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RESUMO: A deposição de parafinas é um problema crítico na indústria do petróleo, pois pode 

influenciar de forma crucial nas operações de produção e transporte. Apesar da diversidade de 

técnicas de remediação, as que são utilizadas atualmente podem apresentar problemas e 

limitações na sua aplicação devido aos mais diversos cenários encontrados. As microemulsões 

apresentam elevado potencial de solubilização, entretanto há uma escassez de trabalhos 

voltados para a sua aplicação na remoção de parafinas. Portanto, este trabalho teve como 

objetivo desenvolver sistemas microemulsionados (ME), óleo em água (O/A), com elevada 

capacidade de remoção de depósitos parafínicos. Avaliou-se várias formulações para quatro 

diferentes sistemas microemulsionados O/A. Esses sistemas foram constituídos por: ALK-L90, 

como tensoativo; butan-1-ol, como co-tensoativo; água destilada; e como fase óleo, quatro 

diferentes componentes, querosene, xileno, diesel, e uma mistura querosene-xileno. Os sistemas 

foram caracterizados quanto ao equilíbrio de fases, tamanho de partícula, tensão superficial e 

reologia. Realizaram-se estudos de molhabilidade da superfície parafínica a esses sistemas e do 

comportamento reológico dos sistemas ME contendo parafina, submetidos a diferentes 

temperaturas, com a finalidade de avaliar a interação fluido-parafina. Desenvolveu-se e 

empregou-se uma metodologia para avaliar a eficiência de remoção de depósitos de parafinas 

em dutos pelos sistemas propostos. Os resultados mostraram que os componentes químicos 

utilizados favoreceram a formação de microemulsões O/A, do tipo Winsor IV. Os ensaios de 

molhabilidade confirmaram a elevada capacidade de interação entre os sistemas ME obtidos e 

a parafina. Sistemas ME com parafina apresentam comportamentos Binghamiano e 

Newtoniano, com boa capacidade de bombeamento devido aos baixos valores de viscosidade e 

de tensão inicial de escoamento. A eficiência de remoção dos sistemas ME O/A foi comparável 

e, em alguns casos, superior à dos solventes puros, apesar do elevado percentual de água. A 

modelagem e análise estatística dos dados experimentais de remoção geraram modelos capazes 

de descrever e estimar a eficiência de remoção em função da composição do sistema ME, bem 

como entender o seu mecanismo de atuação. Portanto, os sistemas ME O/A propostos 

representam uma alternativa concreta na remoção de depósitos parafínicos, com menor risco 

ambiental e inflamabilidade que os sistemas convencionais utilizados na indústria. 
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Aum, Y. K. P. G. – Application of microemulsion systems in the removal of paraffin deposits. 

Doctoral Thesis, UFRN, Post Graduate Program in Chemical Engineering. Concentration area: 

Chemical Engineering, Natal/RN, Brazil. 

 

Advisors: Profa. Dra. Tereza Neuma de Castro Dantas 

Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros Neto 

 

ABSTRACT: Paraffin deposition is a critical issue in the petroleum industry, since it can 

crucially affect both transport and production operations. In spite of the diversity of remediation 

techniques, those currently used may present problems and limitations when applied, due to the 

great number of different scenarios that can be found. Even though the microemulsions display 

a high potential for solubilization, the studies related to their application in paraffin removal are 

very scarce. Thus, this work aimed to develop oil-in-water (O/W) microemulsion systems (ME) 

with high capacity of removing paraffin deposits. Several formulations of four different O/W 

microemulsion systems were evaluated. The aforementioned systems were composed by: ALK-

L90 as surfactant; butan-1-ol as cosurfactant; distilled water; and as oil phase, four different 

components (kerosene, xylene, diesel and a kerosene-xylene mixture). The systems were 

characterized regarding phase equilibrium, particle size, surface tension and rheology. Paraffin 

surface wettability studies related to these systems, as well as studies on the rheological 

behaviour of each of the ME systems containing paraffin, under different temperatures, were 

performed aiming to assess the fluid-paraffin interaction. A methodology to evaluate the 

efficiency of paraffin removal in pipelines was developed and applied for the performance 

evaluation of each of the proposed systems. The results demonstrated that the chemicals used 

favoured the formation of Winsor-IV O/W microemulsions. The wettability studies confirmed 

the high interaction capacity between the ME systems and the paraffin surface. Also, the ME 

systems with paraffin presented Binghamian and Newtonian behaviors, with a great pumping 

capacity due to the low values of viscosity and initial flow tension. The removal efficiencies of 

the O/W ME systems were similar to and, in some cases, even higher than the efficiencies of 

pure solvents, despite the high water percentage. The statistical analysis and modelling of the 

experimental data generated models there are able to both describe and estimate the removal 

efficiency as a function of the ME system composition, as well as to understand its action 

mechanism. Therefore, the proposed O/W ME systems present a valid alternative in the removal 

of paraffin deposits, with lower environmental risks and inflammability than the conventional 

systems used in the industry. 
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1. Introdução 

O tema estudado durante a pesquisa é inicialmente abordado neste capítulo, apresentando os 

aspectos gerais e introduzindo o trabalho desenvolvido.  

 

O petróleo bruto é composto por uma mistura de hidrocarbonetos saturados (parafinas, 

iso-parafinas, naftenos), aromáticos, resinas e asfaltenos (Szklo, 2005). No reservatório, onde 

se tem temperaturas que variam entre 70-150°C e pressões maiores de 2000 psi, as moléculas 

de parafina se encontram dissolvidas no petróleo bruto. 

Quando o petróleo escoa através de tubulações no fundo do mar a uma temperatura média 

de 4°C, a perda de calor para as vizinhanças promove a diminuição da temperatura do petróleo 

abaixo do ponto de névoa ou TIAC (Temperatura do Início de Aparecimento dos Cristais). As 

parafinas presentes no petróleo, ao atingirem a TIAC, começam a se depositar nas paredes da 

tubulação mais fria (Aiyejina et al., 2011; Huang et al., 2011). Esse processo de deposição de 

parafinas é um dos principais problemas para a garantia de escoamento, pois restringe o fluxo 

de petróleo, promovendo o aumento na perda de carga no oleoduto.  

As perdas de carga no escoamento do óleo representam uma elevação dos custos 

operacionais e de reparação. Em casos mais críticos, a contínua deposição de parafina pode 

aumentar a espessura do depósito ao ponto de obstruir a tubulação, causando a parada da 

produção (Akbarzadeh & Zougari, 2008).  

A garantia de escoamento tem se tornado um dos temas de maior interesse na indústria 

do petróleo, principalmente devido à produção e ao transporte de petróleo em regiões com 

condições extremas de temperatura e pressão. As recentes descobertas na costa brasileira 

apresentam um exemplo de grande desafio para a garantia de escoamento, pois elas estão 

localizadas em lâminas d’água que chegam a profundidades de 2000 m e distam até 350 km da 

costa, tendo o petróleo que escoar por grandes extensões a baixas temperaturas e vencer os 

diferenciais de pressão. 

O escoamento do petróleo produzido em plataformas marítimas através de dutos 

submarinos e a produção de petróleo parafínicos em terra apresentam grandes desafios com 

relação às operações de produção e transporte (Sarica & Panacharoensawad, 2012). Nessas 

operações, os problemas decorrentes da deposição de parafinas incluem (Kelland, 2014): 

redução ou bloqueio da linha de escoamento; aumento da viscosidade do fluido, causando o 

aumento da pressão de bombeio; problema na retomada do escoamento causada pela força gel 
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da parafina; operações de remoção com alto custo e tecnicamente desafiadoras; risco à 

segurança devido à interferência dos depósitos na operação de válvulas e instrumentos; e 

problemas de disposição associada à acumulação da parafina. 

Diversas técnicas são empregadas pela indústria do petróleo para controlar a deposição 

de parafinas, tais como, o uso de solventes, aditivos químicos, isolamento térmico e a remoção 

mecânica, existindo muitos estudos relacionados a estes procedimentos (Al-Yaari, 2011). 

Entretanto, devido à falta de uma compreensão ampla sobre os mecanismos envolvidos na 

deposição, problemas e limitações ocorrem na aplicação dessas técnicas nos mais diversos 

cenários encontrados no campo (Soedarmo et al., 2016). 

Dessa maneira, novos estudos ainda são necessários visando à otimização dos processos 

e a redução dos custos. Diante dessa necessidade, as microemulsões (ME), por apresentarem 

uma elevada área interfacial, baixa tensão superficial e alto poder de solubilização, têm grande 

potencial para aplicação na remoção de depósitos parafínicos. Estes sistemas apresentam, 

ainda, vantagens importantes em relação aos métodos químicos convencionais, como: 

flexibilidade de composição nas quais podem ser utilizadas; baixa toxicidade; baixa 

inflamabilidade; e baixo custo. 

Diante disso, este trabalho teve como objetivo desenvolver sistemas microemulsionados 

(ME) óleo em água (O/A) para aplicação na remoção de depósitos parafínicos. Os objetivos 

específicos, importantes para atingir o objetivo geral proposto, foram: 

1. Obter e caracterizar sistemas microemulsionados O/A para aplicação na remoção de 

depósitos parafínicos (Capítulo 2); 

2. Avaliar a molhabilidade da superfície parafínica aos sistemas ME, solventes e água 

(Capítulo 3); 

3. Avaliar o efeito da composição e da temperatura na reologia de sistemas ME 

contendo parafina (Capítulo 4); 

4. Desenvolver uma metodologia de avaliação da remoção de depósitos parafínicos em 

escala de bancada (Capítulo 5); 

5. Avaliar o desempenho e compreender o mecanismo de atuação dos sistemas ME 

O/A na remoção de depósitos de parafina (Capítulo 5); 

6. Avaliar o efeito de variáveis operacionais na remoção de depósito parafínico por 

sistemas ME O/A (Capítulo 5). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 

SISTEMAS MICROEMULSIONADOS PARA 

REMOÇÃO DE DEPÓSITOS PARAFÍNICOS 

 

 

 

 



21 

Capítulo 2 – Obtenção e caracterização de sistemas microemulsionados para remoção de depósitos parafínicos 

Yanne Katiussy Pereira Gurgel Aum, Maio/2016   

Nomenclatura 
 

A Água 

A/O Água em óleo 

ANAD ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Diesel 

ANAQ ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Querosene 

ANAQX ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Querosene-Xileno 

ANAX ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Xileno 

BHL Balanço hidrofílico-lipofílico 

C Co-tensoativo 

c.m.c. Concentração micelar crítica 

D Diesel 

FA Fase água 

FO Fase óleo 

Q Querosene 

QX Querosene-Xileno 

ME Microemulsão 

MED Microemulsão com diesel como componente óleo 

MEQ Microemulsão com querosene como componente óleo 

MEQX Microemulsão com a mistura querosene-xileno como componentes óleo 

MEX Microemulsão com xileno como componente óleo 

O/A Óleo em água 

O Óleo 

P Desvio percentual médio 

T Tensoativo 

WI Winsor I 

WII Winsor II 

WIII Winsor III 

WIV Winsor IV 

X Xileno 

  

A Área interfacial entre as gotículas e a fase contínua, m2 

g Aceleração gravitacional 

G Energia livre de Gibbs, J 

H Entalpia 

m Massa 

n Número de dados experimentais 

P Pressão 

r Raio do arame que forma o anel do tensiômetro 

R Raio médio do anel do tensiômetro 

R Constante dos gases ideais 

S Entropia 

T Temperatura 

V Volume 
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W Trabalho 

xexp Valor experimental 

xteó Valor teórico 

  

Δ Variação 

γ Tensão interfacial 

μi Potencial químico do componente i 

ρ Massa específica 

Γi Concentração superficial de excesso do componente i 

[ ] Concentração 
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2. Obtenção e caracterização de sistemas 

microemulsionados para remoção de depósitos 

parafínicos 

Neste capítulo são apresentados os aspectos teóricos sobre tensoativos e sistemas 

microemulsionados; os materiais e metodologias empregados na obtenção e caracterização 

dos sistemas microemulsionados visando futuras aplicações na remoção de depósitos 

parafínicos; e os resultados dos ensaios de caracterização, com análise e discussão. 

2.1 – Revisão bibliográfica 

2.1.1 –Tensoativos 

Tensoativos são moléculas anfifílicas compostas por uma parte polar e uma parte apolar. 

Em decorrência da característica dual, estas moléculas possuem em uma parte da estrutura 

afinidade por meios apolares e, na outra, atração por meios polares, fazendo com que o 

tensoativo se aloje nas interfaces. A Figura 2.1 ilustra a estrutura de uma molécula tensoativa, 

a parte hidrofílica é denominada de “cabeça”, enquanto que a parte lipofílica é dominada de 

“cauda”, sendo normalmente constituída por uma cadeia de hidrocarbonetos. 

Figura 2.1 – Representação de uma molécula de tensoativo.  

 

Fonte: Autora. 

2.1.1.1 –Classificação 

A hidrofilicidade da “cabeça” do tensoativo é decorrente de grupamentos funcionais 

polares, tais como: álcoois, éteres, ésteres, ácidos, sais de ácidos carboxílicos, dentre outro. Os 

tensoativos podem ser classificados em catiônico, aniônico, não-iônico e zwitteriônicos, de 

acordo com a natureza da carga destes grupos (Mittal, 1979), como descrito a seguir: 
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Tensoativos não-iônicos: são tensoativos que não se dissociam ou não se ionizam em 

solução aquosa. O caráter polar destes compostos se deve à presença de grupamentos funcionais 

como éter, álcool, carbonila e amina, que possuem forte afinidade pela água. Os exemplos 

comuns destes tipos de tensoativo são derivados do polioxietileno e polioxipropileno (de 

compostos com alquil-fenol e álcool, ésteres de ácidos graxos, alquilaminas, amidas e 

mercaptanas) ou polialcoóis, ésteres de carboidratos, amidas de álcoois graxos e óxidos de 

amidas graxas (Attwood & Florence, 1983). A Figura 2.2 (a) ilustra um tensoativo não-iônico, 

o octil-trietileno-glicol-éter, em que se pode observar que não há carga efetiva na estrutura da 

molécula. 

Figura 2.2 – Representação dos tipos de tensoativos a) não-iônico; b) aniônico; c) catiônico; 

d) anfótero. 

 

Fonte: Adaptado de Paroor, 2012. 

Tensoativos aniônicos: possuem grupamento funcional, único ou não, na molécula, que 

ao se ionizar em solução aquosa formam íons negativamente carregados na parte hidrofílica da 

molécula. Sabões, aminas, compostos sulfonados e os sulfonatados (Myers, 2006) são exemplos 

deste tipo de tensoativos. Na Figura 2.2 (b) pode-se observar um tensoativo aniônico (SDS - 

dodecil sulfato de sódio). Pode-se observar a dissociação do grupo sulfato gerando uma carga 

negativa na molécula. 
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Tensoativos catiônicos: são tensoativos que possuem a parte polar constituída por um 

grupamento funcional ionizável, podendo ser único ou não na molécula, e que em solução 

aquosa produzem íons positivamente carregados na superfície ativa (Myers, 2006). Os sais de 

amônio quaternário são tensoativos que possuem esta natureza e são extensamente utilizados 

na indústria. A Figura 2.2 (c) ilustra a estrutura do tensoativo catiônico CTAB (brometo de 

cetil-trimetil-amonio), na qual pode-se observar a carga positiva no átomo de nitrogênio. 

Tensoativos zwitteriônicos: são tensoativos que, quando em solução aquosa, podem 

apresentar propriedades aniônica, catiônica e não-iônica, porque possuem ambos os grupos 

aniônicos e catiônicos na parte polar da molécula, e sua carga dependerá do pH do meio em que 

se encontram (Rosen, 1978). Normalmente para baixos valores de pH tendem a se comportar 

como tensoativos catiônicos, em pH alto como aniônicos, e em pH neutro como não-iônicos. 

As betaínas são exemplo de tensoativos deste grupo. A Figura 2.2 (d) mostra a estrutura da 

lecitina (dipalmitoilfosfatidilcolina), tensoativo zwitteriônico. Observa-se que o grupo 

fosfatidilcolina pode tanto receber quanto doar elétrons, podendo admitir tanto uma carga 

positiva quanto uma carga negativa no grupamento funcional. 

A característica anfifílica da estrutura dos tensoativos confere à molécula propriedades 

que são extensivamente utilizadas na indústria, em uma gama de aplicações. 

2.1.1.2 – BHL – Balanço hidrofílico-lipofílico 

O equilíbrio entre a parte anfifílica e a parte lipofílica da molécula tensoativa indica quais 

as principais características do tensoativo e sua aplicação mais adequada. Em 1954, Griffin 

desenvolveu este conceito, conhecido como balanço hidrofílico-lipofílico - BHL (Griffin, 

1954). O BHL estima a contribuição dos grupos polares e apolares da estrutura da molécula de 

tensoativo, podendo ser estimado através da solubilização do tensoativo em água. O BHL é 

adimensional e varia entre 1 e 40.  

Davies & Rideal (1963), também, desenvolveram uma fórmula para o cálculo do valor 

estimado do BHL utilizando a teoria de contribuição de grupos. 

Ambos os métodos de determinação são efetivos e dão uma ideia da natureza do 

tensoativo; contudo, o conceito de BHL não leva em consideração o efeito da temperatura no 

balanço. Mesmo assim, o BHL é uma propriedade importante para identificar o tensoativo 

correto para a aplicação desejada. A Tabela 2.1 mostra o tipo de aplicação recomendada para 

dois tensoativos não-iônicos etoxilados.  
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Tabela 2.1 – Aplicações recomendadas para o álcool laurílico etoxilado e para o nonilfenol 

etoxilado em função do BHL. 

Faixa de BHL Aplicação 

Nonilfenóis 

Etoxilados  

(moles de etoxilas) 

Álcoois Láuricos 

Etoxilados  

(moles de etoxilas) 

4-6 Emulsificante A/O 1,8 - 

7-9 Umectantes 4 2 a 3 

8-18 Emulsificante O/A 4 a 40 3 a 23 

13-15 Detergentes 9,5 a 15 9 

10-18 Solubilizantes 5 a 40 6 a 23 

Fonte: Karsa et al., 1991. 

2.1.1.3 – Processo de micelização  

A natureza anfifílica do tensoativo induz ao alinhamento da molécula às interfaces, 

processo ilustrado na Figura 2.3. Esta conformação é favorecida, uma vez que é a condição 

mais estável para o grupo apolar da molécula. O efeito deste fenômeno de alinhamento na 

interface é a redução da tensão interfacial do líquido, sendo esta uma das propriedades mais 

importantes do estudo de tensoativos e dos sistemas correlatos. 

Figura 2.3 – Ilustração do processo de formação de micelas em uma fase aquosa.  

 

Fonte: Autora. 

Contudo, ao aumentar-se a concentração de tensoativo, ocorre a saturação na interface 

líquido-ar, promovendo a migração das moléculas tensoativas para o seio da solução, 

inicialmente na forma de monômeros (Figura 2.3 (b)) e, com o aumento da concentração, 

formam-se agregados conhecidos como “micelas”, mostrados na Figura 2.3 (c). A concentração 
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de tensoativos na qual ocorre a formação de micelas é denominada de c.m.c. (concentração 

micelar crítica). 

A c.m.c. depende principalmente da temperatura, natureza do tensoativo, estrutura 

molecular, bem como do meio no qual o tensoativo está sendo disperso. Acima da c.m.c., tem-

se um processo dinâmico de migração das moléculas tensoativas, deslocando-se nos sentidos 

micela → interface e interface → micela (Gurgel, 2004).  

A c.m.c. pode ser determinada através de mudanças bruscas de algumas propriedades da 

solução ao variar-se a concentração de tensoativo no meio. A Figura 2.4 mostra a variação das 

propriedades para o tensoativo dodecil sulfato de sódio em função da sua concentração. 

Observa-se que entre a concentração de 0,2 e 0,3% de tensoativo, há uma mudança brusca nas 

propriedades avaliadas. 

Figura 2.4 – Variação das propriedades de uma solução aquosa em função da 

concentração do tensoativo dodecil sulfato de sódio. 

 

Fonte: Dantas, 1983. 

Para baixas concentrações de tensoativo são favorecidos os agregados micelares do tipo 

esférico. Contudo, uma série de estruturas podem ser formadas, especialmente em 

concentrações de tensoativo acima da c.m.c. e nas composições com quantidades próximas de 

óleo e água. 
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2.1.2 –Microemulsões 

Microemulsões (ME) são sistemas auto-organizáveis, isotrópicos, transparentes, 

termodinamicamente estáveis compostos por duas fases imiscíveis, sendo uma dispersa e outra 

contínua, estabilizadas por um filme tensoativo e, em alguns sistemas, um co-tensoativo (Robb, 

1982). Os cotensoativos são normalmente álcoois ou aminas de cadeia curta que atuam 

reduzindo a repulsão das “cabeças” polares, estabilizando a gotícula (Gurgel, 2004).  

É importante notar que as microemulsões não são diferenciadas das emulsões apenas pelo 

menor tamanho de partícula, mas principalmente pela estabilidade termodinâmica e por serem 

sistemas de formação espontânea do tipo auto-organizáveis. As características peculiares dos 

sistemas microemulsionados fazem com que eles tenham um vasto campo de aplicação.  

Diversas estruturas auto-organizáveis podem ser formadas a depender do tipo e 

concentração do tensoativo, co-tensoativo, fase óleo e fase aquosa. As estruturas formadas em 

sistemas microemulsionados possuem tamanho de até 100 nm (Tong et al., 2016). Um dos 

modelos mais comuns de estrutura é o que admite que uma das fases encontra-se dipersa em 

outra, sendo estabilizadas por uma monocamada de tensoativo e co-tensoativo nas interfaces 

das gotículas, formando estruturas esféricas (Schulman & Roberts, 1982). A Figura 2.5 ilustra 

a estrutura esférica. Observa-se que quando a fase dispersa é a fase óleo e a fase contínua é a 

fase aquosa, a dispersão é chamada de ME O/A, como mostrado na Figura 2.5 (a). Neste tipo 

de estrutura, a parte hidrofílica dos tensoativos fica voltada para fora da gotícula dispersa 

enquanto que a cauda dos tensoativos fica voltada para o centro da gotícula. 

Nos sistemas em que a fase continua é o componente óleo e a fase dispersa é composta 

pelo componente aquoso, tem-se a microemulsão do tipo A/O (ME A/O). Neste tipo de 

estrutura, como mostrado na Figura 2.5 (b), tem-se a parte polar do tensoativo voltada para o 

centro da gotícula e a “cauda” hidrofóbica na parte externa da estrutura. 
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Figura 2.5 – Arranjos da gotícula de microemulsão: (a) ME O/A; (b) ME A/O. 

(a)     (b) 

  
Fonte: Autora. 

Para microemulsões que têm aproximadamente as mesmas concentrações de água e óleo, 

a estrutura esférica não é favorecida e normalmente ocorre a formação de estruturas do tipo 

bicontínuas (Scriven, 1977). A Figura 2.6 ilustra este tipo de estrutura.  

Figura 2.6 – Arranjo da gotícula de microemulsão de estrutura bicontínua. 

 

Fonte: Autora. 

Diversos sistemas, além das microemulsões, como: emulsões, cristais líquidos, géis, 

mesofases, etc., podem ser formados a depender das concentrações e da natureza dos 

constituintes. 
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2.1.3 –Termodinâmica dos sistemas microemulsionados 

A estabilidade termodinâmica dos sistemas microemulsionados leva a um tratamento 

diferenciado dos sistemas de emulsão. Ao contrário das emulsões, os sistemas 

microemulsionados possuem formação espontânea. Para haver a dispersão entre dois fluidos 

imiscíveis é necessário que haja a redução da tensão interfacial dos fluidos. Este efeito é 

promovido pela adsorção do tensoativo à interface dos fluidos imiscíveis. 

Considerando-se temperatura e pressão constantes, tem-se que a tensão interfacial é dada 

pela Equação (2.1), (Fanun, 2009). 

𝛾 = (𝛿𝐺 𝛿𝐴⁄ )𝑇,𝑃 (2.1) 

Em que, 𝛾 (N/m) é a tensão interfacial entre os dois líquidos imiscíveis, 𝐺 (J) é a energia livre 

de Gibbs, 𝐴 (m2) é a área interfacial entre as gotículas e a fase contínua, 𝑇 é a temperatura e 𝑃 

é a pressão. 

Observa-se que, sendo a tensão interfacial 𝛾 positiva, a energia livre de Gibbs também 

será positiva. Nesta condição não há espontaneidade na mistura de duas fases imiscíveis e 

também não há estabilidade termodinâmica quando ocorre a dispersão de um fluido em outro. 

Para que o processo se torne espontâneo, observam-se duas possibilidades pela Equação (2.2). 

