alta pressão, é 

necessário realizar duas etapas, onde a primeira consiste em pré-aquecer a fase aquosa e a 

oleosa separadamente e, em seguida, realizar a mistura à quente em um homogeneizador de 

alta rotação. Após o resfriamento da mistura, é necessário utilizar um homogeneizador de alta 

pressão, que obriga a mistura a passar por pequenos orifícios à grande vazão, de forma que as 

forças cisalhantes sejam suficientes para quebrar as gotas e formar gotas menores. O método 

de ultrassom tem sua eficiência restringida a pequenos volumes, tornando sua aplicação na 

indústria impraticável (BIVAS-BENITA et al., 2004). 

Um método de baixa energia de emulsificação é o método de inversão de fases. Este 

método consiste numa alteração de propriedade física do sistema, de forma que a fase 

contínua se transforme na fase dispersa. O método mais utilizado de inversão de fase é o PIT 

(Phase Invertion Temperature). Este método consiste na preparação de uma emulsão água em 

óleo (A/O) à altas temperaturas e posterior redução de temperatura até temperaturas abaixo do 

valor de PIT. Desta forma, a tensão interfacial do tensoativo é reduzida drasticamente, 

proporcionando a fragmentação da gota, invertendo as fases da emulsão (LEAL-CALDERON 

et al., 2007). 
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Outro método de formação de nanoemulsão é baseado na redução do percentual de 

tensoativo de uma microemulsão com o objetivo de alcançar um sistema de diâmetro de gota 

pequeno e estável sem uso de energia externa. Este método consiste da adição dos 

componentes de microemulsão com agitação e após a formação da microemulsão, adicionar a 

fase aquosa até reduzir o percentual de tensoativo ao valor desejado. 
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3. Estado da arte 

3.1 - Acidificação de poços 

A Standard Oil Company foi a maior companhia petrolífera da sua época e foi a 

pioneira na estimulação ácida. Em 1895 ela realizou as primeiras operações de acidificação de 

poços, utilizando ácido clorídrico para estimular poços produtores com formações 

carbonáticas (WILLIAMS; GIDLEY; SCHWCHTER, 1979). Frasch (1896) patenteou a 

operação de acidificação utilizando o ácido clorídrico comercial. Já naquela época, Frasch 

enfatizava a necessidade de um bom inibidor de corrosão para evitar a danificação dos 

equipamentos. Devido à falta de inibidores de corrosão eficientes, a utilização da acidificação 

teve um declínio. 

No início da década de 30, a Pure Oil Company possuía poços de petróleo com baixa 

produtividade e, paralelamente, a Dow Chemical Company detinha poços de sal. A Dow 

realizava tratamento ácido nos seus poços para otimizar a produção de sal, técnica que 

despertou interesse da Pure Oil. Em 1932, os engenheiros da Pure Oil solicitaram os relatórios 

técnicos da acidificação de poços de sal e em seguida realizaram um teste com os dados 

operacionais da Dow Chemical. Foram injetados 500 galões de ácido clorídrico e dois galões 

de ácido arsênico como inibidor, sendo a pioneira a utilizar inibidores de reação em 

formações calcárias (FITZGERALD, 1953). Fazendo as devidas adaptações, as operações 

seguintes obtiveram melhores resultados (KALFAYAN, 2008). 

A Standard Oil Company patenteou a operação de acidificação em arenitos utilizando 

ácido fluorídrico em 1933. Devido à periculosidade do ácido fluorídrico, o referido 

procedimento gerava o ácido dentro do poço ou no reservatório (WILSON, 1935). Em maio 

de 1935, a Halliburton realizou a primeira operação de acidificação utilizando uma mistura de 

ácido clorídrico e ácido fluorídrico. O primeiro teste não teve resultados positivos, pois a alta 

acidez acarretou na rápida dissolução da matriz calcária e grande formação de areia no poço 

(SMITH; HENDRICKSON, 1965).  

O primeiro a utilizar as misturas de HCl e HF, conhecidas como Mud Acid (12% HCL 

- 3% HF), comercialmente foi a Dowell. O Mud Acid tinha como finalidade remover o reboco 

formado pelo fluido de perfuração nas paredes do poço (MORIAN, 1940). Com a 

popularização da acidificação na indústria de petróleo, vieram também os problemas pela 

grande diversidade de tipos de formações rochosas e especificidade de cada poço. De acordo 

com a necessidade, foram criados novos sistemas de inibidores e técnicas de divergência, de 
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forma a evitar a formação de um novo dano e otimizar a eficiência do tratamento ácido 

(KALFAYAN, 2008). 

Na década de 50, inúmeros aditivos para tratar borras, ácido gasto, emulsões e 

melhorar a dispersão foram desenvolvidos. Realizaram-se, também, estudos das reações 

secundárias de acidificação em arenitos e da física da acidificação em calcários. Deixou-se de 

se enfatizar o inchamento de argilas para dar evidência a migração de finos, através do 

desenvolvimento dos agentes de controle. Resinas solúveis foram introduzidas como agentes 

divergentes para melhorar a distribuição dos tratamentos (KALFAYAN, 2008). 

Já na década de 80, por sua vez, por meio do emprego de flexitubo e espumas, o 

método de divergência foi aperfeiçoado. Computadores auxiliaram em todas as etapas de 

projeto, incluindo seleção de candidatos, monitoramento da execução, design de tratamento e 

avaliação pós-tratamento. Nos anos 90, constatou-se uma melhora na habilidade de predição 

de produção em função do desenvolvimento de novos softwares. 

Em 2007, Shedid A. Shedid realizou um estudo sobre a influência de diversos 

parâmetros na recuperação da permeabilidade de um reservatório com dano por meio da 

acidificação de matriz. Ele estudou a influência da taxa de injeção do ácido, a concentração do 

ácido, a permeabilidade da rocha, temperatura do reservatório e volume de ácido injetado. 

Foram realizados seis experimentos de injeção diferentes para cada tipo de parâmetro 

estudado. Foi determinado que com o aumento da concentração do ácido e/ou o aumento da 

vazão de ácido a recuperação da permeabilidade natural do reservatório é maior. Porém, os 

resultados mostraram que a permeabilidade inicial da rocha não tem grande influência no 

aumento da permeabilidade pela acidificação de matriz. Outro resultado importante é que para 

reservatórios de temperaturas maiores, um maior volume de ácido é necessário, enquanto para 

reservatórios de baixa temperatura menos ácido é preciso para atingir o mesmo objetivo, com 

concentração e taxa de injeção do ácido constante. 

Desde o início da execução dos primeiros tratamentos ácidos, grandes progressos 

foram alcançados. Considerando que os poços tendem a ficar cada vez mais complicados de 

vários pontos de vista, a ciência de tratamento matricial necessitará de avanços para contornar 

os problemas que venham a surgir. 

3.2 - Sistemas ácidos retardados emulsionados e microemulsionados 

Pouco se sabe sobre o que se passa no fundo do poço durante um tratamento. Os 

ácidos orgânicos foram os primeiros sistemas de ácidos retardados a serem estudados. Antes 

de injetar o sistema ácido no reservatório, Fatt e Chittum (1959) misturaram ácidos orgânicos 

com hidrocarbonatos na superfície, de forma que eles constituíssem uma única fase. 
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No ano de 1964, Knox, Pollock e Beecroft pesquisaram e desenvolveram sistemas 

ácidos retardados, tendo como variáveis o estado físico - sólido e líquido -, o meio em que se 

inseriam - aquoso e emulsionado - e diversos aditivos para retardar a reação. Devido aos bons 

resultados alcançados, eles recomendaram que os sistemas retardados fossem aplicados em 

todos os estudos e operações de acidificação, até mesmo nos de fraturamento ácido. Eles 

observaram que: o carbonato de cálcio, a 80ºF e 1500psi, foi consumido pelo HCl em: 29 

minutos pelo HCl 17%; em 45 minutos pelo ácido gelificado; em 60 minutos pelo ácido 

emulsificado; ácido com aditivos químicos entre 1-8 horas; e ácido acético em 5 horas. 

Durante o tempo de teste, a emulsão manteve-se estável. 

No ano de 1966, Bombardieri e Martin patentearam o método de acidificação 

misturando ácido em óleo, pois concluíram através de suas experiências que o ácido clorídrico 

em óleo reagia mais vagarosamente que em solução aquosa e, ainda, que o ácido acético 35% 

em óleo reagia mais lentamente que ácido acético 10% em solução aquosa. 

Uma técnica desenvolvida por Giddley (1969) implica em injetar ácido propiônico em 

alta concentração para reagir com a formação calcária, formando um precipitado insolúvel de 

propionato de cálcio. Este precipitado de propionato de cálcio deve ser extraído com um after-

flush de salmoura. Este estudo, posteriormente, com as contribuições de Tomer (1969), gerou 

uma patente para operações de fraturamento.  

Já Hoefner e Fogler, em 1985, estudaram um sistema microemulsionado formado por 

cloreto de cetilpiridínio como tensoativo, butanol como cotensoativo, dodecano como fase 

óleo e ácido clorídrico aquoso para aplicação em acidificação de carbonatos. Em 1987, eles 

concluíram o sucesso do sistema pela redução pela metade do coeficiente de difusão do ácido 

(HOEFNER et al., 1987). 

Durante um simpósio da Society of Petroleum Engineers, Fredd e Fogler (1998) 

propuseram uma nova técnica para retardar a dissolução de carbonato em ácido, através da 

adição de ácido ciclohexilendinitrilotetracético (CDTA), ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA), ácido etilenotriaminopentacético (DTPA) na formação de wormholes a baixas 

vazões. Os ácidos propostos foram mais eficientes que o ácido clorídrico. Neste trabalho foi 

feito um estudo da relação entre a vazão de injeção e a taxa de reação do ácido, que é regido 

pelo número de Danköhler (Nda). Eles mostraram que para o alto número de Nda, ou seja, altas 

vazões, a reação ocorre no início do plug sem formação de wormhole, enquanto que para 

baixo Nda observa-se grande ramificação de wormhole, ocasionando um grande consumo de 

ácido. Por fim, concluíram que existe um Nda intermediário ideal para realizar a formação de 

wormholes.  
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Siddiqui et al. (2006) fizeram uso de um equipamento de tomografia computadorizada 

para avaliar a formação de canais dentro do plug de rocha. Eles prepararam o plug, a emulsão 

ácida e a solução salina de iodeto de sódio (NaI). Posteriormente, foi realizada a saturação do 

plug com a solução salina e, em seguida, foi injetado a emulsão ácida, enquanto o tomógrafo 

realizava sua leitura, de forma que registrasse a formação dos canais. Foi possível visualizar o 

comportamento da reação, que em primeira mão forma finos e longos canais, que por sua vez 

irão se unir com o avanço da reação. Pode-se observar, também, que onde a concentração de 

calcário é maior houve um maior consumo da rocha pela emulsão ácida. 

