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NASCIMENTO, André Ezequiel Gomes do – Avaliação da Molhabilidade de Soluções de 
Tensoativos em Aço Inoxidável. Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Química, Natal/RN, Brasil. 
 
Orientador:  Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros Neto 
Coorientadora: Profa. Dra. Maria Carlenise Paiva de Alencar Moura 
 
RESUMO: Com o crescente aumento da industrialização, provocado pela globalização do 
planeta, tornou-se cada vez mais comum a busca por materiais de alta resistência e 
durabilidade para os mais diversificados ramos de atividades. Assim, a produção e procura 
por materiais que atendam estas exigências tornou-se cada vez maior com o passar dos anos. 
Logo, um dos materiais que vêm preenchendo bem os requisitos necessários para esta 
aplicação é o aço inoxidável, devido às suas diversas características aplicáveis aos diferentes 
ramos da indústria. O interesse das companhias de petróleo por reservas de óleos pesados vem 
apresentando aumento constante durante as últimas décadas. As propriedades reológicas 
destes óleos impedem o seu transporte em sistemas convencionais de fluxo. A partir deste 
problema surge a necessidade do desenvolvimento de tecnologias que permitam melhorar o 
escoamento e transporte, reduzindo os custos de operação, para, assim, viabilizar a produção 
de óleo no reservatório. Diante disto, surge o transporte através de sistemas contendo 
tensoativos, que reduzem as tensões interfaciais, facilitando o escoamento do óleo através do 
duto, reduzindo as perdas de carga por atrito. Para verificar estas interações estudou-se a 
molhabilidade das superfícies, que é representada pela medida do ângulo de contato de 
soluções de tensoativo com placas planas de aço inoxidável 304. Foram utilizadas soluções de 
KCl, tensoativos e misturas de tensoativos com cadeia carbônica linear e aromática de grupos 
etoxilados variando de 3 a 100. Para determinação da molhabilidade foi utilizado o 
goniômetro DSA 100, Krüss. A fim de observar a influência da rugosidade na molhabilidade, 
a placa de aço inoxidável foi usinada e polida com diferentes lixas de referência de 100 até 
1200. Os resultados obtidos mostraram que lixar e polir a placa resulta em diminuição da 
molhabilidade. Quanto às soluções de tensoativos, estas apresentaram melhor molhabilidade 
em aço inoxidável do que as soluções de KCl testadas. Também foi observado que a mistura 
de tensoativos é uma opção considerável, uma vez que apresentou ângulos de contato 
satisfatórios para uma boa molhabilidade na placa de aço inoxidável. Outro fato observado é 
que a etoxilação também interfere na molhabilidade, reduzindo o ângulo de contato com a 
redução da etoxilação. Isto nos leva a concluir que tensoativos com maior etoxilação, sendo 
mais hidrofóbicas, diminuem a interação da água com o duto e, consequentemente, o atrito 
com o mesmo, melhorando assim o escoamento. 
 

Palavras chaves: Ângulo de contato, Molhabilidade, Aço inoxidável, Tensoativos. 
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 ABSTRACT 
 
 With the increasing industrialization of the planet caused by globalization, it has 
become increasingly common to search for highly resistant and durable materials for many 
diverse branches of activities. Thus, production and demand for materials that meet these 
requirements have constantly increased with time. In view of this, stainless steel is presented 
as one of the materials which are suitable applications, due to many features that are 
interesting for several segments of the industry. Concerns of oil companies over heavy oil 
reservoirs have grown steadily for the last decades. Rheological properties of these oils impair 
their transport in conventional flow systems. This problem has created the need to develop 
technologies to improve flow and transport, reducing operation costs so as to enable oil 
production in the reservoir. Therefore, surfactant-based chemical systems are proposed to 
optimize transport conditions, effected by reduction of interfacial tensions, thereby enhancing 
the flow of oil in ducts and reducing load losses by friction. In order to examine such 
interactions, a study on the wettability of metallic surfaces has been undertaken, represented 
by measuring of contact angle of surfactant solutions onto flat plates of 304 stainless steel. 
Aqueous solutions of KCl, surfactants and mixtures of surfactants, with linear and aromatic 
hydrocarbon chain and ethoxylation degrees ranging between 20 to 100, have been tested.  
The wettability was assessed by means of a DSA 100 krüss goniometer. The influence of 
roughness on the wettability was also investigated by machining and polished the stainless 
steel plates with sandpapers of references ranging between 100 of 1200. The results showed 
that sanding and polishing plates result in decrease of wettability. As for the solutions, they 
have provided better wettability of the stainless steel than the KCl solutions tested. It was also 
been concluded that surfactant mixtures is an option to be considered, since they promote 
interactions that generate satisfactory contact angles for a good wettability on the stainless 
steel plate. Another conclusion refers to the influence of the ethoxylation degree of the 
nonionic surfactant molecules on wettability. It has been observed that contact angles 
decrease with decreasing ethoxylation degrees. This leads us to conclude that molecules with 
higher ethoxylation degree, being more hydrophobic, decrease the interaction of water with 
the ducts, thereby reducing friction and improving the flow. 
 
Keywords: Contact angle, Wettability, stainless Steel, Surfactants. 
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Introdução 

 

 Com o crescente aumento da industrialização provocado pela globalização do 

planeta, tornou-se cada vez mais comum a busca por materiais de alta resistência e 

durabilidade para os mais diversificados ramos de atividades. Assim, a produção e procura 

por materiais que atendam estas exigências tornou-se cada vez maior com o passar dos anos. 