A primeira é a redução da tensão interfacial a valores próximos de zero e a segunda é o aumento 

da área correspondente à superfície das gotículas dispersas. Os tensoativos atuam diretamente 

nas interfaces, reduzindo a tensão interfacial. Além disso, o aumento do número de gotículas 

da fase dispersa na fase contínua tem como consequência o aumento da área superficial. O 

trabalho associado ao aumento da área interfacial (𝑊∆𝐴) é dado pela Equação (2.2) e está 

associado com a relação energética mostrada na Equação (2.3). 

𝑊∆𝐴 = 𝛾∆𝐴 (2.2) 

 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 + 𝛾∆𝐴 (2.3) 

Na qual 𝐻 e 𝑆 são a entalpia e a entropia do sistema, respectivamente. 

O efeito da variação da entalpia pode ser desprezado quando ocorre a mistura das fases, 

de maneira que se pode considerar ∆𝐻 ≈ 0. A diminuição do tamanho das gotículas promove 

uma variação positiva na entropia, sendo esta variação maior que o termo 𝛾∆𝐴. Logo, 𝑇∆𝑆 ≫

𝛾∆𝐴, causando uma variação negativa na energia livre de Gibbs, tornando estável a dispersão 

de dois líquidos imiscíveis. 
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Para se atingir a estabilidade e a formação espontânea dos sistemas microemulsionados, 

faz-se necessário obter baixos valores de tensão interfacial. Para isto utiliza-se um tensoativo e 

um co-tensoativo. Principalmente em sistemas que usam tensoativos iônicos, o co-tensoativo 

exerce um papel fundamental, também se alinhando às interfaces e atuando na redução da 

repulsão entre as “cabeças” polares das moléculas tensoativas.  Em sistemas que utilizam 

tensoativos não-iônicos o co-tensoativo é utilizado para melhorar a solubilidade do sistema e 

favorecer a formação de regiões de Winsor IV. 

A redução na tensão interfacial, promovida pela adição de componentes ao sistema, pode 

ser calculada através da Equação 2.4. 

𝑑𝛾 = − ∑ Γ𝑖𝑑𝜇𝑖 ≈ − ∑ Γ𝑖𝑅𝑇𝑑𝑙𝑛 𝐶𝑖 (2.4) 

Na qual, Γ𝑖 (mol/m2) é a “concentração superficial de excesso” (ou densidade superficial de 

excesso), 𝜇𝑖(J/mol) é o potencial químico do componente i, 𝐶𝑖 é a concentração molar do 

componente i, R (=8,31 J·mol-1· K-1) é a constante dos gases e T (K) a temperatura. 

A forma integral da Equação (2.4) para dois componentes (tensoativo e co-tensoativo) é 

apresentada na Equação (2.5). 

𝛾 = 𝛾0 − 𝑅𝑇 [∫ Γ1𝑑 ln 𝐶1 + ∫ Γ2𝑑 ln 𝐶2

𝐶2

0

𝐶1

0

] (2.5) 

Na qual, Γ1 e Γ2 são as concentrações superficiais de excesso para os componentes 1 e 2, nas 

concentrações 𝐶1 e 𝐶2, respectivamente; e 𝛾0 é a tensão interfacial entre os fluidos imiscíveis 

antes da adição do tensoativo e do co-tensoativo (Hunter, 1994).  

A formação dos sistemas microemulsionados é um processo espontâneo, fortemente 

ligado à natureza do tensoativo e à natureza das fases, podendo formar diversos tipos de 

estruturas. A estabilidade e termodinâmica dos sistemas microemulsionados é decorrência da 

combinação da redução da tensão interfacial e do aumento da entropia do sistema decorrente 

do tamanho reduzido das gotículas da fase dispersa (Ruckenstein, 1978; Mehta & Kaur, 2011). 

  



32 

Capítulo 2 – Obtenção e caracterização de sistemas microemulsionados para remoção de depósitos parafínicos 

Yanne Katiussy Pereira Gurgel Aum, Maio/2016   

2.1.4 – Equilíbrio de fases para os sistemas de microemulsão 

Os sistemas microemulsionados podem coexistir em equilíbrio com fases em excesso, do 

componente oleoso e/ou aquoso. Com isso, quatro tipos de equilíbrios foram identificados e 

classificados por Winsor (1948): Winsor I (WI); Winsor II (WII); Winsor III (W III); e Winsor 

IV (WIV). Os equilíbrios são definidos a seguir e ilustrados na Figura 2.7: 

 Winsor I (WI): representa o equilíbrio entre uma fase microemulsionada do tipo O/A e 

uma fase óleo (ME O/A+O), Figura 2.7 (a); 

 Winsor II (WII): ocorre quando há o equilíbrio entre uma fase microemulsionada do 

tipo A/O com uma fase aquosa (ME A/O+A), Figura 2.7 (b); 

 Winsor III (WIII): sistema que apresenta uma fase microemulsionada em equilíbrio com 

a fase oleosa e a fase aquosa. Neste sistema a fase microemulsionada pode ser do tipo 

O/A, A/O ou do tipo bicontínua (ME bicontínua +O+A) Figura 2.7 (c); 

 Winsor IV (WIV): há somente a fase microemulsionada presente, podendo ser do tipo 

O/A, A/O ou bicontínua (ME O/A ou A/O), Figura 2.7 (d, e). 

Figura 2.7 – Classificação de Winsor. 

 

Fonte: Autora. 

Modificações no sistema podem promover o rearranjo das gotículas, de maneira que o 

sistema encontre um arranjo de menor energia. A transição do equilíbrio de fases pode ser 

promovida pela variação da concentração dos componentes, da temperatura, adição de sais, 

alterações no pH, dentre outros fatores. 
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2.1.5 – Diagramas de fases 

Diagramas ternários são utilizados para identificar as composições que favorecem a 

formação de microemulsão e dos demais tipos de equilíbrio. Nesses diagramas, cada vértice 

corresponde a um componente puro e cada lado do diagrama representa a mistura entre os dois 

componentes dos vértices. Cada ponto dentro do diagrama representa a mistura dos três 

componentes dos vértices. A Figura 2.8 é um diagrama pseudoternário, no qual a razão co-

tensoativo/tensoativo (C/T) foi fixada em 0,5.  

Figura 2.8 – Diagrama pseudoternário ilustrando os tipos de microemulsão característicos.  

 

Fonte: Autora. 

No diagrama são ilustradas as típicas estruturas formadas nas diversas regiões. Observa-

se que próximo ao vértice da água é favorecida a formação de microemulsões do tipo óleo em 

água (O/A). Na região central do diagrama são geralmente formadas estruturas do tipo 

bicontínuas e na região próxima ao vértice do componente oleoso prevalecem as microemulsões 

do tipo A/O (Kumar, 1999). 
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2.2 – Metodologia 

A Figura 2.9 mostra o fluxograma das etapas de realização do estudo de obtenção e caracterização de sistemas microemulsionados (ME) para 

aplicação em operações de remoção de depósitos parafínicos. 

Figura 2.9 – Metodologia aplicada no estudo de obtenção e caracterização de sistemas microemulsionados. 

 

Fonte: Autora. 
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A etapa inicial do estudo compreendeu a escolha dos componentes químicos para a 

obtenção de sistemas ME. Os sistemas ME foram constituídos por: tensoativo (T); co-

tensoativo (C); água destilada; e solventes orgânicos. Quatro diferentes sistemas (ANAQ, 

ANAX, ANAD, ANAQX) foram preparados para a obtenção de microemulsões com base num 

planejamento experimental, variando [C+T] e [FO]. A diferença entre cada sistema foi o 

constituinte da fase óleo (FO): Q: querosene; X: xileno; D: diesel; e QX: querosene/xileno (1:1) 

%m/m. A caracterização desses sistemas foi realizada pela classificação de Winsor, tamanho 

de partícula, tensão superficial, e reologia. Os resultados gerados permitiram as análises do 

efeito do constituinte da FO e da composição do sistema. A descrição detalhada dos materiais 

e métodos utilizados são apresentados nos itens a seguir. 

2.2.1 – Materiais  

Os produtos químicos utilizados foram:  

 ALK-L90 (Oxiteno); 

 Butan-1-ol P.A. (Anidrol, pureza 98,5%); 

 Xileno P.A. (Vetec, pureza 98,5%); 

 Querosene (Petrobras); 

 Diesel (Petrobras); 

 Água destilada. 

 

O ALK-L90 é um tensoativo não-iônico, resultante da reação de etoxilação do álcool 

laurílico. Esse tensoativo tem fórmula 𝑅 − (𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝑂)9𝑂𝐻, em que R corresponde à cadeia 

do álcool laurílico, e possui balanço hidrofílico-lipofílico de 13,4 (Oxiteno, 2007). A sua 

estrutura química é mostrada na Figura 2.10. A polaridade dessa molécula é dada pelas nove 

etoxilações presentes e pela hidroxila na extremidade da molécula. Querosene, diesel e xileno 

foram escolhidos para compor a fase óleo (FO) por serem os solventes comumente utilizados 

para solubilizar depósitos parafínicos. Água destilada foi empregada como fase aquosa (FA) e 

o butan-1-ol foi utilizado como co-tensoativo para promover uma melhor solubilização entre as 

fases. Os equipamentos utilizados neste estudo estão descritos nos respectivos métodos. 
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Figura 2.10– Estrutura do ALK-L90 – Álcool laurílico 9EO.  

 

Fonte: Autora. 

2.2.2 – Obtenção dos sistemas microemulsionados 

Na etapa de obtenção e caracterização dos sistemas, um dos principais objetivos foi 

entender como os tipos de solventes (fase óleo) utilizados afetam o equilíbrio de fases. Os 

componentes básicos dos sistemas microemulsionados foram escolhidos com base nos 

trabalhos de Castro Dantas et al. (2009) e Viana et al. (2015), os quais desenvolveram estudos 

de solubilização de frações pesadas do petróleo, em aplicações diferentes da proposta neste 

trabalho. 

Neste trabalho, quatro sistemas foram propostos e estudados. Esses estão apresentados na 

Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Componentes dos sistemas estudados. 

Sistema Tensoativo (T) Co-tensoativo (C) Fase Aquosa (FA) Fase Óleo (FO) 

ANAQ ALK-L90 Butan-1-ol Água destilada Querosene 

ANAX ALK-L90 Butan-1-ol Água destilada Xileno 

ANAD ALK-L90 Butan-1-ol Água destilada Diesel 

ANAQX ALK-L90 Butan-1-ol Água destilada Querosene/Xileno (1:1) 

 

Um planejamento experimental com 3 níveis e 2 variáveis, ou seja, 32, foi realizado para 

este estudo. A Tabela 2.3 apresenta as variáveis e os níveis do planejamento experimental 

realizado e a Tabela 2.4 mostra a composição dos pontos experimentais.  
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Tabela 2.3 – Planejamento experimental. 

Variáveis Símbolo 

Nível 

Mínimo (-1) 

%m/m 

Máximo (+1) 

%m/m 

Ponto central (0) 

%m/m 

Concentração de matéria ativa [C+T] 20 40 30 

Concentração da fase óleo [FO] 2 10 6 

 

As faixas de concentração escolhidas levaram em consideração: o custo dos produtos 

químicos; a capacidade dos constituintes em formar microemulsões; e a fase contínua do 

sistema ser a água. 

Para a obtenção das microemulsões, foram pesados os aditivos conforme uma base de 

cálculo escolhida e com composição específica, conforme os pontos 1 a 9, Tabela 2.4, 

adicionando-se primeiramente a mistura C/T com uma razão de 0,5 em massa. Em seguida, 

adicionou-se o componente oleoso e, por fim, o componente aquoso. As pesagens foram 

realizadas em balança de precisão analítica (± 10-4 g). Todos os sistemas foram obtidos a 

temperatura de 27 ± 1 oC. A Figura 2.11 ilustra em diagrama genérico a composição dos pontos 

estudados no planejamento.  

 

Tabela 2.4 – Pontos experimentais. 

#ME 
C+T 

(% m/m) 

FO 

(% m/m) 

FA 

(% m/m) 

1 30 10 60 

2 40 6 54 

3 20 2 78 

4 20 6 74 

5 40 10 50 

6 30 2 68 

7 40 2 58 

8 20 10 70 

9 30 6 64 
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Figura 2.11 – Pontos experimentais escolhidos para os estudos de caracterização. 

 

Fonte: Autora 

2.2.3 – Classificação do equilíbrio de fases dos sistemas  

Após obtidos, os pontos foram deixados em repouso por 6 h e, em seguida, foram 

classificados de acordo com a classificação de Winsor (1948), conforme descrito na seção 2.1.4. 

2.2.4 – Determinação do tamanho de partícula  

O tamanho de partícula para os diferentes sistemas ME obtidos foi determinado, na 

temperatura de 27 ± 1 oC, pelo equipamento ZetaPlus, da Brookhaven Instruments Corporation, 

de mostrado na Figura 2.12. 
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Figura 2.12 – Equipamento ZetaPlus utilizado na determinação do tamanho de partícula. 

 

Fonte: Autora. 

O equipamento utiliza a técnica de espectroscopia de correlação de fóton, técnica também 

conhecida como espalhamento dinâmico de luz (DLS), que a partir da alteração da frequência 

incidida sobre a amostra, correlaciona a distribuição de partículas. O princípio se baseia no 

movimento Browniano das partículas e agregados, em que as partículas com maior volume se 

deslocam mais devagar. Esta diferença na velocidade de partículas afeta o tempo no qual o raio 

incidente é lido no detector. A Figura 2.13 mostra uma representação esquemática da técnica 

de espalhamento de luz.  

Figura 2.13 – Esquema com o princípio da técnica de espalhamento de luz. 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

As análises foram realizadas de acordo com o seguinte procedimento: 3 mL da amostra 

foram colocados em uma cubeta de quartzo; a cubeta foi introduzida no equipamento ZetaPlus; 

o programa instalado em um computador acoplado ao equipamento, Particle sizing, foi 

inicializado; os parâmetros temperatura, índice de refração, número e tempo de duração das 

corridas foram configurados; as corridas foram inicializadas; os resultados do diâmetro médio 

de partícula e a distribuição do tamanho foram obtidos, assumindo uma distribuição log-normal. 

As medidas foram realizadas na temperatura de 27 ± 1oC e em duplicata, sendo que para cada 
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amostra três corridas foram feitas para determinação do tamanho médio de partículas e a média 

foi utilizada. 

2.2.5 – Determinação da tensão superficial  

As medidas de tensão superficial dos sistemas microemulsionados foram realizadas 

utilizando um tensiômetro modelo K100C, da Krüss, pelo método do anel. A Figura 2.14 mostra 

a imagem do tensiômetro utilizado. 

Figura 2.14 – Tensiômetro Krüss, modelo K100C. 

 

Fonte: Autora. 

O tensiômetro possui uma balança onde é fixado o anel que é inserido na amostra até o 

rompimento da camada superficial. Antes da realização da medida, o anel é aquecido ao rubro 

para garantir a isenção de partículas orgânicas. O anel é suspenso, formando uma coluna 

cilíndrica de líquido, até o ponto em que há a ruptura dessa película. Igualando a leitura do peso 

do líquido suspenso à força resultante da tensão superficial do líquido, a tensão superficial pode 

então ser determinada, conforme a Equação 2.6. 

𝛾 =
𝑚 ∙ 𝑔

4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅
∙ 𝑓(

𝑅3

𝑉
;
𝑅

𝑟
) (2.6) 

Na qual, 𝑚 é a massa do líquido deslocado (kg), g é a aceleração gravitacional (9,807 m/s²), r 

é o raio do arame que forma o anel (m), R é o raio médio do anel (m), V volume do líquido 
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deslocado (m3), 𝑓 é o fator de correção morfológico, função da razão R3/V e de R/r, que pode 

ser estimado através da Equação 2.7, equação de Zuidema-Waters (Shaw, 1975). 

[𝑓 (
𝑅3

𝑉
;
𝑅

𝑟
) − 𝑎]

2

=
4 ∙ 𝑏

𝜋2
∙

1

𝑅2
∙

𝑚 ∙ 𝑔

4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅 ∙ (𝜌1 − 𝜌2)
+ (0,04534 − 1,679 ∙

𝑟

𝑅
) (2.7) 

Os dados obtidos durante os ensaios foram coletados por um software específico do 

equipamento. Todas as medidas foram conduzidas à temperatura de 27 ± 1 oC. 

2.2.6 – Determinação da reologia dos sistemas ME  

A realização dos ensaios de reologia para a determinação do comportamento reológico 

dos sistemas microemulsionados foi realizada em reômetro Haake Mars, Thermo Scientific, 

com geometria de cilindros concêntricos, na temperatura de 30oC. A taxa de cisalhamento 

empregada ao fluido foi de 0 – 1000 s-1.  

Os critérios de determinação de ajuste do modelo reológico foram o coeficiente de 

determinação (R2) e o desvio percentual médio (P), calculado pela Equação (2.8), além do 

comportamento das curvas de fluxo.  

𝑃 =
100

𝑛
 ∑ |

𝑥𝑒𝑥𝑝−𝑥𝑡𝑒ó

𝑥𝑒𝑥𝑝
|

𝑖

𝑛
𝑖=1  (2.8) 

Na qual, P: desvio percentual médio (%); n: número de dados experimentais; xexp: valores 

experimentais; xteó: valor preditos pelo modelo. 
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2.3 – Resultados e Discussão 

2.3.1 – Efeito do tipo de fase óleo e da composição no equilíbrio de fases dos sistemas 

A composição e a classificação dos sistemas obtidos estão reportadas na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5 – Classificação de Winsor para os sistemas microemulsionados. 

Sistema #ME [C+T] [FO] [FA] 
Classificação 

de Winsor 

ANAQ 

MEQ1 30 10 60 WIV 

MEQ2 40 6 54 WIV 

MEQ3 20 2 78 WIV 

MEQ4 20 6 74 WIV 

MEQ5 40 10 50 WIV 

MEQ6 30 2 68 WIV 

MEQ7 40 2 58 WIV 

MEQ8 20 10 70 WIV 

MEQ9 30 6 64 WIV 

ANAX 

MEX1 30 10 60 WIV 

MEX2 40 6 54 WIV 

MEX3 20 2 78 WIV 

MEX4 20 6 74 Gel límpido 

MEX5 40 10 50 WIV 

MEX6 30 2 68 WIV 

MEX7 40 2 58 WIV 

MEX8 20 10 70 WI 

MEX9 30 6 64 WIV 

ANAD 

MED1 30 10 60 WI 

MED2 40 6 54 WIV 

MED3 20 2 78 WIV 

MED4 20 6 74 WI 

MED5 40 10 50 WIV 

MED6 30 2 68 WIV 

MED7 40 2 58 WIV 

MED8 20 10 70 WI 

MED9 30 6 64 WIV 

ANAQX 

MEQX1 30 10 60 WIV 

MEQX2 40 6 54 WIV 

MEQX3 20 2 78 WIV 

MEQX4 20 6 74 WIV 

MEQX5 40 10 50 WIV 

MEQX6 30 2 68 WIV 

MEQX7 40 2 58 WIV 

MEQX8 20 10 70 Gel límpido 

MEQX9 30 6 64 WIV 
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Os resultados obtidos mostram que para o sistema ANAQ, cujo componente oleoso é o 

querosene, todos os pontos foram monofásicos do tipo WIV. No sistema ANAX, cuja fase óleo 

é o xileno, dois pontos não apresentaram comportamento do tipo WIV. O primeiro é o ponto 

MEX4, que é monofásico, contudo apresentou gelificação sendo, desta forma, classificado 

como Gel. O ponto MEX8 é um sistema bifásico, apresentando equilíbrio de fases do tipo 

Winsor I, que consiste em uma fase microemulsionada, do tipo óleo em água, em equilíbrio 

com uma fase óleo em excesso. Ambos os pontos possuem 20% de C+T, para uma razão C/T 

de 0,5, que resulta em uma concentração aproximada de 13,33 % em massa de tensoativo, sendo 

esta a menor concentração da faixa de estudo.  

Os resultados para o sistema ANAD mostraram que o sistema com diesel favoreceu nos 

pontos de menor concentração de tensoativo (MED4, MED8) e no ponto MED1 também a 

formação do equilíbrio de WI. Para o sistema ANAQX, todos os pontos foram monofásicos. O 

ponto MEQX8 apresentou comportamento do tipo Gel e os demais pontos da matriz estudada 

formaram sistemas do tipo WIV. 

Os pontos em equilíbrio de fases do tipo WIV estão na região de interesse deste trabalho, 

pois sistemas multifásicos ou com viscosidade elevada podem trazer problemas operacionais. 

A Figura 2.15 apresenta os diagramas de fases com os pontos selecionados, destacando-se em 

vermelho os pontos que não apresentaram comportamento monofásico do tipo WIV. Para uma 

melhor visualização dos dados contidos nos diagramas, foi realizada a expansão de parte da 

área do diagrama, destacando a região dos pontos experimentais.  

De maneira geral observou-se que os componentes utilizados favoreceram a formação 

dos sistemas microemulsionados do tipo WIV. O querosene promoveu a maior solubilização 

do sistema, pois todos os pontos dentro do intervalo de concentrações estudadas tiveram 

comportamento do tipo WIV. A utilização do xileno, no sistema ANAX, também favoreceu a 

formação de sistemas do tipo Winsor IV. Contudo, pontos na região com menores 

concentrações de fase aquosa e tensoativo apresentaram comportamento gelificado ou 

multifásico do tipo WI, indicando que nestas condições a quantidade de tensoativo não foi 

suficiente para manter o sistema disperso. Este mesmo comportamento foi observado para os 

sistemas com Diesel. No sistema ANAXQ observou-se que um dos pontos na região de baixa 

concentração de tensoativo, apesar de monofásico, apresentou gelificação.  
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Figura 2.15 – Equilíbrio de fases para os sistemas obtidos. 

  
Fonte: Autora 
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2.3.2 – Efeito do tipo de fase óleo e da composição no tamanho de partícula e tensão 

superficial 

O tamanho de partícula é um dos parâmetros de caracterização dos sistemas coloidais. O 

principal objetivo desta análise foi compreender como os diferentes tipos de óleos 

influenciaram neste parâmetro. A tensão superficial é extremamente importante, uma vez que 

são necessários valores baixos, característicos dos sistemas microemulsionados, para que haja 

um contato eficiente entre a microemulsão e as demais fases do sistema a ser tratado. Os 

resultados para o sistema ANAQ são apresentados na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 – Classificação de Winsor, tamanho de partícula e tensão superficial para o sistema 

ANAQ, em T=27 ± 1oC. 

Sistema 
Classificação de 

Winsor 

Tamanho de partícula 

(nm) 
Polidispersão 

Tensão 

superficial 

(mN/m) 

MEQ1 WIV 8,5 0,668 25,01 

MEQ2 WIV 12,6 0,576 25,35 

MEQ3 WIV 6,4 0,334 25,18 

MEQ4 WIV 10,9 0,670 25,36 

MEQ5 WIV 8,8 0,635 25,06 

MEQ6 WIV 10,9 0,670 26,14 

MEQ7 WIV 10,4 0,613 25,96 

MEQ8 WIV 10,6 0,721 25,12 

MEQ9 WIV 8,8 0,664 25,37 

A partir da análise dos resultados apresentados na Tabela 2.6, pode-se observar que o 

diâmetro médio das gotículas dos sistemas de microemulsão para o sistema ANAQ 

apresentaram valores entre 8,5 e 12,6 nm o que condiz com os valores característicos dos 

sistemas microemulsionados (Pashley & Karaman, 2004).  

A polidispersão é um fator, obtido no experimento de tamanho de partícula, que denota 

o grau de homogeneidade da dispersão dos tamanhos de partícula no sistema. Esse índice varia 

de 0 a 1. Valores acima de 0,3 indicam sistema polidispersos (Nemen & Senna, 2011).  

Todos os pontos do sistema ANAQ apresentaram comportamento polidisperso. Este 

comportamento é influenciado pela natureza do componente óleo, que consiste em uma mistura 

de hidrocarbonetos. Os valores de tensão superficial variaram na faixa de 25,01 a 26,14 mN/m, 
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o que também está de acordo com os valores característicos dos sistemas microemulsionados 

(Fanun, 2009).  

A Tabela 2.7 apresenta os resultados de tamanho de partícula e de tensão superficial do 

sistema ANAX.  

Tabela 2.7 – Classificação de Winsor, tamanho de partícula e tensão superficial para o sistema 

ANAX, em T=27 ± 1oC. 

Sistema 
Classificação de 

Winsor 

Tamanho de 

partícula 

(nm) 

Polidispersão 

Tensão 

superficial 

(mN/m) 

MEX1 WIV 50,7 0,035 26,92 

MEX2 WIV 3,0 0,245 27,13 

MEX3 WIV 10,0 0,094 27,02 

MEX4 Gel límpido 17,3 0,029 26,89 

MEX5 WIV 8,7 0,146 26,61 

MEX6 WIV 10,3 0,083 26,83 

MEX7 WIV 2,9 0,248 26,60 

MEX8 WI 56,7 0,026 26,86 

MEX9 WIV 11,7 0,096 26,70 

 

Os resultados para o sistema ANAX mostram que os valores obtidos estão dentro dos 

valores característicos para microemulsão (Fanun, 2009; Pashley & Karaman, 2004). 