Izgec, Zhu e Hill (2010) exploram os efeitos da heterogeneidade de rochas 

carbonáticas durante a acidificação de rochas com cavidades. O estudo fez uso da tomografia 

computadorizada de alta resolução, processamento de imagem, caracterização geoestatística e 

simulação numérica. Eles concluíram que o ácido forma wormholes mais rapidamente em 

rochas heterogêneas, com cavidades, que nas rochas homogêneas e que o volume poroso de 

solução ácida para gerar esses canais também é menor nas rochas heterogêneas. Com isso, 

percebe-se que a heterogeneidade das rochas carbonáticas pode ser usada de forma benéfica 

durante a estimulação. Pela tomografia computadorizada e uso de um algoritmo que analisa a 

conectividade das cavidades, foi possível afirmar que o ácido segue uma trajetória 

preferencial, guiada pela rede de cavidades. Além disso, inferiu-se que as quedas de pressão 

locais criadas pelas cavidades são mais dominantes quanto ao estabelecimento do caminho 

dos wormholes que as reações químicas ocorrendo nos poros. Os resultados demonstram que 

para um fluido não reativo, o volume de injeção necessário para o breakthrough é afetado 

pela distribuição espacial, quantidade e conectividade dos poros, sendo esse efeito ainda mais 

significativo perante um fluido quimicamente reativo. Assim, o estudo mostra a importância 

de avaliar a heterogeneidade na acidificação de carbonatos. 

 Zengying e Guocheng (2010) investigaram um novo ácido divergente, e os seus 

fatores de influência, como temperatura, pH e a quantidade de tensoativos viscoelásticos, já 

que esse conhecimento é essencial para o projeto de uma estimulação ácida em um poço. As 

equações base desse ácido, para diferentes temperaturas, foram obtidas por meio de 

experimentos de cisalhamento. Os resultados mostraram que o sistema ácido contendo 

tensoativos viscoelásticos se comportou como um fluido não-newtoniano, do tipo fluido de 

potência, em baixas temperaturas, mas quando submetido a altas temperaturas passou a se 

comportar como um fluido newtoniano. Observou-se que o sistema possuía as propriedades 

de viscosidade e elasticidade ao mesmo tempo, e que essa tendência viscoelástica crescia 

proporcionalmente com o aumento da concentração de tensoativo viscoelástico.  
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 Yasuda, Santos e Trevisan (2013) fizeram uma investigação experimental acerca das 

modificações na permeabilidade e porosidade de formações carbonáticas devido a ação ácida 

da água produzida através da solubilização do dióxido de carbono em solução aquosa, que 

resulta na produção de ácido carbônico. Essa água ácida reage com o carbonato de cálcio e 

carbonato de magnésio presente na rocha, promovendo a sua dissolução. O mármore 

travertino foi escolhido para ser usado nos testes, uma vez que apresenta propriedades 

similares ao pré-sal brasileiro, sob condições de pressão e temperatura de 900 psi e 64oC, 

respectivamente. A dissolução ocorreu em vasos de alta pressão durante cinco ciclos, 

totalizando 240 horas. Durante os intervalos entre os ciclos as reações eram paradas, 

possibilitando avaliar as mudanças na porosidade, permeabilidade e perda de massa das 

amostras. Os resultados mostraram que a reação entre o travertino e a água produzida, das 

formações carbonáticas, apresentam uma cinética lenta. Contudo, os impactos na porosidade e 

permeabilidade da rocha foram significativos. Os dados mostraram que a perda de 1% em 

peso, causada pela dissolução, produz uma mudança de 50% da porosidade e 180% da 

permeabilidade da amostra. Essa taxa de dissolução é aumentada se a água produzida for 

substituída por uma solução aquosa de HCl, dependendo da concentração ácida da solução.  

Mirvakili, Rahimpour e Jahanmiri (2012) introduziram alguns agentes redutores do íon 

férrico, comparando-os. Eles também estudaram o efeito da adição de um catalisador aos 

agentes, escolhendo posteriormente as duas misturas com maior taxa de redução do íon 

férrico e as comparando com o produto comercial chamado de Ferrotrol 200, da empresa BJ. 

Uma das misturas escolhidas era constituída de ácido tioglicólico como agente redutor do íon 

férrico e a outra apresentava como agente redutor o sal do ácido fosfínico, ambas empregando 

o iodeto de potássio como catalisador. Eles concluíram que diante de altas temperaturas 

(85oC) as misturas eram mais eficazes que o produto comercial. Após o teste de temperatura, 

eles expuseram as duas misturas e o Ferrotrol 200 à presença de sulfeto de hidrogênio (H2S), 

carbonato de cálcio (representando a formação) e HCl 15%. Novamente as misturas 

apresentaram um desempenho superior, por proporcionarem uma maior redução do íon férrico 

e por agirem mais rapidamente que o H2S, além de evitar a formação de precipitados como o 

hidróxido férrico e sulfeto de ferro. Um último teste envolvendo essas misturas e o Ferrotrol 

200 foi feito na presença de óleo bruto, reiterando a eficiência das misturas. Para poços em 

processo de acidificação, a mistura formada por ácido tioglicólico obteve melhor 

performance. A importância desse trabalho, além da evidente proposta de novos agentes 

redutores do íon férrico, se dá pelo fato de que esse íon, diante de um pH superior a 2.2, forma 
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um precipitado viscoso que reduz a permeabilidade de um poço. No tratamento ácido, como o 

pH cresce gradualmente, a formação desse precipitado precisa ser evitada. 

Liu et al. (2013) estudaram os mecanismos de divergência de sistemas ácidos com 

tensoativos viscoelásticos através de análise experimental e desenvolveram um modelo 

numérico que descreve a divergência desses sistemas, para a realização de simulações. Eles 

concluíram que a divergência é dependente da viscosidade do ácido já gasto e da zona ácida 

gasta, e esses dois fatores crescem com a adição de sistemas ácidos auto-divergentes com 

tensoativos viscoelásticos, resultando, também, no aumento contínuo do diferencial de 

pressão. Contudo, para zonas de baixa permeabilidade, essa zona de ácido gasto é menor que 

para as de alta permeabilidade. Em adição, a viscosidade distribuída não uniformemente gera 

um declínio acentuado de pressão nas proximidades do breakthrough. Por meio das 

simulações, os resultados se assemelharam aos experimentais provando que o modelo é 

eficaz. 

Atualmente, necessita-se de mais pesquisas em acidificação de reservatórios, assim 

como testar os projetos e estudos em campo, objetivando minimizar o empirismo das 

operações em acidificações. 
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4. Metodologia experimental 
 Este capítulo expõe os materiais e procedimentos experimentais empregados para cada 

etapa da realização do trabalho. 

 O capítulo está dividido da seguinte forma: 

• Obtenção dos sistemas microemulsionados; 

• Tensão superficial; 

• Obtenção dos sistemas nanoemulsionados; 

• Obtenção dos plugs; 

• Calcinação dos plugs; 

• Determinação da porosidade; 

• Determinação do grau API do óleo; 

• Extração de borra asfáltica; 

• Cinética de Reação; 

• Saturação do plug; 

• Injeção ácida. 

4.1 -  Obtenção dos sistemas microemulsionados 

Escolheu-se quatro diagramas de sistemas com maior estabilidade à temperatura, 

salinidade e concentração hidrogeniônica, obtidos por Aum (2011). Nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 

4.4 são ilustrados os diagramas utilizados. A partir desses diagramas foram escolhidos pontos 

de microemulsões próximos ao vértice de fase aquosa, uma vez que essa é a de menor custo, 

para obtenção dos sistemas nanoemulsionados. A localização dos pontos foi escolhida 

sabendo-se que esses deveriam se afastar da região de emulsão, estando localizados na região 

de WIV e, ao mesmo tempo, próximos ao vértice da água. 

O procedimento utilizado por Aum (2011) para se obter a região de microemulsão 

(ME), bem como as demais regiões de Winsor no diagrama pseudoternário, para o sistema 

estudado, baseia-se no método que envolve a determinação dos pontos de solubilidade 

máxima da matéria ativa (cotensoativo + tensoativo) na fase aquosa (FA) e oleosa (FO), por 

meio de titulações mássicas (RAMOS, 1996). Os materiais utilizados para essa etapa foram: 

tubos de ensaio, pipetas de Pasteur, agitador com barra magnética e centrífuga. 
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Figura 4.1- Diagrama de fases com RNX 110, sec

Figura 4.2- Diagrama de fase com UNT L90, OMS, sec
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Diagrama de fases com RNX 110, sec-butanol, HCl 15% e xileno.

Fonte: Aum, 2011

Diagrama de fase com UNT L90, OMS, sec-butanol, HCl-

Fonte: Aum, 2011
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Figura 4.3- Diagrama de fase com UNT L90, OMS, sec

Figura 4.4- Diagrama de f
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Diagrama de fase com UNT L90, OMS, sec-butanol, HCl 15% e querosene/xileno.

Fonte: Aum, 2011

Diagrama de fase com UNT L90, OMS, sec-butanol, HCl 15% e querosene.

