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RESUMO: O grande investimento em atividades exploratórias no mar brasileiro tem gerado 

novas descobertas, geralmente em reservatórios carbonáticos, com condições de 

molhabilidade diferentes das usualmente consideradas em reservatórios areníticos, fortemente 

molháveis à água. De uma maneira geral, os reservatórios carbonáticos tendem a ser 

molháveis ao óleo, dificultando a mobilização do óleo no reservatório. Esses óleos podem ser 

mobilizados por diferentes métodos, ou ainda, pode-se inverter a molhabilidade da superfície 

do reservatório e facilitar o escoamento do óleo, melhorando os índices de produção. Desta 

forma, o objetivo deste trabalho foi estudar a influência da inversão na molhabilidade da 

rocha na produção e recuperação de petróleo de reservatórios carbonáticos, utilizando 

sistemas microemulsionados. Foram escolhidos três tensoativos de classes diferentes: um 

catiônico (C16TAB), um aniônico (SDS) e um não-iônico (Unitol L90). Estudos da influência 

da salinidade na formação da microemulsão, bem como a caracterização dos fluidos através 

de medidas de densidade e viscosidade, também foram realizados. Para verificar o potencial 

dos sistemas microemulsionados em alterar a molhabilidade da rocha carbonáticas 

de molhável ao óleo para molhável a água, medidas de ângulo de contato foram realizadas 

utilizando calcário de molhabilidade neutra como material de superfície. Pode-se observar, 

com relação ao caráter iônico dos tensoativos testados, que o tensoativo catiônico (C16TAB) 

apresentou um potencial maior de inversão na molhabilidade conseguindo transformar a rocha 

de molhabilidade neutra para fortemente molhável à água, quando comparado aos demais 

tensoativos, aniônico (SDS) e não-iônico (Unitol L90), que apresentaram comportamento 

semelhante entre eles, melhorando também a molhabilidade da rocha à água, mas em menor 

intensidade. As microemulsões de todos os tensoativos estudados mostraram-se efetivas na 

recuperação de petróleo, obtendo-se 76,92% para o sistema com C16TAB, 67,42% para o 

SDS e 66,30% para o Unitol L90 de recuperação do óleo residual “in place”. 

 

Palavras - Chave: Rocha Carbonática; Molhabilidade; Recuperação Avançada de Petróleo; 

Tensoativo; Microemulsão. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The large investment in exploration activities offshore Brazil has generated new 

findings, generally in carbonate reservoirs, with different wettability conditions usually 

considered in the sandstone, strongly water-wet. In general, the carbonates reservoirs tend to 

be oil-wet, it difficult to mobilize of oil these reservoirs. These oils can be mobilized by 

different methods, or it may reverse the wettability of the surface of the reservoir and 

facilitate the flow of oil, improving production rates. Thus, the objective of this work was to 

study the influence of inversion on the wettability of the rock in the production and recovery 

of petroleum from carbonate reservoirs, using microemulsions. Three systems were chosen 

with different classes of surfactants: a cationic (C16TAB), an anionic (SDS) and nonionic 

(Unitol L90). Studies of the influence of salinity on the formation of the microemulsion as 

well as the characterization of fluids using density and viscosity measurements were also 

performed. To verify the potential of microemulsion systems in changing the wettability state 

of the chalk oil-wet to water-wet, contact angle measurements were performed using chalk of 

neutral-wet as surface material. Overall, with respect to the ionic character of the surfactants 

tested, the cationic surfactant (C16TAB) had a greater potential for reversal in wettability able 

to transform the rock wettability neutral to strongly water-wet, when compared with the 

anionic surfactant (SDS) and nonionic (Unitol L90), which showed similar behavior, 

improving the wettability of the rock to water. The microemulsions of all surfactants studied 

were effective in oil recovery, resulting in 76.92% for the system with C16TAB, 67.42% for 

the SDS and 66.30% for Unitol L90 of residual oil. 

 

Keywords: Chalk; Wettability; Enhanced Oil Recovery; Surfactant; Microemulsion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O petróleo ocorre na natureza em determinadas formações subterrâneas onde se 

encontra adsorvido nos poros das rochas. Esta rocha pode ter qualquer origem ou natureza, 

mas para se constituir em um reservatório deve apresentar porosidade (espaços vazios) e 

permeabilidade (espaços vazios interconectados). Deste modo, podem ser consideradas 

rochas-reservatório os arenitos e calcarenitos, e todas as rochas sedimentares dotadas de 

porosidade intergranular que sejam permeáveis (Rosa et al., 2006). 

Ao longo do tempo a produção de petróleo em um reservatório vai diminuindo, 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 de óleo através o reservatório até o poço e 

sua produção se torna cada vez mais difícil e de alto custo. Por isto, em alguns casos, o 

reservatório pode até ser considerado inviável do ponto de visa econômico, mesmo contendo 

ainda 70% do óleo original (Santos, 2009). 

Pelos métodos convencionais de recuperação de petróleo, geralmente apenas 30% da 

quantidade de petróleo existente no reservatório é extraído, e isto pode ser atribuído, 

basicamente, a três aspectos: alta viscosidade do petróleo, geologia da formação e elevadas 

tensões interfaciais entre os fluidos do reservatório.  

Atualmente estamos assistindo uma escalada nos preços de petróleo, o que nos leva a 

considerar seriamente o aumento da taxa de recuperação de petróleo, surgindo à necessidade 

do desenvolvimento de tecnologias que permitam melhorar o escoamento e reduzir os custos 

de operação para, assim, viabilizar a produção de óleo no reservatório. Então, projetos que 

apresentam um aumento de recuperação da ordem de 4 a 10% são considerados um sucesso e 

este aumento no fator de recuperação é suficiente para tornar um projeto economicamente 

viável. 

O grande investimento em atividades exploratórias no mar brasileiro tem gerado novas 

descobertas, algumas em reservatórios carbonáticos, com condições de molhabilidade 

diferentes das usualmente consideradas em reservatórios siliciclásticos, fortemente molháveis 

à água. De uma forma geral, acredita-se que reservatórios carbonáticos tendem a ser mais 

molháveis ao óleo do que reservatórios siliciclásticos (Faerstein, 2010). 

As formações carbonáticas advêm de um processo de deposição sedimentar não 

uniforme, de origem biológica ou química, apresentando um alto grau de heterogeneidade e 
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anisotropia da permeabilidade. Isso faz com que ao injetar os fluidos na formação eles tendem 

a seguir caminhos preferenciais, não tratando adequadamente regiões com restrição ao fluxo 

(Pandava Aum, 2011). 

Como as rochas carbonáticas são pouco permeáveis, há a necessidade de aumentar o 

fator de recuperação nesses reservatórios através de métodos de recuperação. O fator de 

recuperação de petróleo nesse tipo de reservatório gira em torno de 2% a 3%, enquanto o 

índice apurado nas rochas de formação arenítica pode chegar a 30%, pelos métodos de 

recuperação convencionais.  

A mobilização do óleo, mesmo leve, de reservatórios carbonáticos é dificultada devido 

ao fato do reservatório ser parcialmente molhável ao óleo, esses óleos podem ser mobilizados 

através da injeção de microemulsões, mesmo nessas condições, ou ainda, pode-se inverter a 

molhabilidade da superfície do reservatório e facilitar a produção, melhorando os índices de 

produção. 

A injeção de microemulsão tem por objetivo minimizar os efeitos de diferenças 

interfaciais entres os fluidos, água e óleo, melhorar o processo de dessorção do óleo na rocha, 

atuar na saturação de óleo residual no reservatório e aumentar a eficiência de deslocamento 

minimizando as regiões de canais preferenciais ocasionadas pela injeção de água, 

anteriormente injetada no reservatório. Tal eficiência da injeção de microemulsão é possível 

devido à formação de micelas e a estabilidade da microemulsão. 

Baseado no exposto, este trabalho estudou a influência da inversão na molhabilidade 

da rocha na produção e recuperação de petróleo de reservatórios carbonáticos, utilizando 

sistemas microemulsionados. Foram utilizados diferentes sistemas microemulsionados com 

tensoativos de classes distintas e realizada a caracterização dos fluidos envolvidos e da rocha 

estudada. 

Esta dissertação está dividida em seis partes, para melhor compreensão do trabalho. 

Esta introdução referente ao Capítulo 1. O Capítulo 2 abrange os aspectos teóricos 

relacionados à pesquisa; o Capítulo 3 lista alguns trabalhos encontrados na literatura que 

envolve resultados importantes obtidos por outros autores com relação à capacidade de alguns 

tensoativos, inverterem a molhabilidade da rocha carbonática; no Capítulo 4 é descrita a 

metodologia experimental utilizada; o Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos 

experimentalmente e suas discussões; e o Capítulo 6 apresenta as conclusões e considerações 

finais do estudo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - ASPECTOS TEÓRICOS 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 Petróleo 

 

Petróleo é o nome dado às misturas naturais de hidrocarbonetos que podem ser 

encontradas no estado sólido, líquido ou gasoso, a depender das condições de temperatura e 

pressão a que estejam submetidas. O petróleo tanto pode aparecer em uma única fase com 

pode se apresentar em mais de uma fase em equilíbrio (Rosa et al., 2006). 

Incluídos na série de hidrocarbonetos que formam o petróleo e o gás natural estão as 

parafinas, os hidrocarbonetos cíclicos e os aromáticos, algumas impurezas encontradas em 

pequenas quantidades incluem o nitrogênio, o dióxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio. A 

água também está quase sempre presente na formação, e tem uma importante influência nas 

características de produção do reservatório. 

As propriedades dos fluidos e das rochas que compõem o reservatório de petróleo 

podem ser determinadas experimentalmente em laboratório, porém muitas vezes, por motivos 

econômicos ou operacionais, isso não é possível (Ribeiro Neto, 2007). Então as propriedades 

físicas, ao invés das químicas, são usadas, geralmente, para definir as principais 

características do petróleo, dentre elas estão: a cor, a densidade, a viscosidade, e a pressão de 

ponto de bolha (Curbelo, 2006). 

A acumulação de petróleo depende de alguns fatores. Inicialmente é necessário que 

existam rochas geradoras que contenham o material orgânico, que se transforma em petróleo e 

as chamadas rochas-reservatório, que possuem espaços vazios (poros), capazes de armazenar 

o petróleo. Essas rochas devem estar envolvidas em armadilhas chamadas trapas, na qual 

constitui-se de compartimentos isolados no subsolo, onde o petróleo se acumula e de onde 

não tem condições de escapar, são as jazidas de petróleo. 