Observou-se que o ponto MEX4, apesar de apresentar gelificação, possui tamanho de partícula 

típico de microemulsão e dentro da faixa dos demais sistemas, com baixa polidispersão, 

indicando que não há neste ponto a formação de estruturas de elevado tamanho de partícula 

(>100 nm). Contudo, ao se comparar com o sistema ANAQ, esse ponto apresentou maior 

tamanho de partícula, indicando uma menor afinidade do xileno com os demais componentes 

do sistema.  

O sistema MEX8, com comportamento de fases do tipo WI, apresentou o maior tamanho 

de partícula em relação aos demais pontos avaliados do sistema ANAX. Os ensaios com os 

pontos multifásicos foram realizados extraindo-se a fase microemulsionada, logo o tamanho de 

partícula lido refere-se a dispersão do tipo O/A da fase de microemulsão. O ponto MEX1 

apresentou comportamento do tipo WIV. Contudo, observou-se elevado tamanho de partícula, 

indicando que está próximo da transição de fases para WI.  
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Todos os pontos do sistema ANAX apresentaram polidispersão abaixo de 0,3, indicando 

que o sistema é monodisperso, na faixa de concentrações estudada. Este comportamento difere 

dos resultados obtidos quando se utilizou os demais óleos, e se deve ao fato de o xileno ter uma 

composição mais definida que os demais componentes orgânicos utilizados. 

A Tabela 2.8 mostra os resultados para o tamanho de partícula, tensão superficial e 

polidispersão para o sistema ANAD. Os valores também estão dentro do esperado para os 

sistemas microemulsionados e próximos dos valores obtidos nos demais sistemas. O sistema 

apresentou comportamento polidisperso. 

Tabela 2.8 – Classificação de Winsor, tamanho de partícula e tensão superficial para o sistema 

ANAD, em T=27 ± 1oC. 

Sistema 
Classificação de 

Winsor 

Tamanho de partícula 

(nm) 
Polidispersão 

Tensão 

superficial 

(mN/m) 

MED1 WI 47,5 0,438 26,49 

MED2 WIV 9,7 0,514 26,50 

MED3 WIV 11,4 0,435 27,97 

MED4 WI 44,7 0,635 27,76 

MED5 WIV 8,2 0,621 26,64 

MED6 WIV 11,1 0,649 27,00 

MED7 WIV 7,3 0,615 26,76 

MED8 WI 53,9 0,517 27,09 

MED9 WIV 10,5 0,648 26,77 

 

A Tabela 2.9 mostra os resultados para o tamanho de partícula e tensão superficial do 

sistema ANAQX. Os resultados mostram que tanto os valores de tamanho de partícula, quanto 

os de tensão superficial estão dentro da faixa característica dos sistemas microemulsionados 

(Fanun, 2009; Pashley & Karaman, 2004) não havendo alterações significativas, exceto o ponto 

MEQX8 que apresentou gelificação. 

Observou-se que os sistemas microemulsionados obtidos apresentam valores de tamanho 

de partícula conforme descrito na literatura para sistemas microemulsionados. Notou-se que 

ocorre o aumento do tamanho de partícula em pontos próximos aos de transição de fases, 

indicando que há a saturação da fase óleo na microemulsão, devido à iminência da formação de 

WI. 
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O sistema ANAQ, além de possuir todos os pontos com comportamento de fases do tipo 

WIV, mostrou os menores valores de tamanho de partícula, indicando que o querosene 

apresentou melhor capacidade de interação com os outros componentes do sistema. 

Isto também pode ser confirmado quando se compara os sistemas ANAQ e ANAQX. 

Nota-se ainda que a adição do querosene ao sistema com xileno promove uma redução 

significativa do tamanho de partícula.  

Tabela 2.9 – Classificação de Winsor, tamanho de partícula e tensão superficial para o sistema 

ANAQX, em T=27 ± 1oC. 

Sistema 
Classificação de 

Winsor 

Tamanho de partícula 

(nm) 
Polidispersão 

Tensão 

superficial 

(mN/m) 

MEQX1 WIV 13,5 0,572 26,95 

MEQX2 WIV 8,3 0,647 27,15 

MEQX3 WIV 6,5 0,674 27,04 

MEQX4 WIV 8,7 0,656 27,02 

MEQX5 WIV 6,0 0,680 26,66 

MEQX6 WIV 9,2 0,627 26,88 

MEQX7 WIV 8,2 0,641 26,63 

MEQX8 Gel 6,4 0,658 26,86 

MEQX9 WIV 17,4 0,513 26,72 

 

Os resultados de polidispersão mostraram que os sistemas ANAQ, ANAD e ANAQX 

apresentaram comportamento polidisperso. O sistema ANAX foi o único sistema no qual 

observou comportamento do tipo monodisperso em todos os pontos do sistema. Esta diferença 

observada quando se utiliza o xileno, frente aos outros solventes, está relacionada com a pureza 

do componente oleoso, uma vez que o xileno é composto basicamente de seus isômeros orto, 

meta e para, enquanto que os demais componentes orgânicos utilizados são constituídos de 

vários hidrocarbonetos. 

A tensão superficial para os sistemas estudados apresentou valores similares, com pouca 

variação. Este comportamento é decorrente de todos os pontos estudados possuírem 

concentração de tensoativo superior à da c.m.c. Desta forma, o incremento da concentração de 

tensoativo não promove redução extra na tensão superficial. 
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2.3.3 – Influência do tipo de fase óleo e da composição nas propriedades reológicas 

dos sistemas ME 

A reologia é um parâmetro fundamental quando se trata de escoamento de fluidos. É 

utilizada para o dimensionamento do tratamento, bem como para determinar a sequência de 

fluidos a serem deslocados para realização da limpeza no duto de petróleo. 

Os resultados obtidos para o sistema ANAQ são apresentados na Figura 2.16. Os dados 

obtidos são apresentados na Tabela 2.10. Os ensaios reológicos foram conduzidos à temperatura 

de 30 ˚C. 

Figura 2.16 – Curvas de fluxo para os pontos do sistema ANAQ, em T = 30oC. 
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Tabela 2.10 – Resultados de viscosidade para o sistema ANAQ e ajuste do modelo 

Newtoniano. 

Sistema Classificação 
Tamanho de 

Partícula (nm) 

Viscosidade 

(cP) 
R² P(%) 

MEQ1 WIV 8,5 17,60 0,99 1,83 

MEQ2 WIV 12,6 14,70 0,99 3,04 

MEQ3 WIV 6,4 5,45 0,99 4,25 

MEQ4 WIV 10,9 7,06 0,99 2,39 

MEQ5 WIV 8,8 17,29 0,99 1,26 

MEQ6 WIV 10,9 10,43 0,99 3,44 

MEQ7 WIV 10,4 12,38 0,99 4,20 

MEQ8 WIV 10,6 9,24 0,99 3,07 

MEQ9 WIV 8,8 14,13 0,99 3,55 

 

A partir da análise da Figura 2.16, observa-se que todos os pontos apresentaram 

comportamento Newtoniano. Os pontos MEQ 1, MEQ5, MEQ9 e MEQ2, que possuem maior 

concentração de matéria ativa e maior concentração do componente óleo, apresentaram os 

maiores valores de viscosidade, variando entre 14,1 e 17,6 cP (Tabela 2.10). Observou-se, 

também, que o ponto MEQ3, que apresentou a menor viscosidade, possuindo o menor tamanho 

de partícula. Contudo, não foi observada correlação entre o tamanho de partícula e a 

viscosidade, o que pode ser explicado pela proximidade dos valores de tamanho de partícula 

dos pontos estudados. 

A Figura 2.17 mostra as curvas de fluxo para o sistema ANAX. Os pontos: MEX1, 

MEX2, MEX3, MEX5, MEX6, MEX7 e MEX9, que apresentaram equilíbrio de fases do tipo 

de WIV, tiveram comportamento Newtoniano. 

As viscosidades das amostras MEX2, MEX5 e MEX 7 foram as maiores. Estes pontos 

possuem a maior concentração de matéria ativa na faixa de concentração estudada. O ponto 

MEX3 apresentou o menor valor de viscosidade, sendo este o ponto com maior percentual de 

componente aquoso. Também não se observou, para este sistema, correlação entre o tamanho 

de partícula e a viscosidade. 
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Figura 2.17 – Curvas de fluxo para os pontos do sistema ANAX, em T = 30oC. 
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Para o sistema MEX4, que visualmente verificou-se gelificação, observam-se elevados 

valores de tensão, mesmo para baixas taxas de cisalhamento, e comportamento irregular, não 

podendo ser ajustado aos modelos reológicos. Este comportamento confirma a gelificação do 

sistema. Este estado de gelificação é característico da zona de transição de WIV para regiões 

multifásicas ou emulsão. É importante notar que este ponto possui a menor concentração de 

tensoativo do intervalo de concentrações estudadas.  

O ponto MEX8, de mesma concentração de tensoativo que o MEX4, apresentou 

comportamento de WI. O comportamento reológico desta amostra foi de fluido Newtoniano até 

aproximadamente 200 s-1 de cisalhamento, contudo para taxas maiores ela apresentou 

comportamento irregular, mostrando a desestabilização da microemulsão que já se encontrava 

na região de transição de fases. 

A Figura 2.18 mostra as curvas de fluxo para o sistema ANAD. Pode-se observar que o 

sistema apresentou o mesmo comportamento dos anteriores, onde os pontos com maior 

concentração de tensoativo apresentaram maiores valores de viscosidade. Todos os sistemas, 

mesmo as microemulsões extraídas de sistemas de WI, apresentaram comportamento 

predominantemente Newtoniano (Tabela 2.12). 

 

Figura 2.18 – Curvas de fluxo para os pontos do sistema ANAD, em T = 30oC. 
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Tabela 2.12 – Resultados de viscosidade para o sistema ANAD e ajuste do modelo 

Newtoniano. 

Sistema 
Classificação 

Tamanho de 

Partícula (nm) 

Viscosidade 

(cP) 
R² P(%) 

MED1 WI 47,5 19,1 0,99 2,69 

MED2 WIV 9,7 16,2 0,99 3,53 

MED3 WIV 11,4 4,5 0,99 4,56 

MED4 WI 44,7 6,6 0,99 4,79 

MED5 WIV 8,2 19,1 0,99 1,89 

MED6 WIV 11,1 8,6 0,99 1,20 

MED7 WIV 7,3 12,8 0,99 2,72 

MED8 WI 53,9 6,6 0,99 4,05 

MED9 WIV 10,5 7,5 0,99 2,99 

 
Os resultados da reologia para o sistema ANAQX são mostrados na Figura 2.19 e na 

Tabela 2.13 

 

Figura 2.19 – Curvas de fluxo para os pontos do sistema ANAQX, em T = 30oC. 
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Tabela 2.13 – Resultados de viscosidade para o sistema ANAQX e ajuste do modelo 

Newtoniano. 

Sistema 
Classificação Tamanho de 

Partícula (nm) 
Viscosidade 

(cP) 
R² P(%) 

MEQX1 WIV 13,5 11,5 0,99 2,78 

MEQX2 WIV 8,3 13,2 0,99 2,22 

MEQX3 WIV 6,5 7,1 0,99 1,95 

MEQX4 WIV 8,7 11,5 0,99 2,73 

MEQX5 WIV 6,0 13,2 0,99 2,44 

MEQX6 WIV 9,2 10,4 0,99 2,86 

MEQX7 WIV 8,2 13,8 0,99 6,13 

MEQX8 Gel 6,4 - - - 

MEQX9 WIV 17,4 11 0,99 3,23 

 

 

Observa-se que todos os sistemas apresentam comportamento Newtoniano, exceto o 

MEQX8. Como nos demais sistemas, os pontos MEQX2, MEQX5 e MEQX7 apresentaram os 

maiores valores de viscosidade. O ponto de menor viscosidade foi o ponto com maior 

concentração de fase aquosa, o ponto MEQX3. O ponto MEQX8 apresentou gelificação, não 

se tendo êxito no ajuste do modelo. As microemulsões dos pontos que apresentaram equilíbrio 

de fases do tipo WI mantiveram o padrão de comportamento dos sistemas de WIV, nos quais a 

influência na viscosidade é, predominantemente, da composição do sistema. 

Os sistemas microemulsionados obtidos apresentaram, de maneira geral, comportamento 

reológico de fluido Newtoniano. Os ajustes das curvas foram próximos de 1 para todos os 

sistemas de WIV. Não foi observada relação direta entre o tamanho de partícula e a viscosidade 

dos sistemas obtidos. Contudo, verificou-se uma influência da composição para todos os 

sistemas, em que as maiores concentrações de matéria ativa favorecem maiores valores de 

viscosidade. Este comportamento é provavelmente decorrente da maior interação entre as 

gotículas promovida pelo aumento da matéria ativa do sistema, aumentando as resistências 

internas. Os pontos com maior concentração de fase aquosa apresentaram menores valores de 

viscosidade. 
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Os estudos mostraram que os sistemas microemulsionados obtidos apresentam baixas 

viscosidades, com valores compatíveis com os valores reportados na literatura para 

microemulsões à base de tensoativos não-iônicos (Fanun, 2009). 
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2.4 – Conclusão 

O estudo descrito neste capítulo avaliou a obtenção de sistemas microemulsionados do 

tipo O/A, a partir dos componentes: ALK-L90 (tensoativo); butan-1-ol (co-tensoativo); água 

destilada (fase aquosa), e variando-se o componente oleoso entre querosene, xileno, diesel e a 

mistura entre querosene e xileno. Avaliaram-se a formação de microemulsão, tamanho de 

partícula, polidispersão, tensão superficial e reologia. As principais conclusões são: 

1. Os componentes estudados promoveram a formação de microemulsão em todos os 

sistemas estudados (ANAQ, ANAX, ANAD e ANAQX); 

2. O sistema ANAQ, que possui o querosene como componente óleo, apresentou o 

comportamento de microemulsão, Winsor IV, em todo o intervalo de concentrações 

estudado, além de ter apresentado os menores valores de tamanho de partícula entre 

os sistemas estudados.  

3. Os sistemas ANAX e ANAD apresentaram pontos multifásicos em composições com 

menores concentrações de tensoativos e maior concentração do componente óleo.  

4. O sistema ANAQX também apresentou gelificação em pontos com menor 

concentração de tensoativo e maior concentração de componente oleoso, contudo 

notou-se uma melhor solubilização do sistema decorrente da utilização do querosene 

que favoreceu a formação da região de microemulsão.  

5. O querosene foi o componente orgânico mais efetivo na formação dos sistemas 

microemulsionados. 

6. Todos os sistemas microemulsionados obtidos (WIV) apresentaram tamanho de 

partícula, tensão superficial e reologia compatíveis com os valores característicos de 

microemulsões, e para uma diversidade de composições. Portanto, esses sistemas 

apresentaram propriedades desejáveis para futuras aplicações em operações de 

remoção de depósitos parafínicos. 
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Nomenclatura 
 

A Água    

A/O Água em óleo   

ANAD ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Diesel 

ANAQ ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Querosene 

ANAQX ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Querosene-Xileno 

ANAX ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Xileno 

C Co-tensoativo   

D Diesel    

FA Fase água   

FO 

Fase 

óleo    

G Gás    

Q Querosene   

QX Querosene-Xileno   

L Líquido    

ME Microemulsão   

MED Microemulsão com diesel como componente óleo 

MEQ Microemulsão com querosene como componente óleo 

MEQX Microemulsão com a mistura querosene-xileno como componentes óleo 

MEX Microemulsão com xileno como componente óleo 

O/A Óleo em água   

O Óleo    

S Sólido    

T Tensoativo   

WI Winsor I    

WII Winsor II    

WIII Winsor III   

WIV Winsor IV   

X Xileno    

     

H Altura da gota   

r Raio da base da gota  

x Coordenada x   

y Coordenada y   

     

d/dx Derivada em relação a x  

γSG Tensão interfacial sólido-gás  

γSL Tensão interfacial sólido-líquido 

γLG Tensão interfacial líquido-gás (superficial) 

θ Ângulo de contato (interno à gota) 

[ ] Concentração   
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3. Molhabilidade da Superfície Parafínica aos 

Sistemas Microemulsionados 

Neste capítulo são abordados os aspectos teóricos da molhabilidade, os estudos desenvolvidos 

no tema de molhabilidade de superfícies parafínicas e o estudo referente à avaliação da 

molhabilidade de parafina por sistemas ME. Os materiais e métodos utilizados para alcançar 

o objetivo proposto são descritos na seção de Metodologia. Os resultados obtidos e a conclusão 

são apresentados de forma a se adquirir uma maior compreensão da interação parafina-

sistemas microemulsionados. 

3.1 – Revisão bibliográfica 

Molhabilidade é a capacidade de um líquido se espalhar sobre uma superfície, formando 

uma camada de líquido (Holmberg, 2002). A molhabilidade é um fenômeno de grande 

importância em muitos processos industriais e, também, frequentemente observado no 

cotidiano. 

A molhabilidade de uma superfície sólida pode ser determinada através da medida do 

ângulo de contato θ, indicado na Figura 3.1, que pode ser medido por diversas técnicas, tais 

como gota séssil, aprisionamento da bolha e placa de Wilhelmy (Goodwin, 2004). 

Figura 3.1 – Espalhamento de uma gota de líquido sobre uma superfície sólida. 

 

 

 

 

 

 Fonte: Holmberg, 2002. 

O entendimento das interações envolvidas entre a gota de líquido e uma superfície sólida, 

dentre elas a molhabilidade, é importante não somente do ponto de vista científico, mas também 

de grande valor no desenvolvimento de novos produtos, técnicas e processos. Portanto, a 

determinação do ângulo de contato apresenta um papel importante nas áreas de farmácia, 

petróleo, semicondutores, cosméticos, biologia, pintura, impressão, produtos de limpeza, dentre 

muitas outras aplicações (Yang & Lin, 2003). 
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O formato da gota de líquido na superfície sólida é governado pelo balanço de forças das 

tensões interfaciais sólido-gás, sólido-líquido e líquido-gás. Dessa maneira, o ângulo de contato 

para um sistema sólido-líquido-gás pode ser descrito pela Equação 3.1, denominada de equação 

de Young: 

𝛾𝑆𝐺 = 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝐺 cos 𝜃 (3.1) 

Em que 𝛾𝑆𝐺 é a tensão interfacial sólido-gás, 𝛾𝑆𝐿 é a tensão interfacial sólido-líquido, 𝛾𝐿𝐺 é a 

tensão interfacial líquido-gás, e 𝜃 é ângulo de contato interno. Todos os termos da Equação 3.1 

podem ser visualizados na Figura 3.2. 

Figura 3.2 – Tensões envolvidas no espalhamento da gota de líquido. 

 

 

 

 

Fonte: Holmberg, 2002. 

O ângulo de contato, θ, da equação de Young representa o ângulo ideal para a maioria 

dos sistemas macroscópicos. O ângulo de contato ideal é o ângulo que é formado por uma gota 

de líquido em uma superfície sólida ideal, no equilíbrio. Essa superfície ideal deve ser regular, 

rígida, quimicamente homogênea, insolúvel, e não reativa. Assim, quando essas condições não 

são alcançadas, o ângulo de contato medido é o aparente, sendo uma medida estática. O ângulo 

de contato dinâmico é medido quando há um movimento relativo entre o líquido e o sólido 

(Marmur, 2009). 

O líquido molha o sólido quando o valor de θ é menor que 90o e não molha quando é 

maior que 90o. Quando θ é igual a 0o ou 180o a superfície é completamente molhável pelo 

líquido, ou completamente não molhável, respectivamente. 

A determinação experimental do ângulo de contato estático é usualmente realizada pelo 

método da gota séssil. O valor de θ é determinado pelo ajuste de um modelo matemático para 

o ângulo formado entre a linha de base da interface sólido-líquido e a tangente no ponto de 

contato da superfície da gota com o sólido. Esse é um método simples e possibilita a observação 

visual do comportamento da gota de líquido na superfície do sólido, através da captura da 

imagem da gota. Contudo, deve-se levar em conta que diferentes fatores podem influenciar na 

medida do ângulo de contato (Marmur, 2009): operador; volume da gota; rugosidade e 

heterogeneidade da superfície; contaminações; tensoativos; e método de cálculo.  
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Os principais métodos empregados no cálculo de θ, para a gota séssil, são (Law & Zhao, 

2015): o tangencial; θ/2; do círculo; da elipse; e Young-Laplace. O método tangencial traça a 

tangente no ponto de contato após a digitalização do perfil da gota. Esse método realiza o ajuste 

da curva formada pela gota e pode apresentar erros elevados devido a perturbações na forma da 

gota, causados por contaminantes ou irregularidades na superfície sólida. A Equação 3.2 mostra 

o cálculo realizado pelo método da tangente na obtenção de θ. 

𝜃 = tan−1 (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)|

𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜
 (3.2) 

Os métodos θ/2 (Figura 3.3) e do círculo assumem que a gota de líquido na superfície da 

amostra é parte de uma esfera submetida somente ao efeito da tensão superficial do líquido. 

Figura 3.3 – Ilustração do método θ/2 para a gota séssil.  

 

Fonte: Law & Zhao, 2015. 

A Equação 3.3 mostra o cálculo realizado pelo método θ/2 na obtenção do ângulo de contato, 

medindo a altura da gota H e o raio da base da gota r. 

𝜃 = 2 ∙ tan−1(𝐻/𝑟) (3.3) 

O método do círculo aplica um ajuste do perfil da gota por um círculo. O valor de θ é 

calculado entre a linha de base e a tangente do ajuste do círculo nos pontos de contato, que são 

os dois pontos de intersecção da linha de base (interface sólido-líquido) e o ajuste do perfil da 

gota. Os métodos θ/2 e do círculo são adequados para medidas de ângulos de contato pequenos 

ou quando pequenos volumes de líquido são usados, por causa da consideração que não há 

efeito da gravidade na forma da gota (Law & Zhao, 2015). 

O método da elipse considera que a gota de líquido apresenta uma forma elíptica em 

contato com a superfície sólida. A equação da elipse é ajustada ao perfil da gota e θ é 

determinado nos pontos de interseção do perfil com a linha de base. Esse método somente 

utiliza um algoritmo matemático na determinação, não fazendo considerações físicas, o que 

pode levar a um grande desvio entre o perfil ajustado e o capturado, principalmente para gotas 

grandes com elevados ângulos de contato (Law & Zhao, 2015).  

Ar 

Sólido 

Líquido 
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O método Young-Laplace assume que a gravidade é a única força externa atuante e a 

forma da gota é axissimétrica sob ação da força da gravidade e da tensão superficial. Dessa 

forma, o método realiza um ajuste na tensão interfacial e resolve a equação de Laplace 

iterativamente para produzir perfis teóricos da gota com menor erro de ajuste em relação aos 

perfis experimentais. Esse método é frequentemente aplicado quando a gota é altamente 

axissimétrica, provendo uma excelente reprodutibilidade (Law & Zhao, 2015). 

A parafina, por apresentar uma superfície altamente hidrofóbica, foi utilizada como 

substrato em diversos estudos de molhabilidade (Ray & Bartell, 1953; Kamusewitz et al., 1999; 

Chibowski, 2007; Nascimento et al., 2015).  

Estudos mostraram que a adição de tensoativos às soluções aquosas promovem o aumento 

da capacidade da solução em molhar a superfície sólida (Radulovic et al., 2009; Nascimento et 

al., 2015). 

Nascimento et al. (2015) estudaram a molhabilidade de superfícies parafínicas por 

tensoativos não-iônicos. A molhabilidade foi avaliada com base nas medidas de ângulo de 

contato. Os resultados mostraram que a massa molar da parafina tem influência direta na 

molhabilidade das superfícies pelas soluções de tensoativos. De maneira geral, o aumento da 

massa molar da parafina promoveu uma redução no ângulo de contato entre o substrato e o 

líquido, devido à formação de superfícies com menor rugosidade. 

Gomes (2009) avaliou a molhabilidade de uma superfície parafínica em relação a nove 

diferentes composições de sistemas microemulsionados e a três solventes orgânicos. Os baixos 

valores de ângulo de contato (< 35o) obtidos indicaram que houve uma boa interação dos 

sistemas microemulsionados com a parafina, com valores próximos aos obtidos para os 

solventes.  

Os estudos de molhabilidade empregando microemulsão em superfície parafínica se 

restringem a poucos trabalhos presentes na literatura, sendo o estudo realizado por Gomes 

(2009) o mais amplo. Dessa maneira, percebeu-se a necessidade de aprofundar os estudos nesse 

tema para novos sistemas microemulsionados. 

