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RESUMO: Os reservatórios de petróleo possuem, na época da sua descoberta, uma 

energia inicial, chamada de energia primária. Quando a energia natural do reservatório não é 

mais suficiente para fazer com que o óleo escoe para os poços, ainda há um grande volume de 

óleo retido no reservatório. Portanto, para que esse volume consiga ser produzido, é 

necessário a aplicação de métodos visando aumentar a produtividade do campo. Esses 

métodos são denominados Métodos de Recuperação Avançada de Petróleo (IOR). Existem 

duas classes de métodos de recuperação: convencionais e especiais. A utilização de 

tensoativos e seus sistemas se enquadram na classe de métodos químicos de recuperação 

avançada, sendo considerada uma boa alternativa dentre os métodos atualmente aplicados. Os 

processos de produção de petróleo e gás geram grandes volumes de resíduos líquidos, águas 

residuaisou água produzida, que contêm vários componentes orgânicos e inorgânicos, e a sua 

descarga sem tratamento pode poluir o solo e as águas da superfície e do subsolo. Este 

trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade da utilização da água produzida como fase 

aquosa de sistemas microemulsionados e sua aplicação na recuperação avançada de petróleo 

em um reservatório carbonático. Foram obtidos diferentes sistemas microemulsionados com e 

sem água produzida e realizadas as suas caracterizações (reologia, tensão superficial e 

densidade). A rocha carbonática utilizada foi caracterizada por microscopia eletrônica de 

varredura, fluorescência de raios-X, difração de raios-X e termogravimetria. Para os ensaios 

de recuperação foram utilizados microemulsões diretas e bicontínuas, variando a fase aquosa 

entre água produzida sintética e água de torneira e o volume de microemulsão injetada. Os 

resultados obtidos apresentaram frações recuperadas de óleo in place em torno de 90%, 

permitindo concluir que o uso da água produzida como fase aquosa da microemulsão 

promoveu uma recuperação eficiente no reservatório estudado.  

 

Palavras-chave: recuperação avançada de petróleo, água produzida, rocha carbonática, microemulsão. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

STUDY OF MICROEMULSIONATED SYSTEMS USING 

PRODUCED WATER IN ENHANCED OIL RECOVERY 

 

Oil reservoirs have at the time of its discovery an initial energy, called primary energy. When 

the natural energy of the reservoir is no longer enough to cause the oil to flow into the wells, 

there is still a large volume of oil retained in it. Therefore, for this volume reaches the surface, 

the application of supplementary methods is necessary to increase the productivity of the 

field. These methods are called Improved Oil Recovery (IOR). There are two classes of 

methods: conventional and special recovery. The use of surfactants and their systems are 

classified as advanced recovery methods, being considered an efficient alternative among the 

methods currently applied. The production of oil and gas generate large volumes of liquid 

waste, wastewater or produced water, containing various organic and inorganic components, 

and the discharge of untreated water can pollute the soil, the surface and subsoil waters. This 

work aims to evaluate the viability of the use of produced water as the aqueous phase of 

microemulsion systems and its application in enhanced oil recovery in carbonates reservoirs. 

Different microemulsionated systems were obtained with and without produced water and 

their characterizations (rheology, surface tension and density) were made. The carbonate rock 

used was characterized by scanning electron microscopy, x-ray fluorescence, x-ray diffraction 

and thermogravimetry. The recovery tests were carried using two points of microemulsion 

(direct and bicontinuous micelles), changing the aqueous phase between synthetic produced 

water and water, and the microemulsion volume injected. The obtained results showed 

recoveries of oil in place around 90%, allowing the conclusion that the use of produced water 

as the aqueous phase of microemulsion promoted an efficient oil recovery for this reservoir. 

 

Keywords: enhanced oil recovery, produced water, carbonate rock, microemulsion. 
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1. Introdução 

 

Os reservatórios de petróleo possuem, na época da sua descoberta, uma energia inicial, 

chamada de energia primária. Ao longo da exploração desse reservatório, essa energia tende a 

se dissipar devido à descompressão dos fluidos do reservatório e às forças viscosas e capilares 

presentes no meio poroso, que oferecem resistência ao escoamento em direção aos poços de 

produção (THOMAS et al., 2001). Geralmente, quando a energia natural do reservatório não é 

mais suficiente para fazer com que o óleo escoe para os poços, ainda há um grande volume de 

óleo retido no mesmo. Portanto, para que esse volume seja produzido é necessário a aplicação 

de métodos visando aumentar a produtividade do poço, denominados de Métodos de 

Recuperação. Existem duas classes de métodos de recuperação: os convencionais e os 

especiais. Os métodos convencionais possuem elevada aplicabilidade e menor custo em 

comparação com os especiais, por isso são mais utilizados; um exemplo deste método é a 

injeção de fluidos, como a água ou gás, para aumentar a pressão interna dos reservatórios. Os 

métodos especiais são utilizados quando os métodos de recuperação convencionais não são 

eficientes, geralmente são considerados de alto custo e de complexa aplicação, e são divididos 

em três classes: térmicos, miscíveis e químicos (ARAÚJO, 2003).  

Dentre os métodos de recuperação avançada será abordado, neste trabalho, a injeção 

de sistemas microemulsionados, que é um método químico de recuperação. A aplicação de 

sistemas microemulsionados na recuperação avançada de petróleo tem sido estudada como 

uma nova alternativa quando as técnicas convencionais não são satisfatórias e ainda existe 

uma elevada quantidade de óleo remanescente. As microemulsões são isotrópicas, 

transparentes, termodinamicamente estáveis, são formadas geralmente por um tensoativo, um 

álcool, óleo e água. Devido às suas características particulares, como a baixa tensão 

interfacial, gotículas de tamanho micrométrico e boa capacidade de solubilização, vêm sendo 

aplicadas em vários ramos da indústria, que vai desde a petrolífera até a farmacêutica e 

cosmética (DUNGAN; SOLANS; KUNEIDA, 1997; SHINODA; LINDMAN, 1987). 

O petróleo e o gás natural são de grande importância na civilização moderna. No 

entanto, como a maioria das atividades petrolíferas, os processos de produção de petróleo e 

gás geram grandes volumes de resíduos líquidos. As águas residuais ou água produzida dos 

campos de petróleo contêm vários componentes orgânicos e inorgânicos, e a sua descarga sem 
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tratamento pode poluir águas da superfície e do subsolo, como também os solos 

(FAKHRU’L-RAZI et al., 2009). 

A injeção da água produzida é uma alternativa para o gerenciamento de águas adotada 

pelas companhias de petróleo, a qual apresenta ganhos econômicos e ambientais 

significativos, mas dependendo da sua composição pode causar danos ao poço. Atualmente, 

há uma tendência entre as empresas produtoras de petróleo em relação a não descartar 

resíduos no meio ambiente, promovendo a injeção de toda a água produzida no próprio 

reservatório produtor (PREDA; FILHO; BORBA, 2008). 

Aliada à necessidade da recuperação, tem-se a necessidade do tratamento e 

aproveitamento dos resíduos gerados pela indústria petrolífera. Com isso, este trabalho visa o 

aproveitamento da água produzida na composição de sistemas microemulsionados visando a 

sua aplicação na recuperação avançada de petróleo, tratando-se de uma proposta inovadora 

uma vez que não existem trabalhos na literatura. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS TEÓRICOS E ESTADO DA 

ARTE 

 



Aspectos Teóricos e Estado da Arte  18 

Dissertação de Mestrado                                                                     Marcell Santana de Deus 

 

 

2. Aspectos Teóricos e Estado da Arte 

Neste capitulo são apresentados os aspectos teóricos referentes aos fluidos e rocha-

reservatório utilizados, abordando as respectivas definições e principais propriedades 

relacionadas com o objetivo principal deste trabalho, além no levantamento referente aos 

conceitos e aplicações, como também do estado da arte na área de atuação do trabalho, que 

serviram de fundamentação para o seu desenvolvimento. 

 

2.1. Aspectos gerais sobre o petróleo 

 

2.1.1. Introdução 

O petróleo é uma mistura de compostos considerada como uma das maiores fontes 

energéticas do mundo. Para países em desenvolvimento, no qual está incluso o Brasil, a 

manutenção de uma elevada produção de petróleo é crucial para que o mesmo continue em 

desenvolvimento. A partir disso, pode-se concluir que é importante não só encontrar e 

explorar mais reservatórios como também explorar àqueles que já estão "maduros". Daí vem a 

importância do desenvolvimento de processos que viabilizem uma melhor remoção do óleo 

contido nos reservatórios, já que atualmente só se consegue produzir em média 30% do óleo 

contido nos reservatórios (THOMAS et al., 2001). 

 

2.1.2. Petróleo 

O petróleo é uma mistura de compostos orgânicos e inorgânicos que pode ser 

encontrado no estado sólido, líquido ou gasoso, dependendo das pressões e temperaturas em 

que se encontre. Dos hidrocarbonetos identificados no petróleo, existem três grupos que 

aparecem com maior frequência, são eles (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006): 

 Parafina: neste grupo encontram-se os alcanos lineares ou ramificados de formula 

geral CnH2n+2. 

 Olefinas: nessa classe os hidrocarbonetos mais encontrados são os alcenos de 

formula geral CnH2n. 
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 Hidrocarbonetos aromáticos: podem ser citados neste grupo o benzeno, o tolueno 

e o naftaleno. 

O petróleo é comumente classificado de acordo com a sua densidade relativa (γ) a 

60ºF e 14,7 psi, através de um índice adimensional chamado de ºAPI (American Petroleum 

Institute). Quanto maior a densidade do petróleo, menor será o seu grau API, ou mais pesado 

será o petróleo, segundo a equação (2.1): 

 

º𝐴𝑃𝐼 =
145,5

𝛾(60℉)
− 131,5                                                                                            (2.1) 

 

A partir do valor obtido da equação (2.1) classificam-se os óleos da seguinte forma  

(SZKLO, 2005): 

 Petróleos Leves: massa específica inferior a 870 kg/m
3
 ou °API superior a 31,1; 

 Petróleos Médios: massa específica entre 870 kg/m3 – 920 kg/m3 ou °API entre 31,1 

- 22,3; 

 Petróleos Pesados: massa específica entre 920 kg/m3 – 1000 kg/m3 ou °API entre 

22,3 - 10,0; 

 Petróleos Extrapesados: massa específica superior a 1000 kg/m3 ou °API inferior a 

10,0. 

2.1.3. Rocha-reservatório 

Após a geração e a migração do petróleo, ele eventualmente se acumula em uma rocha 

chamada de reservatório. As rochas-reservatório são geralmente compostas de grãos ligados 

uns aos outros por um material chamado cimento, além da matriz que é um material muito 

fino que fica entre os grãos (THOMAS et al., 2001). 

A maioria dos depósitos comerciais de petróleo ocorre em reservatórios formados por 

rochas sedimentares clásticas e não clásticas, principalmente por arenitos e calcários. Mas 

vários outros tipos de rochas podem apresentar características adequadas para serem 

reservatórios desde que apresentem espaços vazios no seu interior, de maneira que possa 

acumular petróleo (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 
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2.1.3.1. Rochas carbonáticas 

 

As rochas carbonáticas podem ser os calcários, as dolomitas e as intermediárias entre 

os dois. Nos reservatórios desse tipo de rocha a porosidade está localizada, provavelmente, 

tanto lateral como verticalmente dentro de uma camada e seus poros podem ser muito maiores 

que os de arenito, o que dá a rocha uma grande permeabilidade.  

A porosidade em uma rocha carbonática pode ser primária ou secundária, onde a 

primária é resultante da deposição original da rocha e a secundária é devido a processos de 

solução, dolomitização e fraturamento. Quase sempre a porosidade nesse tipo de rocha é 

secundária (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

Dentre todos os reservatórios de petróleo, os de rochas carbonáticas contém mais de 

50% das reservas de petróleo convencionais conhecidas do mundo, nas quais mais de 20% 

dos suprimentos mundiais é de petróleo pesado e tipos relacionados. Além disso, é importante 

perceber que mais de 40% da produção diária mundial de petróleo é produzido a partir de 

reservatórios carbonáticos naturalmente fraturados, que são na sua maioria maduros 

(AHMADI; SHADIZADEH, 2013). 

 

2.1.4. Água produzida 

A água produzida é o maior volume de líquido de descarte gerado durante a produção 

de óleo e gás, corresponde à de água da formação (água presente naturalmente no 

reservatório, água de injeção (água anteriormente injetada no reservatório) e/ou água 

condensada (no caso de alguma produção de gás). 

Depois da extração do óleo a água produzida é separada e tratada antes do descarte 

para águas de superfícies (mares, rios, lagos, etc.) ou para terra (lagoas de evaporação). A 

água produzida também pode ser injetada tanto no reservatório produtor, buscando aumentar a 

recuperação de hidrocarbonetos, como em uma formação apropriada para descarte. O volume 

de água produzida normalmente aumenta ao longo da recuperação de óleo e gás de um campo 

produtor. 