Com o objetivo de maximizar a produção de petróleo com o menor custo possível, são 

estudadas na engenharia de reservatório a caracterização das jazidas, as propriedades das 

rochas, as propriedades dos fluidos nela contidos, a maneira como estes fluidos interagem na 

rocha e as leis físicas que regem o movimento dos fluidos no seu interior (Rosa et al., 2006). 
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2.2 Rochas-reservatórios 

 

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

rochas sedimentares clássicas e não clássicas, principalmente em arenitos e calcários. 

Entretanto, vários outros tipos de rochas podem apresentar porosidade suficiente para serem 

localmente importantes como reservatórios (Rosa et al., 2006). 

 

2.2.1 Arenitos 

 

Os arenitos são as mais frequentes rochas-reservatório encontrada em todo o mundo. 

Como o nome indica, constitui-se de areias consolidadas e diferem dos conglomerados 

(rochas formadas por fragmentos grandes) somente no tamanho dos fragmentos. No caso dos 

arenitos finos, a pressão em si é suficiente para produzir a consolidação, junto às areias 

também é encontrado argila e a cor da rocha depende em grande parte desse material. A argila 

é formada por óxido ou hidróxido de ferro, que estando no estado ferroso, tem a cor amarela 

ou cinza, e no estado férrico, vermelha. Temperaturas elevadas são favoráveis à formação do 

óxido de ferro, de maneira que os arenitos vermelhos indicam deposição em mares quentes ou 

desertos áridos (Slater, 1957 apud Ribeiro Neto, 2007). 

Na Figura 2.1 apresenta-se uma amostra de arenito. 

 

Figura 2.1- Amostra de uma rocha arenítica. 

 

Fonte: (Almeida, 2004) 

 

Com relação à porosidade dos arenitos, esta pode ser de dois tipos: intergranular e por 

fraturas. O arenito é uma rocha competente (reagem de maneira rígida perante os esforços 

deformantes) e quebradiça, e está sujeito a fissuramentos como qualquer outra rocha de 

competência comparável. Quando ele não é fechado e tem uma porosidade normal de 10 a 
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20%, sua porosidade real pode ser muito maior devido a fraturas. E sua dimensão depende das 

condições de sua sedimentação (Rosa et al., 2006). 

 

2.2.2 Rochas carbonáticas 

 

Rochas carbonáticas são os calcários, as dolomitas e aquelas intermediárias entre os 

dois. A classificação das rochas carbonáticas, depende dos componentes mineralógicos 

essenciais que formam a rocha, ocorrendo em diferentes proporções e promovendo a 

classificação de calcários, onde há predomínio da calcita (CaCO3), e dolomitos, onde há 

predomínio da dolomita [CaMg(CO3)2]. Também, associados e em nível de baixa a muito 

baixa porcentagem, podem ocorrer outros carbonatos tais como a siderita (FeCO3), ankerita 

[Ca(Mg,Fe,Mn) (CO3)2], ankerita normal – [Ca2MgFe(CO3)4] e magnesita (MgCO3). A 

magnesita é geralmente encontrada associada a dolomitos ou a calcários com zona de 

dolomitização, como é o caso no Brasil. A aragonita, com formulação química igual a da 

calcita, ocorre apenas em sedimentos carbonatados recentes, junto com a calcita e com a 

dolomita subordinada (Sousa e Vidal, 2005). 

Reservatórios de rochas carbonatadas, diferem em vários aspectos dos de arenitos. A 

porosidade é localizada, tanto lateral como verticalmente, dentro de uma camada. Os poros 

desse tipo de rocha podem ser muitos maiores que os de arenitos, e muitas vezes esses poros 

encontram-se interconectados, dando à rocha uma alta permeabilidade. 

Na Figura 2.2 apresenta-se uma amostra de calcário. 

 

Figura 2.2 - Amostra de uma rocha calcária. 

 

Fonte: (Almeida, 2004) 

 

As rochas carbonáticas (calcário e dolomita) são responsáveis por aproximadamente 

50% da produção de petróleo e gás em todo o mundo. Dos carbonatos, uma percentagem 

ligeiramente superior de reservas de hidrocarbonetos do mundo foi produzido a partir de 
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dolomitos porque tais rochas geralmente, mas nem sempre, têm maior porosidade e 

permeabilidade que o calcário. 

Ao contrário da maioria dos reservatórios de arenito, que geralmente são sistemas 

únicos de porosidade, ou seja, com interpartículas de natureza homogênea, os reservatórios 

em rochas carbonáticas geralmente são múltiplos sistemas de porosidade que, 

caracteristicamente, concede heterogeneidade petrofísica aos reservatórios. 

 

2.3 Propriedades das rochas e dos fluidos 

 

Para realizar estudos de reservatórios de petróleo é fundamental o conhecimento de 

algumas propriedades básicas da rocha e dos fluidos nela contidos. Essas propriedades 

determinam as quantidades de fluidos existentes no meio poroso, a sua distribuição, a 

capacidade desses fluidos se moverem e, a mais importante de todas, a quantidade de fluidos 

que pode ser extraída. Algumas dessas propriedades tais como: porosidade, permeabilidade, 

saturação de fluidos, mobilidade e molhabilidade serão discutidas a seguir. 

 

2.3.1 Porosidade 

 

A porosidade é a medida da capacidade de armazenamento de fluidos na rocha, sendo 

uma das mais importantes propriedades. A porosidade absoluta ( ) é definida como sendo a 

relação entre o volume de vazios presentes na rocha (  ) e o volume total desta (   ), como 

mostrado na Equação 1. 

 

  
  

   
                                                                                                                                                        

 

O volume total ocupado por uma rocha reservatório é a soma do volume dos materiais 

sólidos e do volume dos espaços vazios existentes entre eles. O volume de espaços vazios é 

também chamado de volume poroso. A porosidade da rocha fornece os espaços para a 

acumulação de óleo e gás, além de fornecer à rocha capacidade de absorver e reter fluidos 

(Allen e Roberts, 1993). 

A porosidade depende do tamanho, forma, arranjo e homogeneidade dos grãos. Se os 

grãos forem de tamanho variado, a porosidade tende a ser menor do que num caso de grãos 

uniformes, uma vez que os grãos menores ocupam os espaços vazios entre os maiores. Na 
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medição da porosidade em laboratório é necessária a determinação de somente dois de três 

parâmetros básicos: volume total, volume de poros (ou volume de vazios) e volume de sólidos 

(Paulino, 2007). 

A porosidade absoluta (Equação 1) é a razão entre o volume de todos os poros, 

interconectados ou não, e o volume total. A porosidade absoluta não é útil na caracterização 

do reservatório, pois alguns poros podem estar isolados e não conectados aos canais porosos 

do reservatório. A razão entre o volume dos poros interconectados e o volume total da rocha 

dá-se o nome de porosidade efetiva. O valor da porosidade efetiva é mais importante, pois 

esta representa o volume máximo de fluidos que pode ser extraído da rocha (Mohaghegh et al. 

1996). 

Os valores de porosidade mais comum das rochas-reservatório variam de 5 a 35% 

concentrando-se na faixa de 15 a 30% (Santos, 2009). 

 

2.3.2 Saturação dos fluidos 

 

É de grande importância o conhecimento do conteúdo de cada fluido no meio poroso, 

pois as quantidades dos diferentes fluidos definem o valor econômico do reservatório. Para 

que se tenha um reservatório de hidrocarbonetos, os espaços vazios da rocha podem estar 

parcialmente preenchidos por um determinado líquido e os espaços remanescentes por um 

determinado gás. Ou ainda, dois ou três líquidos imiscíveis podem preencher todo o espaço 

vazio (Dake, 1998). 

A saturação de um fluido (  ) em um sistema poroso é definida como a fração ou 

porcentagem de volume de poros (  ) ocupada pelo fluido saturante (  ). Desta forma, tem-

se: 

 

   
  

  
          

  

  
                                                                                                                

 

Se um único fluido ocupar o meio poroso, a saturação deste é 100%. Entretanto, num 

reservatório de hidrocarbonetos, aceita-se que a rocha-reservatório contenha inicialmente 

água e que não é totalmente deslocada pelo óleo ou pelo gás durante a fase de migração, a 

essa saturação dá-se o nome de água conata (     ou saturação de água inicial, pelo fato de 

ser determinada no momento da descoberta do reservatório (Rosa et al., 2006). 
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2.3.3 Permeabilidade 

 

Mesmo que uma rocha tenha elevada porosidade e dentro desses poros existam 

hidrocarbonetos em uma quantidade razoável, não há a garantia de que eles possam ser 

extraídos. Para que isso ocorra, é necessário que a rocha permita o fluxo de fluidos através 

dela. Os fluidos percorrem o que se poderia chamar de “canais porosos”. Quanto mais cheios 

de estrangulamentos, mais estreitos e mais tortuosos forem esses canais porosos, maior será o 

grau de dificuldade para os fluidos se moverem no seu interior. Por outro lado, poros maiores 

e mais conectados oferecem menor resistência ao fluxo de fluidos (Thomas et al., 2001). 

Desta forma defini-se permeabilidade como sendo a facilidade com que o meio poroso 

deixa-se atravessar por um determinado fluido. A Figura 2.3 representa o petróleo escoando 

em um arenito. 

 

Figura 2.3 - Petróleo escoando em uma rocha arenítica. 

 

        Fonte: (Almeida, 2004) 

 

O conceito de permeabilidade absoluta foi introduzido por Darcy em 1856. Em suas 

experiências, somente um fluido saturava o meio poroso, então o termo absoluta para a 

permeabilidade poderia ser utilizado, entretanto, ao se estudar mais de um fluido em um 

sistema poroso devem-se definir os conceitos de permeabilidade efetiva e permeabilidade 

relativa. 

A permeabilidade é medida com a unidade denominada Darcy. Por definição, um 

Darcy é a permeabilidade de uma rocha na qual um gradiente de pressão de 1atm/cm promove 

a vazão de 1cm
3
/s de um fluido de viscosidade de 1 centepoise através de 1cm

2
 de área de 

abertura de fluxo. Na maioria dos reservatórios, a média de permeabilidade é menor que 1 

Darcy, de maneira que os valores reais são medidos em milésimos de Darcy (Berger e 

Anderson, 1999). 
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2.3.3.1 Permeabilidade efetiva 

 

A capacidade de transmissão de um fluido que satura 100% de um meio poroso é 

definida como sendo a permeabilidade absoluta ou simplesmente a permeabilidade do meio. 

No caso em que dois ou mais fluidos saturam o meio poroso, a capacidade de transmissão de 

um desses fluidos chama-se permeabilidade efetiva do meio poroso ao fluido considerado 

(Rosa et al., 2006). 