Dessa maneira, o principal objetivo deste estudo foi determinar a molhabilidade de uma 

superfície parafínica por quatro diferentes sistemas microemulsionados. A influência do tipo e 

da composição dos sistemas microemulsionados foram avaliadas e os resultados comparados 

aos obtidos para a água e para quatro diferentes solventes orgânicos. Com isso, o presente 

estudo visou contribuir para uma melhor compreensão da interação entre superfícies parafínicas 

e sistemas microemulsionados. 
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3.2 – Metodologia 

Os solventes escolhidos para o estudo de molhabilidade foram os mesmos que 

constituíram a fase óleo dos respectivos sistemas ME avaliados. Os sistemas 

microemulsionados propostos, bem como a composição dos pontos experimentais, foram os 

mesmos apresentados no Capítulo 2, cuja composição é apresentada na Tabela 3.1 e mostradas 

no diagrama da Figura 3.4. 

Tabela 3.1 – Composição dos pontos experimentais dos sistemas microemulsionados. 

#ME C+T (% m/m) FO (% m/m) FA (% m/m) 

1 30 10 60 

2 40 6 54 

3 20 2 78 

4 20 6 74 

5 40 10 50 

6 30 2 68 

7 40 2 58 

8 20 10 70 

9 30 6 64 

 

Figura 3.4 – Diagrama pseudo-ternário com os pontos experimentais dos sistemas 

microemulsionados. 

 

Fonte: Autora. 

Para os pontos experimentais que não formaram uma única fase, procedeu-se a 

separação das fases e somente a fase de microemulsão foi avaliada. A Figura 3.5 mostra o 

fluxograma das etapas de realização do estudo de molhabilidade da superfície parafínica.
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Figura 3.5 – Metodologia aplicada no estudo de molhabilidade da superfície parafínica. 

 

Fonte: Autora. 
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Após a obtenção dos sistemas ME e do substrato (pastilha de parafina), através da 

preparação de pastilhas de parafina, procedeu-se aos ensaios de molhabilidade. Os resultados 

de ângulo de contato gerados nessa etapa foram analisados quanto ao: (i) comportamento de θ 

com o tempo; (ii) efeito da composição dos sistemas ME no θ; (iii) efeito do tipo de fase óleo 

da ME no θ. Portanto, essas análises permitiram selecionar os melhores sistemas para estudos 

de aplicação na remoção de depósitos parafínicos. A descrição detalhada dos materiais e 

métodos são apresentados nos itens a seguir. 

3.2.1 – Materiais 

Os produtos químicos utilizados foram:  

 ALK-L90  (Oxiteno); 

 Butan-1-ol P.A. (Anidrol, pureza 98,5%); 

 Xileno P.A. (Vetec, pureza 98,5%); 

 Querosene (Petrobras); 

 Diesel (Petrobras); 

 Água destilada; 

 Parafina BR 140/145 (Petrobras). 

 

Os equipamentos utilizados neste estudo estão descritos nos respectivos métodos. 

3.2.2 – Preparação da pastilha de parafina 

A preparação das pastilhas de parafina foi realizada aquecendo a parafina sólida até a 

temperatura de fusão e, em seguida, colocando aproximadamente 0,5 mL em um molde de aço 

e esperando 30 min para o resfriamento e solidificação da parafina. O molde era constituído de 

um cilindro de aço inox, e com uma parte interna de seção oca e base de aço polido. Um outro 

cilindro, com menor diâmetro e comprimento, e com as bases polidas foi usado para preencher 

a seção interna do cilindro maior de modo a minimizar as imperfeições durante a cristalização 

da superfície. A Figura 3.6 mostra o molde utilizado e a pastilha obtida após o resfriamento. 
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Figura 3.6 – (a) Molde para preparação da pastilha de parafina; (b) Pastilha de parafina. 

(a)     (b) 

    

Fonte: Autora. 

3.2.3 – Leitura do ângulo de contato 

As leituras de ângulo de contato aparente foram realizadas em um goniômetro (Krüss, 

modelo DSA100), mostrado na Figura 3.7.  

Figura 3.7 – (a) Goniômetro Krüss, modelo DSA100; (b) Posicionamento da seringa na 

deposição da gota do fluido na pastilha de parafina. 

(a)     (b) 

     

Fonte: Autora. 

Uma gota de 5 µL da amostra foi automaticamente depositada na superfície parafínica 

utilizando uma microseringa acoplada ao equipamento. As amostras avaliadas foram: as nove 

composições de cada sistema ME; os quatro solventes (querosene, xileno, diesel e 

querosene/xileno (1:1, %m/m)); e água destilada. 
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As medidas foram monitoradas por uma câmera de alta resolução instalada no próprio 

goniômetro. Um difusor LED com um fundo branco foi usado como fonte luminosa. As 

imagens de cada gota foram monitoradas utilizando o software DSA 3.0, fornecido pelo 

fabricante do equipamento. As leituras do ângulo de contato começaram no momento que a 

gota foi depositada na superfície do substrato e foram finalizadas após 10 min do teste, com 

aquisição do valor do ângulo a cada 1 min. O software utilizado calculou o ângulo de contato 

de forma instantânea e os resultados foram armazenados em uma planilha, sendo o método do 

círculo (Circle fiiting) o escolhido para esse cálculo. 
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3.3 – Resultados e Discussão 

3.3.1 – Ângulo de contato em parafina com diferentes sistemas 

microemulsionados, solventes e água 

Nesta seção, os resultados dos valores de ângulo de contato são apresentados em itens 

isolados para cada sistema. Primeiramente, são apresentados os resultados para os solventes 

puros e para a água destilada. Os itens seguintes contêm os resultados para cada um dos sistemas 

ME avaliados e sua comparação ao seu respectivo solvente puro quanto à capacidade molhante. 

3.3.1.1 – Solventes e água destilada 

A Figura 3.8 mostra o comportamento do ângulo de contato com o tempo dos solventes 

orgânicos e da água destilada em contato com a superfície parafínica. As imagens capturadas 

das medidas experimentais estão presentes na Figura 3.9. 

Figura 3.8 – Ângulo de contato versus tempo para os solventes (querosene, xileno, diesel, 

querosene/xileno) e água destilada em pastilha de parafina. 

 

Observa-se que a superfície parafínica se mostrou não molhável à água destilada (θ > 90o) 

e molhável a todos os solventes orgânicos, comprovando que a boa interação solvente-parafina 

reduziu as tensões interfaciais e promoveu facilidade no espalhamento sobre a superfície. Os 

solventes querosene, xileno e a mistura destes apresentaram valores próximos de ângulo de 

contato, devido suas capacidades em solubilizar a parafina serem próximas, com maior 

distanciamento do diesel. 
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Figura 3.9 – Imagens capturadas do ângulo de contato em vários tempos para a água destilada e solventes puros na superfície parafínica. 

 Tempo (min) 

Amostra t = 0 t = 2 t = 4 t = 6 t = 8 t = 10 

Água destilada 

      
Ѳ= 101,0° Ѳ= 100,7° Ѳ= 100,3° Ѳ= 99,9° Ѳ=99,6° Ѳ= 99,1° 

Querosene 
  

   
 

Ѳ= 19,9° Ѳ= 12,7° Ѳ= 11,7° Ѳ= 11,4° Ѳ= 10,9° Ѳ= 10,3° 

Xileno 
     

 

Ѳ= 16,4° Ѳ= 13,1° Ѳ= 10,4° Ѳ= 9,6° Ѳ= 9,6° Ѳ= 9,6° 

Diesel 
      

Ѳ= 22,7° Ѳ= 17,7° Ѳ= 17,1° Ѳ= 16,5° Ѳ= 16,3° Ѳ= 15° 

Querosene/Xileno 
      

Ѳ= 16° Ѳ= 10,7° Ѳ= 8,1° Ѳ= 7,9° Ѳ= 7,9° Ѳ= 7,9° 
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3.3.1.2 – Sistema ANAQ 

A Figura 3.10 mostra o comportamento do ângulo de contato com o tempo dos pontos 

experimentais do sistema ANAQ e para o querosene. As imagens capturadas das medidas 

experimentais estão presentes na Figura 3.11. 

Figura 3.10 – Ângulo de contato versus tempo para o sistema ANAQ e querosene em pastilha 

de parafina. 

 
 

Pode-se observar na Figura 3.10 que, em t = 0 min, todos os pontos de ME do sistema 

ANAQ apresentaram valores de θ superiores ao do querosene puro, o que é explicado pelo alto 

poder de solubilização da parafina por este solvente, devido à inerente afinidade química entre 

essas moléculas, e pela quantidade de água presente nas MEs (≥ 50% m/m). Contudo, a parafina 

foi molhável por todas as MEs, apresentando valores de ângulo de contato menores que 37o, 

confirmando a boa capacidade de interação ME-parafina, apesar da elevada concentração de 

água na ME. 

A curva do θ para o querosene apresentou uma queda considerável somente nos primeiros 

minutos de contato, com tendência a um valor constante com o decorrer do tempo, indicando a 

rápida atuação do solvente na redução da tensão interfacial e solubilização da parafina, levando 

a um rápido alcance do equilíbrio do sistema.  
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Figura 3.11 – Imagens capturadas do ângulo de contato em vários tempos para o sistema ANAQ na superfície parafínica.  

 Tempo (min) 

#MEQ t = 0 t = 2 t = 4 t = 6 t = 8 t = 10 

MEQ1 
      

Ѳ= 24,2° Ѳ= 19,9° Ѳ= 19,2° Ѳ= 19,2° Ѳ= 19,2° Ѳ=19,2° 

MEQ2 
    

 

  

Ѳ=25,3° Ѳ= 19,1° Ѳ= 14,8° Ѳ= 4,9° Ѳ= 0° Ѳ= 0° 

MEQ3 
      

Ѳ= 35,2° Ѳ=28,2° Ѳ= 25° Ѳ= 22,2° Ѳ=21° Ѳ= 20,5° 

MEQ4 

      

Ѳ= 35,8° Ѳ= 30,5° Ѳ= 28,1° Ѳ= 25,8° Ѳ= 24,4° Ѳ= 22,5° 

MEQ5 
      

Ѳ= 21,5° Ѳ= 15,8° Ѳ= 10° Ѳ= 0° Ѳ= 0° Ѳ= 0° 
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Figura 3.11(Continuação) – Imagens capturadas do ângulo de contato em vários tempos para o sistema ANAQ na superfície parafínica. 

 Tempo (min) 

#MEQ t = 0 t = 2 t = 4 t = 6 t = 8 t = 10 

MEQ6 
      

Ѳ= 20,9° Ѳ= 18,1° Ѳ= 15,1° Ѳ= 8,9° Ѳ= 8° Ѳ= 7,1° 

MEQ7 
      

Ѳ= 29,6° Ѳ= 25,2° Ѳ= 20,3° Ѳ= 16,2° Ѳ= 8,1° Ѳ= 0° 

MEQ8 
      

Ѳ= 36,3° Ѳ= 29,8° Ѳ= 27,5° Ѳ= 25,8° Ѳ= 24,4° Ѳ= 23,6° 

MEQ9 
      

Ѳ= 23,3° Ѳ= 19,6° Ѳ= 17,4° Ѳ= 17,2° Ѳ= 17,2° Ѳ= 17,2° 
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Os perfis das curvas do θ para as MEs apresentaram comportamentos distintos, a 

depender da composição do sistema. As curvas das MEs com maior [C+T] (MEQ2, 5 e 7) 

exibiram uma queda mais acentuada do θ ao longo do tempo, inclusive com valores do θ 

menores que os do querosene após 5 min, para o MEQ2 e MEQ5, e 7 min para o MEQ7. 

Portanto, quanto maior a concentração de matéria ativa, maior foi a capacidade “molhante” das 

MEs, sendo o tempo de contato um fator importante na sua atuação. Isso porque as MEs testadas 

precisam de um tempo maior que o solvente puro para atuarem na redução das tensões 

interfaciais, tendo em vista que é a água a fase contínua, e na organização do sistema coloidal 

no processo de solubilização da parafina. 

Os pontos com maior [C+T] e menor [FA] (MEQ2, MEQ5 e MEQ7) foram os que 

apresentaram os menores valores do θ ao final do tempo de avaliação, molhando completamente 

(θ = 0o) a superfície parafínica. Como a formação de microemulsões resulta de tensões 

interfaciais próximas a zero, o melhor desempenho apresentado pelos pontos de maior [C+T] é 

devido ao fato de sua capacidade de solubilizar compostos orgânicos ainda ser elevada. Nestes 

pontos, o aumento da [FO] aumentou a molhabilidade, efeito da afinidade querosene-parafina. 

As MEs de concentração intermediária de [C+T], 30% m/m (MEQ1, MEQ6 e MEQ9), 

apresentaram também valores intermediários de ângulo de contato final (θfinal). Os pontos com 

maior [FA] e menor [C+T] (MEQ3, MEQ4 e MEQ8) apresentaram os maiores valores de 

ângulo de contato inicial (θinicial) e final (θfinal). Nestes pontos de elevada concentração de água 

(60 – 78% m/m), o aumento da [FO] prejudicou a molhabilidade, indicando que houve a 

preferência do sistema em estabilizar as gotículas da ME, em detrimento da interação ME-

parafina, tendo em vista a boa interação do querosene com a ME. 

Esses resultados mostram que a concentração de matéria ativa e de fase aquosa tem 

grande influência na molhabilidade da parafina pelas MEs, com menor influência da [FO], 

provavelmente porque baixas concentrações dessa fase foram usadas. 
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3.3.1.2 – Sistema ANAX 

A Figura 3.12 mostra o comportamento do ângulo de contato com o tempo dos pontos 

experimentais do sistema ANAX e para o xileno. As imagens capturadas das medidas 

experimentais estão presentes na Figura 3.13. 

Figura 3.12 – Ângulo de contato versus tempo para o sistema ANAX e xileno na superfície 

parafínica. 

 

Na Figura 3.12, observa-se que todas as microemulsões do sistema ANAX apresentaram 

valores de ângulo de contato menores que 35o, faixa de valores próxima à obtida para o sistema 

ANAQ (< 37o). Entretanto, esse sistema ME apresentou desempenho inferior ao ANAQ na 

capacidade de redução do ângulo de contato com o tempo. 

As MEs do sistema ANAX apresentaram valores iniciais do θ superiores ao do xileno 

puro, o que é explicado pelo alto poder de solubilização da parafina por este solvente, devido à 

afinidade química entre eles, e pela quantidade de água presente nas MEs (≥ 50% m/m). 

Contudo, a parafina foi molhável por todas essas MEs. 
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Figura 3.13 – Imagens capturadas do ângulo de contato em vários tempos para o sistema ANAX na superfície parafínica.  

 Tempo (min) 

#MEX t = 0 t = 2 t = 4 t = 6 t = 8 t = 10 

MEX1  
  

    

Ѳ= 26,4° Ѳ= 14° Ѳ= 0° Ѳ= 0° Ѳ= 0° Ѳ= 0° 

MEX2  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ѳ= 31,9° Ѳ= 27,6° Ѳ= 23,1° Ѳ= 20,4° Ѳ= 18,9° Ѳ= 18° 

MEX3 
     

 
 

 

Ѳ= 32,3° Ѳ= 28,1° Ѳ= 24,4° Ѳ= 19,6° Ѳ= 19,1° Ѳ= 19,0° 

MEX4   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ѳ= 26,9° Ѳ= 18,1° Ѳ= 15,5° Ѳ= 12,2° Ѳ= 9,8° Ѳ= 5,3° 

MEX5  

 

     

Ѳ= 24,7° Ѳ= 17,4° Ѳ= 13,3° Ѳ= 12,2° Ѳ= 11,9° Ѳ= 11,9° 
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Figura 3.13 (Continuação) – Imagens capturadas do ângulo de contato em váriostempos para o sistema ANAX na superfície parafínica. 

 Tempo (min) 

#MEX t = 0 t = 2 t = 4 t = 6 t = 8 t = 10 

MEX6 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ѳ= 24,9° Ѳ= 22,1° Ѳ= 19° Ѳ= 15,3° Ѳ= 12,1° Ѳ= 5,4° 

MEX7  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ѳ= 30,3° Ѳ= 25,6° Ѳ= 22,1° Ѳ= 19,5° Ѳ= 19,5° Ѳ= 19,5° 

MEX8      

 

 
 

Ѳ=27,9° Ѳ= 22,4° Ѳ= 18° Ѳ= 14,9° Ѳ= 11,7° Ѳ= 7,4° 

MEX9 
   

 

 

 

  

Ѳ= 23,4° Ѳ= 19,2° Ѳ= 17° Ѳ= 15,8° Ѳ= 14,9° Ѳ= 13,8° 
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Todas as composições do sistema ANAX promoveram redução significativa do ângulo 

de contato ao longo do tempo. A elevada [C+T] nos pontos MEX2 e MEX7 pode ter sido a 

causa da obtenção de valores de θinicial e θfinal mais altos em comparação aos outros pontos 

avaliados, o que pode ser explicado por:  

(i) Elevadas concentrações de tensoativo podem aumentar muito o impedimento 

estérico e repulsivo na interface da gotícula, uma vez que os grupos etoxilas estão 

voltados para a parte externa da gotícula. Este efeito, ilustrado na Figura 3.14, 

pode blindar a gotícula, impedindo o contato com a parafina. O grau deste efeito 

também depende do grau de afinidade do óleo com a parafina. 

Figura 3.14 – Arranjo da gotícula de microemulsão. 

 

Fonte: Autora. 

 

(i) Devido à elevada concentração de tensoativos, um filme protetivo pode se formar 

na superfície da parafina de maneira a aumentar o impedimento estérico e 

repulsivo entre a superfície parafínica e o tensoativo, efeito ilustrado na Figura 

3.15. 

 

Os efeitos da elevada [C+T] também podem ter sido a causa dos valores iniciais elevados 

do θ para os pontos MEQ2 e MEQ7, do sistema ANAQ. Contudo, o alto grau de interação do 

querosene com a ME e com a parafina levaram a molhabilidade total da superfície por esses 

pontos. 
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Figura 3.15 – Tensoativo adsorvido na parafina, formando estruturas que dificultam a 

aproximação da gotícula de ME. 

  

Fonte: Autora. 

O ponto MEX5, que também possui elevada [C+T], contudo com [FA] presente menor 

em comparação aos MEX2 e 7, apresentou menor necessidade de estabilização do sistema 

fluido, o que promove a disponibilização de uma maior quantidade do componente oleoso para 

interagir com a parafina. Portanto, neste caso, a concentração de xileno apresenta um papel 

importante na redução do ângulo de contato, pois quando a microemulsão entra em contato com 

a parafina, o xileno tende a migrar para a interface devido à sua menor interação com a 

microemulsão, promovendo uma maior interação da ME com a parafina. Além disso, o elevado 

poder de interação do xileno, devido a sua aromaticidade, pode ter se sobreposto ao efeito do 

impedimento estérico e repulsivo descrito anteriormente. Este comportamento indica que a 

molhabilidade sofreu influência da interação [C+T][FO][FA], e não somente das variáveis 

isoladamente. 

Algumas curvas apresentaram uma diminuição na taxa de redução do ângulo de contato, 

com tendência a um valor constante, indicando o alcance de equilíbrio do sistema dentro do 

intervalo de tempo avaliado. Os pontos MEX4, MEX6 e MEX8 conseguiram manter uma taxa 

de redução elevada, não tendo sido possível determinar o alcance do equilíbrio para esses 

pontos, o que mostra que, apesar de esses pontos apresentarem as maiores concentrações de 

fase aquosa dentre os pontos estudados (68-74% m/m), essas microemulsões conseguem ter 

uma elevada interação com a superfície parafínica, reduzindo as tensões interfaciais e, por 

consequência, reduzindo o ângulo de contato.  
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Por fim, o melhor desempenho foi o do MEX1, com valores intermediários de [C+T] e 

[FA], e maior [FO], mostrando que o sistema ANAX apresenta uma dinâmica de interação 

microemulsão-parafina bastante influenciada pela interação que ocorre entre os componentes 

químicos da própria microemulsão, sendo que essa interação pode sofrer alterações 

significativas ao se variar as concentrações das fases.  

3.3.1.3 – Sistema ANAD 

A Figura 3.16 mostra o comportamento do ângulo de contato com o tempo dos pontos 

experimentais do sistema ANAD e para o diesel. As imagens capturadas das medidas 

experimentais estão presentes na Figura 3.17. 

 

Figura 3.16 – Ângulo de contato versus tempo para o sistema ANAD e diesel na superfície 

parafínica. 

 
 

Na Figura 3.16, observa-se que todas as microemulsões do sistema ANAD apresentaram 

valores de ângulo de contato menores que 41o, sendo, portanto, capazes de molhar a superfície 

da parafina. As curvas do ângulo de contato com o tempo foram próximas das curvas dos 

solventes, comportamento semelhante aos sistemas ANAQ e ANAX. Percebe-se também neste 

sistema, como no ANAQ e ANAX, um desempenho melhor de molhabilidade, para algumas 

composições da ME, em relação ao solvente puro, confirmando a elevada capacidade de 

interação ME-parafina. 
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Figura 3.17 – Imagens capturadas do ângulo de contato em vários tempos para o sistema ANAD na superfície parafínica.  

 Tempo (min) 

#MED t = 0 t = 2 t = 4 t = 6 t = 8 t = 10 

MED1 
   

 
   

Ѳ= 25,9° Ѳ= 20,1° Ѳ= 17,8° Ѳ= 16,7° Ѳ= 16,1° Ѳ= 16,1° 

MED2 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѳ= 23,9° Ѳ= 15,7° Ѳ= 11,8° Ѳ= 0° Ѳ= 0° Ѳ= 0° 

MED3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ѳ= 32,7° Ѳ= 26,8° Ѳ= 24,3° Ѳ= 22,2° Ѳ= 19,5° Ѳ= 16,5° 

MED4 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ѳ= 40,9° Ѳ= 33,2° Ѳ= 30,5° Ѳ= 27,8° Ѳ= 26,2° Ѳ= 24° 

MED5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѳ= 23,5° Ѳ= 15° Ѳ= 13,2° Ѳ= 13,2° Ѳ= 13,2° Ѳ= 13,2° 
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Figura 3.17(Continuação) – Imagens capturadas do ângulo de contato em váriostempos para o sistema ANAD na superfície parafínica. 

 Tempo (min) 

#MED t = 0 t = 2 t = 4 t = 6 t = 8 t = 10 

MED6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѳ= 30,1° Ѳ= 25,3° Ѳ= 22,7° Ѳ= 20,2° Ѳ= 18,2° Ѳ= 17,1° 

MED7 
      

Ѳ= 27,5° Ѳ= 21,3° Ѳ= 15,7° Ѳ= 14,2° Ѳ= 4,2° Ѳ= 0° 

MED8 
  

 

 

 

 

 

  

Ѳ= 37,1° Ѳ= 28,9° Ѳ= 26,8° Ѳ= 24,7° Ѳ= 23° Ѳ= 20,6° 

MED9   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѳ= 30,9° Ѳ= 22,3° Ѳ= 20,4° Ѳ= 18,8° Ѳ= 18,8° Ѳ= 18,8° 

 

 



Capítulo 3 – Molhabilidade da superfície parafínica aos sistemas microemulsionados 84 

Yanne Katiussy Pereira Gurgel Aum, Maio/2016 

Todas as composições do sistema ANAD também promoveram redução significativa do 

ângulo de contato ao longo do tempo. Os pontos MED4 e MED8 foram os que apresentaram os 

maiores valores de θ, dentre os demais pontos avaliados do sistema MED. Na preparação desses 

pontos, observou-se a formação sistemas bifásicos, com microemulsão em equilíbrio com a fase 

óleo (W1). Contudo, somente a fase microemulsão foi utilizada no teste. Por essas 

microemulsões já se encontrarem saturadas em fase óleo, a interação ME-substrato pode ter 

sido dificultada, produzindo maiores θ. O mesmo não foi observado para o MED1, também 

W1, o que pode ser explicado por ele possuir maior [C+T] e menor [FA], possibilitando que 

mais matéria ativa atue no sistema, com menor necessidade de estabilização do sistema em 

relação aos pontos anteriores. Entretanto, θ para o MED1 alcança o equilíbrio mais 

rapidamente, t = 7 min. 

Os pontos com maior [C+T] e menor [FA] (MED2, MED5 e MED7) foram os que 

apresentaram os menores valores de θ, semelhante ao sistema ANAQ, sendo que o MED2 

reduziu o valor de θ até 0o, mostrando que neste sistema a concentração de matéria ativa tem 

grande influência na redução de θ, com uma influência secundária da [FO] e [FA].  

A maior parte das curvas apresentou uma diminuição na taxa de redução do ângulo de 

contato, com tendência a um valor θ constante, indicando o alcance de equilíbrio do sistema. 