Em 2013 para cada tonelada de hidrocarboneto produzido foram geradas 

aproximadamente 1,6 toneladas de água produzida. E para cada tonelada de hidrocarbonetos, 

uma tonelada de água produzida foi reinjetada e 0,6 toneladas foram descartadas na 

superfície(IOGP, 2014). 
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2.2. Propriedades da rocha e dos fluidos que influenciam na 

recuperação de petróleo 

Dentre as propriedades que influenciam na recuperação de petróleo destacam-se 

principalmente as que são inerentes à rocha-reservatório e aos fluidos que são extraídos ou 

injetados. Essas propriedades constituem-se em fatores decisivos para o estudo do 

comportamento de reservatórios de petróleo, portanto devem merecer uma atenção especial 

(ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). Das propriedades das rochas, deu-se ênfase à 

porosidade, saturação de fluidos e permeabilidade, das propriedades dos fluidos foram 

enfatizadas a massa específica e a viscosidade, mostrando os modelos reológicos utilizados. 

 

2.2.1. Porosidade 

A porosidade é a relação entre o volume de vazios de uma rocha e o volume total da 

mesma, como está apresentado na equação 2.2. É de fundamental importância já que 

representa a capacidade de armazenamento de fluidos no interior da rocha (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2006). 

 

∅ =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
                                                                                                                               (2.2)  

 

Onde: 

Ø – Porosidade; 

Vp – Volume de vazios; 

Vt– Volume total. 

 

Consideram-se a existência de dois tipos de porosidades, a absoluta e a efetiva. A 

porosidade absoluta é a razão entre o volume de todos os espaços vazios, conectados entre si 

ou não, e o volume total da rocha. Esse tipo de porosidade provê pouca utilidade para a 

caracterização de um reservatório, já que os poros que não são conectados a outros poros, não 

contribuem no volume de hidrocarbonetos produzido. A porosidade de maior importância é a 

porosidade efetiva, que é a relação dos espaços vazios da rocha que estão conectados entre si 



Aspectos Teóricos e Estado da Arte  22 

Dissertação de Mestrado                                                                     Marcell Santana de Deus 

 

e o volume total desta, pois representa o volume ocupado pelos fluidos que podem ser 

removidos do volume poroso (MOHAGHEGH et al., 1996; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 

2006; SANTOS, 2009). 

Para a maioria dos meios porosos naturais, a porosidade está entre 0,10 e 0,40, 

entretanto, em algumas ocasiões, valores fora dessa faixa já foram observados (LAKE, 1989).  

 

2.2.2. Permeabilidade 

A permeabilidade é uma propriedade tão importante quanto à porosidade. Mesmo 

quando uma rocha contém uma grande quantidade de volumes porosos e nesse volume existe 

petróleo ou gás, não é garantido que esses hidrocarbonetos possam ser extraídos. Para retirar 

esses fluidos de dentro da formação rochosa é necessário que a rocha permita o fluxo de 

fluidos através dela. A permeabilidade de um meio poroso é uma medida de sua capacidade 

de se deixar atravessar por fluidos, ou seja, é uma medida da condutividade de fluidos de um 

material (LAKE, 1989; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006;THOMAS et al., 2001). 

A equação para calcular o deslocamento de fluidos em meios porosos foi desenvolvida 

por Henry D’arcy. Esta equação mostra a permeabilidade “k”, em função da viscosidade do 

fluido “µ”, do comprimento “L” e da área da seção transversal “A” do meio poroso, como 

também da vazão “q” e da diferença de pressão “Δp”, como mostra a equação 2.3. 

 

𝑞 =
𝑘𝐴∆𝑝

𝜇𝐿
                                                                                                                                  (2.3) 

A equação de Darcy, aqui apresentada, é válida para um sistema de fluxo linear e 

permanente, um fluido incompressível e meio poroso homogêneo (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006). 

Quando existe apenas um único fluido saturando a rocha a permeabilidade é 

considerada absoluta. Mas, uma rocha reservatório geralmente contém dois ou mais fluidos, 

fazendo com que a permeabilidade absoluta não seja suficiente para determinar a facilidade 

com que determinado fluido se move no meio poroso. Neste caso, a permeabilidade é 

chamada efetiva para o fluido considerado (THOMAS et al., 2001). A permeabilidade efetiva 

é dada pela equação 2.4 (VALE, 2009). 
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𝑘𝑓 =
𝜇𝑓𝐿𝑞𝑓

𝐴∆𝑝
                                                                                                                               (2.4) 

 

Onde:  

kf–Permeabilidade efetiva do fluido;  

µf–Viscosidade do fluido;  

L – Comprimento do meio poroso; 

A– Área da seção transversal do fluxo; 

qf– Vazão do fluido deslocado. 

 

A permeabilidade média  �̅� do meio poroso será o somatório das permeabilidades 

efetivas “ki” multiplicada pelas respectivas áreas de seções transversais dos fluxos “Ai”, 

dividida pela área total “At”, como descrito na equação 2.5 (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 

2006). 

 

�̅� =  
∑ 𝑘𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐴𝑡
                                                                                                                          (2.5) 

 

Há ainda a permeabilidade relativa, que é resultado de uma normalização, onde é 

obtida pela divisão dos valores de permeabilidade efetiva, para o óleo (𝑘𝑜) e para a água (𝑘𝑤), 

por um mesmo valor de permeabilidade (𝑘) escolhida como base. O valor da normalização 

mais utilizado como base é a permeabilidade absoluta. As equações 2.6 e 2.7 mostram as 

permeabilidades relativas ao óleo (𝑘𝑟𝑜) e à água (𝑘𝑟𝑤) respectivamente. 

 

𝑘𝑟𝑜 =
𝑘𝑜

𝑘
                                                                                                                               (2.6) 

 

𝑘𝑟𝑤 =
𝑘𝑤

𝑘
                                                                                                                               (2.7) 
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2.2.3. Saturação de fluidos 

Os poros de uma rocha reservatório contém água e hidrocarbonetos, portanto o valor 

do volume poroso não é suficiente para se estabelecer as quantidades de hidrocarbonetos 

presentes nas formações. Para a determinação dessa quantidade é necessário estabelecer que 

frações do volume poroso são ocupadas por cada fluido. A fração do volume poroso de uma 

formação rochosa ocupada por um determinado fluido é denominada de saturação. O volume 

de vazios de um material poroso pode estar ocupado por um líquido e um gás ou até mesmos 

dois ou três líquidos imiscíveis. O conhecimento do tipo e da quantidade de cada fluido 

existente no meio poroso determina o valor econômico de um determinado reservatório. A 

saturação de um fluido “Sf” é calculada como sendo a razão entre o volume de poros ocupado 

pelo fluido “Vf” e o volume poroso “Vp”, de acordo com a equação 2.8 (CRAFT; HAWKINS; 

TERRY, 1991; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006;THOMAS et al., 2001). 

 

𝑆𝑓 =
𝑉𝑓

𝑉𝑝
                                                                                                                                    (2.8)  

 

A soma das saturações de todos os fluidos que compõem todo o volume poroso deve 

ser igual a 1, assim para um reservatório que contém água, gás e óleo deve-se seguir a 

equação 2.9. 

 

𝑆𝑤 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑜 = 1                                                                                                                   (2.9) 

 

Onde: 

Sw – Saturação da água; 

Sg – Saturação do gás; 

So – Saturação do óleo. 

 

2.2.4. Massa específica 

A massa específica de uma substância é definida como a sua massa contida em uma 

unidade de volume. Esta propriedade é normalmente utilizada para caracterizar a massa de um 

sistema fluido. A equação 2.10 descreve a definição de massa específica. 
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𝜌 =
𝑚

𝑉
                                                                                                                                (2.10) 

 

Onde: 

ρ –Massa específica; 

m–massa da substância; 

V– Volume que a substância ocupa. 

 

Os diversos fluidos podem apresentar massas específicas bastante distintas. 

Normalmente, a massa específica dos líquidos é pouco sensível às variações de pressão e de 

temperatura, já nos gases é fortemente influenciada tanto pela temperatura quanto pela 

pressão (MUNSON; YOUNG; OKIISHI, 2004). 

 

2.2.5. Viscosidade 

A massa específica e o peso específico são propriedades que indicam o “peso” de um 

fluido. Essas propriedades não são suficientes para caracterizar o comportamento dos fluidos, 

porque dois fluidos distintos podem apresentar massas específicas iguais e terem 

comportamentos muito diferentes quando escoam. Assim, é necessária alguma propriedade 

adicional que descreva a “fluidez” das substâncias, chamada de viscosidade. A viscosidade é 

função da tensão de cisalhamento e da taxa de deformação por cisalhamento (FOX; 

MCDONALD, 1998; MUNSON; YOUNG; OKIISHI, 2004). 

Os fluidos chamados de newtonianos possuem a tensão de cisalhamento diretamente 

proporcional à taxa de cisalhamento, obedecendo à relação mostrada na equação 2.11, 

chamada de lei de Newton (FOX; MCDONALD, 1998). 

 

𝜏 =   𝜇(𝛾)                                                                                                                       (2.11) 

Onde:  

τ–tensão de cisalhamento; 

µ–viscosidade absoluta; 

γ–taxa de cisalhamento. 
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Existem ainda fluidos os quais a relação entre a taxa e a tensão de cisalhamento não é 

constante, estes são denominados fluidos não-Newtonianos. A classificação desses fluidos é 

feita conforme o aspecto da curva de fluxo e o modelo matemático de melhor ajuste. A Figura 

2.1 ilustra diferentes tipos de comportamentos reológicos para os fluidos não newtonianos. 

Figura 2.1 - Tensão de cisalhamento em função da taxa de deformação por cisalhamento para diversos 

tipos de fluidos. 

  

Fonte:  (FOX; MCDONALD, 1998) 

 

Algumas relações empíricas têm sido propostas para modelar a relação entre a tensão e 

a taxa de cisalhamento. Elas podem ser representadas, para muitas aplicações da engenharia, 

pelos modelos de Bingham, Ostwald de Waale e Herschel-Buckley. (FOX; MCDONALD, 

1998).  

 

2.2.5.1. Modelo de Bingham 

 

No modelo de Bingham, o fluido precisa da aplicação de tensão mínima “τl”, 

chamada de tensão de limite de escoamento, para que ocorra uma deformação cisalhante 

inicial. Para valores de tensão inferior a tensão limite, os fluidos binghamianos, 

teoricamente, se comportam como se fossem sólidos. O comportamento apresentado pelos 

fluidos classificados como plásticos de Bingham é representado pela equação 2.12, onde 

“μpl” é a viscosidade plástica(MACHADO, 2002). 
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  𝜏 = 𝜇𝑝𝑙 ∙ 𝛾 + 𝜏𝑙       para        𝜏 > 𝜏𝑙                                                                                          (2.12) 

    𝛾 = 0                      para        𝜏 ≤  𝜏𝑙  

 

Esse fluido tem a viscosidade plástica e o limite de escoamento como seus 

parâmetros reológicos, portanto a viscosidade aparente para esse modelo é função da taxa 

de cisalhamento, como é descrita na Equação 2.13 (SOUZA, 2013). 

 

𝜇𝑎 =  𝜇𝑝𝑙 +
𝜏𝑙

𝛾
                                                                                                                (2.13) 

 

2.2.5.2. Modelo de Ostwald de Waale 

 

O modelo de Ostwald de Waale, também conhecido como Lei da Potência, obedece a 

Equação 2.14. 

 

𝜏 = 𝐾 ∙ (𝛾)𝑛                                                                                                                        (2.14) 

 

Onde: 

K – índice de consistência; 

n–índice de comportamento do fluido. 

Quando o valor de n é igual a 1, essa equação se iguala à lei de Newton com K = μ. 

Sendo assim, para esse modelo, quanto mais o valor de “n” se afasta de 1 maior será o desvio 

do comportamento de um fluido newtoniano. Os fluidos com valores de “n” entre zero e um 

são denominados como pseudoplásticos. Para os valores de “n” maiores que um, os fluidos 

são identificados como fluidos dilatantes. Grande parte dos fluidos não-newtonianos têm 

comportamento de um fluido pseudoplástico, porém os fluidos dilatantes são difíceis de ser 

encontrados (MACHADO, 2002). 

 

2.2.5.3. Modelo de Herschel-Bulkley 

 

Os fluidos que se ajustam bem ao modelo de Herschel-Bulkley, conhecido como 

fluido de potência de escoamento ou fluido de potência modificado, também necessitam de 

uma tensão inicial, neste caso chamada de tensão residual “τ0”, para começar a escoar, como 



Aspectos Teóricos e Estado da Arte  28 

Dissertação de Mestrado                                                                     Marcell Santana de Deus 

 

acontece com os plásticos de Bingham, mas a relação entre a taxa de cisalhamento e a taxa de 

deformação por cisalhamento não é linear. Esta relação é dependente do expoente n, como no 

modelo de Ostwald de Waale. A equação 2.15 descreve o modelo de Herschel-Bulkley. 

 

𝜏 = 𝐾 ∙ 𝛾𝑛 +  𝜏0            para𝜏 > 𝜏0                                                                                              (2.15) 

 𝛾 = 0                              para𝜏 ≤ 𝜏0   

 

2.2.6. Mobilidade e razão de mobilidade 

Para se estudar o deslocamento de um fluído por outro, onde ambos são imiscíveis, é 

comum definir dois parâmetros dos quais são dependentes o desempenho do processo de 

injeção: as mobilidades dos fluidos e a razão de mobilidades (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006). 

A mobilidade “λi” pode ser definida como a relação entre a permeabilidade efetiva a 

esse fluido “ki” e a sua viscosidade “µi”, nas condições do reservatório. Em um reservatório 

que contenha três fluidos, óleo, água e gás, a mobilidade para cada um deles está demonstrada 

nas equações 2.16, 2.17 e 2.18, respectivamente (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006; 

TEIXEIRA, 2012). 