Fonte: Aum, 2011
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Os materiais empregados para obtenção dos diagramas mostrados

. Como tensoativos foram usados o UNT L90, o OMS (óleo de mamona saponificado) e 

L90 e o RNX 110 são tensoativos não-iônicos e suas estruturas estão 

4.5 e 4.6, respectivamente. Já o OMS foi produzido

de Tecnologia de Tensoativos – UFRN e empregado juntamente com o U

de microemulsão por meio de uma maior solubilização do sistema (A

Como cotensoativo utilizou-se o sec-butanol, mesmo sabendo que os tensoativos 

-iônicos, não exigem a presença de um. Seu uso é justificado pela 

de favorecer a solubilização do sistema e aumento da região de WIV. A 

butanol pode ser vista na Figura 4.7.  

Figura 4.5- Estrutura do UNT L90 

O

O

O

O
O

O O

O

O

OH

 

Fonte: Oxiteno, 201

Figura 4.6- Estrutura do RNX 110 
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Fonte: Oxiteno, 2012

Figura 4.7- Estrutura do sec-butanol 

 

Fonte: IUPAC 
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Fonte: Oxiteno, 2012    

     



54 
 

Talles Nóbrega Sousa, Maio/2015   

4.2 - Obtenção dos sistemas nanoemulsionados  

 Para a obtenção das nanoemulsões, foram utilizados sistemas microemulsionados 

como base. Com a microemulsão, que dará origem a uma nanoemulsão, faz-se a diluição da 

microemulsão com fase aquosa para obter a nanoemulsão. As etapas desde a microemulsão 

até a nanoemulsão são:  

1. Adiciona-se a um becker primeiramente a fase C/T, agitando-os;  

2. Em seguida, adiciona-se óleo, agitando-a;  

3. Adiciona-se a fase aquosa. 

Todo esse processo é feito em uma balança e a quatidade de cada massa é adicionada 

de acordo com a composição do ponto selecionado no diagrama.   

4.3 - Tensão superficial 

Para medir a curva de tensão superficial em função da concentração de tensoativo, 

utilizou-se o tensiômetro Sensadyne, à 25oC, ilustrado na Figura 4.8. Avaliou-se a tensão 

superficial da microemulsão e nanoemulsão através da titulação da microemulsão com a fase 

aquosa. O aparelho aplica uma pressão crescente, por meio da injeção de um gás inerte, em 

dois capilares, de diferentes diâmetros. Dessa forma, nas extremidades dos capilares observa-

se a formação de bolhas. Os capilares ficam imersos no fluido, em que se está investigando a 

tensão, com a frequência determinada do borbulhamento do gás. Conclui-se que a pressão 

sofrida por cada capilar está diretamente relacionada à tensão superficial e considerando que o 

os capilares apresentam diâmetros distintos, cada um também sofrerá uma pressão diferente 

(TEIXEIRA, 2012).  

Figura 4.8- Esquema do tensiômetro utilizado os procedimentos experimentais 

 

Fonte: Teixeira, 2012  
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A relação entre essa pressão e a tensão superficial pode ser observada na Equação (10).  

∆) = ) − )! = f*+ℎ + !y
�zg − f*+ℎ + !y

�{g =
!y
�z −

!y
�{ = 2- f  

�z −
 
�{g (10) 

- = ∆)	�!	� 
2(�! − � )	 

Onde: 

• ) : pressão exercida sobre o capilar de menor diâmetro; 

• )!: pressão exercida sobre o capilar de maior diâmetro; 

• *: massa específica do líquido;  

• +: aceleração gravitacional; 

• ℎ: altura dos capilares;  

• -: tensão do líquido;  

• � : raio do capilar de menor diâmetro; 

• �!: raio do capilar de maior diâmetro. 

 
As etapas para a obtenção da curva de tensão superficial em função da concentração de 

tensoativo são:  

1. Adiciona-se a água a um becker e o posiciona no aparelho;  

2. Abre-se a válvula de gás inerte;  

3. Calibra-se a tensão alta com água (71,4 dina/cm) à 25°C; 

4. Adiciona-se álcool etílico a um becker e o posiciona no aparelho;  

5. Calibra-se a tensão baixa com álcool etílico (21,6 dina/cm) à 25°C; 

6. Adiciona-se a amostra ao becker e se inicia a medida; 

7. Titula-se a amostra com fase aquosa do sistema microemulsionado; 

8. Mede-se novamente a tensão; 

9. Repete-se o procedimento até a tensão superficial do sistema se aproximar à 

tensão superficial da água. 

4.4 - Obtenção dos plugs  

 Para obter os plugs de calcário, empregou-se uma perfuratriz com uma broca 

diamantada de 190 mm de comprimento e diâmetro de 44 mm. Após essa perfuração, cortou-

se as extremidades para que elas ficassem planas, e o plug obtivesse um formato de cilindro 

com diâmetro de 382 mm e altura entre 456 mm e 552 mm.. 
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4.4.1 -  Calcinação dos plugs

 A calcinação do plugs é realizada 

evaporação da umidade presente nos espaços porosos. A mufla foi submetida à uma 

temperatura de 250oC, por seis horas, com rampa de aquecimento de 10

feito um estudo do comportamento da rocha em função da

plugs de carbonato, onde verificou

4.4.2 -  Determinação da porosidade

 Segundo a metodologia 

calibração do porosímetro é 

com três padrões cilíndricos com medidas conhecid

Figura 4.9- Representação do porosímetro: (a) nitrogênio gasoso, (b) célula 1, (c) manômetro
célula 2, (e) bomba de vácuo, (f) três padrões cilíndricos conhecidos (1, 2 e 3), (g) válvula 1, (h) válvula 2, 

1. Verifica-se se (g

2. Coloca-se um dos padrões cilíndricos (1), 

3. Liga-se o manômetro(c), que está con

4. Verifica-se se

5. Realiza-se o vác

6. Fecha-se (h) e

7. Abre-se (g) até que o gás inerte ocupe o espaço de (b) e ati

estabelecida;

8. Fecha-se (g), abre

Registra-se essa pressão estabilizada;
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Calcinação dos plugs 

A calcinação do plugs é realizada em uma mufla, com o intui

evaporação da umidade presente nos espaços porosos. A mufla foi submetida à uma 

por seis horas, com rampa de aquecimento de 10

do comportamento da rocha em função da temperatura para 

plugs de carbonato, onde verificou-se que 250°C foi o valor ideal. 

Determinação da porosidade 

Segundo a metodologia desenvolvida por Paulino (2007), a obtenção da curva de 

calibração do porosímetro é feita através do equipamento ilustrado na 

com três padrões cilíndricos com medidas conhecidas. As etapas seguidas são as seguintes: 

Representação do porosímetro: (a) nitrogênio gasoso, (b) célula 1, (c) manômetro
célula 2, (e) bomba de vácuo, (f) três padrões cilíndricos conhecidos (1, 2 e 3), (g) válvula 1, (h) válvula 2, 

(i) válvula 3. 

se se (g) está fechada e sem vazamentos; 

se um dos padrões cilíndricos (1), dentro da célula (d) e a fecha;

se o manômetro(c), que está conectado através de um transdutor;

se se (h) está aberta; 

se o vácuo em (b) e (d), com (i) aberta;  

se (h) e (i); 

se (g) até que o gás inerte ocupe o espaço de (b) e ati

estabelecida; 

se (g), abre-se (h) e espera até que a pressão também se estabilize. 

se essa pressão estabilizada; 
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uma mufla, com o intuito de garantir a 

evaporação da umidade presente nos espaços porosos. A mufla foi submetida à uma 

por seis horas, com rampa de aquecimento de 10oC por minuto. Foi 

temperatura para o tratamento de 

, a obtenção da curva de 

na Figura 4.9, que conta 

s. As etapas seguidas são as seguintes:  

Representação do porosímetro: (a) nitrogênio gasoso, (b) célula 1, (c) manômetro digital, (d) 
célula 2, (e) bomba de vácuo, (f) três padrões cilíndricos conhecidos (1, 2 e 3), (g) válvula 1, (h) válvula 2, 

 

Fonte: Autor  

da célula (d) e a fecha; 

ectado através de um transdutor; 

se (g) até que o gás inerte ocupe o espaço de (b) e atinja a pressão inicial 

se (h) e espera até que a pressão também se estabilize. 
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9. Repete-se os mesmos procedimentos, adicionando o padrão cilíndrico (2), em 

seguida, acionando tambem o padrão (3) e por fim com a célula (d) vazia. 

 

A curva de calibração é, então, obtida por meio do volume dos vazios obtidos nas 

etapas do item 9 em função da pressão. Posteriormente, com a curva de calibração já obtida, a 

porosidade dos plugs é encontrada inserindo o plug na câmara (d). 

Sabe-se que a porosidade ∅	é a razão entre o volume poroso uo=K=F=	e o volume total 

uB=BH: (Equação 11). O volume do sólido é o volume do plug, nas quais as dimensões são 

obtidas por meio de um paquímetro. O volume poroso então é a diferença entre volume da 

câmara (d), obtido no porosímetro através da pressão do plug, e o volume de espaços vazios 

entre a câmara (d) e o plug. 