Através da observação da Figura 3.16, percebe-se que as amostras MED3, MED4, MED6, 

MED8 conseguiram manter uma taxa de redução elevada, não tendo sido possível determinar 

o alcance do equilíbrio para esses pontos, no tempo de realização do teste. Isso mostra que, 

apesar de tais pontos apresentarem as maiores concentrações de fase aquosa dentre os pontos 

estudados (68-78% m/m), essas microemulsões conseguem interagir bem com a superfície 

parafínica, mas de forma mais lenta.  
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3.3.1.4 – Sistema ANAQX 

A Figura 3.18 mostra o comportamento do ângulo de contato com o tempo dos pontos 

experimentais para o sistema ANAQX, dos solventes orgânicos e água destilada. As imagens 

capturadas das medidas experimentais estão presentes na Figura 3.19. 

Figura 3.18 – Ângulo de contato versus tempo para o sistema ANAQX na superfície 

parafínica. 

 

 

O sistema ANAQX, assim como os demais sistemas ME avaliados, apresentou uma 

elevada capacidade de molhar a superfície da parafina. Mesmo com valores de ângulo de 

contato superiores ao do solvente puro, esse sistema conseguiu interagir com a parafina de 

forma a conseguir reduzir consideravelmente o ângulo de contato. 

A interação da mistura querosene/xileno com a ME foi capaz de superar os efeitos 

negativos de competição que existiam entre o xileno e a ME, na molhabilidade do sistema 

ANAX, quando se tinha elevada concentração de matéria ativa. Contudo, isso somente ocorreu 

para as maiores concentrações de FO (MEQX2 e MEQX5), indicando que uma maior presença 

de querosene na gotícula de ME confere a ele maior poder de solubilização da parafina, 

superando o efeito competitivo do xileno. 
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Figura 3.19 – Imagens capturadas do ângulo de contato em vários tempos para o sistema ANAQX na superfície parafínica.  

 Tempo (min) 
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Figura 3.19 (Continuação) – Imagens capturadas do ângulo de contato em vários tempos para o sistema ANAQX na superfície parafínica. 
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Neste sistema ME, o ponto com maior [FA], menor [C+T] e menor [FO], o MEQX3, 

apresentou os maiores valores de θinicial e θfinal. Contudo, esse ponto conseguiu interagir com o 

substrato de maneira a apresentar uma boa redução de θ. Percebe-se que o valor do ângulo de 

contato inicial sofreu influência da interação [C+T][FO][FA] também neste sistema, já que os 

menores valores encontrados foram para o MEQX1, MEQX2 e MEQX5, pontos que 

apresentam entre eles diferentes concentrações em relação aos componentes.  

A maioria das curvas de θ apresentaram uma taxa praticamente constante de redução do 

ângulo de contato nos primeiros minutos do teste, com tendência a um valor constante em torno 

de 5 min, indicando o alcance de equilíbrio do sistema a partir desse tempo. Os pontos MEXQ3, 

MEQX4, MEQX6 e MEQX8 conseguiram manter uma taxa de redução de θ ao longo do tempo, 

não tendo sido possível determinar o alcance do equilíbrio para esses pontos. O mesmo foi 

observado para os demais sistemas ME estudados: ANAQ, ANAX e ANAD. Isso mostra que 

em relação a esse comportamento, o tipo de solvente da FO nos pontos ricos em fase aquosa 

(68-78% m/m) não influencia esse comportamento de maneira significativa, provavelmente 

devido às baixas [FO]. Este comportamento indica que esses pontos conseguem exibir uma boa 

interação com a superfície parafínica, mas necessitam de um maior tempo de contato para o 

alcance do equilíbrio, provavelmente resultado de uma maior resistência aos processos 

difusivos no seio da fase contínua. 

3.3.2 – Ângulo de contato final na parafina para os sistemas microemulsionados  

A Figura 3.20 mostra o ângulo de contato final para os pontos de ME dos sistemas ANAQ, 

ANAX, ANAD, ANAQX, no tempo de 10 min. Analisando esse gráfico, observa-se que houve 

grande diferença no valor do θfinal para a maioria dos pontos experimentais avaliados, ao variar 

o tipo de fase óleo do sistema. Contudo, a influência do tipo de FO variou a depender do ponto 

avaliado. Para os sistemas mais ricos em FA e [C+T] = 20% m/m (pontos 3, 4 e 8), o #3 

apresentou menor faixa de variação de θfinal, sendo esse o ponto de menor [FO] e o único que 

conseguiu manter-se estável, formando um sistema monofásico independente do tipo de fase 

óleo. Para os sistemas de menor [FA] e [C+T] = 40% m/m (2, 5 e 7), a menor variação de θfinal 

foi exibida pelo #5, ponto de menor [FA] e maior [FO], o que mostra que uma maior 

concentração de óleo num sistema de elevada concentração de matéria ativa promove o 

aumento da molhabilidade.  

  



Capítulo 3 – Molhabilidade da superfície parafínica aos sistemas microemulsionados 89 

Yanne Katiussy Pereira Gurgel Aum, Maio/2016 

 

Figura 3.20 – Ângulo de contato final para os pontos MEQ, MEX, MED e MEQX no tempo 

de 10 min. 
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3.4 – Conclusão 

Neste estudo, a molhabilidade de uma superfície parafínica por diferentes sistemas 

microemulsionados e de diferentes composições foi investigada. A molhabilidade foi estudada 

a fim de avaliar o grau de interação físico-química entre as fases líquidas e sólida. As principais 

conclusões foram: 

1. Todos os sistemas ME avaliados apresentaram bom desempenho na capacidade de 

molhar a superfície parafínica. Em geral, apresentaram maior molhabilidade em 

relação aos seus respectivos solventes puros no final do tempo avaliado. 

2. Os resultados obtidos mostram que o processo de espalhamento dos sistemas ME na 

superfície parafínica é influenciado pela dinâmica de interação entre as gotículas da 

microemulsão e a superfície. Essa dinâmica sofre alterações ao se variar as 

concentrações dos constituintes do sistema e o tipo de fase óleo utilizada. 

3. O espalhamento dos sistemas ME sofre influência de diversas variáveis, tais como: 

constituintes do sistema ME; percentual das fases; constituintes do substrato; 

mecanismo de interação microemulsão-parafina; solubilidade do substrato no líquido.  

4. Algumas composições de ME são capazes de molhar completamente a superfície 

parafínica, indicando que há grande interação entre os sistemas ME estudados e a 

parafina. Portanto, esses sistemas têm potencial para serem empregados em operações 

de remoção de depósitos parafínicos. 
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Nomenclatura 
 

A Água  

A/O Água em óleo 

ANAQ ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Querosene 

ANAQX ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Querosene-Xileno 

ANAX ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Xileno 

C Co-tensoativo 

FA Fase água 

FO Fase óleo  

Q Querosene 

QX Querosene-Xileno 

ME Microemulsão 

MEQ Microemulsão com querosene como componente óleo 

MEQX Microemulsão com a mistura querosene-xileno como componentes óleo 

MEX Microemulsão com xileno como componente óleo 

n Número de dados experimentais 

O/A Óleo em água 

O Óleo  

P Desvio percentual médio 

R2 Coeficiente de determinação 

T Tensoativo 

TIAC Temperatura de início de aparecimento dos cristais 

WI Winsor I  

WII Winsor II  

WIII Winsor III 

WIV Winsor IV 

X Xileno  

   

T Temperatura 

xexp Valor experimental 

xteó Valor teórico 

Τ Tensão de cisalhamento 

τ0 Tensão limite de escoamento 

μ Viscosidade dinâmica 

μp Viscosidade plástica 

γ Taxa de deformação ou cisalhamento 

[ ] Concentração 
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4. Comportamento Reológico dos Sistemas 

Microemulsionados Contendo Parafina 

Entender as características reológicas do sistema microemulsionado contendo parafina, em 

uma linha de escoamento, é um fator primordial para dimensionar o sistema de bombeamento 

de maneira eficiente. Dessa maneira, neste capítulo é reportado o estudo do comportamento 

reológico de sistemas microemulsionados com e sem parafina, avaliando o efeito da 

temperatura, tipo de fase óleo e composição do sistema. 

4.1 – Revisão bibliográfica 

4.1.1 – Reologia 

A reologia estuda o escoamento e a deformação da matéria. O objetivo do estudo 

reológico é determinar como um material se deforma ao ser aplicada uma tensão (Schramm, 

1994). Sendo assim, é um parâmetro de fundamental importância quando se trata de escoamento 

de fluidos. 

O comportamento reológico de fluidos pode ser determinado medindo-se a tensão de 

cisalhamento em função da taxa de cisalhamento aplicada. A partir desses resultados, os fluidos 

são classificados em dois grupos principais, sendo eles: Newtonianos e não-Newtonianos. 

Os fluidos Newtonianos exibem um comportamento linear entre a tensão de cisalhamento 

e a taxa de cisalhamento aplicada. O desvio em relação ao comportamento Newtoniano pode 

ser causado devido ao tipo de interações intermoleculares, formação de agregados ou 

complexos, presença de sais dissolvidos, reticulação, e sólidos suspensos (Peube, 2006). As 

curvas de tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento são chamadas de curvas 

de fluxo. A Figura 4.1 mostra os tipos de comportamento de fluidos.  
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Figura 4.1 – Padrões de comportamento reológico de fluidos. 

 

Fonte: Adaptado de Peube, 2006. 

Pode-se observar que o fluido Newtoniano apresenta relação linear da tensão em relação 

ao tempo, de forma que a viscosidade é constante e não depende da taxa. Para o fluido dilatante, 

o aumento da tensão reflete num menor aumento da taxa em relação ao fluido Newtoniano, 

enquanto que no pseudoplástico ocorre um maior aumento da tensão em relação ao 

comportamento Newtoniano (Machado, 2002). 

Têm-se também os fluidos que apresentam uma resistência inicial para iniciarem o fluxo. 

Esta tensão é chamada de limite de escoamento, que é definida como a tensão mínima para que 

haja escoamento do fluido. Quando, após vencida a tensão de cisalhamento, há um 

comportamento linear, o fluido é chamado de Binghamiano. Quando ele apresenta limite de 

escoamento e em seguida um comportamento do tipo pseudoplástico, classifica-se o fluido 

como pseudoplástico com limite de escoamento ou plástico. 

Para descrever os fluidos não-Newtonianos são adotados modelos, sendo os mais 

utilizados o de Bingham, Ostwald de Waale (potência), Herschell-Buckley e Casson.  

Os fluidos são chamados de Newtonianos quando obedecem à lei do escoamento de 

Newton, Equação (4.1), apresentando uma relação linear entre a tensão de cisalhamento 𝜏 e a 

taxa de deformação 𝛾, Equação (4.2). Essa razão é conhecida como viscosidade dinâmica 𝜇, 

como mostrado na Equação (4.3). 
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𝜏 = 𝜇 ∙
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 (4.1) 

𝛾 =
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 (4.2) 

𝜇 =
𝜏

𝛾
 (4.3) 

As unidades no SI das variáveis dessas equações são: 𝜏 (Pa), 𝜇 (Pa.s) e  𝑑𝑣/𝑑𝑦 (s-1). Para a 

viscosidade dinâmica, na indústria do petróleo, é usualmente utilizada a unidade de centiPoise 

(cP), sendo 1 cP=10-3 Pa.s. 

O modelo de Bingham é dado pelas Equações (4.4) e (4.5), onde 𝜏 é a tensão de 

cisalhamento, 𝜇𝑝 é a viscosidade plástica, 𝛾 é a taxa de cisalhamento e 𝜏0 é a tensão limite de 

escoamento. 

𝜏 = 𝜇𝑝 ∙ 𝛾 + 𝜏0        𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜏 > 𝜏0  (4.4) 

𝛾 = 0      𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜏 ≤ 𝜏0  (4.5) 

Nota-se que para este modelo não há escoamento se 𝜏 ≤ 𝜏0, indicando que há uma 

resistência interna do fluido que necessita ser vencida para que haja escoamento. 

4.1.2 – Comportamento reológico de sistemas parafínicos 

O petróleo que contém componentes parafínicos em sua composição pode apresentar 

comportamentos diferentes da viscosidade em temperaturas acima e abaixo da TIAC. A Figura 

4.2 ilustra esses comportamentos para um petróleo parafínico. 

Observando a Figura 4.2, quando a temperatura do petróleo parafínico é superior à TIAC, 

condição de parafinas dissolvidas no óleo, o comportamento reológico é de um fluido 

newtoniano (viscosidade constante). Ao se atingir a TIAC, a partir de temperaturas mais altas, 

as parafinas começam a sair do seio da fase líquida e se tornam partículas sólidas, produzindo 

uma suspensão e aumentando a sua viscosidade. À medida que a temperatura do petróleo 

diminui, mais a fase sólida aumenta, a viscosidade aumenta, até que a quantidade de parafina 

sólida na suspensão interfere de forma expressiva no deslocamento da amostra, alcançando o 

ponto de fluidez. 
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Figura 4.2 – Comportamento da viscosidade em função da temperatura para um típico 

petróleo parafínico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

4.1.3 – Comportamento reológico de sistemas microemulsionados 

O comportamento reológico de um fluido é um parâmetro fundamental no projeto de um 

sistema de bombeamento. Alguns tipos de comportamento podem causar problemas 

operacionais e podem até inviabilizar a aplicação de determinados sistemas.  

Em sistemas coloidais encontra-se uma grande variedade de estruturas e comportamentos 

reológicos, desde géis até sistemas de baixíssima viscosidade. O comportamento Newtoniano 

é característico de sistemas que possuem partículas esféricas e de pequenas dimensões, sendo 

classificados como nanofluidos (Sharma, 2016). 

Visando a aplicação de sistemas ME na remoção de depósitos parafínicos, é necessária a 

investigação do efeito da solubilização e/ou incorporação desses depósitos no comportamento 

reológico desses sistemas. Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a reologia de 

sistemas ME contendo parafina quando submetidos a diferentes temperaturas.  
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4.2 – Metodologia 

A Figura 4.3 mostra o fluxograma das etapas de realização do estudo reológico dos 

sistemas microemulsionados contendo parafina. 

Figura 4.3 – Metodologia aplicada no estudo do comportamento reológico de sistemas 

microemulsionados contendo parafina. 

 

Fonte: Autora. 
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Três diferentes sistemas ME (ANAQ, ANAX, ANAQX) foram preparados para a 

obtenção de microemulsões óleo em água (O/A) e água em óleo (A/O). A diferença entre cada 

sistema foi somente o constituinte da fase óleo (FO): Q: querosene; X: xileno; e QX: 

querosene/xileno (1:1) % m/m. A caracterização desses sistemas foi realizada pela classificação 

de Winsor, tamanho de partícula e tensão superficial. Em seguida, procedeu-se com os ensaios 

reológicos em diferentes temperaturas para: os sistemas ME; os sistemas ME com parafina; e 

querosene com parafina. As medidas foram plotadas para a obtenção das curvas de fluxo. O 

modelo reológico com melhor ajuste aos dados experimentais serviu para determinar os 

parâmetros reológicos do fluido, tais como: comportamento reológico; viscosidade e tensão 

inicial de escoamento. Todos os resultados gerados permitiram as análises quanto à reologia 

do: (i) efeito do constituinte da FO; (ii) efeito da temperatura; (iii) tipo de sistema (ME O/A, 

ME A/O, e querosene); (iv) efeito da presença de parafina. 

4.2.1 – Materiais 

Os produtos químicos utilizados foram:  

 ALK-L90 (Oxiteno); 

 Butan-1-ol P.A. (Anidrol, pureza 98,5%); 

 Xileno P.A. (Vetec, pureza 98,5%); 

 Querosene (Petrobras); 

 Água destilada; 

 Parafina BR 140/145 (Petrobras). 

 

Os equipamentos utilizados neste estudo estão descritos nos respectivos métodos. 

4.2.2 – Preparação dos sistemas microemulsionados (ME) 

Os sistemas estudados foram preparados misturando o tensoativo e co-tensoativo a uma 

razão C/T=0,5, em seguida adicionou-se a fase aquosa e uma fase oleosa. As composições 

escolhidas para os sistemas ricos em fase aquosa se encontram no interior do domínio de estudo 

de composição do Capítulo 2. A concentração de matéria ativa foi mantida constante e igual a 

25% em massa para todos os sistemas, contudo variou-se o percentual de fase aquosa e fase 

óleo, de modo a obter sistemas ricos em fase aquosa e sistemas ricos em fase óleo. A 

composição dos sistemas estudados é mostrada na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Composição dos sistemas microemulsionados em percentual mássico. 

Sistema [C+T] 

% m/m 

[Fase aquosa] 

% m/m 

[Fase óleo] 

% m/m 

Fase óleo 

A1 25 70 5 Querosene 

B1 25 70 5 Querosene/Xileno (1:1) 

C1 25 70 5 Xileno 

A2 25 5 70 Querosene 

B2 25 5 70 Querosene/Xileno (1:1) 

C2 25 5 70 Xileno 

 

4.2.3 – Caracterização dos sistemas ME 

A classificação de Winsor (Winsor, 1948) foi empregada na avaliação visual dos sistemas 

estudados. De acordo com essa classificação foi possível identificar os sistemas como: (i) WI, 

microemulsão em equilíbrio com uma fase oleosa em excesso; (i) WII, microemulsão em 

equilíbrio com uma fase aquosa em excesso; (iii) WIII, três fases se formam, microemulsão em 

equilíbrio com as fases aquosa e oleosa; (iv) WIV, microemulsão. O tamanho médio de 

partícula nos sistemas ME foi determinado em equipamento ZetaPlus, da Brookhaven 

Instruments Corporation. As análises foram realizadas em duplicata e o valor médio foi 

utilizado. A tensão superficial dos sistemas foi medida em tensiômetro Krüss K100, através do 

método do anel. Todas as medidas foram conduzidas à temperatura de 27 ± 1 oC. 

4.2.4 – Medidas reológicas 

A parafina foi adicionada à cada sistema de microemulsão, no teor de 5% em massa em 

relação à massa total do sistema. A mistura foi aquecida a 60 oC para a realização das leituras. 

A determinação do comportamento reológico dos sistemas foi realizada em reômetro Haake 

Mars, Thermo Scientific, com geometria de cilindros concêntricos. 

A temperatura variou de 60 oC a 10 oC, coletando os dados a cada diminuição de 10 oC. 

A taxa de cisalhamento empregada ao fluido foi de 0 – 300 s-1. Os ensaios dos sistemas 

microemulsionados sem parafina também foram realizados nas mesmas condições de 

temperatura e cisalhamento. 
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Os critérios de determinação de ajuste do modelo reológico foram o coeficiente de 

determinação (R2) e o desvio percentual médio (P), calculado pela Equação (4.6), além do 

comportamento da curva similar às apresentadas na Figura 4.1. 

𝑃 =
100

𝑛
 ∑ |

𝑥𝑒𝑥𝑝−𝑥𝑡𝑒ó

𝑥𝑒𝑥𝑝
|

𝑖

𝑛
𝑖=1  (4.6) 

Na qual, P: desvio percentual médio (%); n: número de dados experimentais; xexp: valores 

experimentais; xteó: valor preditos pelo modelo. 

 



Capítulo 4 – Comportamento reológicos dos sistemas microemulsionados contendo parafina 102 

Yanne Katiussy Pereira Gurgel Aum, Maio/2016   

4.3 – Resultados e Discussão 

4.3.1 – Caracterização dos sistemas microemulsionados  

Os resultados de classificação de Winsor, tamanho de partícula e tensão superficial para 

os sistemas estudados são mostrados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Classificação de Winsor, tamanho de partícula e tensão superficial para os 

sistemas ME estudados. 

Sistema 
Classificação de 

Winsor 

Tamanho médio 

de partícula (nm) 

Tensão superficial 

(mN/m) 

A1 WIV 17,5 26,00 

B1 WIV 7,7 26,35 

C1 WIV 6,2 28,60 

A2 WIV 14,5 24,49 

B2 WIV 10,9 25,53 

Na Tabela 4.2, todos os sistemas apresentaram um comportamento monofásico de 

microemulsão, exceto o sistema C2, que apresentou microemulsão em equilíbrio com a fase 

óleo (WI). O tamanho médio de partícula se manteve na faixa de sistemas de microemulsão (1-

200 nm), bem como os baixos valores de tensão superficial. Como o sistema C2 não apresentou 

um sistema monofásico, ele não foi utilizado nos demais testes. 

4.3.2 – Reologia dos Sistemas ME  

As curvas de fluxo para os sistemas microemulsionados, em diferentes temperaturas, estão 

apresentadas na  

Figura 4.4 e Figura 4.5. Analisando as curvas plotadas, pode-se perceber para todos os sistemas 

um indicativo de comportamento linear da tensão em função da taxa de cisalhamento, na faixa 

de temperatura analisada. A variação na temperatura imposta aos sistemas ME influenciou a 

reologia desses sistemas de forma diferenciada, a depender da natureza do componente da fase 

óleo e do percentual das fases óleo e água. Contudo, não afetaram o comportamento reológico 

dos sistemas. Analisando os sistemas ricos em água,  

Figura 4.4, a ME com querosene (A1) foi a que apresentou as maiores inclinações nas 

curvas de fluxo em relação aos sistemas com xileno (C1) e com a mistura querosene/xileno 

(B1). Esse comportamento pode ser explicado por o sistema A1 apresentar diâmetro de partícula 

superior aos demais, promovendo uma maior resistência da ME ao escoamento, sendo 

necessária a aplicação de uma tensão de cisalhamento maior, principalmente nas temperaturas 

mais baixas.  
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Figura 4.4 – Curvas de fluxo, em T = 10, 20, 30, 40, 50 e 60oC, para os sistemas ME ricos em 

água: (a) A1; (b) B1; (c) C1. 
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Figura 4.5 – Curvas de fluxo, em T = 10, 20, 30, 40, 50 e 60oC, para os sistemas ME ricos em 

óleo: (a) A2; (b) B2; (c) Querosene. 
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O sistema C1, Figura 4.4(c), apresentou uma tensão de cisalhamento máxima, em torno 

de 5 Pa, valor abaixo dos encontrados para os demais sistemas ME ricos em água (A1 e B1) e 

próximo dos encontrados para os sistemas ricos em óleo. Esse comportamento pode ser 

explicado por esse sistema conter gotículas de menor dimensão, facilitando a orientação do 

fluxo e reduzindo a tensão de cisalhamento necessária para atingir uma determinada taxa de 

escoamento. Os resultados demonstram que houve, na composição estudada, uma melhor 

interação entre o xileno e os demais constituintes do sistema, do que quando o querosene ou a 

mistura querosene/xileno constituiu a fase óleo. Contudo, o mesmo não é observado no sistema 

rico em óleo, já que o sistema C2 foi bifásico. Dentre os sistemas ricos em óleo, Figura 4.5, as 

ME com querosene (A2) também apresentaram as maiores inclinações nas curvas de fluxo, 

também pelo fato de o diâmetro de partícula ser maior.  

Os resultados dos cálculos de regressão para o ajuste do modelo para os sistemas ME e 

para o querosene são apresentados na Tabela 4.3. O modelo Newtoniano apresentou um ajuste 

R2 ≥ 0,97 e baixos desvios médios. Portanto, a observação das curvas de fluxo e os resultados 

da regressão, comprovou-se que o modelo Newtoniano é capaz de descrever o comportamento 

reológico dos sistemas ME estudados, bem como do querosene, nas condições empregadas. 

O efeito da redução de temperatura na viscosidade, através da inclinação da curva de 

fluxo, foi mais pronunciado nos sistemas ME O/A do que nos A/O, principalmente nas 

temperaturas mais baixas. Esse efeito é mostrado no gráfico da viscosidade dinâmica em função 

da temperatura, Figura 4.6. 

Figura 4.6 – Curvas de viscosidade versus temperatura para os sistemas ME e querosene. 
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Tabela 4.3 – Parâmetros reológicos para o modelo de Newton para os sistemas ME e 

querosene sem parafina. 

   Modelo de Newton 

Sistema Composição (% m/m) T (oC) μ (Pa.s) R2 P (%) 

A1 

[C+T] = 25 
60 0,0045 0,97 2,81 

50 0,0085 0,99 2,71 

FA = 70 
40 0,0117 0,99 4,71 

30 0,0174 0,99 5,18 

FO = 5 (Querosene) 
20 0,0276 0,99 1,46 

10 0,0510 0,99 1,24 

B1 

[C+T] = 25 
60 0,0029 0,97 5,26 

50 0,0062 0,99 3,12 

FA = 70 
40 0,0124 0,99 7,41 

30 0,0166 0,99 6,61 

FO = 5 (Querosene/Xileno) 
20 0,0206 0,99 5,24 

10 0,0296 0,99 3,81 

C1 

[C+T] = 25 
60 0,0037 0,99 4,82 

50 0,0051 0,99 3,13 

FA = 70 
40 0,0073 0,99 0,93 

30 0,0089 0,99 1,44 

FO = 5 (Xileno) 
20 0,0108 0,99 1,66 

10 0,0148 0,99 1,14 

A2 

[C+T] = 25 
60 0,0023 0,99 6,22 

50 0,0023 0,99 4,66 

FA = 5 
40 0,0026 0,99 3,83 

30 0,0030 0,99 5,18 

FO = 70 (Querosene) 
20 0,0040 0,99 2,68 

10 0,0055 0,99 2,44 

B2 

[C+T] = 25 
60 0,0013 0,99 4,90 

50 0,0013 0,99 7,76 

FA = 5 
40 0,0018 0,99 4,97 

30 0,0021 0,99 4,70 

FO = 70 (Querosene/Xileno) 
20 0,0025 0,99 4,07 

10 0,0030 0,99 3,08 

 

Querosene 

30 0,0014 0,99 1,31 

20 0,0017 0,99 1,56 

10 0,0018 0,99 2,26 
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Assim, observa-se que os valores de viscosidade dos sistemas ME A/O e O/A são 

próximos nas temperaturas mais elevadas, e aumentam consideravelmente ao alcançar as 

temperaturas mais baixas (Figura 4.6). Isso ocorre porque, o elevado percentual de água nesses 

sistemas, com a proximidade da temperatura de congelamento da água, inicia a formação de 

estruturas que causam maior resistência ao fluxo. Já para o querosene, a temperatura pouco 

influenciou na viscosidade.  