 

𝜆𝑜 =
𝑘 𝑜
𝜇𝑜

                                                                                                                                 (2.16) 

𝜆𝑤 =
𝑘𝑤

𝜇𝑤
                                                                                                                                 (2.17) 

𝜆𝑔 =
𝑘𝑔

𝜇𝑔
                                                                                                                                   (2.18) 

 

A razão de mobilidade “M” é a razão entre a mobilidade do fluido deslocante e a 

mobilidade do fluido deslocado. Esse parâmetro é de grande importância para qualquer 

processo de deslocamento, pois para altos valores de razão de mobilidade, obtêm-se menores 

eficiências de varrido do óleo, já que a mobilidade do fluido injetado sendo maior acarretará 

em caminhos preferenciais (fingers). Para o caso de em um reservatório, onde o fluido 
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deslocado é o óleo e o fluido injetado/deslocante é a água, a razão de mobilidade é dada na 

equação 2.19 (PINTO, 2009; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006;SOUZA, 2013). 

 

𝑀 =
𝜆𝑤

𝜆𝑜
=  

𝑘𝑤

𝜇𝑤

𝑘𝑜

𝜇𝑜

                                                                                                                                 (2.19) 

 

2.3. Eficiência de deslocamento 

Em um processo de recuperação de petróleo é de grande importância a eficácia com 

que o óleo é deslocado no meio poroso. A eficiência global de deslocamento de petróleo em 

uma formação rochosa é definida como sendo o produto entre a eficiência de deslocamento 

macroscópica e microscópica, como mostra a equação 2.20 (GREEN; WILLHITE, 1998). 

 

𝐸 = 𝐸𝑑. 𝐸𝑣                                                                                                                                       (2.20) 

 

Onde: 

E– eficiência de deslocamento global; 

Ed– eficiência microscópica de deslocamento; 

Ev– eficiência macroscópica ou eficiência volumétrica de deslocamento. 

 

A eficiência macroscópica ou volumétrica de deslocamento é determinada através da 

relação entre o volume que foi ocupado pelo fluido deslocante e o volume total da malha, 

equação 2.21.Essa eficiência representa a eficácia do fluido injetado em contato com o 

reservatório de petróleo em sentido volumétrico, sendo assim uma medida efetiva da forma 

como o fluido varre a rocha, e também representa a eficácia que o fluido deslocante consegue 

mover o óleo em direção aos poços de produção (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006; 

SOUZA, 2013). 

 

𝐸𝑣 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑙ℎ𝑎
                                                                   (2.21) 

 

A eficiência de deslocamento microscópico está relacionada à mobilidade do óleo em 

escala do tamanho de poro. Essa eficiência mede a efetividade com que o fluido deslocante 
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movimenta o óleo nos pontos onde o fluido de injeção entra em contato com o óleo. A 

eficiência de deslocamento é definida matematicamente na equação 2.22 (GREEN; 

WILLHITE, 1998). 

 

𝐸𝑑 =
𝑆𝑜𝑖 − 𝑆𝑜𝑟

𝑆𝑜𝑖
                                                                                                                                 (2.22) 

 

Onde: 

Soi– saturação inicial do óleo; 

Sor– saturação de óleo residual na região de contato com o fluido deslocante. 

 

2.4. Métodos de recuperação 

Os métodos de recuperação (Figura 2.2) são quase tão antigos quanto a indústria do 

petróleo e têm como principal objetivo interferir nas características do reservatório de maneira 

que aumente a recuperação do petróleo, já que o reservatório favorece a retenção do mesmo. 

São utilizados apenas quando a energia natural do reservatório não seja mais suficiente para 

uma produção economicamente viável de um poço. 

Os métodos de recuperação suplementar foram classificados em métodos 

convencionais e métodos especiais de recuperação, sendo estes também conhecidos como 

métodos de recuperação avançada de petróleo. Nos métodos convencionais de recuperação 

são geralmente usados a injeção de água e o processo imiscível de injeção de gás, no Brasil o 

mais utilizado é a injeção de água. Os métodos especiais de recuperação incluem, entre 

outros, a injeção miscível de gás, a injeção de vapor, a injeção de polímeros, a injeção de 

tensoativos e a combustão in situ (THOMAS et al., 2001). 
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Figura 2.2 Métodos de recuperação de petróleo. 

 

Fonte: Autor 

 

2.4.1. Métodos convencionais de recuperação 

Quando se injeta um fluido em um reservatório com a finalidade única de elevar a 

pressão para deslocar o óleo para fora dos poros da rocha, isto é, buscando-se um 

comportamento puramente mecânico, tem-se um processo classificado como método 

convencional de recuperação. Sendo assim, nestes métodos não é esperado que ocorra 

nenhuma interação de natureza química ou termodinâmica entre o fluido injetado com o 

fluido ou rocha do reservatório (CONAWAY, 1999; RIBEIRO NETO, 2007). 

O fluido injetado, também chamado de fluido deslocante, tem por finalidade empurrar 

o óleo (fluido deslocado) para fora da formação rochosa e preencher o espaço deixado por 

este ao se locomover. É denominado óleo residual todo óleo que não se deslocou após a 

injeção do fluido deslocante, em uma determinada zona, e ficou retido nos poros invadidos 

pelo fluido injetado (RIBEIRO NETO, 2007). 
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2.4.2. Métodos especiais de recuperação 

Os métodos especiais de recuperação são aqueles que utilizam a injeção de materiais 

que não estão normalmente presentes no reservatório. Utiliza-se este método como 

suplemento aos métodos convencionais de recuperação ou quando estes não são mais 

eficazes. Com algumas pequenas exceções, todos os métodos especiais de recuperação são 

classificados em três categorias (LAKE, 1989; THOMAS et al., 2001):  

 Térmicos: neste tem-se como exemplo a injeção de vapor, a combustão in situ 

e a injeção de água aquecida. 

 Químicos: aqui pode-se citar as injeções de tensoativos, polímeros e soluções 

alcalinas. 

 Miscíveis: estão contidas aqui as injeções de hidrocarbonetos miscíveis, CO2 

miscível e imiscível e nitrogênio. 

 

2.5. Aspectos gerais sobre tensoativos 

2.5.1. Introdução 

Os tensoativos formam uma classe de compostos químicos única, tendo a capacidade 

de alterar as propriedades superficiais e interfaciais, de se autoassociar originando sistemas 

organizados chamados microemulsões. Essas propriedades lhes conferem características para 

aplicação de tensoativos na modificação da molhabilidade, detergência, no deslocamento de 

fases líquidas através de meios porosos, para estabilizar ou desestabilizar dispersões, entre 

outros (SCHRAMM, 2005). 

2.5.2. Definição 

Agentes tensoativos são moléculas anfifílicas que consistem de uma porção 

hidrofóbica (apolar), geralmente um hidrocarboneto de cadeia linear ou ramificada, que está 

ligado, a uma porção hidrofílica (polar). A cadeia de hidrocarboneto interage fracamente com 

as moléculas de água em um meio aquoso, enquanto que o grupo de cabeça polar ou iônico 

interage fortemente com as moléculas de água por meio de interações dipolo ou íons-dipolo. 

Essa interação com as moléculas de água torna o tensoativo solúvel em água. No entanto, a 

ação cooperativa de dispersão e de ligação de hidrogênio entre as moléculas de água tendem a 
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expulsar a cadeia do hidrocarboneto para fora da água e, portanto, essas cadeias são referidas 

como hidrofóbicas (TADROS, 2005). 

2.5.3. Classificação dostensoativos 

Em sistemas aquosos, que são as aplicações de tensoativos mais importantes em 

volume e impacto econômico, o grupo hidrofóbico é geralmente um hidrocarboneto de cadeia 

longa. O grupo hidrofílico (cabeça) vai ser um grupo polar que pode conferir alguma 

solubilidade em água à molécula. A classificação química de agentes tensoativos mais 

utilizada é baseada na natureza do grupo hidrofílico, com subgrupos baseados na natureza do 

grupo hidrofóbico (cauda).As quatro classes básicas de tensoativos são: aniônicos, catiônicos, 

anfóteros e não iônicos (MYERS, 2006).  

 

 2.4.3.1. Tensoativos aniônicos 

 

Os grupos funcionais desses tensoativos liberam íons carregados negativamente em 

solução aquosa. Esta é a classe de tensoativos mais utilizada em aplicações industriais, devido 

ao custo de fabricação relativamente baixo. Estes tensoativos são utilizados em praticamente 

todos os tipos de detergentes. Como exemplo desses tensoativos tem-se os amino-compostos, 

os sabões e os compostos sulfonados, sulfatados e fosfatados (NASCIMENTO, 2009; 

TADROS, 2005). 

 

 2.4.3.2. Tensoativos catiônicos 

 

Os Grupos Funcionais dessa classe liberam íons carregados positivamente quando 

entram em contato com a água (NASCIMENTO, 2009). 

Os tensoativos catiônicos mais comuns são compostos quaternários de amônia, com a 

formula geral sendo R'R''R'''R""N
+
X

-
, onde o X

-
 é usualmente um íon de cloreto e o R 

representa os grupos alquilas. São geralmente solúveis em água quando possuem apenas um 

grupo alquila longo (TADROS, 2005).   
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 2.4.3.3. Tensoativos anfóteros 

 

Estes são tensoativos que contêm tanto grupos catiônicos como grupo aniônicos. A 

principal característica dessa classe é a dependência com o pH na solução na qual está 

dissolvido. Em soluções de pH ácido, a molécula adquire uma carga positiva e se comporta 

como os tensoativos catiônicos, por outro lado em soluções de pH alcalino as moléculas ficam 

carregadas negativamente e se comportam como os tensoativos aniônicos (TADROS, 2005).  

 

 2.4.3.4.Tensoativos não iônicos 

 

Quando em solução, os tensoativos não iônicos não se dissociam, ou seja, não 

formam íons. A solubilização ocorre devido à grande afinidade de grupos funcionais com a 

água, como por exemplo, a cadeia de óxido de etileno. Alguns exemplos dessa classe são as 

espécies polietoxiladas, os ésteres de carboidratos, as amidas de álcoois graxos e os óxidos de 

amidas graxas (SILVA, 2006). 

 

2.5.4. Emulsões 

As emulsões são dispersões coloidais geralmente de dois líquidos imiscíveis, sendo 

um disperso no outro, na presença de tensoativos. Elas são obtidas pelo cisalhamento dos dois 

fluidos imiscíveis, levando a fragmentação de uma fase na outra(LEAL-CALDERON; 

SCHMITT; BIBETTE, 2007).Na prática, as emulsões podem conter gotículas que excedam os 

limites da faixa de tamanho clássicas, às vezes alcançando dezenas ou centenas de 

micrômetros. Na maioria das emulsões, um dos líquidos é aquoso, enquanto o outro é um 

hidrocarboneto chamado de óleo. Dois tipos de emulsões são facilmente distinguidas em 

princípio, dependendo de qual o tipo de formas líquidas, a fase contínua, onde uma tem a água 

como fase contínua e o óleo como fase dispersa (O/A), e a outra tem a água dispersa no óleo 

(A/O). Podem existir ainda graus mais complexos de emulsões como, por exemplo, as 

emulsões múltiplas A/O/A ou O/A/O (SCHRAMM, 2005).  

2.5.5. Microemulsões 

As microemulsões são dispersões transparentes e termodinamicamente estáveis que 

contêm dois líquidos imiscíveis com partículas de 10-100 nm (0,01-0,1 mm) de diâmetro, e 
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são geralmente obtidas mediante uma suave mistura dos componentes. Esta é uma 

característica marcante que difere as microemulsões das mini e macroemulsões, uma vez que 

estes dois últimos tipos dependem de intensa agitação para a sua formação. As microemulsões 

podem ser do tipo óleo disperso em água (O/A), água dispersas em óleo (A/O), ou ambas, 

bicontínuas. Apesar das microemulsões serem produzidas comercialmente desde a década de 

1930, uma significativa compreensão de sua natureza foi adquirida apenas durante as últimas 

décadas, principalmente como resultado do intenso interesse gerado por testes de laboratório e 

de campo que mostraram que poderiam aumentar a recuperação de petróleo do reservatório, 

devido às tensões interfaciais muito baixas atingidas na interface microemulsão-petróleo, um 

pré-requisito para o deslocamento do petróleo residual nos capilares da rocha (ROSEN, 

2004). 

 

2.5.6. Diagramas ternários e pseudoternários 

São diagramas triangulares utilizados para representar sistemas formados por três 

constituintes, de modo que as regiões de miscibilidade possam ser delimitadas e visualizadas. 

Este tipo de diagrama é utilizado para representar graficamente os sistemas ternários 

microemulsionados, formados sob temperatura e pressão definidas e com variação da 

composição. Cada vértice representa um constituinte, os lados do triângulo uma mistura 

binária e qualquer ponto dentro do triângulo uma mistura ternária (PAULINO, 2007). 

Há ainda sistemas com quatro constituintes, mas como a representação deste sistema é 

de difícil construção e visualização, agrupa-se em um dos vértices do diagrama ternário dois 

constituintes, formando assim um sistema pseudoternário. No caso de sistemas 

microemulsionados, geralmente são agrupados em um único vértice o tensoativo e o 

cotensoativo.  

 

 

2.5.7. Classificação de Winsor 

As microemulsões têm a característica de existir em equilíbrio com outras fases, 

aquosas ou orgânicas, formando sistemas multifásicos. Foi proposta por Winsor (1948) uma 

classificação baseada na natureza das fases presentes, são elas:(WINSOR, 1948) 
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-Winsor I (WI):  quando uma microemulsão de óleo em água está em equilíbrio com a 

fase óleo em excesso. 