Em muitos reservatórios observa-se grande distribuição de permeabilidades como 

função da profundidade e porosidade. Desta forma, utilizam-se várias correlações para a 

normalização destas permeabilidades efetivas, partindo-se de um valor base. A esse valor, 

posteriormente desnormalizado, dá-se o nome de permeabilidade efetiva (Thomas et al., 

2001). 

Segundo a lei de Darcy, pode-se definir a permeabilidade efetiva como sendo: 

 

   
       

     
                                                                                                                                          

 

Onde:   é a permeabilidade efetiva do fluido (água, óleo ou gás);   é a viscosidade 

do fluido;    é área da seção transversal do fluxo; L o comprimento da seção e   , a vazão do 

fluido deslocado. 

 

2.3.3.2 Permeabilidade relativa  

 

A permeabilidade relativa de um determinado fluido,    , é a representação percentual 

da permeabilidade efetiva de um determinado fluido desde a inexistência de fluxo até o fluxo 

de 100% de um único fluido (Rosa et al., 2006). 

 

    
  

 
                                                                                                                                                       

 

Onde:    é a permeabilidade efetiva do fluido e   é a permeabilidade absoluta. 

Existem vários fatores que influenciam a permeabilidade relativa, dentre os quais, citam-se: a 

molhabilidade e o processo de saturação. 

 



Aspectos teóricos                                                                                                                        

Ana Paula J. Soares, Fevereiro/2012                                                                                       12 

2.3.4 Mobilidade 

 

Para um determinado fluido a mobilidade é a relação entre a permeabilidade efetiva 

deste fluido e sua viscosidade. Por exemplo, a mobilidade do óleo é dada por           e 

da água por          . A razão de mobilidade é definida por      . Quanto maior for a 

razão de mobilidade, menor será a eficiência de deslocamento do óleo, uma vez que, devido a 

sua mobilidade, o fluido injetado tenderá a “furar” o banco de óleo, criando caminhos 

preferências entre os poços injetores e os produtores (Thomas et al., 2001). 

 

2.3.5 Molhabilidade 

 

A molhabilidade é uma das principais características da formação, pois determina a 

eficiência da produção de hidrocarbonetos. Em geral, a formação molhável a água favorece a 

produção de óleo muito acima da de água (Maithand, 2000). 

Segundo (Agbalaka et al., 2008), no contexto de engenharia de petróleo, a 

molhabilidade é a tendência da rocha reservatório preferencialmente estar em contato com um 

determinado fluido em um sistema bifásico ou multifásico. No caso de um sistema 

rocha/óleo/água de formação a molhabilidade descreve a preferência da rocha de estar em 

contato com a água ou o óleo na presença do outro fluido. 

A Figura 2.4 mostra a distribuição dos fluidos, água (salmoura) e óleo, em três tipos 

diferentes de molhabilidade da rocha. 

 

Figura 2.4 - Distribuição dos fluidos em três diferentes tipos de molhabilidade da rocha (Abdallah, 2007). 
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A molhabilidade da rocha influi decisivamente na produção e recuperação de petróleo 

por injeção de água e, consequentemente, na economicidade dos projetos. Isso ocorre tanto 

em reservatórios carbonáticos de baixa permeabilidade como em reservatórios carbonáticos 

estratificados, em reservatórios naturalmente fraturados, e até mesmo em reservatório 

areníticos de alta permeabilidade (Faerstein, 2010). 

Estudos iniciais sobre o impacto da molhabilidade na produção de petróleo eram 

baseados em uma premissa simplificada de que a molhabilidade seria uniforme no 

reservatório. Entretanto, em 1956 Brown e Fatt questionaram essa premissa afirmando que a 

molhabilidade nos reservatórios, na maioria dos casos, não é uniforme.  

A possibilidade de distribuições não uniformes para a molhabilidade no reservatório 

fez surgir novas classificações para esta propriedade, com os termos molhabilidade fracional e 

mista. Brown e Fatt, em 1956, definiram o termo molhabilidade fracional para classificar 

rochas onde parte do espaço poroso seria molhável à água e parte do espaço poroso seria 

molhável ao óleo. 

Outro termo bastante utilizado é molhabilidade mista, que é diferente da 

molhabilidade fracional na distribuição dos fluidos no sistema poroso. Em sistemas de 

molhabilidade fracional as superfícies molháveis ao óleo e à água não são definidas pelo 

tamanho dos poros, enquanto em sistemas de molhabilidade mista o óleo forma um meio 

contínuo preferencialmente nos poros maiores e a água nos poros menores. 

Dixit et al. (1999) apud Faerstein (2010) apresentaram um possível esquema para os 

casos de molhabilidade mista e fracional (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5 - Representação esquemática da molhabilidade mista (A) e molhabilidade fracional (B), adaptado de 

Dixit et al. (1999) apud Faerstein (2010). 

 

 

Outra classificação da molhabilidade que é importante também diferenciar da mista ou 

fracional é a molhabilidade neutra. Esta define a falta de preferência de um sólido de ser 
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molhado por um fluido na presença de outro, enquanto que a mista e a fracional definem a 

variedade ou heterogeneidade da preferência. 

O correto entendimento desta propriedade da rocha é fundamental no processo de 

maximização da recuperação de petróleo. Contudo a molhabilidade do reservatório é de difícil 

determinação, pois o processo de corte de testemunhos e de preparação destes para ensaios em 

laboratório pode alterar as características de molhabilidade (Allen e Roberts, 1993).  

Existem vários experimentos para medir a molhabilidade de um meio poroso. Os 

ensaios Amott e US Bureau of Mines (USBM) são os métodos quantitativos mais utilizados 

para análise de testemunhos. Entretanto, estes métodos não distinguem tipos diferentes de 

molhabilidade como a fracional ou a mista. Já medidas de relaxação utilizando a ressonância 

magnética nuclear (RMN) para caracterizar a molhabilidade são baseadas em observações de 

que as superfícies do meio poroso contribuem muito para as taxas de relaxação dos fluidos 

nos poros e que a RMN é sensitiva a detalhes dos filmes de fluido na superfície (Guan et al., 

2002). 

O estudo da molhabilidade e da distribuição de fluidos no meio poroso tem sido 

realizado, também, por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Este método consiste na 

visualização de amostras de rocha com fluidos (óleo e salmoura) sem a utilização de 

resfriamento, consequentemente, observa-se a dinâmica de embebição do fluido molhante na 

presença de um fluido não-molhante (Combes et al. 1998). 

Outra maneira de se determinar a molhabilidade é através das medidas de ângulo de 

contato, onde Gibbs relacionou o ângulo de contato não a um balanço de forças, mas ao 

conceito de energia de superfície, quando propôs que a linha trifásica entre um sólido e dois 

fluidos se deslocaria sobre a superfície sólida até que atingisse um ponto em que qualquer 

deslocamento na linha criaria um acréscimo na energia livre, associada à linha trifásica. Essa 

condição de equilíbrio ficou conhecida como equação de Young. 

A interação existente entre a superfície sólida e as fases fluidas presas nos espaços 

porosos influencia tanto na distribuição destes fluidos quanto nas propriedades dos fluxos. 

Quando duas fases fluidas são colocadas em contato com a superfície sólida, uma das fases é 

mais atraída pelo sólido do que a outra. Essa fase, que é mais atraída, é definida como fase 

molhante (formando um filme), e a outra como não molhante (formando uma gota). 

A molhabilidade é explicada, quantitativamente, pelo balanço de forças existente entre 

as duas fases imiscíveis, exatamente na linha de contato entre os dois fluidos (água e óleo) e o 

sólido (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 - Molhabilidade de um sistema água/óleo/superfície sólida. 

 

 

As forças que estão presentes na linha de contato são,    , que é a tensão interfacial 

entre o sólido e a fase oleosa,    , que é a tensão interfacial entre o sólido e a fase aquosa e, 

   , que é a tensão interfacial entre as fases oleosa e aquosa. O ângulo de contato, θ, é 

medido pela tangente da interface, na linha de contato, através da fase aquosa por    . 

No equilíbrio, a soma das forças que atuam ao longo da linha de contato é zero, 

resultando na equação de Young: 

 

                                                                                                                                          

 

A medição do ângulo de contato é a melhor medição da molhabilidade em condições 

ideais de superfícies e fluidos. Porém, na prática esse tipo de medição encontra dificuldades 

de aplicação devido à complexa geometria dos poros e à complexidade química dos fluidos 

envolvidos (Faerstein, 2010). 

Por definição, o ângulo θ é medido voltado para a região com água. Desta forma, para 

θ ~ 0º a superfície é fortemente molhável à água e para θ ~ 180º a superfície é fortemente 

molhável ao óleo. Valores comumente utilizados para definir a molhabilidade, segundo 

(Anderson, 1986) encontram-se apresentados na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1- Classificação da molhabilidade de acordo com o ângulo de contato (θ), segundo Anderson, 1986. 

Molhabilidade 
Molhável à 

Água 

Molhabilidade 

Neutra 

Molhável ao 

Óleo 

Ângulo de contato (θ) mínimo 0º 60º a 75º 105º a 120º 

Ângulo de contato (θ) máximo 60º a 75º 105º a 120º 180º 
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2.3.6 Grau API (Santos, 2009) 

 

O Grau API (American Petroleum Institute), é a forma de expressar a densidade 

relativa de um petróleo ou derivado. A escala medida em graus varia inversamente à 

densidade relativa, isto é, quanto maior a densidade relativa, menor o grau API.  

A classificação é definida da seguinte forma: petróleos com ºAPI superior a 30 são 

considerados leves; entre 21 e 30 ºAPI são médios; abaixo de 21ºAPI são pesados; com ºAPI 

igual ou inferior a 10 são petróleos extra pesados. Quanto maior o grau API, maior o valor do 

petróleo no mercado. A equação 6 representa a forma de cálculo do grau API: 

 

     
     

 
                                                                                                                               

 

Onde, d é a densidade relativa do óleo nas condições normais de temperatura e pressão 

(20ºC e 1 atm). 

O petróleo brasileiro é um petróleo predominantemente médio a pesado, porém nas 

recentes descobertas na região conhecida como pré-sal, o petróleo é caracteristicamente leve. 