∅ = fuo=K=F=uB=BH: g . l^^%     (11) 

4.5 - Determinação do grau API do óleo 

A técnica usada para obter a densidade do óleo foi a de picnometria. A densidade do 

óleo foi determinada da seguinte forma: 

1. Massa do picnômetro vazio; 

2. Massa do picnômetro cheio de óleo; 

3. Massa do picnômetro cheio de água; 

4. A massa da água é obtida pela Equação (12): 

�����	�i	á+�� = �����	�n	m���ô�i��n	�n�	á+�� −�����	�n	m���ô�i��n	����n	(12) 

5. A massa do óleo é obtida pela Equação (13): 

�����	�i	ó�in = �����	�n	m���ô�i��n	�n�	ó�in − �����	�n	m���ô�i��n	����n	 (13) 

6. Determina-se a massa específica do óleo, já que o volume do picnômetro é 

conhecido, pela Equação (13.1):  

�n���i	m���ô�i��n = 	 ����������b	����	������
������
������

	  (13.1) 

�����	i�mi�í����	�n	ó�in = �
��
	��	ó���
������	��	����ô��	��   (14) 

7. Determina-se a densidade do óleo pela Equação (15): 

�i������i	�n	ó�in = �
��
	�����í ��
	��	ó���
�
��
	�����í ��
	�
	á¢�
   (15) 
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8. Determina-se o grau API do óleo pela Equação (16):  

£���	�)¤ =  ¥ ,¦
������
��	��	ó���− 131,5   (16) 

 

4.6 - Extração de borra asfáltica 

 Foi realizado um ensaio para avaliar a eficiência do sistema ácido estudado em 

remover borra asfáltica de rocha impregnada. As etapas para a realização dessa extração são 

as seguintes:  

1. Prepara-se a microemulsão ácida; 

2. Prepara-se uma microemulsão não-ácida;  

3. Coloca-se uma amostra da rocha em dois tubos de ensaio; 

4. Adiciona-se as microemulsões nos tubos de ensaio. Um tubo recebe a 

microemulsão ácida e o outro recebe a microemulsão não-ácida; 

5. Agita-se; 

6. Centrifuga-se; 

7. Faz-se a separação sólido-líquido; 

8. Seca-se o sólido na estufa. 

4.7 - Cinética de reação 

 Para verificar a ação do ácido sobre uma formação de calcário, mediu-se a pressão em 

função do tempo da reação (CaCO3 + HCl) utilizando um reator constituído de: uma célula de 

aço inox 316 com parede de ½” resistente a pressão; válvulas para injeção da solução ácida 

(ME ou solução aquosa); e válvulas para medir a pressão (Figura 4.10 (b)). Para coletar os 

dados de pressão, foi anotado o valor de pressão com um manômetro digital no intervalo de 

tempo correspondente a 5 segundos (Figura 4.10 (a)). Como forma de comparação dos 

sistemas propostos, primeiro realizou-se um ensaio com a solução aquosa de ácido como 

referência ao sistema utilizado na acidificação. Posteriormente, foram realizados ensaios com 

os sistemas microemulsionados e nanoemulsionados para avaliar a velocidade de reação em 

relação à solução aquosa. 

 As etapas seguidas para realizar o ensaio cinético foram: 

 

1. Pesa-se 50g do sistema ácido na balança; 

2. Pesa-se 10g de carbonato de cálcio P.A.; 

3. Espalha-se o CaCO3 uniformemente no fundo do reator; 
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4. Fecha-se o reator com cuidado para evitar vazamento de gás; 

5. Fecha-se a válvula entre o reator e o reservatório; 

6. Coloca-se o sistema ácido no reservatório; 

7. Conecta-se o manômetro digital acima do reservatório de fluido; 

8. Abre-se a válvula entre o reator e o reservatório de fluido para iniciar a reação; 

Figura 4.10- (a) Manômetro digital; (b) Reator em aço inoxidável 

 
    (a)   (b)  Fonte: Autor 

4.8 - Imbebição do plug  

 Para a imbebição do plug, usou-se a estufa, becker e um óleo desejado, com grau API 

conhecido. Seguiu-se estas etapas:  

1. Pesa-se o plug antes da imbebição; 

2. Coloca-se o plug no Becker; 

3. Completa-se o Becker com o óleo até cobrir o plug; 

4. Coloca-se o sistema na estufa, com temperatura de 50°C por 48 horas; 

5. Limpa-se o plug rapidamente com tolueno e n-heptano. Deixa-se o plug 

evaporar o soluto em excesso externo ao plug e pesa-se novamente; 

6. A diferença entre a massa após a saturação e a massa do plug antes da 

saturação representa a massa de óleo adsorvido no plug.  

4.9 - Injeção ácida 



60 
 

Talles Nóbrega Sousa, Maio/2015   

 O experimento de injeção ácida foi realizado com o objetivo de determinar a 

permeabilidade dos plugs antes e após o seu contato com o sistema ácido, avaliando, assim, a 

eficiência das microemulsões e nanoemulsões selecionadas em criar wormholes, avaliando a 

permeabilidade das formações carbonáticas. 

 Para a realização do experimento, utilizou-se um simulador de reservatório, ilustrado 

na Figura 4.11, composto por: container de óleo mineral, bomba, célula de injeção de fluidos, 

compressor, célula de confinamento, coletor de fluidos injetados, linha de injeção de fluido, 

linha de saída de fluido e manômetro. Os plugs ficam instalados dentro da célula de 

confinamento, representando a rocha reservatório.  

 Os sistemas empregados na injeção são: solução de cloreto de potássio (KCl) 2%, 

sistemas microemulsionados e nanoemulsionados. A injeção foi subdivida em três etapas. A 

etapa 1 consiste na injeção de KCl 2%, a etapa 2 pela injeção do sistema ácido e na etapa 3 

têm-se novamente a injeção de KCl 2%. 

Figura 4.11- Representação do simulador de reservatórios: (a) container de óleo mineral, (b) bomba, (c) 
célula de injeção, (d)manômetro digital, (e) linha de injeção de fluido, (f) célula de confinamento, (g) linha 

de saída de fluido, (h) coletor de fluido, (i) linha de ar comprimido 

Fonte: Autor 

As etapas seguidas para a injeção ácida foram as seguintes:  

1. Montar o equipamento, fazendo as conexões exigidas; 

2. Posicionar o plug dentro de uma camisa de borracha e posteriormente colocar o 

conjunto no interior da célula de confinamento, finalizando com a conexão da 

linha de saída de fluido à célula de confinamento. A camisa de borracha 

impede que o fluido injetado escoe pelo espaço anular entre o plug e a célula de 

confinamento, uma vez que o fluido procuraria o caminho mais fácil 

(permeável) para seguir. A camisa recebe a pressão de confinamento, pelo 

compressor, e assim veda a área lateral do plug, onde essa pressão deve ser 

maior que a pressão de injeção; 
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3. Na célula de injeção, ainda com a tampa superior aberta, adiciona-se a solução 

de KCl 2% (6 volumes porosos) ou o sistema ácido (2 volumes porosos), 

dependendo da etapa de injeção em questão.  

4. Adiciona-se, lentamente, com o auxílio de uma pipeta, uma camada fina do 

mesmo óleo mineral presente no container, com o intuito de evitar que quando 

o fluido entre por intermédio da bomba não ocorra uma desestabilização do 

sistema ácido. Após essa fina camada ter sido formada acima do sistema ácido, 

fecha-se a célula de injeção; 

5. Conecta-se a célula de injeção à de confinamento, por meio da linha de injeção, 

e entre elas o manômetro é posicionado. Essa conexão se dá pela parte inferior 

da célula de injeção. Na parte superior, tem-se a ligação com a bomba. Dessa 

forma, o óleo entra pela parte superior da célula de injeção e atua como 

êmbolo, empurrando o sistema ácido ou a salmoura pela linha de injeção; 

6. A injeção é iniciada e cronometrada. Ao final da linha de saída de fluido uma 

proveta é posicionada e conforme o fluido é coletado, registra-se o tempo, o 

volume e a pressão; 

7. O processo é refeito até a conclusão das três etapas.  

4.10 - Cálculo das permeabilidades 

Após concluída a injeção, têm-se os dados de cada tempo correspondente a coleta de 

fluido. Por exemplo: em 5 minutos coletou-se 5 mL e em 10 minutos 11mL, e assim por 

diante. Dessa forma, a vazão é conhecida, já que é representada pela razão entre a variação do 

volume e a variação do tempo. Para cada coleta também registrou-se a pressão 

correspondente. Em posse desses dados de pressão, vazão e sabendo as dimensões do plug, 

usa-se a Lei de Darcy, a qual rege o fluxo, para calcular a permeabilidade (Equação 17). 

� = − ª.«.¬
.®�      (17) 

Onde � é a permeabilidade em Darcy, ( é a vazão em cm3, � é a viscosidade em cP, � 

é o comprimento do plug em cm, � é a área transversal do plug em cm2 e Δm é o diferencial de 

pressão em atm.  

Logo, pode-se obter a permeabilidade para a primeira etapa de injeção, onde se injetou 

pela primeira vez a solução de KCl e a permeabilidade para a terceira etapa de injeção, pois 

ela indica a mudança que ocorre na permeabilidade decorrente da segunda etapa de injeção, 

quando se injeta a solução ácida. 
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5. Resultados e Discussões 
No presente capítulo são apresentados os resultados obtidos e suas devidas discussões. 

O capítulo está organizado da seguinte forma: 

1. Obtenção dos sistemas nanoemulsionados; 

2. Cinética de reação; 

3. Injeção ácida; 

4. Extração de borra asfáltica. 

5.1 - Obtenção dos sistemas nanoemulsionados 

 Para determinar os sistemas nanoemulsionados a serem estudados, realizou-se a 

análise de tensão superficial dos sistemas microemulsionados ME1 e ME4, cujas composições 

são apresentadas na Tabela 5.1: 

Tabela 5.1- Sistemas microemulsionados escolhidos 

 

A partir da análise de tensão superficial do sistema ME1, pode-se visualizar o 

comportamento da nanoemulsão de acordo com a concentração de tensoativo no meio. A 

Figura 5.1 mostra o gráfico da curva encontrada do sistema ME1 quando titulado com solução 

de HCl 29,8%. 

A concentração da solução de HCl foi escolhida inicialmente como 29,8% para que a 

concentração total do sistema fosse 17%, tendo em vista que a fração de fase aquosa na ME1 

seja de 57,5%. Com exceção dos sistemas ME8, Nano 10, Nano11 e Nano12, todos os outros 

sistemas utilizaram solução de HCl 29,8%. 

Sistema Tensoativo Cotensoativo Componente aquoso Componente óleo 

ME 1 25% RNX 110 12,5% Sec-butanol 57,5% Solução HCl 29,8% 5% Xileno 

ME 4 16,67% UTL L90/OMS 8,33% Sec-butanol 70% Solução HCl 29,8% 5% Xileno 
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Figura 5.1- Tensão superficial versus concentração de tensoativo da ME1 quando titulado com 

Observa-se na Figura

concentração de tensoativo até um ponto de 

atingido quando a concentração de tensoativo

quando se continuou a diminuir a concentração de tensoat

gradativamente até encontrar uma região de instabilidade

crítica (c.m.c.), com concentra

A Figura 5.2 apresenta

tensoativo do sistema ME1 quando titulado com água.