- Winsor II (WII): quando uma microemulsão de água em óleo está em equilíbrio com 

a fase aquosa em excesso. 

- Winsor III (WIII): quando a microemulsão está em equilíbrio com ambas as fases 

aquosa e orgânica em excesso. 

- Winsor IV (WIV): quando o sistema é monofásico em escala macroscópica, é 

constituído por uma única fase microemulsionada. 

As fases microemulsionadas podem ser alteradas de Winsor I para Winsor II variando 

sistematicamente a salinidade a uma temperatura e pressão particular. Durante essa transição 

há formação da fase intermediária Winsor III (CHAI et al., 2007; CHEN et al., 2007). 

Os fatores que influenciam na transição de fase entre os diferentes tipos de sistemas e 

nas propriedades físico-químicas incluem: salinidade, temperatura, a estrutura molecular, a 

natureza do tensoativos e do cotensoativo, a natureza do óleo e a relação de óleo - água 

(AARRA; HØILAND; SKAUGE, 1999; BERA et al., 2014; WINSOR, 1948). 

 

2.6. Estado da Arte 

2.6.1. Utilização de tensoativos na recuperação avançada de petróleo 

Healy e Reed, 1974, estudaram os efeitos da salinidade e do uso de um cotensoativo 

em uma microemulsão através de diagramas ternários. Foram avaliados a resistividade, tensão 

interfacial birrefrigência óptica e a viscosidade para diferentes tipos de sistemas 

microemulsionados para recuperação de petróleo, e verificaram que as configurações 

micelares eram compatíveis com a classificação de Winsor. (HEALY; REED, 1974) 

Thibodeau e Neale, 1998, estudaram a influência da água conata na recuperação de 

petróleo. Foram estudados três sistemas de deslocamentos em um meio poroso sintético, 

sendo eles: água como fluido deslocante sem tensoativo, uma solução de dodecilsulfato de 

sódio como fluido deslocante (geração ex situ de tensoativo) e uma solução de hidróxido de 

sódio como fluido deslocante (geração in situ de tensoativo). Para o sistema apenas com água 

conata (sem tensoativo) ocorreu recuperação de petróleo. Porém, foi verificado um aumento 

na recuperação para os sistemas com tensoativos, os percentuais variaram de 4,0 – 20,0% de 

recuperação de óleo. (THIBODEAU; NEA LE, 1998) 
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Standnes et al, 2002, estudaram o efeito de alguns tensoativos na embebição 

espontânea da água em rochas carbonáticas molháveis a óleo.  Foram utilizadas soluções 

aquosas de álcool etoxilado (EA) e de tensoativos catiônico (C12TAB). Os experimentos 

foram realizados à temperatura ambiente e em dois tamanhos de plugs, curtos (5 cm) e longos 

(30cm), com uma saturação inicial de água entre 17 e 33%. Em geral, a eficiência das 

soluções de C12TAB foram melhores que as de álcool etoxilado. Nos experimentos de plugs 

curtos foram recuperados entre 40 e 45% do óleo in place usando o C12TAB, enquanto 

apenas 10%foram recuperados usando o EA. O melhor resultado, dos experimentos de plugs 

longos, foi 65% do óleo in place recuperado na presença das soluções de C12TAB, essa alta 

recuperação, quando comparado com os plugs pequenos, foi atribuída às forças 

gravitacionais.(STAND NES et al ., 2002) 

Babadagliet al., 2005, avaliaram a recuperação de petróleo através da injeção de 

soluções diluídas de tensoativos. Utilizaram amostras do campo de Yibal, localizado em Omã 

para realizar os experimentos. Os resultados foram comparados com a injeção de água. 

Adotaram sistemas de tensoativos catiônicos, aniônicos, não-iônicos e um sistema onde 

misturaram um tensoativo não-iônico com um aniônico. Aferiram que a eficiência da 

recuperação depende do tipo de tensoativo utilizado. As injeções dos tensoativos que 

obtiveram os melhores resultados de tensões interfaciais com a concentração obtiveram até 

7,4% de volume de óleo recuperado após a utilização do método convencional. (BABADAGLI et al., 2005) 

Albuquerque et al.,2007, avaliaram a eficiência de sistemas microemulsionados na 

recuperação de petróleo, onde utilizaram rochas da formação Assu, localizado Rio Grande do 

Norte, Brasil. A amostra foi saturada com óleo, e posteriormente foi submetida à recuperação 

convencional utilizando salmoura. Em seguida a amostra foi submetida a um método se 

recuperação avançada, por injeções de microemulsões, obtendo fatores de recuperação por 

volta de 80%.(ALBUQUE RQUE et al., 2007) 

Santannaet al., 2009, estudaram a recuperação avançada, por injeção de tensoativos, 

com dois tipos de microemulsões utilizando tensoativos aniônicos: um comercial (MSC) e 

outro sintetizado em laboratório (MLS). Os experimentos consistiram na injeção de fluidos 

em amostras de rochas cilíndricas (plugs), provenientes da formação Assu (Rio Grande do 

Norte, Brasil). Durante a injeção das microemulsões, amostras foram coletadas em função do 

tempo, e determinada a massa de óleo recuperado pela microemulsão. Como resultados 

obtiveram uma recuperação de até 87,5% utilizando o MCS e de até 78,7% com o MLS. A 
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diferença entre as recuperações se deve, principalmente, à diferença de viscosidade das duas 

microemulsões.(SANTANNA et al., 2009) 

Santanna et al., 2013, realizaram ensaios de recuperação utilizando microemulsão com 

tensoativo aniônico comercial. Os experimentos foram conduzidos em plugs cilíndricos, da 

formação Botucatu, pelos métodos de recuperação convencional (injeção de água ou 

salmoura) e avançada (injeção de microemulsão). Durante as injeções, amostras foram 

coletadas em função do tempo e posteriormente o volume de óleo recuperado foi obtido. 

Verificou-se que a injeção de microemulsão obteve razões de mobilidade mais baixas quando 

comparadas com a injeção de água, favorecendo, deste modo, o volume de óleo recuperado. O 

volume de óleo deslocado pela microemulsão correspondeu a 75% do óleo residual total, o 

que é um rendimento muito mais elevado do que o observado em processos de recuperação 

convencionais. Concluíram que a utilização de microemulsão na recuperação avançada de 

petróleo é eficiente em prover altos níveis de extração, que podem ser atribuídos à sua alta 

viscosidade e a diminuição da tensão interfacial entre os fluidos e o meio 

poroso.(SANTANNA et al., 2013) 

Ahmadi e Shadizadeh, 2013, investigaram a implementação de um tensoativo, obtido a 

partir da folha da Zyziphusspinachristi, em solução aquosa na recuperação avançada de 

petróleo em reservatórios carbonáticos. Os testes foram realizados em plugs de calcário 

saturados com salmoura e óleo, e posteriormente o óleo foi recuperado com soluções do 

tensoativo com seis diferentes concentrações. Os resultados mostraram que com o aumento da 

concentração do tensoativo a recuperação total aumenta, chegando a 81,08% com 8% em 

massa de tensoativo. Isto se deve a diminuição da tensão interfacial entre o óleo e a fase 

aquosa e ao aumento da viscosidade da fase aquosa.(AHMADI; SHADIZADEH, 2013) 

 

2.6.2. Utilização de água produzida na recuperação avançada de petróleo 

 

Mogensen et al.,2001, avaliaram a influência da injeção de água na recuperação do 

petróleo utilizando um de tomografia computadorizada. Foi feita a recuperação com e sem 

água conata, onde alcançaram uma recuperação de petróleo por injeção de água que excedeu 

90%. Foi verificado que a presença da água conata acarreta uma queda da eficiência de 

recuperação, pois possibilita o efeito tampão em certas regiões da amostra.(MOGENSEN; 

STENBY; ZHOU, 2001) 
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Puntervold e Austad, 2008, estudaram o efeito da reinjeção de água produzida e água 

do mar na recuperação de petróleo e na compactação da rocha giz (formada de carbonato de 

cálcio). Baseado em estudos de modelos usando o pacote do software OLI, a compatibilidade 

das misturas da água produzida com a água do mar foram estudadas em diferentes 

temperaturas procurando pela precipitação do CaSO4, SrSO4 e do BaSO4. O impacto das 

mudanças de concentrações do Ca
2+

 e do Mg
2+

 devido à substituição de superfícies também 

foi modelado. Também foram analisadas as mudanças de molhabilidade, a irreversibilidade 

termodinâmica e o impacto na força mecânica da rocha-giz. Os resultados mostraram que na 

injeção de água do mar acima de 100 ºC ocorreu uma precipitação de CaSO4, e a mistura com 

a água de formação há precipitação de BaSO4 e de SrSO4. A água produzida foi saturada com 

BaSO4, e a diminuição da temperatura causou uma precipitação de BaSO4
-
. Mas, uma 

diluição, na proporção de 1:8, de água produzida em água do mar, não mostrou nenhum 

problema no processo de recuperação de petróleo..(PUNTERV OLD; AUSTAD, 2008) 

Na literatura, não encontrou-se relatos de estudos utilizando a água produzida em 

sistemas microemulsionados na recuperação avançada de petróleo e, devido a isso, o presente 

trabalho irá desenvolver a aplicação desse sistema afim de promover a utilização da água 

produzida sintética para a recuperação de petróleo. 
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3. Metodologia 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos para as etapas de obtenção da água 

produzida sintética, determinação dos sistemas microemulsionados e regiões de Winsor, 

caracterização dos fluidos utilizados e obtenção e caracterização dos plugs de calcário. 

Também estão descritos os materiais, regentes e equipamentos utilizados neste trabalho. 

 

3.1. Materiais 

3.1.1. Equipamentos 

Os equipamentos que foram utilizados estão listados abaixo: 

 

 Agitador magnético com aquecimento (Gehaka, modelo AA – 1840); 

 Agitador mecânico com haste (Tecnal, modelo Turratec TE – 102); 

 Agitador de tubos (Phoenix, modelo AP 56); 

 Balança analítica (Precisa, modelo 240 A); 

 Centrifuga microprocessada (QUIMIS, modelo Q222TM216); 

 Microscópio eletrônico de varredura (Hitachi, modelo TM 3000); 

 Reômetro (Brookfield, modelo R/S Rheometer); 

 Tensiômetro de bolhas (Sensadyne, modelo QC-6000); 

 Simulador de reservatório; 

 Mufla (Quimis, modelo Q318S24); 

 Perfuratriz (Person &Bouquet); 

 Espectrômetro de fluorescência de raio x (Shimadzu, modelo EDX-720) ; 

 Cromatógrafo iônico (Dionex, modelo ICS 3000 dual); 

 Analisador termogravimétrico e calorímetro simultâneo (TA Instruments, modelo 

SDTQ600); 

 Difratômetro de raio-X (Shimadzu, modelo XRD-7000). 
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3.1.2. Reagentes 

Para a realização dos experimentos, foram utilizados reagentes com 99% de pureza, 

com exceção do querosene e do petróleo que foram fornecidos pela Petrobras. 

Utilizou-se como tensoativo, classificado como não iônico, o álcool laurílico com dez 

graus de etoxilação (UNTL L100), fornecido pela Oxiteno. 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Obtenção da água produzida sintética 

A água produzida sintética utilizada teve sua composição baseada nas águas 

produzidas das plataformas em operação na Bacia de Campos, responsável por mais de 80% 

da produção brasileira de petróleo. 

As concentrações reais, da água produzida sem tratamento proveniente de diversas 

plataformas em operação na Bacia de Campos (Rio de Janeiro), estão listados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Composição de uma água produzida sem tratamento da Bacia de Campos (RJ). 

Constituinte ppm Constituinte ppm Constituinte ppm 

Cloreto 29830 Cromo 7,7 Arsênio 3,0x10
-2

 

Sódio 19410 Sulfato 6,0 Níquel 2,0x10
-2

 

Cálcio 1150 Ferro 5,9 Prata < 1,0  

Magnésio 520 Cádmio 3,0 Alumínio < 0,5 

Potássio 281 Manganês 1,8 Estanho < 0,1 

Estrôncio 150 Lítio 1,6 Flúor < 0,1 

Amônia 103 Zinco 0,4 Cobalto < 0,05 

Enxofre 86 Selênio 0,3 Antimônio < 0,05 

Bário 85 Cobre 2,5x10
-1

 Molibdênio < 0,05 

Boro 35 Chumbo 6,0x10
-1

 Cianeto < 0,01 

Fonte:(LIMA et al., 2008) 

A preparação da água produzida foi feita em duas etapas, sendo a primeira a 

dissolução de todos os sais em água destilada e a segunda a emulsificação do óleo na água 

salina. 
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3.2.1.1. Preparo da água salina 

 

Todos os sais foram pesados e dissolvidos separadamente em béqueres. 

Posteriormente foram transferidos para um balão volumétrico de um litro e o volume foi 

completado com água destilada.  

Na Tabela 3.2 estão apresentados os sais que foram utilizados na preparação da água 

produzida sintética. 