 

2.4 Métodos de recuperação de petróleo 

 

O processo de recuperação de petróleo consiste em três fases de recuperação: primária, 

secundária e terciária (Gurgel et al., 2008). Na fase de recuperação primária, o petróleo é 

expulso do poço pela pressão natural do reservatório e da gravidade. O movimento natural do 

petróleo é melhorado com técnicas artificiais de elevação, tais como bombas. Nesta etapa a 

faixa de extração de petróleo é de 10 a 20% do óleo disponível no reservatório. A fase de 

recuperação secundária emprega água, conhecida como a técnica “waterflooding”. Nesta 

técnica, a água ou vapor injetado desloca o óleo e o envia para o poço. Um adicional de 10 – 

30% da recuperação de petróleo disponível no campo é possível graças a fase de recuperação 

secundária. A fase da recuperação terciária de petróleo ou recuperação avançada de petróleo 

utiliza alguns métodos adicionais que as vezes são caros e imprevisíveis. Apesar disto, sua 

aplicação adequada pode melhorar a recuperação de petróleo acima de 30 – 60% do total de 

petróleo no campo (Nazar et. al., 2011). 

No método de recuperação convencional, se espera que não haja uma interação 

química ou termodinâmica entre os fluidos, injetado e de reservatório, e nem interação com a 
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formação, logo o fluido injetado atua de forma meramente mecânica. Nos processos 

convencionais de recuperação, utilizam-se a água e o gás natural como fluidos de injeção 

(Santos, 2009). 

A constatação de que o óleo ao ser aquecido tem a sua viscosidade substancialmente 

reduzida foi o ponto de partida para o desenvolvimento dos métodos térmicos. O 

desenvolvimento inicial dos métodos térmicos buscava a redução da viscosidade do óleo 

através do seu aquecimento para aumentar a recuperação do petróleo. À medida que outros 

efeitos igualmente benéficos foram aparecendo, os processos foram se modificando, levando 

aos diversos tipos de métodos que se tem atualmente (Rosa et al., 2006). 

Quando se trata de baixas eficiências de deslocamento, ou seja, o fluido injetado não 

consegue retirar o óleo para fora dos poros da rocha devido a altas tensões interfaciais, os 

métodos miscíveis são os indicados. Trata-se de processos em que se procura reduzir, e se 

possível, eliminar as tensões interfaciais. Os métodos miscíveis se ocupam da injeção de 

fluidos que venham a se tornar miscíveis, ou que sejam miscíveis, com o óleo do reservatório, 

de tal modo que não existam tensões interfaciais. Os fluidos que podem ser utilizados para 

deslocamento miscível são preferencialmente o dióxido de carbono, o gás natural e o 

nitrogênio (Albuquerque, 2008). 

Os métodos químicos constam basicamente de: injeção de solução de tensoativos, 

injeção de microemulsão, injeção de solução alcalina, injeção de polímeros, dentre outros. 

Nos métodos químicos, objeto desse estudo (injeção de microemulsão), há uma interação 

química entre o fluido injetado e os fluidos do reservatório. 

Quando o óleo do reservatório tem viscosidade elevada, pode-se adicionar polímeros à 

água de injeção para transformá-la em um fluido que se desloca no meio poroso com a mesma 

mobilidade que o óleo. Devido a essa semelhança, o fluido injetado em vez de escolher 

caminhos preferenciais e se dirigir rapidamente para os poços de produção, se difunde mais 

no meio poroso, aumentando as eficiências de varrido. 

No processo de injeção de fluidos alcalinos, a substância alcalina que se adiciona à 

água, em geral soda caústica, tem a finalidade de reagir com certos ácidos orgânicos presentes 

em alguns óleos, produzindo dentro do próprio reservatório certa quantidade de substância 

tensoativa. Este tensoativo, assim formado, vai produzir uma série de efeitos dentro do 

reservatório, os quais concorrem para um ganho na produção de óleo. 

Quando se adiciona um tensoativo à água de injeção, na verdade está se fazendo um 

deslocamento miscível com água. O tensoativo também tem a finalidade de reduzir as tensões 

interfaciais entre a água e o óleo ampliando a eficiência de deslocamento. 
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2.5 Tensoativos 

 

2.5.1 Definição 

 

Os tensoativos são substâncias naturais ou sintéticas que possuem em sua estrutura 

uma parte lipofílica (ou hidrofóbica) e uma parte hidrofílica, responsáveis por sua adsorção 

nas interfaces líquido-líquido, líquido-gás ou sólido-líquido de um dado sistema 

(Hunter,1992). A Figura 2.7 representa esse tipo de molécula. 

 

Figura 2.7 - Representação esquemática de uma molécula de tensoativo.     

 

                                               Região Hidrofílica 

                             Região Hidrofóbica 

 

Devido às suas estruturas e propriedades, substâncias tensoativas em presença de água 

e de óleo adsorvem-se nas interfaces orientando-se de maneira que o grupo polar fique 

voltado para a fase aquosa e o grupo apolar para a fase oleosa, formando um filme molecular 

ordenado nas interfaces, que reduz as tensões interfaciais e superficiais (Hunter, 1992). A 

estabilidade deste filme depende da natureza dos grupos hidrofílico e lipofílico. 

A polaridade dos tensoativos é a principal característica a ser levada em conta quando 

se escolhe um tensoativo para determinada aplicação. 

O uso de tensoativos tem sido considerado na indústria do petróleo, para a recuperação 

avançada de petróleo. Os dois principais mecanismos induzidos por tensoativos para 

recuperação avançada de petróleo são a redução da tensão interfacial e a alteração da 

molhabilidade (Subhash, 2004). 

 

2.5.2 Classificação dos tensoativos 

 

Os tensoativos podem ser classificados segundo a natureza de seu grupo hidrofílico ou 

quanto a natureza da estrutura química. 

Quanto à estrutura química dos tensoativos, estes são classificados em relação ao 

número de cadeias hidrocarbônicas em mono, bi e tricatenários clássicos e quanto ao número 

de cabeças polares e sua disposição na cadeia, em geminados, bolaformes e assimétrico com 

um ou mais centros quirais na cadeia polar. 
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Esta classificação pode ser observada na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Classificação dos tensoativos segundo a estrutura química. (a) monocatenário, (b) bicatenário, (c) 

tricatenário, (d) geminado, (e) bolaformes com cadeias simples e duplas e (f) assimétrico. 

 

 

Com relação à natureza do grupo hidrofílico os tensoativos são classificados em: 

aniônicos, catiônicos e não iônicos. A estas três classes podem ser adicionados os tensoativos 

anfóteros e zwitteriônicos.  

 

2.5.2.1 Tensoativo aniônico 

 

Apresentam cargas elétricas na parte hidrofílica, ao se dissociarem em água, formando 

íons carregados negativamente. 

Constituem a maior classe de tensoativos e a mais utilizada na indústria em geral pois 

nessa classe se encontram os tensoativos principais dos sabões, sabonetes, xampus e 

detergentes. Os grupos polares aniônicos mais comuns são: carboxilato, sulfato, sulfonato e 

fosfato. Esses grupos podem ser associados a cadeias polioxietilênicas, como no alquil éter 

sulfato (Daltin, 2011). 

 

2.5.2.2 Tensoativo catiônico 

 

A dissociação desses tensoativos em água origina íons carregados positivamente na 

superfície ativa. 

Os principais representantes desta classe são os sais quaternários de amônio. Estes são 

utilizados principalmente em composições anti-sépticas ou em formulações de amaciantes de 

roupa e de condicionadores de cabelos.  



Aspectos teóricos                                                                                                                        

Ana Paula J. Soares, Fevereiro/2012                                                                                       20 

As características físico-químicas dos tensoativos catiônicos são fortemente 

influenciadas pela presença de eletrólitos em solução. A carga positiva desses tensoativos 

permite que eles se adsorvam facilmente às superfícies sólidas (Daltin, 2011). 

 

2.5.2.3 Tensoativos não-iônicos 

 

Esta classe de tensoativos não fornece íons em solução aquosa e a sua solubilidade em 

água se deve a presença, em suas moléculas, de grupamentos funcionais que possuem forte 

afinidade pela água. 

Constituem a segunda classe de tensoativos mais utilizada no mercado. As 

propriedades físico-químicas destes tensoativos não são influenciadas pela presença de 

eletrólitos, porem são fortemente influenciadas pela temperatura, onde a solubilidade diminui 

com o aumento da mesma (Daltin, 2011). 

 

2.5.2.4 Tensoativos anfóteros e zwitteriônicos 

 

Os tensoativos zwiteriônico contêm dois grupos carregados de cargas opostas, sendo 

as cargas tanto aniônica quanto catiônica. Já os tensoativos anfóteros são aqueles que, 

dependendo do pH, pode ser aniônico (pH entre 9 e 10) ou catiônico (pH de 4 a 9). 

 

2.5.3 Propriedades dos tensoativos 

 

2.5.3.1 Formação de micelas 

 

As micelas são agregados moleculares, de tamanho coloidal, em equilíbrio com as 

moléculas a partir das quais são formadas (Delnunzlo, 1990 apud Araújo, 2004). 

Sua formação ocorre a partir de uma determinada concentração denominada 

concentração micelar crítica (c.m.c.), que em soluções aquosas os monômeros de tensoativos 

orientam-se preferencialmente na interface, de modo que as cabeças polares estejam 

direcionadas para a solução e as caudas apolares orientadas para o ar, reduzindo a tensão 

interfacial. À medida que se eleva a concentração de tensoativo no diluente, ocorre uma 

saturação da interface permitindo que os monômeros iniciem a formação espontânea das 

micelas, as quais encontra-se em permanente equilíbrio dinâmico. 
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Existem dois tipos de micelas: as micelas diretas e as micelas inversas. Suas estruturas 

estão representadas na Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 - Representação de uma micela direta (a), e inversa (b). 

 

 

As micelas diretas se formam na presença de solventes polares, onde a cabeça polar do 

tensoativo fica orientada para o meio polar, enquanto que a cauda apolar agrupa-se no interior 

da micela, evitando o contato com o solvente. Já as micelas inversas são formadas em 

solventes apolares com as cabeças hidrofílicas voltadas para o centro e cercada pelas caudas 

hidrofóbicas. 

 

2.5.3.2 Concentração micelar crítica 

 

A concentração micelar crítica é a mais importante propriedade físico-química de um 

tensoativo, pois representa a barreira entre concentrações em que as moléculas têm 

comportamento diferente, sendo importante o seu conhecimento para que se possa entender as 

aplicações possíveis de cada tensoativo (Daltin, 2011). 

A determinação da c.m.c. é realizada através de gráficos e baseia-se no fato de que, 

acima de determinadas concentrações, todas as propriedades físicas da solução, tais como 

condutividade elétrica, tensão superficial, dispersão da luz ou índice de refração, mudam 

bruscamente. Esta mudança é mais rápida quanto mais alto é o número de moléculas 

agregadas, ou seja, o número de micelas. 