Figura 5.2- Tensão superficial versus concentração de tensoativo da ME1 quando titulad

Verifica-se na Figura

comportamento de reduzir a tensão superficial com 
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Tensão superficial versus concentração de tensoativo da ME1 quando titulado com 

Figura 5.1 que a tensão superficial do sistema cai com a diminuição da 

e tensoativo até um ponto de mínimo. Identifica-se que este ponto de 

atingido quando a concentração de tensoativo é aproximadamente igual a 

a diminuir a concentração de tensoativo, a tensão superficial aumento

gradativamente até encontrar uma região de instabilidade, próxima à c

com concentração de tensoativo menor que 1%. 

5.2 apresenta o gráfico de tensão superficial versus concentração de 

1 quando titulado com água. 

Tensão superficial versus concentração de tensoativo da ME1 quando titulad

Figura 5.2 que quando se titula com água, o sistema ME1 tem o me

comportamento de reduzir a tensão superficial com a diminuição da concentração de 

5% 10% 15% 20%

Porcentqgem de tensoativo (%)

5% 10% 15% 20%

Porcentagem de tensoativo (%)

1% 

1% 
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Tensão superficial versus concentração de tensoativo da ME1 quando titulado com HCl 

 

5.1 que a tensão superficial do sistema cai com a diminuição da 

este ponto de mínimo é 

é aproximadamente igual a 10 %. Em seguida, 

a tensão superficial aumentou 

, próxima à concentração micelar 

de tensão superficial versus concentração de 

Tensão superficial versus concentração de tensoativo da ME1 quando titulada com água 

 

, o sistema ME1 tem o mesmo 

diminuição da concentração de 

25%

25%
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tensoativo e, após encontrar um ponto de mínimo, aumentar a tensão superficial até uma 

região de instabilidade, póxima à c.m.c.. A diferença é que a variação é mais suave e o 

sistema alcança valores menores de tensão superficial. Neste caso, observa-se que o ponto de 

mínimo está entre 10% e 15% de tensoativo. 

A Figura 5.3 mostra o gráfico de tensão superficial em função da concentração de 

tensoativo do sistema ME4 titulado com solução de HCl 29,8%. 

Figura 5.3- Tensão superficial versus concentração de tensoativo da ME4 quando titulado com HCl 

 

Na Figura 5.3, o sistema ME4 também diminui sua tensão até encontrar um ponto de 

mínimo quando titula-se com HCl 29,8%. No entanto, o ponto de mínimo é encontrado com 

concentração de tensoativo entre 5% e 10%, fazendo com que a ME4 tenha menores valores 

de tensão superficial se comparada com a ME1 quando titulada com solução de HCl 29,8%. 

Com base nos resultados obtidos, escolheram-se quais as melhores concentrações de 

tensoativos para aplicação. Como menores valores de tensão superficial proporcionam melhor 

penetração de fluido dentro do reservatório, escolheu-se trabalhar com concentrações de 

tensoativo entre o ponto de tensão mínima e o ponto de instabilidade, próximo à c.m.c.. 

Portanto, foram escolhidas as concentrações de 10%, 5% e 1% de tensoativo, para estudar as 

nanoemulsões de cada sistema microemulsionado. 

5.2 - Cinética de reação 

Para mostrar que os sistemas nanoemulsionados são eficientes em retardar a 

velocidade de reação entre o CaCO3 e o HCl, realizou-se reações com controle de avanço para 

comparar o comportamento entre cada sistema. 
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Inicialmente, realizou-se a reação em batelada do CaCO3 com solução aquosa de HCl 

17% para simular o comportamento do ácido em meio aquoso, sem nenhum agente retardante 

de reação. Utilizou-se nesta etapa os sistemas ME1 e ME2 por apresentarem a mesma 

composição e concentração final de HCl 17%. Estes dois sistemas diferem apenas no 

tensoativo utilizado, conforme pode ser observado na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2- Sistemas de ME utilizados para avaliar a influência do tipo de tensoativo na cinética de reação  

 

Na Figura 5.4 é apresentado o gráfico de porcentagem de consumo de CaCO3 em 

função do tempo para os sistemas HCl 17%, ME1 e ME2 relacionados na Tabela 5.2. 

Figura 5.4- Influência do tipo de tensoativo na cinética de reação 

  

Verifica-se na Figura 5.4 que o carbonato de cálcio foi rapidamente consumido pela 

solução de HCl 17%, enquanto a ME1 com RNX 110 como tensoativo, demorou 500 

segundos para atingir a mesma conversão. A microemulsão utilizando UNT L90/OMS como 

tensoativo apresentou melhor eficiência em retardar a reação, necessitando de 1800 segundos 

para alcançar a conversão. 

Como o UNT L90/OMS se mostrou mais eficiente em retardar a reação, escolheu-se 

este sistema para continuar avaliando seu comportamento para outro tipos de óleo utilizados. 
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ME 2 25% UNT L90/OMS 12,5% Sec-butanol 57,5% Solução HCl 29,8% 5% Xileno 
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Na Tabela 5.3, encontram-se as composições dos 3 sistemas escolhidos para avaliar a 

influência da fase óleo sobre a velocidade de reação com o carbonato. 

Tabela 5.3- Sistemas microemulsionados com diferentes tipos de fase óleo 

 

No gráfico da Figura 5.5, observa-se a influência que a fase oleosa tem sobre a 

velocidade de reação dos sistemas microemulsionados contendo ácido clorídrico com o 

carbonato de cálcio. 

Figura 5.5-Influência do tipo de óleo na cinética de reação ME ácida com carbonato de cálcio 

 

Nota-se na Figura 5.5 que o querosene tem maior eficiência em retardar a velocidade 

da reação da microemulsão ácida, se comparado com o xileno. A mistura de 90% de 

querosene e 10% de xileno teve comportamento intermediário comparado aos dois sistemas 

com fase óleo distintas. 

Foi observado que os sistemas microemulsionados estudados tiveram resultados 

distintos, mesmo quando a composição do sistema se manteve constante. Os sistemas ME1, 

ME2, ME7 e ME8 foram escolhidos para continuar o estudo de aplicação de nanoemulsões 

ácidas. O sistema ME1 utiliza o RNX 110 como tensoativo e os sistemas ME2, ME7 e ME8 o 
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2,5% Querosene/ 

Xileno10% 



 

Talles Nóbrega Sousa, Maio/2015

UNT L90/OMS, diferindo os três últimos apenas na fase óleo utilizada, ou sejam xileno, 

querosene/xileno e querosene, respectivamente. 

que foi eficaz em reduzir a velocidade de reação

se comparado com os outros sistemas microemulsionados

Tabela 5.4 apresenta os sistemas nanoemulsionados

Tabela

 

A Figura 5.6 mostra 

nanoemulsões utilizando RNX

Figura 5.6- Influência da concentração de RNX 110 na cinética de reação 

Na Figura 5.6, observa

5% de tensoativo diminuiu com relação à microemulsão de origem. Este fato pode ser 

justificado pela curva de tensão superficial da ME1, quan

Figura 5.6). Quando a concentração de tensoativo en

superficial da nanoemulsão atinge um valor abaixo de 35 dinas/cm
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UNT L90/OMS, diferindo os três últimos apenas na fase óleo utilizada, ou sejam xileno, 

querosene/xileno e querosene, respectivamente. O primeiro sistema a ser estudado foi o ME1, 

que foi eficaz em reduzir a velocidade de reação do HCl com o CaCO3, porém foi mais 

se comparado com os outros sistemas microemulsionados contendo o UNT L90/OMS

os sistemas nanoemulsionados obtidos a partir da ME1

Tabela 5.4- Sistemas nanoemulsionados com RNX 110 

5.6 mostra o gráfico encontrado a partir das reações cinéticas das 

RNX 110 como tensoativo para diferentes concentrações

Influência da concentração de RNX 110 na cinética de reação da ME1 e suas nanoemulsões
com carbonato de cálcio 

, observa-se que a velocidade de reação das nanoemulsões com 10% e 

5% de tensoativo diminuiu com relação à microemulsão de origem. Este fato pode ser 

justificado pela curva de tensão superficial da ME1, quando titulada com HCl

. Quando a concentração de tensoativo encontra-se entre 10% e 5% a tensão 

superficial da nanoemulsão atinge um valor abaixo de 35 dinas/cm, 
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Tempo (s)

Cotensoativo Componente aquoso 

 12,5% Sec-butanol 57,5% Solução HCl 29,8%

 5% Sec-butanol 83% Solução HCl 29,8%
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0,5% Sec-butanol 98,3% Solução HCl 29,8%
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atinge valores de tensão maior que 40 dinas/cm. A interação das nanogotículas dispersas no 

meio dificulta a difusão do HCl no meio nanoemulsionado. 

Em seguida, realizou-se o estudo das nanoemulsões obtidas a partir da ME2 com UNT 

L90/OMS como tensoativo. A Tabela 5.5 apresenta a composição dos sistemas 

nanoemulsiondados oriundos da ME2. 

Tabela 5.5- Sistemas nanoemulsionados obtidos a partir da ME2 

 

Pode-se verificar na Figura 5.7 o comportamento da CCaCO3 na reação das 

nanoemulsões com carbonato de cálcio em função da concentração de tensoativo. 