 

Tabela 3.2 Sais utilizados para a preparação da água produzida 

Sal 
Formula 

molecular 
Origem 

Sulfato de potássio K2SO4 Êxodo Científica 

Cloreto de magnésio hexahidratado MgCl2.6H2O Êxodo Científica 

Cloreto de bário BaCl2 Êxodo Científica 

Cloreto de cálcio CaCl2 Êxodo Científica 

Cloreto de cromo (III) 

hexahidratado 
CrCl3.6H2O Êxodo Científica 

Sulfato de manganês (II) 

monohidratado 
MnSO4.H2O Êxodo Científica 

Sulfato de Lítio Li2SO4 Êxodo Científica 

Cloreto de ferro (III) hexahidratado FeCl3.6H2O Êxodo Científica 

Cloreto de sódio NaCl Êxodo Científica 

Fonte: Autor 

3.2.1.2. Preparo da água oleosa 

 

Para a finalização do preparo da água produzida sintética foi adicionado lentamente à 

água salina recém preparada, sob agitação de 15000 RPM durante cinco minutos, um grama 

de petróleo bruto proveniente do campo de Ubarana – Macau/RN. 

3.2.2. Determinação do sistema microemulsionado 

Para a determinação dos sistemas microemulsionados utilizou-se diagramas de fases 

pseudoternários, constituídos por uma razão fixa (C/T) de tensoativo (T) e cotensoativo (C), 
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uma fase oleosa e uma fase aquosa. Foi utilizado o n-butanol como cotensoativo, a água de 

torneira ou água produzida sintética como fase aquosa e querosene como fase oleosa. 

Para a construção dos diagramas foram pesadas analiticamente as quantidades de 

tensoativo e cotensoativo para uma razão C/T de 0,5 e a quantidade de fase oleosa, seguido de 

uma titulação com a fase aquosa e agitação. A titulação segue até uma mudança visual do 

sistema. Quando ocorre essa mudança faz-se uma centrifugação para confirmar se há a 

mudança entre o equilíbrio de fases, se confirmado anota-se a massa da fase aquosa 

adicionada. 

Para a obtenção dos diferentes pontos no mesmo diagrama fez-se uma variação na 

massa da fase oleosa, antes da titulação com a fase aquosa, de maneira que ela variou de 0% a 

100% em massa, com um passo de 10%, consequentemente variando a massa de C/T de 

maneira inversa. 

O sistema microemulsionado foi determinado tanto com água da torneira como com 

água produzida, para possibilitar um estudo da influência dos compostos orgânicos e 

inorgânicos no ensaio de recuperação. 

 

3.2.3. Caracterização dos fluidos 

3.2.3.1. Reologia dos fluidos 

As análises reológicas dos sistemas microemulsionados e do óleo utilizado foram 

realizadas no reômetro da marca Brookfield, modelo R/S Rheometer. Teve-se como principal 

objetivo a obtenção das viscosidades e dos modelos matemáticos que representassem o 

comportamento de cada fluido, a fim de saber se haveria alguma interferência dos materiais 

orgânicos e inorgânicos, presentes na água produzida, no comportamento reológico dos 

sistemas microemulsionados. Para a realização das análises foram utilizados 80 mL de cada 

sistema e do petróleo. 

3.2.3.2. Tensão superficial 

Foi utilizado o tensiômetro de bolhas Sensadyne, modelo QC-6000, para aquisição dos 

dados de tensão superficial das microemulsões. As medições foram realizadas a 25ºC, e 

tiveram como finalidade o estudo da variação da tensão superficial com o arranjo das 

microemulsões e com o tipo de fase aquosa (água produzida sintética ou água da torneira). 
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Para a determinação da tensão utilizou-se a metodologiada pressão máxima da bolha, 

onde se passa um gás inertepor dois capilares,de diferentes diâmetros imersos no fluido 

analizado, com um aumento constante na pressão, ocasionando a formação de bolhas nas 

extremidades dos capilares.Com a diferença dos diâmetros entre os capilares, a pressão 

exercida em cada capilar torna-se diferente e é relacionada diretamente com a tensão 

superficial do fluido, como é mostrado na Equação 3.1 (TEIXEIRA, 2012). 

 

∆𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2 = (𝜌𝑔ℎ +
2𝛾𝑠

𝑟1
) − (𝜌𝑔ℎ +

2𝛾𝑠

𝑟2
) =

2𝛾𝑠

𝑟¹
−

2𝛾𝑠

𝑟2
                                      3.1 

 

Onde: 

P1-pressão exercida no capilar de menor diâmetro; 

P2- pressão exercida no capilar de maior diâmetro; 

g- força da gravidade; 

h- altura dos capilares; 

𝜌- densidade do líquido; 

𝛾𝑠- tensão superficial do líquido; 

r1- raio do capilar de menor diâmetro; 

r2- raio do capilar de maior diâmetro. 

 

 

3.2.3.3. Massa específica 

 

A massa específica do óleo foi calculada através da técnica de picnometria. Utilizou-se 

um picnômetro de 10 mL. Pesa-se o picnômetro vazio, cheio com água, a fim de aferir o seu 

volume, e cheio com óleo e anotam-se as massas. Com esses dados calcula-se o volume do 

picnômetro, a massa do óleo e a massa específica do óleo pela equação 3.2. 

 

𝜌ó𝑙𝑒𝑜 =
𝑚ó𝑙𝑒𝑜

𝑉𝑝𝑖𝑐𝑛ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
                                                                                                 (3.2) 

 

Onde:  

𝜌ó𝑙𝑒𝑜 -massa específica calculada para o óleo, g/mL; 

𝑚ó𝑙𝑒𝑜- massa do óleo, g; 
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𝑉𝑝𝑖𝑐𝑛ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜- volume do picnômetro, mL. 

 

3.2.3.4. Determinação de íons por cromatografia iônica 

 

A determinação dos íons da água produzida sintética foi feita em um cromatógrafo 

iônico com supressão eletroquímica e detecção por condutividade. 

A cromatografia de íons é um tipo de cromatografia líquida, que se baseia no 

fenômeno de troca iônica associada à detecção por condutividade e, algumas vezes, por 

supressão química. O sistema é composto de um eluente líquido, uma bomba de alta pressão, 

um injetor de amostra, uma coluna analítica e um sistema de detecção que pode ser de: 

condutividade, UV, amperiometria, espectrofotometria, entre outros. O líquido que arrasta a 

amostra pelo sistema cromatográfico é chamado de eluente. A amostra líquida é injetada na 

corrente do eluente, onde seus íons são separados à medida que se movem pela coluna, 

dependendo de suas afinidades relativas com a resina. Depois de passarem pela coluna, 

chegam ao supressor, que seletivamente melhora a detecção dos íons da amostra, enquanto 

suprime a condutividade do eluente. Em seguida, o detector registra a condutância desses íons 

transmitindo um sinal para o computador (SILVA, 2005). 

 

3.2.4. Obtenção dos plugs de calcário 

Os plugs utilizados para os ensaios de recuperação foram retirados de amostras de 

rocha do tipo calcário e foram feitos utilizando uma perfuratriz com uma broca diamantada de 

190 mm de comprimento e 43 mm de diâmetro. Depois de ter perfurado a rocha, os plugs 

foram cortados nas extremidades para a obtenção de uma superfície plana. 

Posteriormente os plugs foram submetidos ao processo de calcinação, que é um 

aquecimento a elevadas temperaturas, onde tem por finalidade a eliminação da umidade e a 

decomposição de todo material orgânico contido nos poros da rocha. Nesse processo há um 

aumento do volume de vazios e da permeabilidade. Foi utilizada uma mufla, a uma 

temperatura de 250°C, por um período de 6h, com uma rampa de aquecimento de 10°C/min. 

Uma fotografia típica do plug é mostrada na Figura 3.1. 
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Figura 3.1Plug de calcário após a calcinação. 

 

 Fonte: Autor 

 

3.2.5. Caracterização do calcário 

3.2.5.1. Microscopia eletrônica de varredura 

 

A microscopia eletrônica de varredura é baseada na interação de um feixe fino de 

elétrons focalizado sobre a área ou o microvolume a ser analisado, que gera uma série de 

sinais que podem ser utilizados para a caracterização de propriedades da amostra, tais como 

composição, superfície, topografia, cristalografia, etc. 

As análises foram realizadas no Departamento de Engenharia de Materiais (DEMat), 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), utilizando o microscópio Hitachi, 

modelo TM 3000, e foram obtidas micrografias com aumento de 1800x e 2500x para a 

amostra do calcário. 

 

3.2.5.2. Fluorescência de raios X 

 

A técnica analítica nuclear de fluorescência de raios X (FRX) tem sido utilizada para a 

avaliação da composição química em vários tipos de amostras. Este é um método baseado na 
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medida das intensidades dos raios X característicos emitidos pelos elementos que constituem 

a amostra. Os raios X emitidos por tubos excitam os elementos constituintes, que por sua vez, 

emitem linhas espectrais com energias características do elemento, cujas intensidades estão 

relacionadas com a concentração do elemento na amostra. 

As análises de FRX foram realizadas no Departamento de Engenharia de Materiais 

(DEMat), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), utilizando o 

espectrômetro de fluorescência de raio XShimadzu, modelo EDX-720. 

 

3.2.5.3. Difração de raiosX 

 

A difração de raios X (DRX) é uma das principais técnicas de caracterização de 

materiais cristalinos. Os raios X quando atingem uma amostra podem ser espalhados 

elasticamente, após a colisão com o elétron o fóton de raios X muda sua trajetória, mas 

mantém as mesmas fases e energia do fóton incidente. Se os átomos que geraram o 

espalhamento estiverem arranjados de maneira sistemática, como em uma estrutura cristalina, 

pode-se verificar que as relações de fase entre os espalhamentos tornam-se periódicas e que 

efeitos de difração dos raios X podem ser observados em vários ângulos. 

As análises de DRX do calcário foram realizadas no Núcleo de Processamento 

Primário e Reúso de Água Produzida e Resíduos (NUPPRAR), na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), utilizando o difratômetro de raios X Shimadzu, modelo XRD-

7000, a uma tensão de 30 kV, corrente de 30 mA e radiação de cobre (K-α). 

 

3.2.5.4. Termogravimetria 

 

A termogravimetria é uma técnica na qual a massa de uma substância é monitorada 

como uma função da temperatura ou do tempo, enquanto a amostra é submetida a um 

processo com temperatura e atmosfera controladas, onde mediante o aquecimento da amostra, 

há um aumento ou diminuição da massa. Este equipamento consiste de um prato de amostra, 

que é suportado por uma balança de precisão. Este prato reside num forno que é aquecido 

durante o experimento, onde um de gás de purga controla o ambiente da amostra. 
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As análises termogravimétricas do calcário foram realizadas no Instituto de Química 

(IQ/UFRN/Natal/RN), utilizando um analisador termogravimétrico e calorímetro simultâneo 

da TA Instruments, com uso de cadinho de alumina, atmosfera de ar sintético, vazão do gás de 

purga de 50 mL/min e variação da temperatura de ambiente até 1200°C, utilizando uma razão 

de aquecimento de 10°C/min. 

3.2.5.5. Porosidade 

 

O esquema que mostra o porosímetro utilizado está representado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Esquema do porosímetro utilizado para a obtenção das porosidades. 

 

Fonte: Autor       

Para a obtenção da porosidade dos plugs de calcário foi utilizado o seguinte 

procedimento: 

Parte 1:Determinação da curva de calibração (V x P) 

1º - Abrir todas as válvulas; 

2º - Fechar as válvulas V2 e V3; 

3º - Regular a pressão do sistema entre 1 e 3 bar; 

4º - Fechar a válvula V1; 

5º - Verificar a pressão de referência (PR) que deve ser observada sempre no início de 

cada etapa, a mesma deve ser mantida constante durante todo o experimento; 

6º - Abrir a válvula V2 e verificar a pressão (P); 



Metodologia    50 

 

Dissertação de Mestrado                                                                     Marcell Santana de Deus  

 

7º - Repetir o procedimento colocando os elementos de volume e construir uma curva 

de Vvazio como função de P. O 3º passo não deve ser executado, pois a pressão de referência 

(PR) uma vez obtida não deve ser mudada; 

Parte 2: Determinação do volume de poros 

1º - Executar os passos 1º, 2º, 4º e 6º, para assim obter a pressão PVZp; 

2º - Obter VVZp utilizando a Equação 3.4(curva de calibração), VP utilizando a 

Equação 3.5 e o ϕ utilizando a Equação 3.6. 

 

𝑉 = 𝑓(𝑃)                                                                                                               (3.3) 

𝑉𝑉𝑍𝑝 = 𝑓(𝑃𝑉𝑍𝑝)                                                                                                    (3.4) 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑉𝑍𝑝 −  (𝑉𝐶 − 𝑉𝑇)                                                                                      (3.5) 

𝑉𝑃 =  𝜙 ∗ 𝑉𝑇                                                                                                         (3.6) 

Onde: 

VVZp - volume que corresponde ao volume de espaços vazios do experimento onde se 

determina a pressão na presença do plug; 

VP - volume dos poros;  

VC- volume da célula; 

VT- volume do plug; 

P - pressão final de cada experimento obtida durante a construção da curva de calibração (V x 

P); 

PVZp - pressão final obtida quando utilizado o plug; 

ϕ- a porosidade. 

 

3.2.6. Ensaio de recuperação 

Os ensaios de recuperação tiveram como objetivo determinar a eficiência de 

recuperação dos métodos convencional e especial, em reservatórios de rocha do tipo calcário, 

através do Sistema de Confinamento para Testes Hidrostáticos em meios porosos. 

Os plugs de calcário obtidos têm como função a simulação de um possível 

reservatório, com dimensões de aproximadamente 50 mm de comprimento e 40mm de 
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diâmetro. Os ensaios foram realizados no simulador de reservatório, a uma temperatura de 

25°C e pressão de confinamento de 100 bar. 