Três fatores influenciam a concentração micelar crítica: a natureza do tensoativo, a 

temperatura e a força iônica. Um aumento da parte hidrófoba da molécula diminui fortemente 

este valor, enquanto a natureza da parte hidrófila tem uma menor influência, quer para os 

tensoativos iônicos ou não iônicos. A elevação da temperatura para os iônicos ocasiona um 

aumento na c.m.c., enquanto para os não iônicos faz com que esta decresça. 
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2.6 Microemulsão 

 

2.6.1 Definição 

 

As microemulsões são sistemas auto-agregados em que o óleo e a água são 

homogeneamente misturados devido à presença de moléculas anfifílicas. São isotrópicas, com 

unidades estruturais típicas na escala do tamanho de 3-30 nanômetro, de que sua aparência 

transparente resulta. Diferem das emulsões convencionais não somente pelo seu tamanho 

estrutural muito menor, mas em particular por sua estabilidade termodinâmica, que rende 

sistemas muito interessantes, pois permitem uma estabilização da mistura água e óleo, pela 

qual de outra maneira não podem ser conseguidos (Gradzielsk, 2007). 

Na composição das microemulsões, em alguns casos, alcoóis de cadeia curta ou 

aminas são adicionados à mistura como cotensoativos. O cotensoativo é uma molécula 

utilizada para agir diretamente sobre o fator de empacotamento e sua função é reduzir a 

repulsão das “cabeças” polares, estabilizando a micela. Quando se trabalha com tensoativos 

não-iônicos, os cotensoativos podem ser utilizados para melhorar a solubilização do sistema, 

sendo geralmente utilizados alcoóis de cadeia curta.  

Alta estabilidade, baixa tensão interfacial com baixas concentrações de tensoativo, 

capacidade de estabilizar dois componentes imiscíveis e elevada área interfacial entre a fase 

dispersa e a contínua, fazem com que os sistemas microemulsionados tenham grande 

potencial de aplicação. Diversas são as aplicações desses sistemas na indústria do petróleo, 

dentre as quais podem-se citar: recuperação avançada (Santanna et al., 2009; Vale, 2009); 

solubilização de borras de petróleo (Dantas et al., 2010); inibidores de corrosão (Rossi et al., 

2007; Neto, 2009; Cavalcanti Robeto, 2010); e fluidos de fraturamento (Dantas et al., 2005) e 

(Liu et al., 2010). 

 

2.6.2 Estrutura das microemulsões 

 

Diversos tipos de estruturas podem existir, de acordo com a composição do meio. 

Como as emulsões, as microemulsões são classificadas em óleo em água (O/A), possuindo 

estrutura semelhante às micelas diretas, ricas em água, e água em óleo (A/O), semelhantes às 

micelas inversas, ricas em óleo e bicontínuas, na qual volumes aproximadamente iguais de 

água e de óleo existem (Figura 2.10). O tensoativo e o volume da fase ditam o tipo de 

microemulsão. 
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Figura 2.10 - Representação de microemulsões do tipo inversa A/O (a), direta O/A (b) e bicontínua (c). 

 

 

2.6.3 Sistemas de Winsor 

 

Winsor (1948) propôs uma classificação que define os vários equilíbrios existentes 

entre a microemulsão e as fases aquosa e oleosa. Em função dos equilíbrios foram 

estabelecidos quatro sistemas, representados na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2 - Classificação de Winsor para sistemas microemulsionados. 

Tipo Representação Descrição 

1 WI A microemulsão O/A encontra-se em equilíbrio 

com uma fase oleosa em excesso. 

2 WII A microemulsão A/O encontra-se em equilíbrio 

com uma fase aquosa em excesso. 

3 WIII É caracterizado por um sistema trifásico, onde a 

microemulsão está em equilíbrio com ambas as 

fases, aquosa e oleosa. 

4 WIV É um sistema monofásico, em escala macroscópica, 

constituído apenas por microemulsão. 

 

Na Figura 2.11 têm-se a representação de um diagrama pseudoternário e os quatro 

equilíbrios segundo a classificação de Winsor. 
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Figura 2.11 - Representação da classificação de Winsor em diagramas pseudoternários. 

 

 

 

2.6.4 Diagrama de representação das fases microemulsionadas 

 

A representação das fases para sistemas microemulsionados é feita através de 

diagramas ternários e quaternários, de acordo com o número de constituintes (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12 - Diagrama ternário (a) e diagrama quaternário (b) representando sistemas microemulsionados. 

 

 

O diagrama de fase ternário representa os sistemas a três constituintes, permitindo uma 

fácil localização da zona de microemulsão (representada pela área hachurada na Figura 2.12), 

enquanto que no sistema quaternário a região de microemulsão localiza-se no interior de um 

tetraedro. 

Com o objetivo de facilitar a determinação e representação dos sistemas quaternários, 

foram adotados diagramas pseudoternários, nos quais um dos vértices do triângulo representa 

uma relação constante de dois constituintes do sistema (Figura 2.13). 
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Figura 2.13 - Diagrama quaternário e pseudoternário, representando sistemas microemulsionados. 

 

 

 

2.6.5 Parâmetros que influenciam na região de microemulsão 

 

2.6.5.1 Temperatura 

 

O aumento da temperatura faz aparecer a fase óleo no sistema e aumenta o volume 

relativo, ao mesmo tempo que se tem uma redução e um conseqüente desaparecimento da fase 

aquosa. Isso pode ser explicado, pelo fato de o tensoativo contido no meio, com o aumento da 

temperatura, ter sua capacidade hidrofóbica reduzida e a hidrofílica elevada, fazendo com que 

o tensoativo solubilize mais facilmente a água, dissolvendo-a cada vez mais na microemulsão. 

Então, pode-se dizer que o aumento da temperatura provoca a transição WII - WIII - WI, 

conforme for o caso, isto é, o sistema em que se encontre a microemulsão (Barros Neto, 

1996). 

 

2.6.5.2 Salinidade 

 

O aumento da salinidade faz com que as forças Coulombianas entre as cabeças polares 

das moléculas de tensoativos, reduzam a afinidade destas pela água, ao mesmo tempo em que 

a afinidade destas pelo óleo aumenta. O aumento da salinidade em WI faz com que o óleo se 

solubilize na microemulsão e ao mesmo tempo se forma uma fase aquosa, evidenciando a 

transformação para Winsor III. Continuando com o aumento da salinidade chega-se a 

solubilizar totalmente a fase óleo na microemulsão, provocando o crescimento da fase aquosa, 

evidenciando a formação de Winsor II (Barros Neto, 1996). 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

 

A eficiência da recuperação de petróleo depende da interação de vários fatores, tais 

como: forças capilares, tensão interfacial entre os fluidos do reservatório, permeabilidade, 

porosidade, molhabilidade e viscosidade do óleo. 

Entre os muitos fatores identificados que afetam o mecanismo de deslocamento do 

óleo, destaca-se o estado de molhabilidade do reservatório. Informações sobre a 

molhabilidade são fundamentais para compreender os problemas de fluxo multifásico que vão 

desde a migração do óleo das rochas por meio de mecanismos de produção primária aos 

processos de recuperação avançada de petróleo.  

A importância da molhabilidade no processo de recuperação do petróleo foi estudada 

por diversos autores. Devido às características favoráveis dos agentes tensoativos de interagir 

com os fluidos, bem como a capacidade destas substâncias de alterar o estado de 

molhabilidade da rocha, de maneira a proporcionar melhores condições de deslocamento, 

muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos neste sentido. A seguir estão apresentados alguns 

trabalhos encontrados na literatura, onde o principal objetivo é aumentar a recuperação de 

petróleo. 

Tweheyo et al. (1999) realizaram testes de molhabilidade em dois arenitos diferentes e 

três sistemas de fluidos diferentes: salmoura pura, n-decano e n-decano com aditivos. Foi 

demonstrado que é possível modificar as características molhabilidade dos dois arenitos de 

molhavél à água para molhabilidade neutra, e após molhavél ao óleo, pela adição de pequenas 

quantidades de ácido orgânico ou base orgânica ao óleo. As recuperações de petróleo mais 

elevadas foram obtidas nos sistemas de molhabilidade neutra, e as menores recuperações 

foram obtidas nos sistemas molhavéis ao óleo. 

Standnes e Austad (2000) verificaram em laboratório, em testes realizados com uma 

formação de calcário, que certos tensoativos adicionados à salmoura são capazes de modificar 

a molhabilidade de molhavél ao óleo para molhavél a água. Foi desenvolvido um método para 

criar um estado de molhabilidade homogênea do calcário, com e sem saturação de água 

inicial. A molhabilidade do calcário foi avaliada pela sua capacidade de absorver 

espontaneamente a salmoura. 

Standnes et al. (2002) realizaram estudos com substâncias de superfície ativa capazes 

de melhorar a embebição espontânea de água em rochas carbonáticas molhavéis ao óleo. 

Neste trabalho, a recuperação de petróleo a partir de núcleos de reservatório molhavél ao óleo 
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foi comparada utilizando soluções aquosas de um álcool etoxilado (EA) e um tensoativo 

catiônico (C12TAB). Em geral, a eficiência do C12TAB foi superior ao EA com relação à 

expulsão espontânea do petróleo dos núcleos. Para os experimentos com núcleo de 5 cm, 

cerca de 40 a 45% do original óleo “in place” foi recuperada usando C12TAB, enquanto 

apenas 10% foi a recuperação média usando EA. Medidas de ângulo de contato também 

foram realizadas e confirmaram que C12TAB era muito mais eficaz do que a EA em alterar 

molhabilidade para condições mais molháveis à água. 

Drummond e Israelachvili (2002) efetuaram medições da molhabilidade do mineral 

(mica) a óleo cru (28º API) e salmoura. Foi usado um equipamento SFA (surface forces 

apparatus) para medir as forças de interação entre as duas superfícies, mica e óleo cru ou 

salmoura, em diferentes condições de pH e salinidade. As forças de superfície foram 

correlacionadas com os resultados de experimentos de adsorção e molhabilidade (ângulo de 

contato) sob as mesmas circunstâncias de salinidade e pH. Conclui-se que as diferentes 

espécies presentes no óleo cru determinam o comportamento de molhabilidade.  