Figura 5.7- Influência da concentração de UNT L90/OMS na cinética de reação da ME2 e suas 
nanoemulsões com CaCO3 

 

Observa-se que as velocidades de reação das Nano1 e Nano2 tiveram o mesmo 

comportamento cinético das nanoemulsões obtidas a partir da ME2 com 5% e 10% de 

tensoativo. Entretanto, a nanoemulsão com 1% de tensoativo teve um aumento na sua 

velocidade de reação, justificado pela alta concentração de HCl e pela proximidade da região 

de instabilidade do gráfico de tensão superficial, apresentado na Figura 5.3. 
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ME 2 25% UNT L90/OMS 12,5% Sec-butanol 57,5% Solução HCl 29,8% 5% Xileno 

Nano 1 10% UNT L90/OMS 5% Sec-butanol 83% Solução HCl 29,8% 2% Xileno 

Nano 2 5% UNT L90/OMS 2,5% Sec-butanol 91,5% Solução HCl 29,8% 1% Xileno 

Nano 3 1% UNT L90/OMS 0,5% Sec-butanol 98,3% Solução HCl 29,8% 0,2% Xileno 
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Mesmo apresentando uma velocidade maior que a ME2, a nano3 apresenta 

comportamento similar à ME1 com RNX 110. Ambos os sistemas atingem conversão 

aproximada de 83% com 300 segundos. Outro fato importante no comportamento destes 

sistemas é que a nano2 apresentou velocidade de reação similar à ME2, mesmo que a 

concentração total de HCl tenha aumentado de 17% para 24%. A nanoemulsão é obtida a 

partir da titulação de fase aquosa (solução de HCl 29,8%) até atingir a concentração de 

tensoativo desejada, ou seja, a quantidade de HCl está aumentando com a diminuição da 

concentração de tensoativo. 

Em seguida, serão estudados sistemas nanoemulsionados gerados a partir da ME7, 

onde a fase óleo é uma mistura de xileno e querosene. A Tabela 5.6 apresenta a composição 

das nanoemulsões. 

Tabela 5.6- Sistemas nanoemulsionados obtidos a partir da ME7 

 

Na Figura 5.8 tem-se as curvas cinéticas da reação entre os sistemas citados na Tabela 

5.6 e o carbonato de cálcio. 

Sistema Tensoativo Cotensoativo Componente aquoso Componente óleo 

ME 7 23,33% UNT L90/OMS 11,67% Sec-butanol 62,5% Solução HCl 29,8% 
2,5% Querosene/ 

Xileno10% 

Nano 7 10% UNT L90/OMS 5% Sec-butanol 83,92% Solução HCl 29,8% 
1,07% Querosene/ 

Xileno10% 

Nano 8 5% UNT L90/OMS 2,5% Sec-butanol 91,96% Solução HCl 29,8% 
0,53% Querosene/ 

Xileno10% 

Nano 9 1% UNT L90/OMS 0,5% Sec-butanol 98,4% Solução HCl 29,8% 
0,107% Querosene/ 

Xileno10% 
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Figura 5.8- Influência da concentração do tensoativo na reação da ME7 e suas nanoemulsões com CaCO3 
quando a fase óleo é uma mistura de querosene/10% xileno 

 

No gráfico apresentado na Figura 5.8, nota-se que à medida que a concentração de 

tensoativo diminui, a velocidade de reação das nanoemulsões aumenta. Este comportamento é 

diferente dos sistemas apresentados até o momento, porém coerente com o fato de que a 

concentração de ácido clorídrico está aumentando com a diminuição da concentração de 

tensoativo. 

Para avaliar o comportamento da nanoemulsão com variação somente da concentração 

de tensoativo e manter a quantidade de HCl no sistema semelhante, selecionou-se as 

composições de nanoemulsões descritas na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7- Sistemas nanoemulsionados obtidos a partir da titulação da ME8 com água 

Como foi explicado no início do capítulo, os sistemas apresentados na Tabela 5.7 

apresentam variação na concentração da solução de HCl. Esta variação tem como objetivo 

manter constante a concentração total de HCl no sistema (17%), tendo em vista que a fração 

de fase aquosa aumenta de acordo com a diminuição da fração de tensoativo. Desta forma, a 
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Nano 10 10% UNT L90/OMS 5% Sec-butanol 83,93% Solução HCl 20,4% 1,07% Querosene 

Nano 11 5% UNT L90/OMS 2,5% Sec-butanol 91,92% Solução HCl 18,6% 0,53% Querosene 

Nano 12 1% UNT L90/OMS 0,5% Sec-butanol 98,29% Solução HCl 17,4% 0,107% Querosene 
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reação terá a mesma quantidade de reagentes para os 

concentração de tensoativo 

A Figura 5.9 mostra

Figura 5.9- Influência do tensoativo

Deve-se deixar claro que 

gráficos, pois é mais fácil 

afirmar que as curvas se prolongam por mais tempo até atin

sistemas anteriormente apresentados.

todos os sistemas estudados e a Nano 10 foi a nanoemulsão com menor velocidade de reação.

Assim, observa-se 

reação cada vez que a concentração de tensoativo diminuiu.

de reação maior dentre as 

forma similar à ME2 (ver Figura 5.4

entre HCl e CaCO3. 

5.3 - Injeção ácida 
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a mesma quantidade de reagentes para os quatro sistemas, mudando apenas a 

 em cada nanoemulsão. 

mostra o comportamento dos sistemas apresentados na 

Influência do tensoativo UNT L90 na cinética de reação da ME8 e suas nanoemulsões com 
CaCO3 quando titulado com água 

deixar claro que foi mantida a escala do eixo do tempo igual para todos os 

 fazer comparações visuais com a escala igual. Portanto

afirmar que as curvas se prolongam por mais tempo até atingir a mesma conversão dos 

sistemas anteriormente apresentados. A ME8 apresentou a menor velocidade de reação entre 

todos os sistemas estudados e a Nano 10 foi a nanoemulsão com menor velocidade de reação.

 que as nanoemulsões apresentaram aumento de velocidade de 

reação cada vez que a concentração de tensoativo diminuiu. A nano12 apresentou velocidade 

maior dentre as quatro apresentadas na Figura 5.9, ainda assim se comportou de 

(ver Figura 5.4 em detalhe), mostrando-se eficiente em retardar a reação 

avaliar o comportamento da velocidade de reação das nanoemulsões, 

que as nanoemulsões possuem em criar os canais dentro da for

wormholes, ou caminho de minhoca. 

Tabela 5.8 os sistemas escolhidos para realizar a injeção 
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Tabela 5.8- Sistemas de microemulsões e nanoemulsões escolhidos para fazer injeção ácida 

Para avaliar o comportamento das nanoemulsões na injeção ácida, simulando uma 

situação real, escolheu-se as nanoemulsões com 5% de tensoativos por se mostrarem mais 

estáveis e apresentarem bons resultados cinéticos. Escolheu-se, também, as suas respectivas 

microemulsões de origem para fazer uma comparação entre os dois tipos. E, por fim, 

adicionou-se a nanoemulsão 12 para avaliar melhor o sistema que foi mais eficiente em 

retardar a velocidade de reação. 

A nano11 foi escolhida para estudar o comportamento da injeção em plug embebido 

com petróleo e também para verificar a influência da vazão, sendo esta aumentada em 3 vezes 

o valor de vazão utilizado para os demais experimentos. 

Segue na Tabela 5.9 os resultados obtidos a partir da injeção dos sistemas nos plugs. 

Tabela 5.9- Valores de permeabilidade antes e depois da injeção ácida 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

HCl 47 118,1 259,8 141,7 

ME1 31 232,4 368,7 136,3 

ME2 34 189,4 297,9 108,5 

ME8 33 2,6 350,8 348,2 

ME8 (embebida) 53 23,2 341,7 318,5 

Nano2 20 163,8 390,5 226,7 

Nano5 8 82,4 362,7 280,3 

Nano11 21 26,6 317,4 290,8 

Nano11 (embebida) 75 126 225,4 99,4 

Nano 11*3 18 35,5 345,5 310 

Nano12 58 1,8 299,5 297,7 

 

Sistema Tensoativo Cotensoativo Componente aquoso Componente óleo 

HCl 17% - - HCl 17% - 

ME 1 25% RNX 110 12,5% sec-butanol 57,5% Solução HCl 29,8% 5% Xileno 

ME 2 25% UNT L90/OMS 12,5% sec-butanol 57,5% Solução HCl 29,8% 5% Xileno 

ME 8 23,3% UNT L90/OMS 11,67% sec-butanol 62,5 % Solução HCl 27,4% 2,5% Querosene 

Nano 2 5% UNT L90/OMS 2,5% sec-butanol 91,5% Solução HCl 29,8% 1% Xileno 

Nano 5 5% RNX 110 2,5% sec-butanol 91,5% Solução HCl 29,8% 1% Xileno 

Nano 11 5% UNT L90/OMS 2,5% sec-butanol 91,92% Solução HCl 18,6% 0,53% Querosene 

Nano 12 1% UNT L90/OMS 0,5% sec-butanol 98,29% Solução HCl 17,4% 0,107% Querosene 
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Pode-se observar pelos dados apresentados na Tabela 5.9 que, devido à 

heterogeneidade dos plugs utilizados, a permeabilidade inicial varia muito. Em alguns plugs a 

permeabilidade é muito baixa, com valores de 2 mD, enquanto outros apresentavam 

permeabilidades chegando até a 232 mD. Portanto, deve-se observar como os sistemas 

estudados foram eficientes em formar as wormholes e proporcionar um incremento de 

permeabilidade à um bom patamar operacional. 

Se forem comparados os resultados obtidos nesse estudo e os apresentados no relatório 

anual dos campos operados pela empresa PETRORECONCAVO S/A (2014), que apresentam 

valores de permeabilidades reais de reservatórios produtores de petróleo, observa-se que o 

reservatório Água Grande do Campo de Mata de São João apresenta permeabilidades que 

variam de dezenas de mD até centenas de mD. O reservatório do Campo de Cassarongongo é 

considerado um reservatório bom e homogêneo, com porosidade média de 17% e 

permeabilidade média de 304 mD, permeabilidades semelhantes às obtidas com acidificação 

por nanoemulsões. 

A seguir, serão apresentadas as fotos dos plugs após a injeção ácida e serão discutidas 

a  formação das wormholes e o comportamento da permeabilidade antes e depois da injeção 

ácida. Primeiramente, tem-se o plug utilizado para avaliar o comportamento da solução 

aquosa de HCl 17%, mostrado na Figura 5.10. Para melhor visualizar o caminho percorrido 

pela wormhole e avaliar a sua formação, realizou-se o corte transversal dos plugs. O sentido 

do fluxo de ácido no plug inteiro é de cima para baixo, e o sentido do fluxo de ácido no plug 

em corte é da esquerda para direita (setas vermelhas indicam o sentido do fluxo). 
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Figura 5.10- Plug 47 após injeção de solução de HCl com vista lateral (A), vista inferior (B) e em corte (C) 

 

Tabela 5.10- Permeabilidades do plug 47 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

HCl 47 118,1 259,8 141,7 

 

Na Figura 5.10, pode-se observar como a solução de HCl formou um canal cônico. 