A viscosidade dos sistemas A2 e B2 foram bem próximas. O mesmo não ocorreu para os 

sistemas A1, B1 e C1. Dessa maneira, observou-se que o efeito da natureza da fase óleo na 

viscosidade teve um efeito maior nos sistemas ME O/A do que A/O, explicado pela maior 

diferença entre os tamanhos de partícula dos sistemas ricos em água. 

4.3.3 – Reologia dos sistemas ME com parafina 

As curvas de fluxo em função da temperatura, obtidas para os sistemas ME e para o solvente 

querosene, ambos com parafina, estão apresentados nos gráficos da Figura 4.7 e Figura 4.8. 

Analisando as curvas plotadas nos gráficos da Figura 4.7, pode-se perceber um indicativo 

de comportamento linear da tensão em função da taxa de cisalhamento, na faixa de temperatura 

analisada. No gráfico da Figura 4.7 (c), o sistema C1 apresentou uma tensão de cisalhamento 

máxima em torno de 4 Pa, valor bem abaixo dos encontrados para os sistemas ME e semelhante 

ao querosene. Os sistemas A2, B2 e querosene (Figura 4.8), em 30 oC, 20 oC e 10oC, 

apresentaram visivelmente uma tensão inicial de escoamento. Já nas temperaturas a partir de 

40oC, esses sistemas apresentaram curvas bem próximas, com pouca influência da temperatura 

na reologia e com um comportamento típico de fluido Newtoniano. 

É evidente que ocorre precipitação de parafina nas temperaturas de 10oC, 20 oC e 30 oC, 

pois nos sistemas A2 e B2, Figura 4.8, as curvas de tensão versus taxa apresentam 

comportamento Binghamiano, comprovando o aparecimento dos cristais de parafina. Outra 

observação mostra que as ME à base de óleo são menos eficientes na solubilização das 

parafinas, Figura 4.8 (a) e (b). 
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Figura 4.7 – Curvas de fluxo, em T = 10, 20, 30, 40, 50 e 60oC, para os sistemas ME com 5% m/m 

de parafina: (a) A1; (b) B1; (c) C1. 
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Figura 4.8 – Curvas de fluxo, em T = 10, 20, 30, 40, 50 e 60oC, para os sistemas ME e querosene 

com 5% m/m de parafina: (a) A2; (b) B2; (c) Querosene. 
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Os resultados dos cálculos de regressão dos modelos reológicos para os sistemas ME com 

parafina são apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Parâmetros reológicos dos modelos de Newton e Bingham dos sistemas ME com 

parafina. 

  Modelo de Newton Modelo de Bingham 

Sistema T(oC) μ (Pa.s) R2 P (%) μp (Pa.s) τ0 (Pa) R2 P (%) 

A1 

60 0,0050 0,97 6,06 0,0047 0,0577 0,99 5,91 

50 0,0123 0,98 9,88 0,0110 0,1288 0,99 1,43 

40 0,0149 0,99 6,18 0,0144 0,1044 0,99 2,72 

30 0,0190 0,99 3,61 0,0186 0,0871 0,99 1,55 

20 0,0273 0,99 3,78 0,0267 0,1185 0,99 1,05 

10 0,0408 0,99 3,53 0,0400 0,1676 0,99 1,77 

B1 

60 0,0049 0,99 3,32 0,0048 0,0159 0,99 1,21 

50 0,0102 0,97 12,47 0,0092 0,2161 0,99 5,21 

40 0,0185 0,99 18,37 0,0172 0,2628 0,99 4,24 

30 0,0250 0,99 8,97 0,0242 0,1664 0,99 3,38 

20 0,0378 0,99 5,91 0,0370 0,1662 0,99 3,19 

10 0,0694 0,99 13,59 0,0654 0,8031 0,99 6,41 

C1 

60 0,0029 0,98 8,19 0,0027 0,0348 0,99 5,03 

50 0,0042 0,99 9,43 0,0039 0,0609 0,99 1,77 

40 0,0053 0,99 4,97 0,0052 0,0211 0,99 2,44 

30 0,0068 0,99 2,81 0,0067 0,0151 0,99 1,33 

20 0,0091 0,99 4,96 0,0088 0,0514 0,99 4,17 

10 0,0129 0,99 7,61 0,0124 0,0984 0,99 5,01 

A2 

60 0,0028 0,99 1,51 0,0028 0,0030 0,99 1,89 

50 0,0029 0,99 1,45 0,0029 0,0067 0,99 3,89 

40 0,0036 0,99 2,16 0,0036 0,0062 0,99 4,20 

30 0,0124 0,67 22,70 0,0084 0,8141 0,97 2,78 

20 0,0234 0,94 17,66 0,0195 0,7854 0,99 2,05 

10 0,0342 0,98 11,80 0,0309 0,6668 0,99 1,59 

B2 

60 0,0017 0,99 2,06 0,0017 0,0021 0,99 2,61 

50 0,0018 0,99 4,43 0,0018 0,0059 0,99 8,24 

40 0,0022 0,99 3,04 0,0023 0,0083 0,99 10,10 

30 0,0070 0,87 19,37 0,0054 0,3278 0,99 2,59 

20 0,0148 0,96 14,60 0,0127 0,4148 0,99 1,63 

10 0,2003 0,98 11,74 0,0184 0,3956 0,99 1,04 

Querosene 

60 0,0012 0,99 3,44 0,0012 0,0066 0,99 9,68 

50 0,0013 0,99 2,89 0,0014 0,0054 0,99 12,32 

40 0,0015 0,99 2,71 0,0016 0,0062 0,99 11,36 

30 0,0033 0,96 14,50 0,0028 0,0904 0,99 2,60 

20 0,0095 0,90 18,43 0.0075 0,3969 0,99 1,29 

10 0,0143 0,91 18,36 0,0115 0,5773 0,99 1,35 
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Ao observar a Tabela 4.4, o modelo de Bingham foi capaz de descrever o comportamento 

reológico dos sistemas A1, B1 e C1 nas temperaturas estudadas, apresentando desvios médios 

menores que o modelo Newtoniano. Já nos sistemas ME que possuem maior quantidade de fase 

oleosa (A2 e B2) e o querosene, o modelo Newtoniano apresentou desvios médios menores 

comparados ao Binghamiano, nas temperaturas a partir de 40oC. Entretanto, esse 

comportamento se inverte para as temperaturas de 30oC, 20oC e 10oC. Isso indica que a 

temperatura na qual os cristais de parafina começam a se formar, a TIAC, deve estar entre 30 e 

40oC. A tensão inicial, verificada nos sistemas com maior percentual de água, pode estar 

relacionada com a presença de cristais no meio. O sistema C1 apresentou, no geral, os menores 

valores de τ0. Os modelos escolhidos para cada temperatura, marcados em negrito na Tabela 

4.4, apresentaram um ajuste R2 ≥ 0,97.  

Vale salientar que, mesmo com R2 muito próximo de 1, a forma da curva de fluxo auxilia 

muito na escolha do melhor modelo. Pode-se observar que mesmo nas curvas onde se tem um 

comportamento Newtoniano, o modelo de Bingham se ajusta bem e apresenta viscosidade igual 

ao de Newton, mostrando assim que o ajuste matemático é uma boa ferramenta, mas não pode 

ser considerada a única no momento no qual se decide que tipo de fluido se está estudando. 

O comportamento da viscosidade em função da taxa de cisalhamento, para cada sistema 

ME e para o querosene, é apresentado na Figura 4.9 e Figura 4.10 . É possível observar a 

tendência do aumento da viscosidade com a diminuição da temperatura. Contudo, o efeito da 

temperatura teve pouca influência na viscosidade do querosene e dos sistemas ME ricos em 

fase oleosa, para T ≥ 40oC. Isso pode ser explicado pela capacidade de tais sistemas manterem 

a parafina solubilizada, enquanto que nos demais sistemas e em temperaturas mais baixas já 

pode haver a presença de partículas de parafina dispersa. 

Dentre os sistemas ME estudados, o sistema C1 foi o que apresentou os menores valores 

de viscosidade nas taxas de cisalhamento mais baixas e de viscosidade plástica, na maioria dos 

casos (Figura 4.7), o que pode ser relacionado com os dados de diâmetro de partículas (Tabela 

4.2). Os sistemas A2 e B2 contendo parafina foram capazes de se manter como fluidos 

Newtonianos, com baixa viscosidade em T ≥ 40oC. 
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Figura 4.9 – Relação da viscosidade em função da taxa de cisalhamento para os sistemas: (a) 

A1; (b) B1; (c) C1. 
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Figura 4.10 – Relação da viscosidade em função da taxa de cisalhamento para os sistemas: (a) 

A2; (b) B2 e (c) Querosene (QP). 
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4.4 – Conclusão 

As principais conclusões alcançadas com a realização do estudo reológico apresentado 

neste capítulo estão destacadas a seguir: 

1. Os sistemas ME estudados apresentaram baixos valores de tamanho de partícula 

e tensão superficial, característicos de microemulsões; 

2.  Os sistemas ME sem parafina exibiram o comportamento de fluido Newtoniano, 

independente da temperatura avaliada, da natureza da fase contínua (óleo ou água) 

e do solvente utilizado; 

3. Os sistemas ME contendo parafina apresentaram comportamento Binghamiano 

e/ou Newtoniano, a depender da temperatura e do tipo de ME, O/A ou A/O;  

4. Dentre os sistemas ME avaliados, o C1 se mostrou com a melhor capacidade de 

bombeamento, com baixas viscosidades e tensão inicial de escoamento. Além de 

conter como fase contínua a água e uma concentração baixa de solvente; 

5. Os sistemas ME apresentam potencial para aplicação na remoção de depósitos 

parafínicos em dutos, contudo tem-se que levar em consideração a temperatura de 

operação e o emprego de altas vazões, com o objetivo de minimizar os efeitos 

viscosos. 
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Nomenclatura 
 

A/O Água em óleo 

ANAD ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Diesel 

ANAQ ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Querosene 

ANAQX ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Querosene-Xileno 

ANAX ALK-L90/n-butanol(butan-1-ol)/Água/Xileno 

C Co-tensoativo 

D Diesel 

F Valor do teste F 

FA Fase água 

FO Fase óleo 

GL Graus de liberdade 

Q Querosene 

QX Querosene-Xileno 

ME Microemulsão 

MED Microemulsão com diesel como componente óleo 

MEQ Microemulsão com querosene como componente óleo 

MEQX 
Microemulsão com a mistura querosene-xileno como 

componentes óleo 

MEX Microemulsão com xileno como componente óleo 

MQ Média quadrática 

O/A Óleo em água 

SQ Soma quadrática 

T Tensoativo 

Tfusão Temperatura de fusão 

TIAC Temperatura de início de aparecimento dos cristais 

WI Winsor I 

WII Winsor II 

WIII Winsor III 

WIV Winsor IV 

X Xileno 

ER Eficiência de remoção, % 

minicial Massa inicial de depósito 

mpós_remoção Massa de depósito residual após o teste de remoção 

t Tempo, h 

V Volume, mL 

  

[ ] Concentração 
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5. Remoção de Depósitos de Parafina 

A indústria do petróleo emprega diversas técnicas na remoção de depósitos parafínicos, 

incluindo remoção mecânica, aquecimento e uso de produtos químicos. Pesquisas continuam 

sendo realizadas com o objetivo de desenvolver métodos mais eficientes, seguros e com a 

melhor relação custo/benefício para aplicação no campo. Neste capítulo, inicialmente, serão 

abordados os aspectos teóricos da deposição de parafinas, os principais métodos de remoção 

desses depósitos e os estudos realizados visando a aplicação de sistemas microemulsionados 

na remoção. Após uma análise da revisão bibliográfica, o objetivo do estudo reportado neste 

capítulo é apresentado, bem como a metodologia empregada na sua realização. Em seguida, 

os resultados são apresentados e analisados. A conclusão deste estudo finaliza o capítulo, 

mostrando as principais contribuições deste trabalho para a área de estudo. 

5.1 – Revisão bibliográfica 

5.1.1 – Deposição parafínica 

A deposição de materiais orgânicos e inorgânicos no interior de tubulações e 

equipamentos, devido ao transporte de petróleo, é um dos principais problemas da indústria 

petrolífero. As parafinas são os principais compostos presentes em depósitos orgânicos. Outras 

substâncias co-depositadas com a parafinas são: os asfaltenos; as resinas; parte do petróleo 

aprisionado no depósito; além de outros materiais inorgânicos, como areia, argilas e resíduos 

de corrosão (Oliveira, 2000). 

As parafinas são alcanos, hidrocarbonetos saturados, nos quais os átomos de carbono e 

hidrogênio estão ligados entre si somente por ligações simples, formando cadeias lineares, 

ramificadas e cíclicas. Um exemplo de molécula de um alcano de cadeia linear é mostrado na 

Figura 5.1 

Figura 5.1 – Molécula de alcano C20H42. 

 

Fonte: Autora. 
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A fórmula química para alcanos é CnH2n+2, sendo n o número de átomos de carbono na 

cadeia. As parafinas de cadeia linear apresentam um ponto de fusão mais elevado do que as de 

cadeia ramificada e cíclicas. A Tabela 5.1 mostra os estados da matéria dos alcanos em função 

do número de carbonos da cadeia e a Tabela 5.2 mostra o ponto de fusão de alguns alcanos de 

cadeia linear. 

Tabela 5.1 – Estados da matéria de alcanos em função do número de carbonos, em 

temperatura ambiente e pressão atmosférica. 

No de Carbonos Estado da matéria 

1 – 4 Gases (metano, etano, propano, butano) 

5 – 19 Líquidos (gasolina, querosene) 

≥ 20 Sólidos (parafinas) 

Tabela 5.2 – Ponto de fusão de n-alcanos. 

Substância Ponto de fusão (oC) 

CH4 -182 

C6H14 - 95 

C20H42 37 

C40H82 81 

C50H102 92 

C70H142 105 

C100H202 115 

Os petróleos chamados parafínicos são caracterizados por conterem uma grande 

quantidade de parafinas que são formadas por moléculas de hidrocarbonetos pesados, em geral 

n-alcanos contendo de 18 a 65 átomos de carbono (Bidmus & Mehrotra, 2009). Somente os n-

alcanos que possuem mais de vinte carbonos na cadeia (ponto de fusão ≥ 37oC) são 

considerados como parafinas que formam depósitos. Neste texto, somente os n-alcanos 

formadores de depósitos serão chamados de parafinas. Testes de laboratório são realizados em 

amostras de petróleos e de depósitos para determinar os tipos e a quantidade de parafinas 

presentes. Essas informações auxiliam na escolha dos tratamentos de inibição e remoção de 

depósitos que podem ser empregados.  

O escoamento do petróleo produzido em plataformas marítimas através de dutos 

submarinos e a produção de petróleos parafínicos em terra apresentam grandes desafios com 

relação às operações de produção e transporte. Nessas operações, a deposição de parafina é um 

problema comumente encontrado e condicionado, principalmente, à diminuição da temperatura 
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do petróleo abaixo do ponto de nuvem ou TIAC (Temperatura do Início de Aparecimento dos 

Cristais) (Huang et al., 2011), como ilustrado na Figura 5.2. 

Figura 5.2 – Processo de deposição parafínica. 

 

Fonte: Autora. 

A ocorrência desse problema provoca a elevação dos custos da operação, devido ao 

aumento dos gastos energéticos de bombeamento, decréscimo da produção, aumento da pressão 

e risco de bloqueio da linha de escoamento.  

Azevedo & Teixeira (2003) fizeram uma revisão crítica dos possíveis mecanismos 

responsáveis pela deposição de parafinas. Esses mecanismos são a difusão molecular, difusão 

Browniana, dispersão por cisalhamento, e a sedimentação gravitacional. A difusão molecular é 

amplamente aceita como o mecanismo de deposição dominante e foi incluída na maioria dos 

modelos apresentados na literatura (Correra et al., 2007; Huang et al., 2011).  

O mecanismo de difusão molecular ocorre devido à existência desse gradiente de 

concentração, pois a baixa concentração de parafina na fase líquida em regiões próximas a 

parede (Temperatura < TIAC) promove a difusão da parafina existente no núcleo do óleo em 

direção à parede da tubulação.  

O trabalho realizado por Valinejad & Nazar (2013) investigou a influência das variáveis 

de operação (temperatura de entrada do óleo, diferença entre a temperatura do óleo e a parede 

da tubulação, vazão de óleo bruto, quantidade de parafina presente no óleo e tempo) na 

deposição de parafinas em tubulações. Os resultados obtidos mostraram que a diferença de 
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temperatura é o parâmetro de maior contribuição na quantidade de parafina depositada e a vazão 

de óleo é o fator que menos influencia na deposição. 

Testes para obter as medidas da quantidade de depósito podem fornecer estes dados sem 

a necessidade de interromper o experimento, através do emprego de técnicas como medidas de 

pressão diferencial e cálculos de transferência de calor. Já nas técnicas que envolvem a pesagem 

da amostra de depósito ou o deslocamento de líquido na tubulação, faz-se necessário 

interromper o teste (Tinsley & Prud’Homme, 2010). 

5.1.2 – Métodos de remoção de depósitos parafínicos 

.5.1.2.1 – Remoção mecânica 

A técnica de pigging consiste na remoção mecânica do depósito parafínico através do 

deslocamento de um “pig” no interior da tubulação (Wang & Huang, 2014). A Figura 5.3 mostra 

a imagem de um tipo de pig de remoção de depósitos. Esse artefato é inserido na tubulação e a 

percorre arrastando a parafina depositada, sendo deslocado pelo próprio petróleo, como 

mostrado na Figura 5.4. 

Figura 5.3 – Pigs de remoção. 

 

Fonte: http://www.hidropig.com.br 

Figura 5.4 – Técnica de pigging para remover depósitos parafínicos em oleodutos. 

 

Fonte: Autora. 

O pigging é uma das técnicas mais comuns empregadas no campo para a remoção de 

depósitos de parafina, entretanto existe o risco de falha na sua utilização. Se esta técnica não 



Capítulo 5 – Remoção de depósitos de parafina  122 

Yanne Katiussy Pereira Gurgel Aum, Maio/2016   

for utilizada de maneira adequada, o pig pode ficar retido no interior da tubulação devido a um 

grande acúmulo de parafina à sua frente. Nos casos mais complexos, a produção é interrompida 

para a substituição da seção de tubulação com a retenção. Estudos tem mostrado que quando a 

quantidade de óleo no depósito diminui e a extensão de depósito acumulado aumenta, maior é 

a força necessária para promover o deslocamento do pig. Uma maior quantidade de óleo no 

depósito aumenta os efeitos de lubrificação resultando na diminuição da resistência ao 

deslocamento do pig (Wang et al., 2008). 

Os Pigs by-pass podem ser utilizados para contornar o problema da retenção. Esse tipo 

de ferramenta permite a passagem de líquido em seu interior quando a pressão diferencial se 

torna muito elevada, movendo o depósito acumulado à sua frente. A frequência do pigging na 

tubulação também deve ser determinada corretamente para reduzir os riscos de retenção do pig 

(Fung et al., 2006). 

.5.1.2.2 – Métodos térmicos 

O custo do isolamento térmico é menor do que promover o aquecimento da tubulação 

para dissolver a parafina na fase líquida do petróleo. Entretanto, o isolamento térmico pode não 

ser suficiente para resolver o problema da deposição parafínica, e um tratamento térmico pode 

ser empregado na remoção do depósito. 

Várias técnicas podem ser utilizadas na remoção de parafinas utilizando o calor. As 

principais técnicas são: aquecimento elétrico da tubulação (direct electrical heating - DHE); 

injeção de petróleo aquecido ou água quente; injeção de vapor. 

No aquecimento elétrico, uma corrente elétrica passa ao longo da parede da tubulação. 

Nesse processo a tubulação se aquece, pois possui resistência elétrica. Esse processo pode ser 

realizado de três maneiras (Roth et al, 2012), mostradas nas Figura 5.5, Figura 5.6, Figura 5.7. 

Figura 5.5 – Aquecimento elétrico em circuito aberto. 

 

Fonte: Roth et al., 2012. 
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A Figura 5.5 mostra o aquecimento elétrico direto na tubulação em circuito aberto. Nesse 

método um cabo elétrico é conectado nas extremidades de uma seção de tubulação para a 

passagem da corrente. Esse método apresenta uma eficiência relativamente baixa e a corrosão 

pode ser um problema. 

Uma segunda possibilidade de aquecimento elétrico direto é o sistema PIP (pipe in pipe) 

ou tubo duplo (Figura 5.6). Nesse sistema, os tubos interno e externo são utilizados como 

condutores elétricos. Um anteparo condutor conecta os dois, permitindo que a corrente elétrica 

atravesse um tubo e retorne pelo outro. Esse método é mais eficiente que o circuito aberto, 

contudo a corrosão pode também ocorrer. 

Figura 5.6 – Aquecimento elétrico direto no sistema PIP. 

 

Fonte: Roth et al., 2012. 

O terceiro método é o PIP centralizado (Figura 5.7). Os tubos interno e externo também 

são utilizados como condutores elétricos, como no sistema PIP anterior, mas numa configuração 

centralizada na seção da linha. Dois anteparos são instalados nas extremidades da seção e a 

fonte elétrica é conectada no ponto médio. Esse sistema é eficiente e uma operação contínua de 

aquecimento é possível, mas os custos envolvidos são elevados. 

Figura 5.7 – Aquecimento elétrico direto no sistema PIP centralizado. 

 

Fonte: Roth et al, 2012. 
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No aquecimento por escoamento de fluidos aquecidos, a circulação de água quente com 

uma configuração PIP é mais comumente utilizada por causa do seu baixo custo (Kang et al., 

2014). Esse sistema atua como um trocador de calor, na configuração de tubos coaxiais. 

Um método alternativo à injeção de substâncias que reagem exotermicamente com o 

depósito parafínico, em casos onde há o bloqueio total da tubulação, é o estudado por Sarmento 

et al. (2004). Eles descobriram que camadas de aço que constituem as tubulações flexíveis 

comerciais podem ser aquecidas por indução e transferir o calor para a parafina no interior da 

tubulação. Os resultados dos experimentos em laboratório e o modelo matemático desenvolvido 

para estimar a eficiência da técnica indicaram que é viável a sua aplicação na remoção de 

depósitos em tubulações submarinas. 

5.1.2.3 – Métodos químicos 

Existem três tipos de produtos químicos utilizados para remover depósitos parafínicos 

em dutos: solventes, dispersantes, reagentes. 

Solventes: na indústria do petróleo é comum a utilização de solventes orgânicos na 

remoção de depósitos parafínicos, por solubilização da parafina sólida. Os solventes mais 

utilizados incluem: querosene, tolueno, xileno e óleo diesel (Al-yaari, 2011).  

Dispersantes: dispersantes são compostos que possuem uma estrutura molecular similar 

aos tensoativos. Uma parte da molécula interage com a parafina depositada e a outra parte 

é solúvel em óleo ou água, dependendo da fase em que a parafina será dispersa (Kang et 

al., 2014). Os dispersantes não solubilizam a parafina, eles atuam na quebra e dispersão 

das partículas de parafina na fase fluida. 

Reagentes: o uso de reagentes químicos capazes de reagir exotermicamente, de forma 

controlada, também é uma técnica de remediação da deposição. A Figura 5.8 ilustra a 

aplicação dessa técnica, na qual os reagentes são injetados no oleoduto e uma reação 

altamente exotérmica ocorre próximo ao depósito, transferindo calor para fundi-lo e 

solubilizá-lo (Nguyen et al., 2001). 
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Figura 5.8 – Técnica de reação química altamente exotérmica para remoção de depósitos de 

parafina. 

 

Fonte: Nguyen et al., 2001 (adaptado). 

Os resultados experimentais dessa técnica indicam que ela é bastante promissora. 

Entretanto, o sucesso da sua aplicação é condicionado ao conhecimento do perfil, espacial e no 

tempo, da espessura do depósito e da fração de parafina no depósito. 