Ainda Standnes e Austad (2003) estudaram o mecanismo químico responsável pela 

alteração na molhabilidade na formação de calcário, de baixa permeabilidade, causada por 

tensoativos presentes na fase aquosa. O mecanismo supõe a formação de pares de íons, entre o 

tensoativo catiônico e os carboxilatos presentes no petróleo cru. Por meio de medidas de 

ângulo de contato estático, verificou-se que a concentração de tensoativo é muito 

importante na dessorção dos carboxilatos a partir da superfície calcário.  

Subhash e Dandina (2004) investigaram o fluxo através de meios porosos usando 

diferentes sistemas rocha-fluido, escolhidos de forma a permitir diferenciar entre os efeitos 

relativos à redução na tensão interfacial e a alteração na molhabilidade, comportamento do 

fluxo e recuperação de óleo. Foi utilizado um arenito da formação Berea, óleo cru (EUA), um 

tensoativo não-iônico (álcool etoxilado) e um tensoativo aniônico (sulfato etoxilado). Os 

resultados mostraram que tanto o tensoativo aniônico como o não-iônico foram efetivos no 

processo de recuperação avançada, podendo chegar a uma fração de recuperação de 94% para 

o tensoativo não-iônico e de 78% para o aniônico. O mecanismo postulado para o 

desenvolvimento da mistura molhável foi a ruptura do filme de água acompanhado pela 

adsorção das moléculas tensoativas na superfície da rocha, com a cauda direcionada para a 

superfície. 

Babadagli e Boluk (2005) estudaram os parâmetros críticos que agem na recuperação 

de óleo utilizando tensoativos. Os experimentos foram conduzidos em arenito e carbonato, 

usando diferentes tipos de tensoativos. Nos estudos da tensão interfacial (IFT) foram 
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considerados o tipo de tensoativo, as características de solubilidade dos tensoativos, o tipo de 

rocha, a saturação inicial de água (rocha pré-molhada), e a concentração de tensoativo. 

Zhang et al. (2006) estudaram a influência da concentração eletrolítica, de tensoativos 

e taxa água-óleo no processo de reversão da molhabilidade de rochas carbonáticas. Eles 

concluíram que a molhabilidade da superfície da calcita pode ser alterada com sistemas 

alcalino/iônicos. 

Curbelo (2006) estudou o comportamento da adsorção de tensoativos não-iônicos e 

iônicos e seus efeitos na recuperação avançada de petróleo. Alguns fatores foram 

considerados, como: valor da c.m.c., concentração de tensoativo injetada, eficiência de 

varrido e deslocamento. Os resultados indicaram que todos os tensoativos estudados foram 

efetivos na recuperação. Dentre os tensoativos não-iônicos, a maior recuperação do óleo 

residual final foi conseguida com o tensoativo E (35% superior ao processo convencional), 

enquanto que com os tensoativos aniônicos houve um ganho de 71%, com o tensoativo G, já o 

tensoativo H, catiônico, obteve o resultado menos satisfatório, apresentando apenas 5,6% de 

ganho na extração de petróleo residual. 

Paulino (2007) estudou a recuperação avançada utilizando sistemas 

microemulsionados. Foram estudados alguns parâmetros dos sistemas microemulsionados, 

tais como, tipo de tensoativo, razão cotensoativo/tensoativo (C/T), salinidade e a eficiência de 

deslocamento. Verificou que entre as formações Assu e Botucatu, a última apresentou 

melhores parâmetros físicos para a recuperação de petróleo. A microemulsão do tensoativo 

iônico intitulado BS obteve uma eficiência de deslocamento de 26,88% do óleo residual, após 

o processo de recuperação convencional. 

Albuquerque (2008) aplicando sistemas microemulsionados na recuperação de 

petróleo, variando o cotensoativo e o tensoativos desses sistemas, para as formações Assu e 

Botucatu, observou que alcoóis de cadeia curta tornavam possível a adsorção de tensoativos 

na rocha, pois a microemulsão não era muito estável. Verificou, ainda, que o percentual do 

óleo original recuperado, injetando-se aproximadamente dois volumes porosos de 

microemulsão, após dois volumes porosos de água, conseguia um percentual de recuperação 

do óleo original entre 75 e 80 %, com eficiências de deslocamento da microemulsão em torno 

de 50 %. 

Santos (2009) estudou a injeção de soluções micelares capazes de diminuir as 

interações interfaciais entre os fluidos e a formação, visando um aumento da produção. A 

seleção das soluções micelares foi feita a partir de tensoativos comerciais e sintetizados em 

laboratório, e os reservatórios de petróleo foram simulados a partir de plugs de arenito da 
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formação Botucatu – Bacia do Paraná. Os resultados mostraram que todas as soluções 

micelares foram capazes de recuperar o óleo, e que a solução micelar preparada com o 

tensoativo aniônico SB, em solução 2% de KCl, apresentou maior fator de recuperação que os 

demais. 

Santanna et al (2009) realizou ensaios de injeção com dois tipos 

de microemulsão, uma foi preparada com um tensoativo comercial (MCS) e outra com um 

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

fluidos em amostras cilíndricas (plugs) da formação de Assu (RN, Brasil). Durante a injeção 

da microemulsão foram recolhidas amostras de óleo em função do tempo e a massa 

de óleo recuperado pela microemulsão foi determinada. Os resultados indicaram que 

a microemulsão preparada com o tensoativo comercial (MCS) obteve alto fator de 

recuperação, 87,5% do óleo residual, enquanto o a microemulsão do tensoativo (MLS) 

permitiu um fator de recuperação de 78,7%.  
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

A seguir serão apresentados os materiais e procedimentos experimentais adotados para 

realização desta dissertação.  

Os procedimentos serão os seguintes: escolha dos tensoativos, obtenção dos diagramas 

pseudoternários, medidas de tensão interfacial, viscosidade, densidade e ângulo de contato, 

determinação da porosidade das rochas carbonatadas (Formação Jandaíra), caracterização do 

petróleo, ensaio de saturação com água e óleo e de recuperação com salmoura e microemulsão 

para determinação da eficiência de recuperação. 

 

4.1 Tensoativos 

 

Os tensoativos escolhidos pertencem às três classes de tensoativos: catiônico, aniônico 

e não iônico, adquiridos comercialmente, a fim de testar a influência do caráter iônico dos 

tensoativos na inversão da molhabilidade da rocha. 

 

Tabela 4.1 - Tensoativos escolhidos e sua classificação. 

Tensoativo Classificação BHL Fórmula molecular Fornecedor 

Brometo de 

cetiltrimetilamônio 

(C16TAB) 

Catiônico 10 CH3(CH2)15N(CH3)3Br 

Cromato 

Produtos 

Químicos 

LTDA 

Dodecil Sulfato de 

Sódio (SDS) 

Aniônico 40 CH3(CH2)11SO4Na Sigma Aldrich 

Álcool Láurico 

com 9 EO 

(UNITOL L90) 

Não - iônico 13,4 CH3(CH2)11(CH2CH2O)9H Oxiteno 
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As estruturas moleculares de cada tensoativo estão representadas nas Figuras 4.1, 4.2 e 

4.3. 

 

Figura 4.1- C16TAB - Brometo de Cetiltrimetilamônio 
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Figura 4.2 - SDS – Dodecil Sulfato de Sódio 
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Figura 4.3 - Unitol L90 – Álcool Láurico com 9 EO 
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4.2 Determinação das regiões de microemulsão 

 

O diagrama de fases é utilizado para determinar as regiões de microemulsão para um 

dado sistema, formado por um tensoativo (T), cotensoativo (C), a uma razão C/T constante, 

uma fase aquosa e uma fase orgânica, sendo representada por um diagrama pseudoternário.  

O método de obtenção baseia-se na titulação volumétrica com pesagem analítica das 

proporções volumétricas, a fim de se obter as proporções mássicas respectivas (Ramos, 1996). 

Para construção do diagrama, é realizada a pesagem de várias proporções no binário matéria 

ativa (tensoativo/cotensoativo) e componente oleoso, em seguida inicia-se a titular com o 

componente aquoso, descrevendo as transições de fase por observação visual, após agitação e 
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centrifugação da amostra. A caracterização do equilíbrio das fases é realizada baseando-se na 

classificação de Winsor (1948). 

Obtidas as regiões de miscibilidade, foram escolhidos pontos a serem utilizados nos 

experimentos seguintes. 

4.3 Estudo da influência da salinidade na formação da microemulsão 

 

O estudo da influência da concentração salina nos equilíbrios de Winsor foi realizada 

escolhendo pontos dentro da região de WIV, dos diagramas obtidos para os três tensoativos. 

Os pontos foram escolhidos nas regiões de microemulsão direta, inversa e bicontínua, 

para que fosse possível avaliar o comportamento do tensoativo em diferentes concentrações 

de sal, dependendo da estrutura formada. 

Escolheu-se pontos com composição semelhante em cada região, e as concentrações 

de NaCl estudada foram 0,1, 0,5, 1,0 e 2,0 mol.L
-1

. 

 

4.4 Viscosidade 

 

As medidas de viscosidade das microemulsões foram realizadas no equipamento 

Haake Mars empregando uma ampla faixa de cisalhamento.  

As viscosidades foram determinadas em três temperaturas distintas, 30ºC, 50ºC e 

70ºC, objetivando analisar o comportamento da viscosidade com a temperatura e o tempo, 

uma vez que nos processos de recuperação de petróleo as microemulsões são submetidas as 

altas temperaturas dos poços. 

 

4.5 Massa específica 

 

As medidas de massa específica foram realizadas em um densímetro digital, mostrado 

na Figura 4.4.  

O método consiste em colocar aproximadamente 1 mL da amostra líquida em um tubo 

oscilante, a mudança da frequência de oscilação causada pela mudança na massa do tubo é 

usada em combinação com os dados de calibração do equipamento, sendo determinada a 

massa específica da amostra. O equipamento possui também controle de temperatura, 

tornando-se possível a determinação da massa específica a varias temperaturas. 
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Figura 4.4 - Densímetro digital. 

 

 

 

4.6 Determinação do ângulo de contato 

 

A medição do ângulo de contato é a melhor medição da molhabilidade em condições 

ideais de superfícies e fluidos, na prática esse tipo de medição encontra dificuldades de 

aplicação devido à complexa geometria dos poros e à complexidade química dos fluidos 

envolvidos. 