Desenvolver produtos com tecnologia que atendam estas exigências tem se tornado um 

grande desafio para as indústrias. Logo, um dos materiais que vêm preenchendo bem os 

requisitos necessários para esta aplicação é o aço inoxidável, devido às suas diversas 

características aplicáveis aos diferentes ramos da indústria. 

 O aço inoxidável está presente em muitas áreas da vida cotidiana e novas aplicações 

são encontradas a cada dia nos mais diferentes campos. As razões do crescimento e da 

atratividade para aplicações diversas residem na ampla faixa de requisitos que este material é 

capaz de atender (Barbosa et al., 2003). 

 Particularmente, no Brasil, o potencial e as perspectivas de aplicação dos aços 

martensíticos, na exploração de petróleo, em plataformas "offshore", são elevados, em razão 

de a Petrobras dominar a tecnologia e ser uma das líderes mundiais da exploração de petróleo 

em águas profundas e ultra-profundas (Mariano et al., 2006). Logo, tornam-se necessários 

estudos mais específicos para o desenvolvimento de tecnologias que agreguem valores 

economicamente viáveis e que possam vir a solucionar problemas oriundos da explotação do 

óleo pesado até a superfície. 

 Trabalhos envolvendo estudos em aço inoxidável vêm aumentando 

proporcionalmente com as mais recentes descobertas nos mais diversos campos da ciência e 

tecnologia. Assim, estudos para avaliação da molhabilidade de aço inoxidável vêm ganhando 

destaque no cenário mundial. A molhabilidade é uma propriedade utilizada para avaliar a 

relação de hidrofilicidade e/ou hidrofobicidade de um dado material, através de medidas de 

ângulo de contato. As pesquisas nesta área aumentaram bastante no mundo inteiro, visando 

observar a molhabilidade do aço inoxidável em tubulações para escoamento de petróleo 

pesado, como forma de diminuir as perdas de carga geradas pelo acúmulo deste tipo de óleo 

nas paredes dos tubos revestidas com este material (Santos, 2003). 
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 O interesse das companhias de petróleo por reservas de óleos pesados vem 

apresentando crescente aumento durante as últimas décadas. As propriedades reológicas 

destes óleos, no entanto, impedem o seu transporte em sistemas convencionais de fluxo. 

Nestes sistemas, as perdas de carga geradas pela alta viscosidade dos óleos pesados podem ser 

reduzidas a valores comparáveis ao fluxo monofásico aquoso. 

 Ao longo do tempo, reservatórios de petróleo vão diminuindo sua produção, não só 

pela redução do volume de óleo no reservatório e queda de pressão, mas também pela 

mudança gradual das propriedades físico-químicas do óleo, por exemplo, viscosidade e 

densidade. Esta mudança dificulta o escoamento do óleo contido no reservatório até os 

tanques de armazenamento; desta maneira, sua produção se torna cada vez mais difícil e gera 

um alto custo de produção. A partir deste problema surge a necessidade do desenvolvimento 

de tecnologias que permitam melhorar o escoamento e transporte, reduzindo os custos de 

operação, viabilizando a produção de óleo no reservatório (Santos et al., 2007). 

 Diante disto surge o transporte através de sistemas contendo tensoativos, que 

reduzem as tensões interfaciais, facilitando o escoamento do óleo através do duto e reduzindo 

as perdas de carga por atrito. 

 Como é importante que o fluido escoe no duto sem interagir com suas paredes, neste 

trabalho sistemas contendo tensoativos foram utilizados visando avaliar suas interações com 

as paredes de dutos revestidos por aço inoxidável. 

 A presente dissertação divide-se em sete capítulos. Neste primeiro capítulo, 

apresenta-se uma introdução geral descrevendo o desenvolvimento tecnológico devido à 

globalização do planeta e como consequência a busca por novos materiais que apresentem 

diferentes características para diversas aplicações do cotidiano. Dentro deste contexto destaca-

se o aço inoxidável pelas diversas aplicações e características. É abordado o problema do 

transporte de petróleo pesado nas tubulações, que ficam incrustadas por este tipo de óleo. 

Enfatizando que uma possível solução para diminuir este problema seria a injeção de uma 

solução de tensoativos na tubulação de petróleo, ajudando a melhorar o escoamento. Este 

capítulo finaliza-se com a idéia de que para ocorrer um bom escoamento são necessários 

estudos de molhabilidade de tensoativos em aço inoxidável através de medidas de ângulo de 

contato. 

 No Capítulo 2 descrevem-se tópicos em relação à molhabilidade de superfícies, 

tensoativos e aços inoxidáveis, tais como: definição de molhabilidade e ângulo de contato, 
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classificação e propriedades dos tensoativos e definição e características dos diferentes tipos 

de aço inoxidável. 

 No Capítulo 3 estão listados alguns trabalhos encontrados na literatura relacionados à 

molhabilidade de superfícies. 

 No Capítulo 4 é apresentada a metodologia experimental utilizada para o 

desenvolvimento experimental e obtenção dos resultados, relacionando os equipamentos e 

reagentes que foram empregados no decorrer do trabalho. 

 No Capítulo 5 são apresentados os resultados e discussões, mostrando os gráficos e 

análise dos dados obtidos experimentalmente. 

 No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões deste trabalho. 

 No Capítulo 7 são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas na construção 

e elaboração deste trabalho. 

 