Os sistemas utilizados nas etapas desses ensaios foram: solução de KCl 2%, sistemas 

microemulsionados e petróleo proveniente do campo marítimo de Ubarana no Rio Grande do 

Norte. A Figura 3.3 ilustra o equipamento utilizado para a simulação de recuperação de 

petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (TEIXEIRA et al., 2011) 

 

A metodologia seguida para a recuperação de petróleo é dividida em seis etapas, das 

quais: 

1ª Etapa – Montar todo o equipamento, utilizando o plug e fazendo todas as conexões 

necessárias; 

2ª Etapa – Aplicar a pressão de confinamento; 

3ª Etapa – Injeção de solução de KCl 2% em peso (salmoura) a vazão constante de 2,0 

mL/min. Essa etapa é denominada de saturação do plug com salmoura; 

4ª Etapa – Injeção de petróleo a vazão constante de 1mL/min, com o objetivo de 

saturar o plug com óleo. 

Nas etapas de saturação é injetado no plug um padrão de oito volumes porosos, com o 

intuito de garantir o preenchimento máximo do plug pelos fluidos. Com o término das 

 Figura 3.3 Representação do simulador de reservatórios: (a) Fluido de deslocamento; (b) bomba; 

(c) célula de injeção dos fluidos; (d) transdutor; (e) compressor; (f) estufa; (g) holder; (h) coletor 

dos fluidos injetados; (i) linha de injeção de fluido; (j) linha de saída de fluidos e (k) manômetro. 
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saturações, é possível determinar o valor da saturação da água irredutível e a saturação do 

óleo inicial. 

O volume de água irredutível (Vwi) é calculado pela diferença de volumes da água que 

ficou retida no plug na terceira etapa e o volume coletado de água ao final da quarta etapa. 

Desse modo, a saturação da água irredutível (Swi) é determinada pela razão entre o volume de 

água irredutível e o volume poroso (Vp), como descrito na Equação 3.6. 

Após essas etapas, também é possível calcular a saturação de óleo inicial (Soi). 

Primeiramente, é necessário calcular o volume de óleo inicial (Voi) pela diferença entre o 

volume da célula, o volume de óleo coletado e o volume da água coletado na quarta etapa. 

Então o valor da saturação inicial do óleo é determinado pela Equação 3.7. 

 

𝑆𝑤𝑖 =
𝑉𝑤𝑖

𝑉𝑝
                                                                                                                           (3.6) 

 

𝑆𝑜𝑖 =
𝑉𝑜𝑖

𝑉𝑝
                                                                                                                             (3.7) 

 

5ª Etapa – Injeção de salmoura, com o intuito de simular a etapa de recuperação de 

óleo pelo método convencional; 

6ª Etapa – Corresponde a injeção da microemulsão, simulando a etapa de recuperação 

de petróleo pelo método especial. 

 

Para as duas últimas etapas foram injetados três volumes porosos dos fluidos 

deslocantes e coletadas amostras de 10 mL em função do tempo. Essas amostras foram 

submetidas à centrifugação durante 3 minutos e 2000 rpm, com o objetivo de separar a maior 

quantidade de óleo dissolvido na microemulsão. Assim, os volumes de óleo recuperado em 

ambas as etapas são quantificados para calcular o percentual de óleo recuperado pelos dois 

métodos. 

Ao final da quinta etapa é possível calcular o percentual de recuperação convencional 

através da saturação de óleo inicial (Soi) e residual (Sor_s). A saturação de óleo residual (Sor_s), 

após a recuperação com salmoura, é calculada pela razão entre a diferença do volume de óleo 

inicial (Voi) e o volume de óleo recuperado (com salmoura) na quinta etapa (Vor_s) e o volume 

poroso (Vp). 
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As equações utilizadas (VALE, 2009) para determinar a eficiência de deslocamento de 

óleo pelo método convencional (Edc) estão apresentadas a seguir: 

 

𝑆𝑜𝑟_𝑠 =
𝑉𝑜𝑖 − 𝑉0𝑟_𝑠

𝑉𝑝
                                                                                                                  (3.8) 

 

𝐸𝑑𝑐 =
𝑆𝑜𝑖 − 𝑆𝑜𝑟_𝑠

𝑆𝑜𝑖
                                                                                                                   (3.9) 

 

Após o fim da sexta etapa é possível determinar a eficiência de deslocamento do óleo 

na etapa de recuperação utilizando microemulsão como fluido deslocante (Edm) e a eficiência 

de deslocamento total (EdT). Para tal, é necessário determinar a saturação de óleo residual 

após a sexta etapa (Sor_m), através da razão entre a diferença do volume de óleo que restou no 

plug após a recuperação com salmoura e o volume de óleo recuperado na sexta etapa. Então, a 

eficiência de deslocamento após a última etapa e a eficiência total é calculada pelas Equações 

3.10 e 3.11, respectivamente. 

 

𝐸𝑑𝑚 =
𝑆𝑜𝑟_𝑠 − 𝑆𝑜𝑟_𝑚

𝑆𝑜𝑟_𝑠
                                                                                                         (3.10) 

 

𝐸𝑑𝑇 =
𝑆𝑜𝑖 − 𝑆𝑜𝑟_𝑚

𝑆𝑜𝑖
                                                                                                                (3.11) 

 

Outra maneira de calcular a eficiência de deslocamento é através da quantidade de 

óleo in place, ou seja, utilizando o volume de óleo presente no meio poroso e os volumes de 

óleo recuperados em cada etapa. O percentual de recuperação de óleo in place pelo método 

convencional (ROIPsalmoura) é calculado pela razão entre o volume de óleo recuperado na 

etapa convencional (Vosalmoura) e o volume de óleo inicial (Voi), como mostrado na Equação 

3.12 (CURBELO, 2006; SANTANNA et al., 2009). O valor para esse dado deve ser igual a 

eficiência de deslocamento pelo método convencional se não houver fraturas no plug. À 

medida que há mudança na escala, do plug para um reservatório real, tende a ocorrer um 

distanciamento entre esses dois valores.  
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𝑅𝑂𝐼𝑃𝑠𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎 =  
𝑉𝑜𝑠𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎

𝑉𝑜𝑖
                                                                                           (3.12) 

 

A eficiência de recuperação pelo método avançado em relação à quantidade de óleo in 

place (ROIPmicro) é calculada, como mostrado na Equação 3.13 (CURBELO, 2006; 

SANTANNA et al., 2009),  pela razão entre o volume de óleo coletado na etapa avançada 

(Vomicro) e o volume de óleo inicial presente no meio poroso (Voi). 

 

𝑅𝑂𝐼𝑃𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 =
𝑉𝑜𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜

𝑉𝑜𝑖
                                                                                                     (3.13) 

 

A recuperação total de óleo in place será, portanto, a relação entre a soma dos volumes 

de óleo recuperado nas etapas convencional e avançada e o volume de óleo inicial, como 

mostra a Equação 3.14(CURBELO, 2006; SANTANNA et al., 2009). 

 

𝑅𝑂𝐼𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =
𝑉𝑜𝑠𝑎𝑙𝑚𝑜𝑢𝑟𝑎 + 𝑉𝑜𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜

𝑉𝑜𝑖
                                                                               (3.14) 
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4. Resultados e Discussões 

Neste capítulo estão apresentados os resultados experimentais obtidos na realização 

deste trabalho, bem como as discussões referentes à escolha dos pontos de microemulsões e 

caracterizações dos fluidos e da rocha-reservatório. Também são mostrados os resultados e 

discussões dos ensaios de recuperação avançada variando o ponto de microemulsão, a fase 

aquosa e o volume de microemulsão injetada. 

 

4.1. Caracterização do petróleo 

Para os ensaios de recuperação, é necessário conhecer alguns parâmetros do petróleo 

utilizado. Foram avaliados, neste estudo, os seguintes parâmetros: massa específica, ºAPI e a 

viscosidade.  

O óleo utilizado foi proveniente do Campo de Ubarana, localizado na Bacia Potiguar. 

Houve a necessidade de se adicionar a esse óleo, 10% em volume de xileno PA para a 

redução da viscosidade, já que o óleo apresentava alta viscosidade, sendo incompatível com 

as especificações do equipamento utilizado para a simulação da recuperação avançada de 

petróleo, uma vez que precisaria de uma alta pressão para que o escoamento ocorresse da 

forma desejada. 

A Tabela 4.1 

Na Tabela 3.2 estão apresentados os sais que foram utilizados na preparação da água 

produzida sintética. 

 

Tabela 3.2 mostra os valores de massa específica e ºAPI do petróleo utilizado com a 

adição do xileno. 

 

Tabela 4.1 Valores de massa específica e ºAPI do petróleo adicionado de xileno 

Petróleo Massa específica (25°C g/cm
3
) °API 

Ubarana / RN 0,9087 24,16 

Fonte: Autor 
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Analisando os dados obtidos, pode-se classificar o petróleo utilizado nos ensaios de 

recuperação, como um petróleo médio, segundo o American Petroleum Institute, uma vez que 

a massa específica está entre 0,87 g/cm
3
 e 0,92 g/cm

3
 e o ºAPI entre 31,1 e 22,3. 

 

4.2. Caracterização da água produzida sintética 

4.2.1. Determinação de íons por cromatografia iônica 

A determinação dos íons presentes na água produzida, com um grama de óleo e 50000 

ppm de NaCl, foi realizada por cromatografia e os resultados encontram-se nas Tabelas 4.2 e 

4.3. 

 

Tabela 4.2 Concentrações dos cátions obtidos por cromatografia iônica para água produzida sintética. 

Cátions 
Concentração dos cátions 

(ppm) 

K 291,7 

Mg 587,2 

Ba 0,675 

Ca 990,6 

Cr 4,867 

Mn 3,598 

Li 1,589 

Fe 4,934 

Na 21605 

Fonte: Autor 

 

 

Tabela 4.3 Concentrações dos ânions obtidos por cromatografia iônica para água produzida sintética. 

Ânions Concentração dos 

ânions(ppm) 

Sulfato 304,490 

Cloreto 32655,642 

Fonte: Autor 
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Analisando as concentrações das Tabelas 4.2 e 4.3, percebe-se que a água produzida 

sintética obteve composição compatível com a encontrada nos poços da Bacia de Campos, 

havendo divergência maior de valores apenas para o bário e manganês. 

 

4.3. Sistema microemulsionado 

Os pontos de microemulsão foram escolhidos de maneira que se pudesse estudar a 

influência dos tipos de microemulsões formadas, tanto no sistema com água da torneira como 

com água produzida sintética, na recuperação avançada de petróleo.  

As substâncias constituintes do sistema foram escolhidas com base no diagrama 

pseudoternário obtidos por Viana, 2013,no qual obteve uma grande região de microemulsão 

(WIV) e, uma composição den-butanol (cotensoativo), UNTL100 (tensoativo), querosene 

(fase oleosa) e solução de NaCl com concentração igual a3,5% em massa (fase aquosa), com 

razão C/T igual a 0,5.(VIANA, 2013) 

Os diagramas pseudoternários obtidos estão representados pelas Figuras 4.1 e 4.2. 

 

Figura 4.1 Diagrama pseudoternário com as regiões de Winsor para o sistema: Água de torneira, n-

butanol/UNTL100, querosene. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

n-Butanol/UNTL L100 = 0,5

QueroseneADT

ADT I

ADT II

W I

W IV

 

Fonte: Autor 
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Figura 4.2Diagrama pseudoternário com as regiões de Winsor para o sistema: Água produzida, n-

butanol/UNTL100, querosene. 
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Fonte: Autor 

 

Após análise dos diagramas das Figuras 4.1 e 4.2, foram escolhidos dois pontos 

comum aos dois diagramas, de maneira que ambos se encontrassem na região de Winsor IV, 

que foram: 

 Microemulsão direta (Micro I): 

o Fase Aquosa: Água da torneira (ADT) ou produzida (AP), 78% em 

massa; 

o Fase Oleosa: Querosene, 2% em massa; 

o C/T: Tensoativo UNTL100 (13,3% em massa), cotensoativo n-butanol 

(6,7% em massa). 

 Microemulsão bicontínua (Micro II): 

o Fase Aquosa: Água da torneira (ADT) ou produzida (AP), 30% em 

massa; 

o Fase Oleosa: Querosene, 25% em massa; 

o C/T: Tensoativo UNTL100(30% em massa), cotensoativo n-butanol 

(15% em massa).  
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4.4. Tensão superficial 

A Tabela 4.4 apresenta os valores de tensão superficial obtidos para os sistemas 

microemulsionados escolhidos: 

 

Tabela 4.4 Tensão superficial dos pontos de microemulsão para os dois sistemas 

Microemulsão Tensão (Dynas /cm) 

ADT I 28,8 

AP I 27,1 

ADT II 30,3 

AP II 30,1 

Fonte: Autor 

 

Analisando os valores apresentados na Tabela 4.4 percebeu-se, tanto para os pontos de 

microemulsão com micela direta (ADT I e AP I) como para os pontos de micela bicontínua 

(ADT II e AP II), que há uma pequena diminuição na tensão superficial das microemulsões 

quando há mudança na fase aquosa, de água da torneira para água produzida. Isto pode ser 

causado pela elevada quantidade de sais dissolvidos na água produzida, pois há uma maior 

diferença nas tensões quando o volume da fase aquosa é maior (ADT I e AP I) e, portanto a 

quantidade de sais dissolvidos também é maior.  