A preparação da rocha e dos fluidos foi baseada na metodologia utilizada por Standnes 

e Austad, 2000, com algumas adaptações. Os ângulos de contato do calcário foram 

determinados da seguinte forma: 

 Pedaços do calcário foram quebrados em partículas bem finas; 

 Preparou-se com auxilio de uma prensa, pastilhas com massa de aproximadamente 

0,40 gramas (Figura 4.5); 

 As pastilhas foram colocadas em um recipiente fechado com petróleo do campo de 

Ubarana/RN e armazenados por 48 horas a 50ºC; 

 Após o resfriamento, as pastilhas foram lavadas rapidamente com tolueno e n- 

heptano, e deixados secar à temperatura ambiente; 

 As pastilhas foram embebidas em microemulsões por 30 minutos em temperatura 

ambiente (Figura 4.6). E posteriormente deixadas secar; 
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 As pastilhas foram então colocadas em posição horizontal e uma gota de água 

(solução de KCl – 2%) foi cuidadosamente transferida para a superfície utilizando 

o Tensiômetro Krüss, modelo K100C, onde o ângulo de contato é medido. 

 

Figura 4.5- Pastilhas feitas a partir da rocha carbonática triturada. 

 

 

Figura 4.6 - Pastilhas embebidas na microemulsão. 

 

 

A Figura 4.7 mostra o tensiômetro utilizado para obtenção do ângulo de contato. 
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Figura 4.7 - Tensiômetro modelo K100C. 

 

 

 

4.7 Rochas carbonáticas 

 

O calcário utilizado nos estudos foi proveniente de rochas calcárias, oriundos da 

Formação Jandaíra/RN. 

Foram realizadas medidas de porosidade, utilizando o procedimento experimental 

desenvolvido por Paulino (2007) e análise granulométrica da rocha utilizada. 

 

4.7.1 Análise granulométrica 

 

A determinação da granulometria foi realizada, selecionando amostras da rocha 

carbonática trituradas. As amostras trituradas foram colocadas, sobre a peneira de maior 

abertura da malha e montadas o conjunto de peneiras padronizadas, série de Tyler de mesh 8 a 

400, uma sobre as outras, em ordem decrescente de abertura. Este dispositivo é agitado 

mecanicamente, em um agitador de peneiras, por 25 minutos. Em seguida as amostras 

coletadas em cada peneira foram pesadas e classificadas. 

A distribuição granulométrica foi representada em um gráfico do diâmetro médio dos 

sedimentos (mm) versus massa retida (g) em termos da distribuição mássica. 
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4.7.2 Porosidade 

 

Para se obter as porosidades dos plugs da rocha carbonática, construiu-se inicialmente 

uma curva de calibração do sistema de avaliação de porosidade, a partir de volumes 

conhecidos (c1, c2 e c3), em função da pressão. A partir da equação obtida, com coeficiente de 

correlação próximo de 1, as porosidades dos plugs foram determinadas. 

A Figura 4.8 mostra o porosímetro utilizado.  

 

Figura 4.8 - Equipamento para medidas de porosidade. 

 

 

 

O procedimento para geração da curva de calibração segue a sequência utilizada por 

Paulino, 2007. Cada parte que compõe o sistema de avaliação da porosidade estar 

representado na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 - Esquema do porosímetro. a) célula 1, b) célula 2, c) peças de aço utilizadas como padrões de 

volumes, d) compressor, e) manômetro, f) transdutor de pressão. 
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1. Verifica se a célula 1 (a) está fechada e livre de vazamentos; 

2. Coloca-se uma peça de aço, utilizada como padrão de volume (c), dentro da célula 2 (b) e 

fecha; 

3. Liga-se o manômetro (e), conectado a um transdutor de pressão (f); 

4. Verifica se a válvula da célula 1 está fechada e a válvula da célula 2 está aberta; 

5. Efetua-se o vácuo; 

6.Fecham-se as válvulas; 

7. Abri a válvula da célula 1 até que o ar ocupe o espaço da célula 1 e atinja a pressão inicial 

estabelecida; 

8. Fecha a válvula da célula 1, abri a válvula da célula 2 e aguarda até que a pressão se 

estabilize; 

9. Anota o valor da pressão; 

10. Repete-se o mesmo procedimento para os demais padrões, assim como suas associações. 

 

Para determinação da porosidade dos plugs, procedeu-se da mesma forma descrita 

anteriormente, apenas substituindo os padrões por plugs com diâmetro de aproximadamente 

4,0 cm e altura de 5,0 cm, cortados com o auxílio de uma broca. 

O volume poroso (Vp) é calculado pela subtração entre o volume de sólido do plug 

(Vs), medido com o auxílio de um paquímetro, e o volume sólido ocupado obtido no 

porosímetro (VSO). Por fim, o valor da porosidade é obtido pela equação 7:  

 

   
  

  
                                                                                                                                               

 

4.8 Ensaios de recuperação 

 

Os ensaios de recuperação consistem no estudo da capacidade de recuperação de óleos 

leves, por microemulsões, em reservatórios carbonáticos, através do Sistema de Confinamento 

para Testes Hidrostáticos em Meios Porosos. 

Para os experimentos de simulação as rochas foram cortadas na forma cilíndrica com 

aproximadamente 4,0 cm de diâmetro e altura de 5,0 cm, e calcinadas a 250ºC, por 6 horas. 

Posteriormente confeccionados os plugs e realizada a saturação com salmoura e petróleo. 
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O equipamento utilizado para os ensaios de recuperação foi o simulador de 

reservatórios, onde trabalhou-se a uma temperatura de 30 °C, e pressão de confinamento de 

1000 psi. 

A salmoura utilizada como água de formação é uma solução de KCl a 2% em peso. O 

petróleo utilizado é oriundo do campo marítimo de Ubarana no Rio Grande do Norte. 

Os ensaios de recuperação constam de 4 etapas, descritas a seguir. 

- 1ª Etapa: Foi injetada salmoura (solução de KCl a 2% em peso), à vazão constante 

(0,5 mL.min
-1

), através do plug. 

- 2ª Etapa: Com o plug saturado com salmoura, foi injetado petróleo, à vazão constante 

(0,5 mL.min
-1

). 

Finalizadas as duas primeiras etapas, determinou-se a saturação de água irredutível e a 

saturação de óleo inicial, simulando, desta forma a saturação de fluidos do reservatório. 

A saturação de água irredutível foi determinada pela diferença entre o volume de água 

que fica retido no plug ao final da primeira etapa menos o volume de água que foi coletado ao 

final da segunda etapa. Desta forma, com o valor do volume de água retido no plug, calcula se 

a saturação de água irredutível a partir da Equação 8. 

A saturação de petróleo inicial foi determinada a partir do volume de óleo contido na 

célula menos o volume de óleo que foi coletado menos o volume de água irredutível (Vwi) 

contido no plug. Assim, a saturação de óleo inicial (Soi) é calculada pela Equação 9. 

 

     
   

  
                                                                                                                                               

 

     
   

  
                                                                                                                                               

 

No procedimento de saturação do plug, é de extrema importância garantir a máxima 

eficiência de ocorrência do procedimento, de forma que todo o fluido injetado percole por 

todo plug simulando assim um reservatório (Teixeira et. al, 2011). 

- 3ª Etapa: Após a saturação do plug, inicia-se a etapa de recuperação, onde foi 

injetada salmoura novamente, com o intuito de recuperar óleo, pelo método convencional de 

recuperação. 

O percentual de eficiência de deslocamento dessa etapa, denominada, de eficiência de 

deslocamento convencional, EDc, é calculada pela Equação 10. 
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Onde:       é a saturação de óleo residual após injeção de salmoura. 

- 4ª Etapa: consta da última fase da recuperação, onde a microemulsão é injetada. 

Foram coletadas amostras em função do tempo, a partir do acionamento do cronômetro, e os 

volumes de óleo recuperado são quantificados, para então calcular o percentual de 

recuperação pelo método especial. 

Ao final da quarta etapa, são calculadas as eficiências de deslocamento do método 

especial (microemulsão), EDme, e a eficiência de deslocamento total, EDT  pelas equações 11 e 

12, respectivamente. 

 

     
            

     
                                                                                                                          

 

    
          

   
                                                                                                                                 

 

Onde        é a saturação de óleo residual após a injeção de microemulsão. 

 As Figuras 4.10 e 4.11 mostram uma representação esquemática do simulador de 

reservatórios e a foto do equipamento, respectivamente. 

 
Figura 4.10 - 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. (Teixeira et. al., 2011). 

 

 



Metodologia Experimental                                                                                                         

Ana Paula J. Soares, Fevereiro/2012                                                                                       42 

Figura 4.11 - Fotografia do equipamento de simulação de reservatório. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 Obtenção dos sistemas microemulsionados 

 

Foram escolhidos três tensoativos de classes diferentes: um catiônico (C16TAB), um 

aniônico (SDS) e um não-iônico (Unitol L90), para obtenção dos sistemas 

microemulsionados, a fim de testar a influência do caráter iônico dos tensoativos, na 

capacidade de inverter a molhabilidade da rocha, melhorando os índices de recuperação de 

petróleo. 

Os componentes dos sistemas microemulsionados foram escolhidos a partir de estudos 

realizados por Cavalcanti Roberto (2010) que obteve sistemas microemulsionados para 

aplicação como inibidores de corrosão. Foram escolhidos os diagramas que apresentaram 

maior região de microemulsão, principalmente na região com maior percentual de 

componente aquoso, pois esses pontos favorecem a obtenção de sistemas mais econômicos.  

Os diagramas têm como constituintes o n-butanol como cotensoativo, querosene como 

fase orgânica e como fase aquosa uma solução de NaCl 0,5 mol.L
-1

. Foi fixada uma razão 

constante entre o tensoativo e o cotensoativo em dois, sendo esse valor escolhido por 

apresentar áreas de regiões de Winsor IV satisfatórias.  

Apesar dos tensoativos não iônicos não necessitarem de cotensoativo para formação 

da microemulsão, utilizou-se o cotensoativo n-butanol, na construção do diagrama do 

tensoativo não-iônico (Unitol L90), a fim de melhorar a solubilização do sistema, permitindo 

a formação de maiores regiões de microemulsão. As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 mostram os 

diagramas obtidos. 
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Figura 5.1 - Diagrama pseudoternário do C16TAB; razão C/T = 2; Fase aquosa: NaCl – 0,5 mol.L-1  e Fase 

orgânica: querosene. 

 
 

A partir da análise do diagrama de fases obtido para tensoativo C16TAB, é possível 

observar que ele apresenta todas as regiões de Winsor. A região de Winsor III na transição das 

fases de Winsor I para Winsor II é devido à presença do sal inorgânico no meio. 

Analisando a Figura 5.1 observa-se que o C16TAB forma microemulsões do tipo O/A 

(óleo em água) e A/O (água em óleo) o que possibilita sua utilização em meio de diferentes 

polaridades, e ainda em altas concentrações do tensoativo apresenta microemulsões 

bicontínuas (O/A e A/O). 