Este canal cônico é caracterizado por um grande volume de rocha consumida na entrada do 

fluido e a gradativa diminuição do raio do canal de acordo com o aumento da profundidade. 

Isto pode ser justificado pela rápida cinética de reação entre a solução aquosa de HCl 17% e o 

calcário, proporcionando um menor alcance da estimulação ácida. 

Fazendo uma comparação com os resultados obtidos por Fredd e Fogler (1998), pode-

se dizer que a wormhole formada pela solução de HCl caracteriza um canal cônico de pouco 

alcance. Levando em consideração que a vazão utilizada na injeção de solução de HCl é a 

mesma da maioria dos outros ensaios e sua taxa de reação é muito maior que a das 

nanoemulsões, tem-se que o número de Danköhler deste ensaio é maior que os ensaios com 

nanoemulsão que serão apresentados em seguida. 

(A) (B) 

(C) 
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8H⬆	 = BH<H	DA	KAHçã=⬆	
@HOã=	DA	C?PAçã=    Eq (2) 

A Figura 5.11 apresenta o plug utilizado na injeção da ME1 e os seus cortes. A seta 

vermelha indica o sentido de fluxo. 

Figura 5.11- Plug 31 após injeção de ME1 (A) e em corte (B) 

 

Tabela 5.11- Permeabilidades do plug 31 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

ME1 31 232,4 368,7 136,3 

 

Na Figura 5.11 tem-se dificuldade de identificar um canal predominante e isto pode ser 

justificado pela alta permeabilidade inicial do plug. Neste caso, o plug apresentou 232,4 mD 

de permeabilidade inicial, assim, o fluido pode escoar com facilidade por todo volume do 

plug sem procurar por um caminho preferencial. Constatou-se pela permeabilidade final, de 

368,7 mD, que o sistema aumentou ainda mais a permeabilidade do plug, permitindo concluir 

que a ME1 formou pequenos canais uniformemente distribuídos pelo plug. 

Devido a não uniformidade das amostras de rocha reservatório coletadas, os plugs 

apresentam diferentes valores de permeabilidade inicial. Após verificar a baixa 

(A) 

(B) 
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permeabilidade apresentada pelo plug 8, foi feita uma análise detalhada das características do 

plug e chegou-se à uma conclusão, que existe uma camada de rocha mais compacta e menos 

permeável nesta amostra. Na Figura 5.12 pode-se identificá-la com facilidade pela diferença 

de coloração, onde a camada mais clara corresponde à rocha com menor permeabilidade. Esta 

camada com menor permeabilidade se comporta como um obstáculo a ser ultrapassado, 

simulando a realidade encontrada nos reservatórios de petróleo. Na sequência, procurou-se 

escolher criteriosamente os plugs que apresentavam tal camada de baixa permeabilidade para 

colocar à prova a capacidade das nanoemulsões de vencer este obstáculo. 

Figura 5.12- Plug 8 antes da injeção de nano5 

 

 

A Figura 5.13 mostra o plug 8 utilizado na injeção da Nano 5 e os seus cortes. A seta 

vermelha indica o sentido de fluxo. 
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Figura 5.13- Plug 8 após injeção de nano 5 (A) e os seus cortes (B) 

 

Tabela 5.12- Permeabilidades do plug 8 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

Nano5 8 82,4 362,7 280,3 

 

Na Figura 5.13 pode-se ver claramente a formação da wormhole no plug, mostrando 

que a nanoemulsão 5 foi eficiente em criar um canal de grande alcance devido à pouca 

variação de diâmetro ao longo do plug. Esta wormhole proporcionou um incremento de 

permeabilidade de 82,4 mD para 362,7 mD. 

Em seguida, serão apresentados os plugs utilizados para a injeção da ME2 e nano2 

para melhor abordar o comportamento dos dois sistemas. As Figuras 5.14 e 5.15 apresentam 

os plugs 34 e 20, após a injeção de ME2 e Nano2, respectivamente. A seta vermelha indica o 

sentido de fluxo. 

(A) 

(B) 
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Figura 5.14- Plug 34 após injeção de ME2 (A) e seus cortes (B) 

 

  

(A) 

(B) 
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Figura 5.15- Plug 20 após injeção de nano 2 com vista lateral (A), vista inferior (B) e em corte (C) 

 

Tabela 5.13- Permeabilidades dos plugs 34 e 20 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

ME2 34 189,4 297,9 108,5 

Nano2 20 163,8 390,5 226,7 

 

A comparação entre os resultados obtidos com ME2 e Nano2 é interessante porque 

ambos os plugs têm permeabilidades iniciais próximas, 189,4 mD e 163,8 mD, 

respectivamente, e os sistemas apresentaram cinética de reação similar. Porém, pode-se 

verificar pelas Figuras 5.14 e Figura 5.15 que a Nano2 formou uma wormhole mais uniforme 

e bem definida que a ME2. O melhor desempenho da Nano2 em formar uma wormhole 

refletiu também num melhor desempenho em aumentar a permeabilidade do plug, 

apresentando um incremento de 226,7 mD, enquanto a ME2 aumentou 108,5mD. 

A Figura 5.16 apresenta o plug 33 após injeção de ME8 e os seus cortes. A seta 

vermelha indica o sentido de fluxo. 

(A) (B) 

(C) 
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Figura 5.16- Plug 33 após injeção de ME8 (A) e os seus cortes (B) 

 

Tabela 5.14- Permeabilidades do plug 33 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

ME8 33 2,6 350,8 348,2 

 

Pode-se observar na Figura 5.16 que a ME8 formou uma wormhole fina e uniforme até 

a outra extremidade do plug. Esse resultado pode ser comprovado pelos valores de 

permeabilidade do plug, que inicialmente era de 2,6 mD e após a formação da wormhole 

subiu para 350,8 mD.  

A Figura 5.17 mostra o plug 21 após injeção de nano11 e os seus cortes. A seta 

vermelha indica o sentido de fluxo. 

(A) 

(B) 
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Figura 5.17- Plug 21 após injeção de nano 11 (A) e em corte (B) 

 

Tabela 5.15- Permeabilidades do plug 21 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

Nano11 21 26,6 317,4 290,8 

 

Pode-se observar na Figura 5.17 a formação clara da wormhole. Na Tabela 5.15, tem-

se os valores de permeabilidades, sendo o valor inicial 26,6 mD e a permeabilidade após a 

injeção de nano11 317,4 mD. Com esses resultados, pode-se concluir que a nano11 foi 

eficiente em formar a wormhole e aumentar a permeabilidade da rocha.  

Pode-se observar que a wormhole formada pela Nano11 teve diâmetro maior que a 

wormhole formada pela ME8. Isto pode ser explicado pela variação do número de Danköhler, 

onde a Nano11 teve maior taxa de reação e vazão constante, obtendo um Da maior, pois na 

Eq. 2 são diretamente proporcionais. 

8H⬆ = BH<H	DA	KAHçã=⬆	
@HOã=	DA	C?PAçã=(>=?FBH?BA)    Eq (2) 

Na sequência, será apresentado o comportamento da nano11 quando aumenta-se a 

vazão de injeção em 3 vezes em relação aos valores utilizados para os outros experimentos. 

(A) 

(B) 
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Na Figura 5.18 tem-se o plug 18 após injeção de Nano11 com vazão triplicada, e o plug em 

corte. A seta vermelha indica o sentido de fluxo. 

Figura 5.18- Plug 18 após injeção de nano 11 com 3x a vazão utilizada nos outros plugs 

 

Tabela 5.16- Permeabilidades do plug 18 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

Nano 11*3 18 35,5 345,5 310 

 

Na Figura 5.18 (A), pode-se ver o início da wormhole e na Figura 5.18 (B) é possível 

observar o avanço da wormhole ao longo do plug. A nano11 injetada com vazão 3x foi eficaz 

em aumentar a permeabilidade do plug de 35,5 mD para 345,5 mD. O diâmetro da wormhole 

formada pela injeção da nano11 com vazão aumentada foi menor do que o diâmetro do canal 

formado pela nano11 com vazão normal. Isto pode ser explicado pela variação do número de 

Danköhler, quando comparado com os resultados obtidos por Fredd e Fogler (1998). Como 

foi utilizado o mesmo sistema nanoemulsionado para os dois ensaios e variou-se somente a 

vazão, o número de Danköhler diminuiu com o aumento da vazão (inversamente 

(B) 

(A) 
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proporcional). Neste caso as moléculas de HCl que ainda não reagiram são direcionadas para 

a extremidade da wormhole, proporcionando o aumento axial do canal. 

8H⬇ = BH<H	DA	KAHçã=	(>=?FBH?BA)
@HOã=	DA	C?PAçã=⬆  

A Figura 5.19 mostra o plug 58 utilizado para a injeção de nano12, e o plug 58 em 

corte. A seta vermelha indica o sentido de fluxo. 

Figura 5.19- Plug 58 após injeção de nano 12 (A) e em corte (B) 

 

Tabela 5.17- Permeabilidades do plug 58 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

Nano12 58 1,8 299,5 297,7 

 

Pode-se observar na Figura 5.27 que a nano12 foi eficiente em formar a wormhole. 

Pela Tabela 5.17 tem-se os valores de permeabilidade do plug, que era 1,8 mD inicialmente e 

299,5 mD após a injeção de nano12. 

5.3.1 -  Injeção em plugs embebidos com óleo 

(B) 

(A) 
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Para avaliar o comportamento dos sistemas estudados quando em contato com petróleo 

na rocha reservatório, simulando um ambiente mais próximo da realidade, foi feito a 

embebição do plug em petróleo antes de realizar a injeção ácida. A Figura 5.20 apresenta o 

resultado da injeção da ME8 no plug 53 embebido com petróleo. 