O aumento das porcentagens mássicas de tensoativo, cotensoativo e da fase oleosa, 

aumentaram a tensão superficial. O que pode ter ocorrido devido à mudança do tipo de 

microemulsão, de direta para bicontínua. 

4.5. Reologia dos fluidos 

4.5.1. Petróleo 

Para a determinação da viscosidade do óleo foi feito um estudo reológico do mesmo, 

já que este é um parâmetro que influencia diretamente na facilidade de escoamento no meio 

poroso e nos resultados da eficiência de deslocamento de óleo. A Figura 4.3 mostra o gráfico 

da tensão de cisalhamento versus a taxa de cisalhamento para o petróleo utilizado nos ensaios 

de recuperação. 
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Figura 4.3Relação entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento para o petróleo com adição de 

xileno. 
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Fonte: Autor 

 

A Tabela 4.5 apresenta os parâmetros dos modelos utilizados no estudo da reologia do 

petróleo utilizado nos ensaios de recuperação. 

 

Tabela 4.5Parâmetros dos modelos matemáticos aplicados ao petróleo com adição de xileno. 

Sistemas 
Parâmetros de 

Bingham 

Parâmetros de 

Ostwald de Waale 

Parâmetros de 

Herschel Buckley 

    

Óleo + Xileno 

τL = 2,7287 Pa 

µp = 0,022475 Pa.s 

R
2
 = 0,99905 

n = 0,50559 

K = 1 Pa.s
n
 

R
2
 = 0,79691 

τo = 0,010365 Pa 

n = 0,91539 

K = 0,046154 Pa.s
n
 

R
2
 = 0,99998 

Fonte: Autor 

 

Pode-se observar na Figura 4.3 um comportamento linear entre a tensão de 

cisalhamento e a taxa de cisalhamento, e que o melhor ajuste se dá pelo modelo de Herschel-

Bulkley. Utilizando este modelo, onde K, n e τo correspondem ao índice de consistência, 

índice de comportamento do fluido e limite de escoamento real respectivamente, foi obtido o 
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valor de viscosidade aparente do óleo com xileno em uma taxa de cisalhamento média, que 

foi de 24,76 cP. 

 

4.5.2. Microemulsões 

As Figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, apresentam as relações entre a tensão de cisalhamento e a 

taxa de cisalhamento dos sistemas microemulsionados escolhidos. As curvas experimentais 

obtidas foram comparadas com três modelos matemáticos, que são eles: Ostwald de Waale, 

Bingham e de Herschell Buckley. 

 

Figura 4.4Relação entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento para o sistema microemulsionado 

AP I. 
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Fonte: Autor 
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Figura 4.5Relação entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento para o sistema microemulsionado 

ADT I. 
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Fonte: Autor 

 

Figura 4.6Relação entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento para o sistema microemulsionado 

ADTII. 
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Figura 4.7Relação entre tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento para o sistema microemulsionado 

AP II. 
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É possível observar através do comportamento das curvas apresentadas nas Figuras 

4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 que o modelo que melhor se ajusta aos valores experimentais dos fluidos 

avaliados é o modelo de Herschel Buckley, uma vez que o parâmetro de correlação (R
2
) deste 

modelo foi o de melhor resultado para todos os sistemas microemulsionados. Portanto, foram 

utilizados os parâmetros desse modelo para a determinação da viscosidade aparente das 

microemulsões, para a análise do efeito da utilização da água produzida e do tipo de micela 

formada nas microemulsões. A Tabela 4.6 apresenta os parâmetros dos modelos utilizados 

nesse estudo. 
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Tabela 4.6 Parâmetros dos modelos matemáticos aplicados aos sistemas microemulsionados contendo 

água da torneira e água produzida. 

Sistemas 
Parâmetros de 

Bingham 

Parâmetros de 

Ostwald de Waale 

Parâmetros de 

Herschel Buckley 

    

ADT I 

τL = 1,0151Pa 

µp = 0,0052322 Pa.s 

R
2
 = 0,99906 

n = 0,32383 

K = 1 Pa.s
n
 

R
2
 = 0.67774 

τo = 1,1212Pa 

n = 1,0004 

K = 0,0051644Pa.s
n
 

R
2
 = 0,9997 

ADT II 

τL = 0,20275Pa 

µp = 0,016539Pa.s 

R
2
 = 0,99958 

n = 0,46046 

K = 1 Pa.s
n
 

R
2
 = 0.71028 

τo = 1,4413Pa 

n = 1,0564 

K = 0,010224 Pa.s
n
 

R
2
 = 0,99992 

AP I 

τL = 1,2814 Pa 

µp = 0,0073944 Pa.s 

R
2
 = 0,997434 

n = 0,37082 

K = 1 Pa.s
n
 

R
2
 = 0,69108 

τo = 2,6744 Pa 

n = 1,1411 

K = 0,0022211 Pa.s
n
 

R
2
 = 0,9997 

AP II 

τL = 0,50271 Pa 

µp = 0,016603 Pa.s 

R
2
 = 0,99919 

n = 0,46059 

K = 1 Pa.s
n
 

R
2
 = 0,68892 

τo = 2,0588 Pa 

n =1,0726 

K = 0,0089402 Pa.s
n
 

R
2
 = 0,99981 

Fonte: Autor 

 

Utilizando o modelo de Herschel Bulkley foram obtidos os valores de viscosidade 

aparente em uma taxa de cisalhamento média, mostrados na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 Viscosidades dos sistemas calculados pelo modelo de Herschel Bulkley. 

Sistema Viscosidade Aparente (cP) 

ADT I 6,05 

ADT II 16,73 

AP I 8,08 

AP II 16,91 

Fonte: Autor 
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Analisando os dados apresentados na Tabela 4.7, observa-se que os sistemas 

microemulsionados bicontínuos apresentam viscosidade aparente superior aos sistemas 

microemulsionados diretos. Observa-se ainda que a presença dos sais inorgânicos e do óleo na 

água produzida aumentam ligeiramente a viscosidade aparente.  

4.6. Caracterização do calcário 

4.6.1. Microscopia eletrônica de varredura 

As micrografias da rocha calcária, calcinada durante 6 horas a 250°C, com aumento de 

1800x e 2500x encontram-se nas Figuras 4.8 e 4.9. 

Figura 4.8 MEV da rocha calcária com aumento de 1800x. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 4.9 MEV da rocha calcária com aumento de 2500x. 

 

Fonte: Autor 

Pelas Figuras 4.8 e 4.9, pode-se observar que a estrutura morfológica da rocha foi 

preservada, e mantiveram-se os espaços intersticiais (poros). Portanto, percebe-se que a 

calcinação não comprometeu a integridade física do calcário, não assumindo um aspecto 

colapsado. 

4.6.2. Fluorescência de raios-X 

A análise de Fluorescência de raios X foi realizada com o calcário calcinado a 250º C 

por seis horas. Os resultados estão apresentados na Tabela 4.8.  

Tabela 4.8 Resultados de FRX do calcário. 

Parâmetros Resultado (%) 

CaO 99,330 

Fe2O3 0,472 

K2O 0,198 
Fonte: Autor 
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 Percebe-se que o calcário é formado majoritariamente por óxido de cálcio (CaO), com 

pequenas porcentagens mássicas de óxido de ferro III (Fe2O3) e óxido de Potássio (K2O). Não 

observou-se a presença de matérias orgânicas e argilas. 

4.6.3. Difração de raios-X 

O difratograma obtido na análise do calcário, calcinado a 250°C por seis horas, está 

representado na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10Difratograma de raios X do calcário. 
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Fonte: Autor 

 

Com a análise do gráfico da Figura 4.10 é possível confirmar o resultado obtido na 

fluorescência de raios X, no qual o calcário utilizado é constituído basicamente de calcita 

(carbonato de cálcio), já que o CaO é originado pela decomposição da mesma com a liberação 

de CO2. 

4.6.4. Termogravimetria 

O gráfico obtido com análise térmica diferencial e termogravimetria, DTA e TGA 

respectivamente, encontra-se na Figura 4.11Figura 4.11. 
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Figura 4.11 Curvas TGA e DTA do calcário. 
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Fonte: Autor 

 

Analisando a curva TGA, na Figura 4.11, observa-se que a perda total ao aquecimento 

foi de 43,46% em massa. Observando a curva DTA (Figura 4.11), percebe-se um pico 

endotérmico na temperatura de 745°C, que corresponde à decomposição da calcita, e a 

ausência de outros picos endotérmicos em temperaturas mais baixas, indicando que não houve 

perda de massa correspondente a água e a matérias orgânicas. Com isso, conclui-se que a 

etapa de calcinação foi eficiente e que a temperatura e o tempo de calcinação foram 

adequados. 

 

4.6.5. Porosidade 

A porosidade foi determinada utilizando o porosímetro à uma pressão inicial de 3,00 

Bar (≈ 3 atm). A Figura 4.12 representa a relação entre o volume de vazios (espaço da célula 

que o sólido/padrão não ocupa) em função da pressão. Através do gráfico gerado é possível 

obter uma equação que relacione essas duas variáveis e, obter o valor de volumes de vazio 

(volume poroso) dos plugs de calcário. 
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Figura 4.12Curva de calibração do porosímetro. 
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Fonte: Autor 

 

Os plugs foram colocados no porosímetro, após a etapa de calcinação, resultando em 

uma pressão específica, sendo então possível relacionar essa pressão com a curva de 

calibração gerada e representada na Figura 4.12. 

Foram feitas as etapas de calcinação e aquisição de porosidades para cerca de 80 

plugs, dentre estes escolheram-se aqueles que possuíam o valor de volume de poros mais 

próximos, com o objetivo de tornar as condições de reservatório de características 

semelhantes para efeito comparativo entre os ensaios de recuperação, conforme apresentados 

na Tabela 4.9.  
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Tabela 4.9Valores referentes às dimensões e porosidade de plugs de calcário. 

Plugs L (cm) D (cm) Vt (cm³) Vp (cm
3
) Ø (%) 

A 4,94 3,82 56,62 29,19 51,56 

B 5,06 3,82 57,99 29,20 50,35 

C 4,71 3,82 53,98 29,29 54,27 

D 4,96 3,82 56,85 29,42 51,76 

E 4,98 3,82 57,08 29,65 51,95 

F 4,87 3,82 55,81 29,76 53,32 

G 5,11 3,82 58,56 29,77 50,84 

H 5,23 3,82 59,94 29,78 49,68 

I 5,35 3,82 61,32 29,78 48,58 

J 5,24 3,82 60,05 29,89 49,78 

L 5,01 3,82 57,42 29,99 52,24 

M 4,66 3,82 53,41 30,09 56,34 

   
 

  
Fonte: Autor 

 

Onde:  

L é o comprimento do plug; 

D é o diâmetro do plug; 

Ø é a porosidade calculada do plug; 

Vt é o volume total do plug; 

Vp é o volume poroso calculado do plug. 

 

4.7. Ensaios de recuperação avançada 

Os ensaios de recuperação de petróleo foram realizados para a avaliação do potencial 

dos sistemas microemulsionados, contendo água produzida em sua composição. A variação 

do ponto de microemulsão direta para bicontínua mostrou que há uma influência do tipo de 

microemulsão na tensão superficial, na viscosidade e certamente poderá influenciar nos 

ensaios de recuperação avançada e, consequentemente, podem influenciar diretamente no 

resultado da eficiência de óleo recuperado.  
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 A Tabela 4.10descreve os plugs utilizados nos ensaios de recuperação de petróleo, 

onde foram selecionados por apresentarem volumes porosos (Vp) semelhantes, para tentar 

uma homogeneização das condições dos ensaios de recuperação convencional e avançada, 

facilitando o comparativo das eficiências de recuperação entre os sistemas injetados. 

 

Tabela 4.10Dimensão e porosidade dos plugs utilizados nos ensaios de recuperação de petróleo. 

Plugs L (cm) D (cm) Vp (cm
3
) Ø (%) 

G 5,11 3,82 29,77 50,84 

I 5,35 3,82 29,78 48,58 

J 5,24 3,82 29,89 49,78 

M 4,66 3,82 30,09 56,34 

Fonte: Autor 

 

As Figuras 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16 apresentam os resultados dos ensaios de 

recuperação avançada com seus respectivos sistemas pontos de microemulsão e plugs 

utilizados.  

 

Figura 4.13Eficiências de recuperações convencional e avançada e fluxo fracionário utilizando sistema 

microemulsionado com água da torneira no ponto ADT I e plug I. 
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Figura 4.14Eficiências de recuperações convencional e avançada e fluxo fracionário utilizando sistema 

microemulsionado com água produzida no ponto AP I e plug J. 
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Fonte: Autor 

 

Figura 4.15Eficiências de recuperações convencional e avançada e fluxo fracionário utilizando sistema 

microemulsionado com água da torneira no ponto ADT II e plug M. 
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Figura 4.16Eficiências de recuperações convencional e avançada e fluxo fracionário utilizando sistema 

microemulsionado com água produzida no ponto AP II e plug G. 
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Fonte: Autor 

 

Analisando as Figuras 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16percebe-se, para todos os ensaios, que 

não houve produção de água até a injeção em torno de 0,4 volumes porosos. Este fato pode 

ser explicado pela acomodação do óleo injetado no plug, onde toda a salmoura injetada ocupa 

o lugar do óleo deslocado. Neste intervalo foram obtidos fatores de recuperação de óleo entre 

40 e 50%. 