5.1.2.4 – Método biológico 

Os estudos de aplicação de tratamentos biológicos como método de remoção de depósitos 

parafínicos são recentes. Alguns microrganismos são capazes de absorver a parafina e degradá-

la, num processo chamado de biodegradação. O uso de microrganismos pode ajudar no controle 

da deposição através da injeção de uma solução biológica no oleoduto. 

O tratamento biológico tem as vantagens de ser um método ambientalmente seguro, não 

patogênico, não carcinogênico e não inflamável. Experimentos em laboratório têm mostrado 

bons resultados desse método (Rana et al., 2010; Xiao et al., 2012). 

5.1.3 – Microemulsões para aplicação na remoção de depósitos de parafina 

As técnicas de remoção utilizadas atualmente podem apresentar problemas e limitações 

na sua aplicação por causa dos mais diversos cenários encontrados no campo. Isso conduz ao 

uso combinado dessas técnicas no controle da deposição. Estudos mais detalhados são 

necessários na otimização dos métodos de remoção já empregados e no desenvolvimento de 

novas ferramentas e produtos para essa aplicação. 

Os sistemas microemulsionados, devido às suas características de alta estabilidade, 

capacidade de diminuir a tensão interfacial, capacidade de estabilizar dois componentes 

imiscíveis e elevada área interfacial formada entre a fase dispersa e a contínua, se mostram com 

grande potencial de aplicação na solubilização de depósitos parafínicos, visando a remoção da 

parafina depositada no interior de tubulações. 
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De la Salles (2000) propôs a aplicação de microemulsões na solubilização de depósitos 

parafínicos. Apesar de os resultados de solubilidade utilizando microemulsões não terem sido 

superiores à solubilidade do depósito em QAV puro, dois sistemas avaliados na região de 

microemulsão óleo em água (O/A) foram considerados vantajosos em comparação ao QAV 

puro. As vantagens na utilização desses sistemas foram que a fase contínua é a água e a 

concentração de solvente é baixa, apresentando, portanto, um baixo risco de inflamabilidade, 

além de uma baixa toxicidade e custo.  

Gomes (2009) também avaliou a solubilização de parafinas utilizando microemulsões. A 

autora propôs a utilização de uma microemulsão (O/A) em substituição a solventes comerciais, 

devido ao elevado poder de solubilização das microemulsões e utilização de baixas quantidades 

de solvente. Os resultados mostraram que os sistemas microemulsionados estudados são 

capazes de solubilizar os depósitos parafínicos, contudo é necessário obedecer aos limites 

econômicos e operacionais, levando em consideração alguns parâmetros, como: viscosidade, 

ponto de fulgor e de combustão. 

Novos estudos sobre a atuação dos sistemas microemulsionados na remoção de depósitos 

parafínicos ainda são necessários para um melhor entendimento desse processo, tendo em vista 

a escassez de trabalhos voltados para a aplicação nas operações de campo. Portanto, o objetivo 

deste estudo foi avaliar o desempenho de quatro diferentes sistemas microemulsionados ricos 

em água (O/A) na remoção de depósitos de parafina, tentando entender o seu mecanismo de 

atuação e como as condições operacionais afetam a eficiência desses sistemas. 
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5.2 – Metodologia 

A metodologia empregada no estudo de remoção de depósitos parafínicos foi dividida em duas seções. A primeira seção, seção 1, foi 

desenvolvida com o objetivo de avaliar a remoção de depósitos parafínicos por quatro diferentes sistemas ME e por solventes. Na seção 2, a 

metodologia proposta foi aplicada para investigar os efeitos das condições de operação no desempenho de sistemas ME. A Figura 5.9 mostra o 

fluxograma das etapas da seção 1. 

Figura 5.9 – Metodologia aplicada ao estudo de remoção de depósitos parafínicos por microemulsões. 

 

*ER: eficiência de remoção.  

Fonte: Autora.
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Os solventes escolhidos para o estudo de remoção foram os mesmos que constituíram a 

fase óleo dos respectivos sistemas ME avaliados. Na etapa de planejamento experimental da 

seção 1, Figura 5.9, os fatores escolhidos para o estudo foram a concentração de matéria ativa, 

[C+T] e a concentração da fase óleo, [FO], dos sistemas ME. Em seguida, os valores limites do 

domínio de estudo foram fixados e, após a escolha do tipo de planejamento, uma matriz dos 

ensaios experimentais foi gerada para cada sistema ME (ANAQ, ANAX, ANAD, ANAQX). A 

diferença entre cada sistema foi o constituinte da fase óleo: Q: querosene; X: xileno; D: Diesel; 

QX: querosene/xileno (1:1) %m/m. O valor dos fatores dos ensaios experimentais correspondeu 

à composição do sistema ME; portanto, a preparação dos sistemas para os testes de remoção foi 

baseada na matriz de experimentos.  

Os ensaios de remoção foram realizados em uma célula cilíndrica de aço contendo 

parafina depositada nas paredes. O depósito foi obtido após o ensaio de formação. Com os 

resultados obtidos, eficiência de remoção (ER), o desempenho dos sistemas ME foi comparado 

com o dos solventes e entre eles. Através da análise do planejamento experimental, um modelo 

matemático foi obtido pela regressão dos dados, sendo feita uma análise para determinar a 

significância do modelo, que é a capacidade de descrever os dados observados, e a predição, 

capacidade de estimar resultados a partir do modelo para outros pontos do interior do domínio 

de estudo. Assim, sendo os modelos significativos e preditivos, os efeitos dos fatores na 

resposta e o comportamento da resposta no interior do domínio puderam ser obtidos e avaliados. 

Por fim, os resultados obtidos e as análises realizadas nesta seção de estudo puderam fornecer 

as informações necessárias para a escolha da composição e sistema ME para o estudo da seção 

2. A Figura 5.10 mostra o fluxograma das etapas de realização do estudo de desempenho de 

sistemas ME na remoção de depósitos parafínicos em diferentes condições operacionais. 

Na etapa de planejamento experimental, os fatores escolhidos para esse estudo foram: 

tempo de realização do ensaio de remoção t e volume de fluido de remoção V; Em seguida, os 

valores limites do domínio de estudo foram fixados e, após a escolha do tipo de planejamento, 

uma matriz dos ensaios experimentais foi gerada. Os ensaios de remoção foram realizados em 

uma célula cilíndrica de aço contendo parafina depositada nas paredes, obtida com o mesmo 

procedimento da seção 1.  
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Figura 5.10 – Metodologia aplicada no estudo de remoção com ME sob diferentes condições 

operacionais. 

 

Fonte: Autora. 

 



Capítulo 5 – Remoção de depósitos de parafina  130 

Yanne Katiussy Pereira Gurgel Aum, Maio/2016   

Os resultados de eficiência de remoção (ER) permitem avaliar o desempenho e o 

possível mecanismo de atuação na remoção para o sistema ME. Através da análise do 

planejamento, um modelo matemático foi obtido pela regressão dos dados experimentais. Uma 

análise dos dados foi realizada para determinar a significância, predição e ajuste do modelo. 

Assim, sendo os modelos significativos e preditivos, os efeitos dos fatores nas respostas e o 

comportamento das respostas no interior do domínio puderam ser observados e avaliados. Por 

fim, os resultados obtidos e análises realizadas nesta seção de estudo puderam fornecer as 

informações necessárias para a determinação das condições ótimas de operação. Os materiais e 

o detalhamento das etapas das seções 1 e 2 estão presentes nos próximos itens da metodologia. 

5.2.1 – Materiais  

Os produtos químicos utilizados foram:  

 ALK-L90 (Oxiteno); 

 Butan-1-ol P.A. (Anidrol, pureza 98,5%); 

 Xileno P.A. (Vetec, pureza 98,5%); 

 Querosene (Petrobras); 

 Diesel (Petrobras); 

 Água destilada; 

 Parafina BR 140/145 (Petrobras), Tfusão = 62oC. 

 

Os equipamentos utilizados neste estudo estão descritos nos respectivos métodos. 

5.2.2 – Ensaio de formação do depósito de parafina 

A formação do depósito de parafina foi realizada colocando o sistema modelo, composto 

de uma mistura parafina-querosene, na proporção 1:2 (massa:volume), em uma célula de aço 

inox (260 mL). A célula foi então colocada em um banho termostatizado (TE-184, Tecnal), na 

temperatura de 65 oC, durante 30 min, para garantir a total fusão da parafina sólida. Após esse 

período, a célula foi transferida para o equipamento rollover (TE-397, Tecnal), submetida à 

rotação de 300 rpm e temperatura de 30 oC, durante 1 h. 
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5.2.3 – Teste de remoção do depósito de parafina 

O ensaio de remoção consistiu em introduzir o fluido para remoção no interior da célula 

contendo o depósito, obtido na etapa anterior, e submeter a célula a determinadas condições de 

tempo e rotação em um equipamento tipo rollover (TE-397, Tecnal), mostrado na Figura 5.11.  

Figura 5.11 – Equipamento rollover (TE-397, Tecnal) utilizado no teste de remoção de 

depósitos parafínicos. 

 

Fonte: Autora. 

Após o tempo estipulado para remoção, o conteúdo da célula era vertido em um béquer e 

pesado. A eficiência de remoção do depósito foi determinada pela Equação 5.1. 

𝐸𝑅 (%) =
(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝑎𝑝ó𝑠_𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜)

(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)
× 100% (5.1) 

Na qual, 𝐸𝑅 é a eficiência de remoção, em percentual mássico, minicial é a massa do fluido inicial, 

mapós_remoção é a massa do conteúdo vertido da célula após a remoção. 

Diferentes sistemas microemulsionados e condições operacionais, tais como volume, 

tempo e rotação, foram avaliados visando estudar a influência dessas variáveis na remoção de 

depósitos parafínicos. 

5.2.4 – Planejamento experimental da remoção de depósitos parafínicos 

utilizando sistemas microemulsionados 

Um planejamento fatorial 22 com triplicata no ponto central foi aplicado para estudar a 

remoção do depósito parafínico por sistemas microemulsionados (ME). Dentre as variáveis que 
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podem afetar a capacidade de remoção pelos sistemas ME, as variáveis concentração de matéria 

ativa [C+T] e concentração da fase óleo foram investigadas.  

A faixa de composição escolhida para os sistemas microemulsionados se encontram no 

interior do domínio de estudo de concentração do Capítulo 2. A razão C/T foi mantida fixa e 

igual a 0,5. A concentração de óleo foi baixa e próxima ao binário C/T-Água. O valor do range 

para as duas variáveis e seus respectivos níveis estão apresentados na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 – Níveis adotados para as variáveis usadas no planejamento experimental. 

Variáveis Símbolo 

Nível 

Mínimo (-1) 

% m/m 

Ponto central (0) 

% m/m 

Máximo (+1) 

% m/m 

Concentração de matéria ativa [C+T] 20 25 30 

Concentração da fase óleo [FO] 2 6 10 

 

Experimentos do tipo fatorial 2k completo foram realizados em duplicata, com triplicata 

no ponto central para permitir a análise do erro e o ajuste do modelo. Todos os ensaios foram 

realizados aleatoriamente, num total de 11 (2 x 22 + 3). 

O software STATISTICA 13 foi utilizado para a realização dos cálculos estatísticos na 

estimação dos efeitos, erros, análise de variância e na geração de superfícies de resposta. Essa 

ferramenta computacional permitiu a obtenção de modelos empíricos, nos quais a variável 

resposta (eficiência de remoção) é função das duas variáveis estudadas. 

5.2.5 – Planejamento experimental para o estudo do efeito das variáveis tempo e 

volume de ME na remoção de depósitos parafínicos 

Um planejamento fatorial 23 com duplicata no ponto central foi aplicado para estudar o 

efeito de variáveis operacionais na remoção do depósito parafínico. Dentre as variáveis que 

podem afetar a capacidade de remoção, o tempo e o volume de ME foram investigados. 

O sistema microemulsionado com melhor desempenho no teste de remoção variando a 

composição do sistema e fixando essas variáveis, foi utilizado para este estudo. Os valores da 

faixa de estudo para as duas variáveis e seus respectivos níveis estão apresentados na Tabela 

5.4. 
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Tabela 5.4 – Níveis adotados para as variáveis usadas no planejamento experimental do 

estudo do efeito das variáveis operacionais. 

Variáveis Símbolo 

Nível 

Mínimo (-1) Ponto central (0) Máximo (+1) 

Tempo t 1 h 2 h 3 h 

Volume V 100 mL 150 mL 200 mL 

 

Os valores dos níveis para o tempo de teste de remoção foram escolhidos visando avaliar 

se um maior tempo de contato depósito- ME iria aumentar a ER em relação ao teste inicial 

(tempo de teste = 1h). Em relação ao volume de ME utilizado no teste, a escolha dos valores 

levou em consideração a capacidade volumétrica da célula com o depósito em seu interior e 

que uma maior quantidade de volume de ME auxiliaria na solubilização da parafina na ME. 

Experimentos do tipo fatorial 2k completo foram realizados com duplicata no ponto 

central para permitir a análise do erro e do ajuste do modelo. Todos os ensaios foram realizados 

aleatoriamente, num total de 6 (22 + 2). 

Nesta etapa, o software STATISTICA 13 também foi utilizado para a realização dos 

cálculos estatísticos na estimação dos efeitos, erros, análise de variância e geração de 

superfícies de resposta. Essa ferramenta computacional permitiu a obtenção de um modelo 

empírico, no qual a variável resposta (eficiência de remoção) é função das duas variáveis: tempo 

e volume de sistema ME. 
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5.3 – Resultados e Discussão 

A Figura 5.12 mostra a célula utilizada nos ensaios de remoção e o depósito de parafina 

no interior da célula após a etapa de formação. 

Figura 5.12 – (a) Célula de aço utilizada no teste de remoção; (b) Célula de aço aberta com 

parafina. 

(a)      (b) 

  

Fonte: Autora. 

 

O depósito formado na parede da célula de aço apresentou uma espessura uniforme ao 

longo do comprimento da célula, confirmando a boa distribuição do sistema modelo durante o 

resfriamento da célula submetida a rotação. Em condições de campo, o perfil do depósito não 

é uniforme, o que pode levar ao aumento da turbulência do escoamento e maior cisalhamento 

do depósito, facilitando a remoção. Dessa maneira, os ensaios de remoção realizados neste 

trabalho avaliaram o desempenho dos sistemas ME e solventes em condições menos favoráveis 

à remoção. A Tabela 5.5 mostra os resultados de eficiência de remoção (ER) de parafina ao se 

utilizar solventes orgânicos. 

Tabela 5.5 – Eficiência de remoção de parafina pelos solventes orgânicos. 

Solvente ER(%) 

Querosene 48,74 

Xileno 46,85 

Diesel 38,53 

Querosene/Xileno 48,95 
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Os resultados mostram que o querosene, o xileno e a mistura desses apresentaram valores 

próximos de eficiência de remoção, sendo esses valores de eficiência superiores ao do diesel, 

em até 27%. 

5.3.1 – Remoção de parafina por sistemas microemulsionados 

Nesta seção, os resultados de eficiência de remoção são apresentados em itens, 

separadamente para cada sistema microemulsionado. Em cada item, o sistema avaliado é 

comparado aos solventes orgânicos quanto a capacidade de remoção do depósito de parafina. 

5.3.1.1 – Sistema ANAQ 

Os resultados experimentais obtidos com base no planejamento fatorial do teste de 

remoção utilizando o sistema ANAQ são apresentados na Tabela 5.6. 

Tabela 5.6 – Matriz do planejamento fatorial com os valores originais e codificados das 

variáveis e resultados da eficiência de remoção de parafina pelo sistema ANAQ. 

#Ensaio [C+T] [FO] [C+T] (%m/m) [FO] (%m/m) ER(%) 

1 -1 -1 20 2 46,6 

2 -1 1 20 6 31,54 

3 1 -1 30 2 32,51 

4 1 1 30 6 58,76 

5R -1 -1 20 2 47,63 

6R -1 1 20 6 34,4 

7R 1 -1 30 2 28,71 

8R 1 1 30 6 57,67 

9C 0 0 25 4 44,9 

10C 0 0 25 4 43,7 

11C 0 0 25 4 42,72 

R: replicata 

C: ponto central 

 

As eficiências de remoção alcançadas pelo sistema ANAQ ficaram na faixa de 28 a 59%, 

com alguns valores de eficiência semelhantes e até maiores que os solventes orgânicos 

avaliados. 
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Os resultados experimentais obtidos foram utilizados para estimar os efeitos e as 

interações entre as variáveis independentes. A Tabela 5.7 mostra os valores estimados para o 

sistema ANAQ e a Figura 5.13 ostra o diagrama de Pareto para esta análise. 

 

Tabela 5.7 – Efeitos estimados dos fatores e sua interação (em termos de variáveis 

escalonadas) na remoção de parafina pelo sistema ANAQ. As variáveis em negrito 

apresentam resultados significativos estatisticamente. 

Parâmetros Efeito Desvio padrão Valor p 

Média 42,649 0,474 < 0,0001 

[C+T] 4,37 1,111 0,008 

[FO] 6,73 1,111 0,001 

[C+T]*[FO] 20,875 1,111 < 0,0001 

 

 

 

Figura 5.13 – Diagrama de Pareto dos efeitos normalizados da remoção de parafina pelo 

sistema ANAQ. 

 

Analisando os resultados obtidos para o sistema ANAQ, é possível observar que a 

concentração de matéria ativa e de fase óleo, bem como a interação entre essas duas variáveis, 

tem efeitos significantes na eficiência de remoção, todas com efeito positivo na resposta para o 

intervalo de confiança escolhido de 95%. 
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A análise de variância (ANOVA), em conjunto com o teste F, foi realizada para o 

planejamento experimental proposto para validar os modelos empíricos como significativo e/ou 

preditivo. Os resultados dessa análise estão apresentados na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 – ANOVA para o sistema ANAQ. 

Fator 
Soma quadrática 

(SQ) 

Graus de liberdade 

(GL) 

Média quadrática 

(MQ) 
F 

Regressão 1000,311 3 333,437 F1 

Resíduos 20,032 7 2,862 116,515 

Falta de ajuste 5,214 1   

Erro puro 14,819 6   

Total SS 1020,343 10   

R2 0,98    

 

F tabelado (intervalo de 95% de confiança) 

F tabelado F calculado/F tabelado Modelo 

F3,7 = 4,35  26,785 (F1/F3,7 > 5) Significativo e preditivo 

 

O modelo proposto é considerado significativo (F1/F3,7 > 1) e preditivo (F1/F3,7 > 5). Portanto, 

é possível prever resultados no interior do domínio dos fatores estudados sem a necessidade de 

realização de novos experimentos. O modelo polinomial que é capaz de descrever a variável 

resposta foi obtido por regressão linear, com intervalo de confiança de 95% e é mostrado na 

Equação 5.2. O gráfico de valores previstos versus observados é dado na Figura 5.14. 

%ERANAQ = 42,649 (±0,474) +2,185 (±0,556).[C+T] + 3,365 (±0,556).[FO] +  

10,437 (±0,556).[C+T].[FO] 

 

(5.2) 
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Figura 5.14 – Gráfico dos valores observados versus previstos para a eficiência de remoção 

(%ER) do sistema ANAQ. 

 

 

Observando-se a Figura 5.14, percebe-se que, apesar do bom ajuste do modelo aos dados 

(R2 = 0,98), o erro experimental foi relativamente elevado, pois os dados experimentais 

apresentam um distanciamento significativo entre si, impactando na capacidade do modelo em 

descrever o comportamento no domínio. Contudo, é possível ter um indicativo do 

comportamento do sistema para os efeitos [C+T] e [FO] na eficiência de remoção ao analisar 

os gráficos da superfície de resposta e das curvas de nível mostrados na  

Analisando os gráficos da Figura 5.15, observa-se que os melhores valores de eficiência 

são encontrados quando [C+T] e [FO] estão em níveis mais elevados, mostrando que é 

necessária a combinação dos dois para formar a ME com boa capacidade de solubilização da 

parafina. Assim, é possível trabalhar com baixas concentrações de matéria ativa e solvente, 

mantendo a eficiência e reduzindo os custos com produtos químicos, com uma elevada 

concentração de água no sistema ( > 70% m/m). 
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Figura 5.15 – Superfície de resposta e curvas de nível do sistema ANAQ para os efeitos 

[C+T] e [FO] na eficiência de remoção (ER). 
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A análise dos resultados permite concluir que, para a máxima capacidade de remoção, há 

uma dependência entre a [FO] e a [C+T]. O aumento do componente oleoso, sem a adição de 

matéria ativa, promove o aumento do volume da gotícula, de maneira que há uma perda na 

eficiência de remoção em decorrência da menor área interfacial disponível para o contato das 

gotículas de óleo com a parafina. A perda de eficiência também é observada quando se adiciona 

matéria ativa sem elevar a quantidade da fase óleo.  

5.3.1.2 – Sistema ANAX 

A Tabela 5.9 contém os resultados experimentais obtidos com base no planejamento 

fatorial do teste de remoção utilizando o sistema ANAX. 

Tabela 5.9 – Matriz do planejamento fatorial com os valores originais e codificados das 

variáveis e resultados da eficiência de remoção de parafina pelo sistema ANAX. 

#Ensaio [C+T] [FO] [C+T] (%m/m) [FO] (%m/m) ER(%) 

1 -1 -1 20 2 43,23 

2 -1 1 20 6 39,25 

3 1 -1 30 2 23,72 

4 1 1 30 6 34,89 

5R -1 -1 20 2 42,81 

6R -1 1 20 6 39,55 

7R 1 -1 30 2 23,48 

8R 1 1 30 6 34,91 

9C 0 0 25 4 30,76 

10C 0 0 25 4 30,23 

11C 0 0 25 4 30,73 

R: replicata 

C: ponto central 

 

As eficiências de remoção alcançadas pelo sistema ANAX ficaram na faixa de 23 a 44% 

e, em algumas composições, os valores foram próximos aos obtidos quando somente utilizou-

se o xileno. Os resultados experimentais foram utilizados para estimar os efeitos e as interações 

entre os fatores estudados. A Tabela 5.10 mostra os valores estimados para o sistema ANAX e 

a Figura 5.16 mostra o diagrama de Pareto para esta análise. 
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Tabela 5.10 – Efeitos estimados dos fatores e sua interação (em termos de variáveis 

escalonadas) na remoção de parafina pelo sistema ANAX. As variáveis em negrito 

apresentam resultados significativos estatisticamente. 

Parâmetros Efeito Desvio padrão Valor p 

Média 33,96 0,072 <0,0001 

[C+T] -11,96 0,168 <0,0001 

[FO] 3,84 0,168 <0,0001 

[C+T]*[FO] 7,46 0,168 <0,0001 

 

Figura 5.16 – Diagrama de Pareto dos efeitos normalizados da remoção de parafina pelo 

sistema ANAX. 

 
 

Analisando os resultados obtidos para o sistema ANAX, é possível observar que as duas 

variáveis estudadas, bem como a interação entre essas variáveis, têm efeitos significativos na 

eficiência de remoção. Entretanto, é notório que a [C+T] atuou de forma a reduzir a eficiência 

de remoção, sendo essa a variável de maior influência na resposta. Contudo, quando [C+T] 

interage com [FO], interação [C+T][FO], há um efeito positivo na eficiência de remoção, com 

atuação mais pronunciada dessa interação do que somente [FO]. 

A análise de variância (ANOVA), em conjunto com o teste F, foi realizada para o 

planejamento experimental para o sistema ANAX, com o objetivo de validar os modelos 

empíricos como significativo e/ou preditivo. Os resultados dessa análise estão apresentados na 

Tabela 5.11. 
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Tabela 5.11 – ANOVA para o sistema ANAX. 

Fator 
Soma quadrática 

(SQ) 

Graus de liberdade 

(GL) 

Média quadrática 

(MQ) 
F 

Regressão 426,878 3 142,293 F1 

Resíduos 47,651 7 6,807 20,903 

Falta de ajuste 47,312 1 47,312 F2 

Erro puro 0,339 6 0,057 836,225 

Total SS 474,529 10   

R2 0,899    

 

F tabelado (95% de confiança) F calculado/F tabelado Modelo 

F3,7 = 4,35  4,805 (F1/F3,7 > 1) Significativo  

F1,6 = 5,99  139,603 (F2/F1,6 ≥ 1) Não Preditivo 

F tabelado (90% de confiança) F calculado/F tabelado Modelo 

F3,7 = 3,07  6,8 (F1/F3,7 > 5) Significativo e preditivo 

 

 O modelo proposto foi considerado significativo (F1/F3,7 > 1), mas não preditivo (F2/F1,6 

≥ 1) quando o intervalo de confiança escolhido foi de 95%. Contudo, ao se escolher o intervalo 

de confiança de 90%, o modelo foi considerado significativo e preditivo (F1/F3,7 > 5). Portanto, 

nessa faixa de confiança de 90%, é possível prever resultados no interior do domínio dos fatores 

estudados sem a necessidade de realização de novos experimentos. O modelo polinomial que é 

capaz de descrever o comportamento da variável resposta foi obtido por regressão linear, com 

intervalo de confiança de 90%, e é mostrado na Equação 5.3. 