Figura 5.20- Plug 53 após injeção de ME8 embebido de óleo 

 

Tabela 5.18- Permeabilidades do plug 53 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

ME8 (embebida) 53 23,2 341,7 318,5 

 

A Figura 5. 20 mostra a aparência do plug 53 após injeção de ME8, evidenciando a 

entrada da wormhole. A ME8 também se mostrou eficiente em formar wormhole e aumentar a 

permeabilidade do plug quando está embebido com petróleo. O plug 53 tinha permeabilidade 

inicial de 23,2 mD e após a injeção de ME8 a permeabilidade subiu para 341 mD. 

Na Figura 5.21 tem-se a imagem do plug 75, embebido em petróleo, após injeção de 

nano11 
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Figura 5.21- Plug 75 após injeção de nano11 embebido 

 

Tabela 5.19- Permeabilidades do plug 75 

SISTEMA Plug K antes(mD) Kdepois(mD) ∆K (mD) 

Nano11 (embebida) 75 126 225,4 99,4 

 

Pode-se perceber pela Figura 5.21 o caminho percorrido pela wormhole dentro do 

plug, evidenciado pela passagem de luz através do canal. Portanto, pode-se dizer que a 

nano11 foi eficaz em formar a wormhole. De acordo com a Tabela 5.19, a permeabilidade 

inicial do plug foi de 126 mD e após a injeção de nano11 a permeabilidade subiu para 225,4 

mD. 

5.3.2 -  Considerações gerais da injeção ácida 

Em casos onde a permeabilidade do reservatório é muito baixa e necessita-se de vazões 

baixas de injeção para evitar o fraturamento, deve-se usar sistemas retardados para ter uma 

boa formação de wormhole. 

Para a vazão escolhida neste trabalho, foi verificado que o HCl formou uma wormhole 

cônica, onde grande parte do ácido é consumido no início da injeção, diminuindo, assim, o 

alcance da wormhole. Portanto, a injeção com solução de HCl se mostrou menos eficiente que 

os outros sistemas em formar wormhole à baixa vazão. 

O plug 31 utilizado para a injeção da ME1 tinha permeabilidade inicial muito alta, 

fazendo necessária uma maior vazão de injeção para evidenciar a formação de wormhole. 

Ainda sem observar uma wormhole bem definida (ver Figura 5.11), a ME1 conseguiu 

aumentar a permeabilidade em 164 mD. 
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As nanoemulsões 2, 5, 11 e 12 formaram wormholes bem definidas, com diâmetro de 

canal constante ao longo do comprimento do plug e obtiveram incremento de permeabilidade 

que variam entre 226,7 mD e 297,7 mD. Todas elas alcançaram o patamar de 300 mD final, 

valor de permeabilidade considerado bom para um reservatório produtor de petróleo, segundo 

PETRORECONCAVO (2014). 

A ME2 teve todos os parâmetros iniciais similares à Nano2, como permeabilidade do 

plug e comportamento cinético. Foi observado que a ME2 foi menos eficiente em aumentar a 

permeabilidade da rocha. A ME2 aumentou 108 mD enquanto a Nano2 aumentou 280 mD. 

A ME8 apresentou uma taxa de reação bem mais lenta que a Nano11. Portanto, quando 

injetou-se os dois sistemas com a mesma vazão, foi obtido uma wormhole mais delgada para a 

ME8. Isso pode ser justificado pela alteração do número de Danköhler, onde a ME8 tem um 

menor Da devido a sua menor taxa de reação.  

Pode-se realizar a mesma comparação entre a injeção de Nano11 com vazão normal e 

vazão triplicada, tendo em vista que a taxa de reação se mantém constante e a vazão é 

alterada. A Nano11 com vazão triplicada apresentou uma wormhole mais delgada que a 

wormhole formada com vazão normal, apresentando comportamento análogo à ME8, sendo 

justificado pela diminuição do Da , porém neste caso causado pelo aumento de vazão. 

O estudo de injeção em plug embebido com óleo  se mostrou eficiente em formar 

wormholes e aumentar a permeabilidade dos plugs. A ME8 teve incremento de 318 mD 

enquanto a nano11 teve aumento de  100 mD. A nano11 obteve uma wormhole com diâmetro 

maior que a wormhole formada pela ME8. A ME8 se mostrou como melhor sistema. 

5.4 - Remoção de borra asfáltica 

A função da estimulação ácida é remover ou ultrapassar um dano presente nas 

proximidades do poço. Como foi explicado nos aspectos teóricos, esse dano pode ser causado 

por deposição de partículas de asfaltenos e formação de borra asfáltica. Foi utilizado uma 

amostra de rocha impregnada com borra asfáltica para avaliar o comportamento de sistemas 

microemulsionados ácidos quando em contato com este tipo de dano. 

Foi escolhido um sistema microemulsionado de propriedades de solubilização com 

bons resultados (VIANNA, 2013) para comparar com a microemulsão ácida estudada neste 

trabalho, cuja composição dos sistema utilizado encontra-se em Tabela 5.20. 

Sistema Tensoativo Cotensoativo Componente aquoso Componente óleo 
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 Tabela 5.20- Sistemas utilizados para remoção de borra asfáltica 

A Figura 5.22 mostra os tubos de ensaio onde foi realizado o teste de extração de borra 

asfáltica com microemulsão ácida e microemulsão não ácida. 

Figura 5.22- Tubos de ensaio com rocha impregnada após extração; (a) ME teste e (b) ME4 

 
 (a)    (b) 

Na Figura 5.22 pode-se observar que a ME4 interagiu melhor com a rocha e formou 

uma camada de óleo em excesso proveniente da rocha, enquanto que a ME teste pouco mudou 

sua coloração. Pode-se observar na Figura 5.23 que a coloração da rocha após o tratamento 

permaneceu escura na ME teste, enquanto na ME4 a rocha apresentou uma coloração mais 

clara, evidenciando a remoção da borra asfáltica. Na Figura 5.23 tem-se a foto da rocha após 

filtração e secagem. 

Teste 16,67% UNT L90 8,33% Álcool isoamílico 70% Água 5% Querosene 

ME 4 16,67% UNT L90/OMS 8,33% Sec-butanol 70% Solução HCl 29,8% 5% Xileno 
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Figura 5.23- (a) Amostra de rocha impregnada, (b) rocha após extração com microemulção ácida, 
 (c) rocha após extração com microemulsão não-ácida 

 
 (a)     (b)     (c)  

Na Figura 5.23 é evidente a diferença de coloração entre a amostra impregnada e a 

rocha após reação com ME4, confirmando a remoção de grande parte da borra presente no 

cascalho. A rocha que sofreu reação da ME não-ácida ainda apresenta uma coloração marrom 

escura como a amostra impregnada antes do tratamento. Com a foto das amostras de líquido 

após extração fica mais claro a remoção de óleo do cascalho. 

Na Figura 5.24, tem-se as microemulsões após tratamento do cascalho impregnado. A 

Figura 5.24 (a) consiste da fase óleo em excesso formada após remoção da borra presente no 

cascalho. A Figura 5.24 (b) é a microemulsão ácida que realizou o tratamento do cascalho e 

posterior surgimento da fase óleo em excesso, Figura 5.24 (a). A Figura 5.24 (c) é a 

microemulsão não-ácida utilizada para o tratamento do cascalho. 

Figura 5.24- (a) fase óleo extraída com ME ácida, (b) ME ácida após extração, (c) ME não-ácida após 
extração 

 
(a)   (b)   (c) 

Pode-se comparar as colorações entre as duas microemulsões após o tratamento e 

verificar que a microemulsão ácida adquiriu uma coloração mais escura, podendo ser 
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explicada pelo fato dela ter solubilizado uma maior quantidade de fase óleo, chegando até a 

sua saturação máxima e causando um excesso de fase óleo no tubo. A microemulsão não-

ácida saiu de transparente para uma coloração amarelo claro, mostrando que solubilizou 

pouco do que estava presente no cascalho. Este estudo servirá como base aos estudos de 

nanoemulsões no tratamento de borras e cascalhos de perfuração. 
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6. Conclusão 
Este estudo teve como objetivo a obtenção de sistemas nanoemulsionados ácidos e 

analisar sua eficiência na acidificação de poços de petróleo. Estes sistemas foram avaliados 

quanto aos seus comportamentos cinéticos, quanto à eficiência de formação de wormhole e 

incremento de permeabilidade das rochas. Os resultados obtidos permitem as seguintes 

conclusões: 

Com relação às nanoemulsões concluiu-se que: 

• Apresentam tensões superficiais menores que suas microemulsões de origem, 

gerando melhor penetração dentro do reservatório. 

• Apresentaram aparência límpida e nenhuma alteração aparente de viscosidade. 

Quanto à sua eficiência no tratamento ácido de rochas carbonáticas, pode-se concluir 

que: 

• as nanoemulsões se mostraram eficientes em retardar a velocidade de reação 

entre o CaCO3 e o HCl, devido a diminuição da difusão do ácido no meio. 

• o tensoativo UNT L90 foi mais adequado que o tensoativo RNX 110 e, o 

querosene como fase oleosa foi mais eficiente que o xileno, com relação à 

eficiência em retardar a velocidade de reação entre CaCO3 e HCl. 

•  A nanoemulsão 10 (10% UNT L90; 5% Sec-butanol; 83,93% solução HCl 

20,4%; 1,07% querosene) apresentou menor velocidade de reação se 

comparada com as outras nanoemulsões, e sua microemulsão de origem (ME8 

- 23,33% UNT L90; 11,67% Sec-butanol; 62,5% Solução HCl 27,4%; 2,5% 

Querosene) foi o sistema mais lento.  

• as nanoemulsões ácidas se mostraram eficientes em formar wormholes e, 

consequentemente, em aumentar a permeabilidade da rocha. 

• O aumento da vazão de injeção do sistema ácido em três vezes não teve 

mudança aparente na formação de wormholes e no incremento de 

permeabilidade. 

O sistema microemulsionado ácido apresentou bons resultados na remoção de borra 

asfáltica se comparado com a microemulsão não ácida, presume-se que as nanoemulsões 

também apresentem grande potencial de remoção de borra asfáltica. 

Este trabalho mostrou que as nanoemulsões ácidas têm grande potencial de aplicação em 

acidificação de matriz. 
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