A partir de 0,4 volumes porosos injetados, apenas parte do fluido injetado desloca 

efetivamente o óleo. Porém, nesse período, a taxa de produção de óleo é decrescente, quando 

comparado com os mesmos volumes porosos injetados anteriormente. Portanto, observa-se 

que a vazão de óleo diminui enquanto a de água aumenta, começando, na pratica, a 

inviabilizar o processo. 

Ao atingir 3 volumes porosos de salmoura injetados, inicia-se a injeção de sistemas 

microemulsionados com a intenção de que este fluido possa atuar de maneira mais eficiente, 

no óleo retido nos poros, que não pôde ser deslocado pela salmoura. 

Nas Figuras 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16 observa-se também o comportamento do fluxo 

fracionário durante a injeção dos fluidos. No início da injeção o fluxo fracionário é crescente 

e tende a estabilizar da mesma forma que a produção do óleo. Ao injetar a microemulsão o 

fluxo decresce elevando o volume de óleo produzido e, assim, reduzindo a produção de fluido 

injetado e em seguida aumenta e tende a se tornar constante. 



Resultados e Discussões      75 

 

Dissertação de Mestrado                                                                     Marcell Santana de Deus 

 

A Tabela 4.11apresenta os resultados calculados da eficiência de recuperação de óleo 

para o método convencional, bem como para o método avançado. 

 

Tabela 4.11Resultados dos ensaios de recuperação com os diferentes sistemas microemulsionados para os 

plugs selecionados. 

Característica Plugs 

I J M G 

 
ADT I AP I ADT II AP II 

Soi 0,571 0,669 0,552 0,571 

Sor_s 0,218 0,184 0,242 0,202 

Sor_m 0,047 0,043 0,031 0,027 

Edc 61,76% 72,50% 56,06% 64,71% 

Edm 78,46% 76,36% 86,90% 86,67% 

EdT 91,76% 93,50% 94,24% 95,29% 

%ROIPsalmoura 61,76% 72,50% 56,06% 64,71% 

% ROIPmicro 30,00% 21,00% 38,18% 30,59% 

% ROIPTotal 91,76% 93,50% 94,24% 95,29% 

Fonte: Autor 

 

A partir dos dados na tabela foram feitos os gráficos de barras para a eficiência de 

deslocamento (Figura 4.17) e para a porcentagem de recuperação do óleo in place (Figura 

4.18). 

 



Resultados e Discussões      76 

 

Dissertação de Mestrado                                                                     Marcell Santana de Deus 

 

Figura 4.17 Gráfico de barras para a eficiência de deslocamento. 
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Fonte: Autor 

 

Figura 4.18 Gráfico de barras para porcentagens de recuperação do óleo in place. 
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Fonte: Autor 

 

Analisando os resultados das recuperações, pode-se perceber que os sistemas de 

microemulsões bicontínuas, seja com água da torneira (ADT II) ou com água produzida (AP 

II), apresentaram uma melhor recuperação de óleo, como mostram os valores de eficiência de 

deslocamento do óleo utilizando microemulsão como fluido deslocante (Edm), onde são 
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maiores nesse tipo de micela. Pode-se concluir que a viscosidade e o tipo de microemulsão 

formadas contribuem positivamente para a recuperação avançada de petróleo. Porém, a 

porcentagem a mais em volume de óleo recuperado não é tão significativa para justificar o uso 

de uma maior quantidade de matéria ativa (tensoativo), já que este é o componente de maior 

custo no sistema. 

Pode-se perceber também que há uma diferença entre os sistemas com ADT (plugs I e 

M) e AP (plugs J e G), onde o primeiro apresenta valores de % ROIPmicro maiores em 

comparação com o segundo. De acordo com os dados obtidos de tensão superficial, esperava-

se que os sistemas com água produzida recuperassem mais petróleo que os sistemas com água 

da torneira, já queeles apresentaram menor tensão superficial. Porém, há de se considerar o 

efeito de tamponamento dos poros quando se injetou água produzida, ocasionando uma 

pequena diminuição da eficiência do processo. Somado a isto nota-se que os 

valores%ROIPsalmoura foram maiores nos dois plugs com sistemas utilizando água produzida, 

uma vez que a microemulsão atua no óleo restante, então quanto menor a quantidade de óleo 

no plug mais difícil é recuperá-lo. 

4.7.1. Influência da quantidade de volumes porosos de microemulsão 

injetados na recuperação avançada 

A fim de reduzir o custo dos projetos de recuperação avançada de petróleo foi feito um 

estudo de otimização da quantidade de microemulsão injetada, diminuindo o número de 

volumes porosos injetados e avaliando a recuperação final. 

Para essa análise escolheu-se o ponto AP II, pois este teve a melhor eficiência de 

deslocamento e melhor recuperação total do óleo, quando comparado com o ponto de AP I. 

Foi escolhida a água produzida como fase aquosa do sistema microemulsionado para estes 

experimentos devido à questões econômicas e ambientais, uma vez que a utilização da mesma 

diminui os impactos ambientais e o custo de tratamento da água para descarte. 

Os experimentos foram realizados de forma semelhante aos ensaios anteriores, onde 

houve a saturação com solução de KCl a 2%, e posteriormente com o óleo, nessas etapas 

foram injetados 8 volumes porosos de cada fluido. Depois ocorreu a injeção de 3volumes 

porosos de solução de KCl a 2%, para simular a recuperação convencional. A diferença entre 

estes experimentos e os anteriores foi a etapa de recuperação avançada, onde variou-se o 

volume de microemulsão injetado, passando de 3 volumes porosos para 0,5 e 0,25, e depois 

injetando 2,5 e 2,75 volumes porosos de solução de KCl a 2%, para que possibilitasse o 
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deslocamento do material dentro do plug. A Figura 4.19 mostra o fluxograma das etapas 

realizadas nos experimentos de avaliação dos volumes porosos de sistemas 

microemulsionados injetados. 

 

Figura 4.19Fluxograma das etapas de saturação e recuperação com variação de volumes porosos de 

microemulsão injetados. 

 

                                                                                                                     Fonte: Autor 

As Figuras 4.20 e 4.21 apresentam os resultados dos ensaios de recuperação avançada 

com seus respectivos pontos de microemulsão, plugs utilizados e volumes porosos injetados.  

 

Figura 4.20Eficiência de recuperação convencional com solução de KCl 2%, avançada e fluxo fracionário 

injetando 0,25 VP de sistema microemulsionado com água produzida e ponto de microemulsão 

bicontínua, e posteriormente injetando 2,75 VP de solução de KCl 2%, realizado no plug E. 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 F
lu

x
o
 f

ra
ci

o
n
ár

io
 (

%
)

 

 Recuperação KCl 2%

 Recuperação microemulsão

 Fluxo fracionárioR
ec

u
p
er

aç
ão

 d
e 

ó
le

o
 (

%
)

Vp injetado

Micro AP II - 0,25 Vp

Plug E

   

      Fonte: Autor 

 

Saturação do plug 
com KCl 2% (8 VP) 

Saturação do plug 
com óleo(8 VP) 

Recuperação 
Convencional KCl 

2% (3 VP) 

Injeção de sistema 
microemulsionado 

(0,25 ou 0,5 VP) 

Injeção de KCl 2% 
(2,75 ou 2,5 VP) 



Resultados e Discussões      79 

 

Dissertação de Mestrado                                                                     Marcell Santana de Deus 

 

Figura 4.21Eficiência de recuperação convencional com solução de KCl 2%, avançada e fluxo fracionário 

injetando 0,5 VP de sistema microemulsionado com água produzida e ponto de microemulsão bicontínua, 

e posteriormente injetando 2,5 VP de solução de KCl 2%, realizado no plugD. 
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Fonte: Autor 

Analisando as Figuras 4.18 e 4.19 percebe-se que para o ensaio com 0,5 volumes 

porosos injetados de microemulsão, a curva da recuperação avançada tem desempenho 

similaraos ensaios de recuperação com injeção de 3 volumes porosos de microemulsão (plugs 

I, J, M e G). Já para o gráfico de 0,25 volumes porosos injetado, há uma inclinação menos 

acentuada, que indica que houve uma menor recuperação de petróleocom essa quantidade 

injetada.    

Na recuperação convencional observa-se que a partir de aproximadamente 1,5 de 

volumes porosos de salmoura injetados há basicamente produção de água, podendo ser 

injetado a microemulsão a partir desse valor, o que acarretaria em um menor custo de 

produção. 

A Tabela 4.12 apresenta os resultados calculados da eficiência de recuperação de óleo 

para o método convencional, bem como para o método avançado com redução de volume 

poroso injetado de microemulsão. 
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Tabela 4.12Resultados dos ensaios de recuperação com injeção reduzida de microemulsão para os plugs 

selecionados. 

Característica Plugs 

E D G 

 0,25 VP O,5 VP 3 VP 

Soi 0,573 0,682 0,571 

Sor_s 0,187 0,300 0,202 

Sor_m 0,109 0,058 0,027 

Edc 67,35% 56,00% 64,71% 

Edm 41,44% 80,68% 86,67% 

EdT 80,88% 91,50% 95,29% 

% ROIPsalmoura 67,35% 56,00% 64,71% 

% ROIPmicro 13,82% 36,50% 30,59% 

% ROIPTotal 81,18% 91,50% 95,29% 

Fonte: Autor 

 

A partir dos dados na tabela foram feitos os gráficos de barras para a eficiência de 

deslocamento (Figura 4.22) e para a porcentagem de recuperação do óleo in place (Figura 

4.23). 

 

Figura 4.22 Gráfico de barras para a eficiência de deslocamento na avaliação de volumes porosos 

injetados. 
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Fonte: Autor 
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Figura 4.23Gráfico de barras para a porcentagem de recuperação do óleo in place na avaliação de 

volumes porosos injetados. 
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Fonte: Autor 

 

Ao analisar os valores da Tabela 4.12 percebe-se que há uma confirmação do que foi 

visto nos gráficos, já que os valores de recuperação para 0,5 VP de microemulsão injetados 

têm resultado semelhante ao experimento realizado com o plug G, onde as eficiências de 

deslocamento com sistema microemulsionado (Edm) apresentaram valores próximos.  

Na injeção de 0,25 VP de microemulsão, foi obtido um valor de eficiência de 

deslocamento com sistema microemulsionado de 41,44%, o que é um bom resultado, já que 

com uma quantidade tão reduzida de microemulsão ainda se retirou mais de 40% do óleo 

contido na rocha. 

Esses resultados podem ser atribuídos pela maior interação química entre 

microemulsão, óleo e rocha ocorrer nos primeiros 0,5 VP. Na injeção de 3 volumes porosos 

de microemulsão, os últimos 2,5 volumes injetados estavam, principalmente, deslocando o 

óleo por meios físicos, sendo a interação química pouco acentuada, e portanto pôde-se utilizar 

um fluido com menor valor econômico para realizar o deslocamento do restante do óleo. 

Já na injeção de 0,25 volumes porosos, a menor recuperação pode ter ocorrido devido 

à interação química não ter sido suficiente para que o óleo retido na rocha fosse deslocado 

pelo fluido ao máximo. 
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5. Conclusões 

A realização deste trabalho permitiu as seguintes conclusões: 

 Com as etapas de caracterização da rocha e dos fluidos pode-se observar que: 

 A água produzida obtida apresentou características semelhantes à água 

produzida dos poços da Bacia de Campos com uma salinidade em torno de 

50000 ppm. 

 Os plugs de calcário, utilizados no ensaios de recuperação, foram 

devidamente calcinados, uma vez que mantiveram suas características 

preservadas e estando livres de umidade e materiais orgânicos, confirmados 

pelas análises de DRX, FRX, TG e MEV. 

 O petróleo de Ubarana utilizado com adição de xileno apresentou uma 

viscosidade igual a 24,76 cP, massa específica de 0,9087 g/cm³ e °API 

equivalente a 24,16, sendo classificado como petróleo médio. 

 

 Com relação as etapas de recuperação avançada observou-se que: 

 Os ensaios de recuperação utilizando sistemas microemulsionados, com 

fases aquosas variando entre água da torneira e água produzida, que foram 

conduzidos com os plugs de calcário e petróleo de Ubarana a 25°Ce 

injetando três volumes porosos de microemulsão, mostraram uma 

recuperação em torno de 90% do óleo contido nos plugs. 

 As microemulsões bicontínuas forneceram melhores percentuais de 

recuperação quando comparadas com as diretas.  

 A utilização de água produzida não reduziu, significativamente, a 

recuperação de petróleo, tornando-a uma alternativa viável, tanto do ponto 

de vista ambiental como também econômico do processo. 

 

 Com relação ao estudo da influência do número de volumes porosos de 

microemulsão injetados conclui-se que: 

 A injeção de 0,25 volumes porosos de microemulsão forneceu um bom 

percentual de recuperação, tendo em vista a quantidade reduzida de 

microemulsão injetada, chegando a um valor de Edm superior a 40%. 
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 A injeção de 0,5 volumes porosos do sistema microemulsionado bicontínuo 

com água produzida forneceu valores de recuperação similares aos ensaios 

de recuperação com 3 volumes porosos de microemulsão injetados. O que 

mostra um valor aproximado do volume ótimo para esse sistema. 

 A injeção de volumes porosos reduzidos de microemulsão mostrou-se uma 

alternativa viável para recuperação de petróleo, uma vez que a quantidade 

de tensoativo necessário para o processo também é reduzida. 
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