%ERANAX = 33,96 (±0,072) – 5,98 (±0,084).[C+T] + 1,92 (±0,084).[FO] +  

3,73 (±0,084).[C+T].[FO] 

 

(5.3) 

Os erros experimentais para este sistema foram menores, fato observado na Figura 5.17 

pela proximidade entre a maioria dos pontos. O valor do ajuste R2 = 0,899 mostra-se 

representado na Figura 5.17 por alguns pontos apresentarem um distanciamento significativo 

em relação à linha reta, na qual teria-se o ajuste ideal do modelo. O gráfico da superfície de 

resposta e as curvas de nível para os efeitos [C+T] e [FO] na eficiência de remoção, quando da 

utilização do sistema ANAX, são mostrados na Figura 5.18.  
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Figura 5.17 – Gráfico dos valores observados versus previstos para a eficiência de remoção 

(ER) do sistema ANAX. 

 

Figura 5.18 – Superfície de resposta e curvas de nível do sistema ANAX para os efeitos 

[C+T] e [FO] na eficiência de remoção (ER). 
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Analisando os gráficos da Figura 5.18, observa-se que os melhores resultados obtidos 

foram para os menores valores de [C+T] e [FO]. Assim, é possível evitar custos desnecessários 

com estes produtos químicos através da utilização de baixas concentrações de matéria ativa e 

solvente.  

Os anéis benzênicos do xileno fazem com que este seja um dos principais solventes 

industriais, inclusive nas operações de remoção de parafina. Um ponto importante é que, apesar 

de o xileno possuir elevado poder de solubilização, os sistemas ME com xileno apresentaram 

percentuais de remoção inferiores aos sistemas ME com querosene, indicando que houve um 

maior sinergismo entre o querosene e os componentes da microemulsão e, consecutivamente, 

que a gotícula do sistema com querosene tem maior poder de solubilização. Em contrapartida, 

o xileno não tem seu efeito melhorado com a ME, fato que indica uma competição entre a ME 

e o xileno na solubilização da parafina, observado também por uma maior redução na eficiência 

em relação à utilização do solvente puro.  

5.3.1.3 – Sistema ANAD 

A Tabela 5.12 contém os resultados experimentais obtidos com base no planejamento 

fatorial do teste de remoção utilizando o sistema ANAD. 

Tabela 5.12 – Matriz do planejamento fatorial com os valores originais e codificados das 

variáveis e resultados da eficiência de remoção de parafina pelo sistema ANAD. 

#Ensaio [C+T] [FO] [C+T] (%m/m) [FO] (%m/m) ER(%) 

1 -1 -1 20 2 30,1 

2 -1 1 20 6 38,32 

3 1 -1 30 2 29,28 

4 1 1 30 6 41,58 

5R -1 -1 20 2 29,5 

6R -1 1 20 6 38,72 

7R 1 -1 30 2 29,04 

8R 1 1 30 6 42,6 

9C 0 0 25 4 32 

10C 0 0 25 4 32,8 

11C 0 0 25 4 32,5 

R: replicata 

C: ponto central 
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As eficiências de remoção alcançadas pelo sistema ANAD ficaram na faixa de 29 a 43%, 

mesma faixa encontrada para o sistema ANAX e, em algumas composições, as eficiências 

obtidas foram superiores ao diesel. Os resultados experimentais foram utilizados para estimar 

os efeitos e as interações entre as variáveis independentes. A Tabela 5.13 mostra os valores 

estimados para o sistema ANAD e a Figura 5.19 mostra o diagrama de Pareto para esta análise. 

Tabela 5.13 – Efeitos estimados dos fatores e sua interação (em termos de variáveis 

escalonadas) na remoção de parafina pelo sistema ANAD. As variáveis em negrito 

apresentam resultados significativos estatisticamente. 

Parâmetros Efeito Desvio padrão Valor p 

Média 34,222 0,131 <0,0001 

[C+T] 1,465 0,308 0,003 

[FO] 10,825 0,308 <0,0001 

[C+T]*[FO] 2,105 0,308 <0,0001 

 

Analisando os resultados obtidos para o sistema ANAD, é possível observar que as duas 

variáveis estudadas, bem como a interação entre essas variáveis, têm efeitos significantes na 

eficiência de remoção. Entretanto, é notório que a [FO] foi a variável de maior influência na 

resposta, atuando no aumento da eficiência de remoção. A interação [C+T][FO] e [C+T] 

apresentaram efeitos de intensidade semelhantes e favoráveis à remoção. 

Figura 5.19 – Diagrama de Pareto dos efeitos normalizados da remoção de parafina pelo 

sistema ANAD. 
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A análise de variância (ANOVA), em conjunto com o teste F, foi realizada para o 

planejamento experimental para validar o modelo proposto como significativo e/ou preditivo. 

Os resultados dessa análise estão apresentados na Tabela 5.14. 

Tabela 5.14 – ANOVA para o sistema ANAD. 

Fator 
Soma 

quadrática (SQ) 

Graus de liberdade 

(GL) 

Média 

quadrática (MQ) 
F 

Regressão 247,516 3 82,505 F1 

Resíduos 14,330 7 2,047 40,302 

Falta de ajuste 13,195 1   

Erro puro 1,136 6   

Total SS 261,846 10   

R2 0,945    

 

F tabelado (intervalo de 95% de confiança) 

F tabelado F calculado/F tabelado Modelo 

F3,7 = 4,35  9,265 (F1/F3,7 > 5) Significativo e preditivo 

 

O modelo proposto é considerado significativo (F1/F3,7 > 1) e preditivo (F1/F3,7 > 5). 

Portanto, é possível prever resultados no interior do domínio dos fatores estudados sem a 

necessidade de realização de novos experimentos. O modelo polinomial capaz de descrever a 

variável resposta foi obtido por regressão linear, com intervalo de confiança de 95% e é 

mostrado na Equação 5.4. O gráfico de valores previstos versus observados é apresentado na 

Figura 5.20. 

%ERANAD = 34,222 (±0,131) +0,732 (±0,154).[C+T] + 5,412 (±0,154).[FO] +  

1,052 (±0,154).[C+T].[FO] 

 

(5.4) 

O valor do ajuste R2 = 0,945 mostra-se representado na Figura 5.20 por alguns pontos 

apresentarem um distanciamento significativo em relação à linha reta, na qual teria-se o ajuste 

ideal do modelo. Observa-se também um erro experimental considerável, pois alguns dados 

experimentais apresentam um distanciamento significativo entre si. Contudo, é possível ter um 

indicativo do comportamento do sistema para os efeitos [C+T] e [FO] na eficiência de remoção 

ao analisar os gráficos da superfície de resposta e das curvas de nível mostrados na Figura 5.21. 

.  
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Figura 5.20 – Gráfico dos valores observados versus previstos para a eficiência de remoção 

(%ER) do sistema ANAD. 

 

 

Figura 5.21 – Superfície de resposta e curvas de nível do sistema ANAD para os efeitos 

[C+T] e [FO] na eficiência de remoção (ER). 
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Os gráficos da Figura 5.21 mostram que os maiores valores de eficiência são obtidos para 

as maiores concentrações de fase óleo, com menor influência da [C+T], como mostrado no 

diagrama de Pareto.  

Os sistemas ME com diesel apresentaram percentuais de remoção semelhantes aos 

sistemas ME com xileno, mostrando que: (i) a competição com a ME pela solubilização da 

parafina não tem efeito negativo no seu desempenho; (ii) que apesar de o diesel ter sido o 

solvente com a menor eficiência de remoção, a gotícula do sistema com diesel tem maior 

incremento no poder de solubilização do que com xileno, contudo não com a mesma sinergia 

solvente-componentes da ME observada para o sistema ANAQ. 

5.3.1.4 – Sistema ANAQX 

A Tabela 5.15 contém os resultados experimentais obtidos com base no planejamento 

fatorial do teste de remoção utilizando o sistema ANAQX. 

Tabela 5.15 – Matriz do planejamento fatorial com os valores originais e codificados das 

variáveis e resultados da eficiência de remoção de parafina pelo sistema ANAQX. 

#Ensaio [C+T] [FO] [C+T] (%m/m) [FO] (%m/m) ER(%) 

1 -1 -1 20 2 41,19 

2 -1 1 20 6 38,6 

3 1 -1 30 2 30,95 

4 1 1 30 6 45 

5R -1 -1 20 2 41,33 

6R -1 1 20 6 38,86 

7R 1 -1 30 2 30,83 

8R 1 1 30 6 45,02 

9C 0 0 25 4 37,64 

10C 0 0 25 4 37,6 

11C 0 0 25 4 37,62 

R: replicata 

C: ponto central 

As eficiências de remoção alcançadas pelo sistema ANAQX ficaram na faixa de 30 a 45% 

e, em algumas composições, os valores foram próximos ao obtido quando somente da utilização 

da mistura querosene/xileno (1:1). Os resultados experimentais obtidos foram utilizados para 

estimar os efeitos e as interações entre as variáveis independentes. A Tabela 5.16 mostra os 
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valores estimados para o sistema ANAQX e a Figura 5.22 mostra o diagrama de Pareto para 

esta análise. 

Tabela 5.16 – Efeitos estimados dos fatores e sua interação (em termos de variáveis 

escalonadas) na remoção de parafina pelo sistema ANAQX. As variáveis em negrito 

apresentam resultados significativos estatisticamente. 

Parâmetros Efeito Desvio padrão Valor p 

Média 38,604 0,028 <0,0001 

[C+T] -2,045 0,066 <0,0001 

[FO] 5,795 0,066 <0,0001 

[C+T]*[FO] 8,325 0,066 <0,0001 

Figura 5.22 – Diagrama de Pareto dos efeitos normalizados da remoção de parafina pelo 

sistema ANAQX. 

 

Analisando os resultados obtidos para o sistema ANAQX, é possível observar que as duas 

variáveis estudadas, bem como a interação entre essas variáveis, têm efeitos significativos na 

eficiência de remoção. A interação [C+T][FO] apresentou a maior atuação no aumento da 

eficiência, mostrando que apesar de o aumento de [C+T] atuar de forma negativa na remoção, 

ao agir em conjunto com [FO] há uma inversão nesse efeito negativo e, ainda mais, o supera. 

Os resultados da análise de variância (ANOVA), em conjunto com o teste F, para validar 

os modelos obtidos estão apresentados na Tabela 5.17. 
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Tabela 5.17 – ANOVA para o sistema ANAQX. 

Fator 
Soma quadrática 

(SQ) 

Graus de liberdade 

(GL) 

Média quadrática 

(MQ) 
F 

Regressão 214,139 3 71,38 F1 

Resíduos 4,043 7 0,577 123,589 

Falta de ajuste 3,991 1   

Erro puro 0,052 6   

Total SS 218,182 10   

R2 0,981    

 

F tabelado (intervalo de 95% de confiança) 

F tabelado F calculado/F tabelado Modelo 

F3,7 = 4,35  28,411 (F1/F3,7 > 5) Significativo e preditivo 

 

O modelo proposto foi considerado significativo e preditivo (F1/F3,7 > 5). Portanto, nessa 

faixa de confiança de 95%, é possível prever resultados no interior do domínio dos fatores 

estudados. O modelo polinomial capaz de descrever a variável resposta obtido por regressão 

linear, com intervalo de confiança de 95%, como mostrado na Equação 5.5. 

%ERANAQX = 38,604 (±0,028) – 1,022 (±0,033).[C+T] + 2,897 (±0,033).[FO] +  

4,162 (±0,033).[C+T].[FO] 

 

(5.5) 

Figura 5.23 – Gráfico dos valores observados versus previstos para a eficiência de remoção 

(ER) do sistema ANAQX. 
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No geral, os erros experimentais para este sistema foram pequenos, fato observado na 

Figura 5.23 pela proximidade entre a maioria dos pontos. Somente um ponto apresentou um 

distanciamento significativo em relação à linha reta, mostrando o porquê do elevado valor do 

ajuste de ajuste encontrado, R2 = 0,981. O gráfico da superfície de resposta e as curvas de nível 

para os efeitos [C+T] e [FO] na eficiência de remoção, quando da utilização do sistema 

ANAQX, são mostrados na Figura 5.24. 

 

Figura 5.24 – Superfície de resposta e curvas de nível do sistema ANAQX para os efeitos 

[C+T] e [FO] na eficiência de remoção. 
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Observando os gráficos da Figura 5.24, percebe-se que os maiores valores de eficiência 

são obtidos para as maiores concentrações de matéria ativa e de fase óleo. Contudo, ao diminuir 

a concentração de fase óleo mantendo [C+T] constante, desde que em concentrações mais 

elevadas, a eficiência cai para os seus menores valores. Já quando [C+T] é baixa, [FO] tem 

pouca influência na resposta, sendo possível obter valores de eficiência próximos ao de 

concentrações mais elevadas de [C+T] e [FO]. 

Os resultados para os sistemas com a mistura querosene/xileno também mostram uma 

influência predominante do efeito combinado entre a concentração de óleo e a concentração de 

[C+T], com uma maior influência do aumento do componente óleo. O percentual de remoção, 

contudo teve valores inferiores ao sistema ANAQ e valores ligeiramente superiores que os 

sistemas ANAX, mostrando que a mistura Q/X não gera sinergia, mas melhora a eficiência do 

sistema com xileno puro. 

5.3.2 – Mecanismo de atuação dos sistemas microemulsionados na remoção do 

depósito parafínico 

Os sistemas microemulsionados estudados são do tipo óleo em água, ou seja, a fase 

contínua do sistema é composta por água. Contudo, verificaram-se bons percentuais de 

remoção, fato justificado por haver o contato da gotícula de microemulsão com a parafina 

depositada, que inicia o processo de transferência de massa da superfície do depósito para o 

interior da gotícula. Esse mecanismo proposto é responsável pela solubilização de compostos 

apolares por um sistema predominantemente aquoso. 

Assim, as etapas envolvidas no tratamento de remoção de depósito parafínico por 

sistemas ME podem ser descritas como segue: 

1. Verificação do depósito formado no interior do duto, Figura 5.25; 

Figura 5.25 – Representação de camadas de parafina depositadas no duto. 

 

Fonte: Autora. 
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2. Injeção do sistema microemulsionado do tipo O/A no duto, Figura 5.26; 

Figura 5.26 – Representação do bombeio do sistema microemulsionado do tipo O/A no duto. 

 

Fonte: Autora. 

3. Atuação do sistema ME O/A no duto, Figura 5.27; 

3.1. O escoamento do sistema ME no interior do duto promove o cisalhamento 

da parafina aderida na superfície (t1); 

3.2. Interação gotícula de ME superfície do depósito: 

(i) interação das gotículas de ME com o desprendimento das camadas 

superficiais (t2); 

(ii) difusão da parafina em direção ao seio da fase óleo, estabilizada pelo 

filme de tensoativo e co-tensoativo (t3); 

(iii)  encapsulamento da parafina no interior das gotículas de ME (t4). 

4. O fluido é removido da tubulação, com elevada concentração de parafina 

confinada nas gotículas de ME e parafina suspensa que as gotículas não 

conseguiram encapsular, Figura 5.27. 
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Figura 5.27 – Representação do processo de encapsulamento da parafina pelo sistema microemulsionado: (t1) bombeio do tratamento de remoção, 

focando na aproximação da gotícula de ME em direção ao depósito; (t2) interação da gotícula com a parafina e solubilização das camadas 

superficiais; (t3) difusão da parafina para o seio da fase óleo; (t4) condição final do tratamento, ilustrando a parafina encapsulada nas gotículas de 

microemulsão. 

 

Fonte: Autora. 
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5.3.3 – Efeito das condições operacionais na remoção de parafina por sistemas 

microemulsionados 

O sistema ANAQ, por ter apresentado os melhores resultados de eficiência de remoção 

dentre os sistemas avaliados, foi utilizado neste estudo. A composição da ME escolhida e a 

eficiência de remoção média obtida são apresentadas na Tabela 5.18. 

Tabela 5.18 – Composição da ME utilizada no estudo do efeito das condições 

operacionais na remoção de parafina e resultado da ER para t = 1h e V = 100 mL. 

[C+T] (%m/m) [FO] (%m/m) [FA] (%m/m) ERmédia(%) 

20 2 78 47,11 

A escolha desta composição justifica-se por ter apresentado uma capacidade de remoção 

bem semelhante ao solvente puro (querosene), sendo a ME com o menor percentual de produtos 

químicos (matéria ativa + solvente), evitando custos desnecessários com o aumento da 

concentração desse produtos. Os detalhes do planejamento fatorial do teste de remoção com 

variação das condições operacionais são mostrados na Tabela 5.19. 

Tabela 5.19 – Matriz do planejamento fatorial com os valores originais e codificados das 

variáveis independentes e resultados da eficiência de remoção (ER) pela ME. 

#Ensaio t V t (h) V (mL) ER(%) 

1 -1 -1 1 100 47,27 

2 1 -1 3 100 66,78 

3 -1 1 1 200 26,89 

4 1 1 3 200 49,42 

5 0 0 2 150 47,51 

6 0 0 2 150 47,80 

 

As eficiências de remoção alcançadas pela ME ficaram na faixa de 26 a 67%. Ao se 

comparar esses valores ao apresentado na Tabela 5.18, percebe-se que as condições de tempo 

de operação e volume de ME influenciam na remoção do depósito parafínico. Esses resultados 

foram utilizados para estimar os efeitos e as interações entre as variáveis independentes. A 

Tabela 5.20 mostra os valores estimados para os efeitos dos fatores e a Figura 5.28 mostra o 

diagrama de Pareto para esta análise. 
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Tabela 5.20 – Efeitos estimados dos fatores e sua interação (em termos de variáveis 

escalonadas) na remoção de parafina pelo sistema ME. As variáveis em negrito apresentam 

resultados significativos estatisticamente. 

Parâmetros Efeito Desvio padrão Valor p 

Média 47,614 0,083 0,001 

Tempo t 21,024 0,205 0,006 

Volume V -18,869 0,205 0,007 

t*V 1,508 0,205 0,086 

 

 

Figura 5.28 – Diagrama de Pareto dos efeitos normalizados da remoção de parafina pela ME. 

 

Analisando os resultados obtidos para o sistema ME, é possível observar que o tempo e 

o volume de ME apresentam efeitos significativos, e contrários, na eficiência de remoção, para 

o intervalo de confiança escolhido de 95%. O aumento no tempo de realização do teste 

incrementou a ER, enquanto que o aumento do volume de sistema ME teve efeito negativo. A 

intensidade desses efeitos foram relativamente próximos, repercutindo no efeito não 

significativo da interação entre essas duas variáveis na ER. 

A análise de variância (ANOVA), em conjunto com o teste F, foi realizada para o 

planejamento experimental proposto, para validar o modelo empírico como significativo e/ou 

preditivo. Os resultados dessa análise estão apresentados na Tabela 5.21. 
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Tabela 5.21 – ANOVA para o sistema ME variando o tempo e volume de ME. 

Fator 
Soma quadrática 

(SQ) 

Graus de liberdade 

(GL) 

Média quadrática 

(MQ) 
F 

Regressão 800,346 3 266,782 F1 

Resíduos 0,047 2 0,024 11352,427 

Falta de ajuste 0,005 1   

Erro puro 0,042 1   

Total SS 800,393 5   

R2 0,99    

 

F tabelado (intervalo de 95% de confiança) 

F tabelado F calculado/F tabelado Modelo 

F3,2 = 19,16  592,507 (F1/F3,2 > 5) Significativo e preditivo 

 

O modelo proposto é considerado significativo e preditivo (F1/F3,2 > 5). Portanto, é 

possível prever resultados no interior do domínio dos fatores estudados sem a necessidade de 

realização de novos experimentos. O modelo polinomial que é capaz descrever a variável 

resposta obtido por regressão linear, com intervalo de confiança de 95%, é mostrado na Equação 

5.6. O gráfico de valores previstos versus observados é dado na Figura 5.29. 

%ER t,V  = 47,614 (±0,084) +10,512 (±0,102).t – 9,434 (±0,102).V +  

0,754 (±0,102).t.V 

 

(5.6) 

Figura 5.29 – Gráfico dos valores observados versus previstos para a eficiência de remoção 

(%ER) do sistema ME, com variação do tempo de ensaio e volume de ME. 
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O erro experimental desses testes de remoção foi pequeno, observado na Figura 5.29 pela 

proximidade entre os pontos. Os dados experimentais estão próximos à linha reta, 

caracterizando o ajuste do modelo obtido, evidenciado pelo valor de R2 = 0,99, além do fato de 

o modelo ser capaz de prever os valores observados. 

O gráfico da superfície de resposta e das curvas de nível para os efeitos do tempo t e 

volume de ME V na eficiência de remoção são mostrados na Figura 5.30. 

Figura 5.30 – Superfície de resposta e curvas de nível do sistema ME para os efeitos do t e V 

na eficiência de remoção (ER). 
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Os gráficos da Figura 5.30 mostram que os maiores valores de eficiência são alcançados 

quando se aumenta o tempo de contato fluido (ME) – parafina, pois, além de submeter o 

depósito ao cisalhamento da ME por mais tempo, é possível solubilizar uma maior quantidade 

de parafina na ME. Contudo, o aumento no volume de sistema ME utilizado, em vez de 

aumentar a remoção do depósito, por mais fluido estar disponível para solubilização, resultou 

na redução da remoção. Esse comportamento é explicado pelo teste ser em batelada, pois como 

a capacidade da célula é de 250 mL (sem depósito) o preenchimento com um volume próximo 

à sua capacidade dificulta a movimentação do fluido em seu interior, reduzindo o cisalhamento 

do depósito. 
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5.4 – Conclusão 

De maneira geral, a eficiência de remoção apresenta uma dependência tanto da 

concentração de matéria ativa, quanto da concentração do componente oleoso. Observou-se, 

também a influência da natureza do componente oleoso na capacidade de remoção da 

microemulsão, sendo o ANAQ, com querosene na fase óleo, o sistema que apresentou o melhor 

desempenho de remoção para as condições estudadas. 

Mesmo a influência da [FO] tendo sido mais significativa, na maioria dos sistemas, os 

resultados mostraram que níveis de eficiência de remoção satisfatórios podem ser obtidos com 

baixas concentrações de fase óleo e menores concentrações de tensoativo. 

As condições operacionais mostraram que a capacidade de remoção do depósito de 

parafina pela ME acontece pelo cisalhamento da superfície e pela solubilização da parafina, 

sendo o tempo um fator importante no desempenho dos sistemas ME.  

 Os resultados obtidos neste trabalho são de grande importância para a indústria do 

petróleo, pois confirmam que a aplicação de sistemas microemulsionados permite a obtenção 

de bons percentuais de remoção de depósitos parafínicos, com baixas concentrações de 

solvente. Isto permite que o fluido utilizado em operações de remoção tenha menor potencial 

de impacto ambiental, sem haver perda significativa na eficiência de remoção, além de ser um 

sistema mais seguro para se trabalhar em temperaturas mais elevadas, quando utilizado em 

conjunto com o método térmico, por apresentar menor inflamabilidade, devido à grande 

proporção de água no sistema microemulsionado.  
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6. Conclusão Geral 

Os estudos realizados neste trabalho investigaram a habilidade de sistemas 

microemulsionados O/A removerem depósitos parafínicos em dutos. Os resultados obtidos e 

analisados permitem concluir que: 

1. Os componentes químicos utilizados favoreceram, predominantemente, a formação de 

microemulsões O/A, com baixos valores de tamanho de partícula, tensão superficial e 

comportamento de fluido Newtoniano. 

2. Os sistemas ME avaliados apresentam elevada capacidade de interação com a parafina, 

promovendo uma grande área de contato para a transferência de massa de parafina da 

superfície do depósito em direção ao seio do sistema, através do amplo espalhamento 

na superfície parafínica. 

3. Sistemas ME O/A com parafina apresentam boa capacidade de bombeamento devido 

aos baixos valores de viscosidade e de tensão inicial de escoamento, apesar do grande 

percentual de água no sistema. Contudo, deve-se levar em conta o efeito da temperatura 

na operação. 

4. Os sistemas ME O/A apresentam boa eficiência de remoção, em alguns casos superiores 

aos dos solventes puros, apesar do elevado percentual de água. O sistema ANAQ 

apresentou o melhor desempenho de remoção de depósito de parafina, na temperatura 

de 30oC, inclusive na menor concentração de matéria ativa e maior concentração de 

água. 

5. Essa e as demais propriedades exibidas pelos sistemas ME O/A estudados mostram que 

esses sistemas são uma alternativa concreta na remoção de depósitos parafínicos, com 

menor risco ambiental, inflamabilidade e custo que os sistemas convencionais utilizados 

na indústria. 
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