 

Figura 5.2 - Diagrama pseudoternário do SDS; razão C/T = 2; Fase aquosa: NaCl – 0,5 mol.L-1  e Fase orgânica: 

querosene. 
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O diagrama obtido para o tensoativo SDS, também apresentou todas as regiões de 

Winsor, assim como o C16TAB, porém a região de microemulsão ou Winsor IV é bem maior, 

formando microemulsões do tipo direta (O/A), inversa (A/O) e bicontínua (O/A e A/O).  

 

Figura 5.3 - Diagrama pseudoternário do Unitol L90; razão C/T = 2; Fase aquosa: NaCl – 0,5 mol.L-1 e Fase 

orgânica: querosene 

.  

 

O diagrama obtido com o tensoativo não-iônico Unitol L90, apresentou todas as 

regiões de Winsor, prevalecendo a região de Winsor II. A região de microemulsão de 

interesse deste trabalho é encontrada próxima a fase aquosa, formando microemulsões do tipo 

direta (O/A), e na região próxima ao binário C/T – FO, podendo formar microemulsões 

“bicontínuas” (O/A e A/O). 

Analisando as Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 percebe-se que o Unitol L90, comparado com o 

C16TAB e SDS sofre o maior efeito da presença do sal indicando uma maior tendência de 

formar microemulsões A/O. 

 

5.1.1 Estudo da influência da salinidade na microemulsão 

 

Para o estudo da influência da salinidade na formação da microemulsão foram 

escolhidos pontos dentro das regiões de microemulsão direta (O/A), inversa (A/O) e 

“bicontínua” (O/A e A/O) dos três diagramas mostrados nas Figuras 5.1, 5.2 e 5.3, e então 

variou-se a concentração da solução salina em 0,1, 1,0 e 2,0 mol.L
-1

 de NaCl. 
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As microemulsões diretas têm maior porcentagem do constituinte polar, onde a cabeça 

polar do tensoativo fica orientada para o meio polar, enquanto que a cauda apolar agrupa-se 

no interior da micela. 

A Tabela 5.1 mostra o resumo da composição dos pontos na região de microemulsão 

direta para os três tensoativos. Foram escolhidos pontos com composição semelhante para 

avaliar o efeito do aumento na concentração de sal, em sistemas microemulsionados com 

tensoativos de diferentes carateres iônico. 

 

Tabela 5.1 - Composição dos pontos na região de microemulsão direta. 

Tensoativo Cotensoativo Fase aquosa Fase oleosa 

C16TAB – 2% Butanol – 4% NaCl - 0,1 mol.L
-1

 – 92,8% Querosene – 1,2% 

C16TAB – 2% Butanol – 4% NaCl - 1,0 mol.L
-1

  – 92,8% Querosene – 1,2% 

C16TAB – 2% Butanol – 4% NaCl  - 2,0 mol.L
-1

  – 92,8% Querosene – 1,2% 

SDS – 2% Butanol – 4% NaCl - 0,1 mol.L
-1

  – 92,8% Querosene – 1,2% 

SDS – 2% Butanol – 4% NaCl - 1,0 mol.L
-1

  – 92,8% Querosene – 1,2% 

SDS – 2% Butanol – 4% NaCl - 2,0 mol.L
-1

  – 92,8% Querosene – 1,2% 

UNITOL – 2% Butanol – 4% NaCl - 0,1 mol.L
-1

  – 92,8% Querosene – 1,2% 

UNITOL – 2% Butanol – 4% NaCl - 1,0 mol.L
-1

  – 92,8% Querosene – 1,2% 

UNITOL – 2% Butanol – 4% NaCl - 2,0 mol.L
-1

  – 92,8% Querosene – 1,2% 

 

A Tabela 5.2 apresenta as composições dos sistemas microemulsionados com 

quantidades semelhantes de fase aquosa e oleosa, “bicontínuas”, para os três tensoativos. Para 

os tensoativos C16TAB e SDS utilizou-se uma composição diferente da utilizada para o 

Unitol L90, pois, para este último a microemulsão só se formou com uma quantidade maior 

de matéria ativa, ou seja, maior porcentagem de C/T.  
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Tabela 5.2 - Composição dos pontos na região de micela “bicontínua”. 

Tensoativo Cotensoativo Fase aquosa Fase oleosa 

C16TAB – 20% Butanol – 40% NaCl - 0,1 mol.L
-1

 – 17% Querosene – 23% 

C16TAB– 20% Butanol – 40% NaCl - 1,0 mol.L
-1

  – 17% Querosene – 23% 

C16TAB – 20% Butanol – 40% NaCl - 2,0 mol.L
-1

  – 17% Querosene – 23% 

SDS – 20% Butanol – 40% NaCl - 0,1 mol.L
-1

  – 17% Querosene – 23% 

SDS – 20% Butanol – 40% NaCl - 1,0 mol.L
-1

  – 17% Querosene – 23% 

SDS – 20% Butanol – 40% NaCl - 2,0 mol.L
-1

  – 17% Querosene – 23% 

UNITOL – 26% Butanol – 52% NaCl - 0,1 mol.L
-1

  – 9% Querosene – 13% 

UNITOL – 26% Butanol – 52% NaCl - 1,0 mol.L
-1

  – 9% Querosene – 13% 

UNITOL – 26% Butanol – 52% NaCl - 2,0 mol.L
-1

  – 9% Querosene – 13% 

 

As microemulsões inversas são formadas em maior proporção de constituintes 

apolares com as cabeças hidrofílicas voltadas para o centro e cercadas pelas caudas 

hidrofóbicas. A Tabela 5.3 mostra as composições dos sistemas das microemulsões inversas. 

Porém, o sistema com o tensoativo Unitol L90 apresentado na Figura 5.3, não mostrou 

microemulsão na região de micela inversa, por esse motivo não foi realizado o estudo da 

influência da salinidade para esse tensoativo. 

 

Tabela 5.3 - Composição dos pontos na região de microemulsão inversa. 

Tensoativo Cotensoativo Fase aquosa Fase oleosa 

C16TAB – 4% Butanol – 8% NaCl - 0,1 mol.L
-1

  – 3% Querosene – 85% 

C16TAB – 4% Butanol – 8% NaCl - 1,0 mol.L
-1

  – 3% Querosene – 85% 

C16TAB – 4% Butanol – 8% NaCl - 2,0 mol.L
-1

  – 3% Querosene – 85% 

SDS – 4% Butanol – 8% NaCl - 0,1 mol.L
-1

  – 3% Querosene – 85% 

SDS – 4% Butanol – 8% NaCl - 1,0 mol.L
-1

  – 3% Querosene – 85% 

SDS – 4% Butanol – 8% NaCl - 2,0 mol.L
-1

  – 3% Querosene – 85% 
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As Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 a seguir, apresentam os resultados do estudo da influência da 

salinidade na formação da microemulsão para os três tensoativos, onde as abreviações MD, 

MB e MI, estão relacionadas com o tipo de microemulsão formada, sendo elas: 

 MD – Microemulsão direta; 

 MB – Microemulsão bincontínua; 

 MI – Microemulsão inversa. 

 

Figura 5.4 - Influência da salinidade na microemulsão com tensoativo C16TAB. 

 

 

Como pode ser observado na Figura 5.4, para o tensoativo C16TAB, na região de 

micela direta a microemulsão é formada nas concentrações de 0,1 e 0,5 mol.L
-1

 de NaCl, já 

com aumento da concentração de sal para 1,0 e 2,0 mol.L
-1

, formou-se o equilíbrio de Winsor 

II, microemulsão com excesso de fase aquosa.  

De maneira similar a baixas concentrações do sal (0,1 e 0,5 mol.L
-1

) nos pontos de 

micela bicontínua também é encontrado o equilíbrio de Winsor IV, contudo com o aumento 

da concentração do sal (1,0 e 2,0 mol.L
-1

) aparece o equilíbrio de WI, microemulsão com 

excesso de fase óleo. 

Porém, ocorre o inverso nos pontos de microemulsão inversa, onde se tem o 

aparecimento de Winsor I, na concentração mais baixa de NaCl (0,1 mol.L
-1

), e para as 

concentrações maiores (0,5, 1,0 e 2,0 mol.L
-1

) prevalece Winsor IV. 
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Figura 5.5 - Influência da salinidade na microemulsão com tensoativo SDS 

 

 

 

Analisando a Figura 5.5, para o tensoativo SDS, nos valores mínimo e máximo da 

concentração de NaCl obteve-se o equilíbrio de WII, e a microemulsão é formada nos valores 

intermediários de 0,5 e 1,0 mol.L
-1

, para micelas diretas. 

Na região de micela “bicontínua”, o SDS apresentou comportamento similar ao 

tensoativo C16TAB, obtendo-se microemulsão nos valores mais baixos de NaCl e Winsor I 

quando aumentou-se a concentração para 2,0 mol.L
-1

. 

Também de forma similar ao tensoativo C16TAB, na região de micela inversa, obteve-

se o aparecimento de Winsor I, na concentração mais baixa de NaCl (0,1 mol.L
-1

), e para as 

concentrações maiores (0,5, 1,0 e 2,0 mol.L
-1

) prevalece Winsor IV. 

Resumidamente, as Figuras 5.4 e 5.5 mostram a estabilidade das estruturas micelares 

quanto a variação da concentração da solução de NaCl na microemulsão dos tensoativos 

C16TAB e SDS, respectivamente.  

É possível observar que nas estruturas de micela direta, para o tensoativo C16TAB 

ocorre uma transição das fases de Winsor, sendo esta de WIV      WII, quando se eleva a 

concentração salina do meio. Esse comportamento é devido a quantidade elevada de cátions e 

ânions que competem com a parte polar do tensoativo no processo de solubilização no meio, 

assim o tensoativo tem sua capacidade hidrofílica reduzida, dificultando o processo de 

solubilização da água deixando a mesma em excesso, o que gera o equilíbrio de Winsor II. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

C
o
n

e
n

tr
a
ç
ã
o
 d

e
 N

a
C

l 
(m

o
l/

l)
 

Influência da salinidade - Diagrama SDS 



Resultados e Discussões                                                                                                             

Ana Paula J. Soares, Fevereiro/2012                                                                                       51 

Para o SDS há o surgimento de Winsor II em baixas concentrações, quando se eleva a 

concentração do sal ocorre à transição para microemulsão e depois novamente para Winsor II. 

A explicação para tal comportamento, um pouco diferente do C16TAB, se deve a repulsão 

existente entre os monômeros do tensoativo, que naturalmente desestabiliza a micela e a 

desfaz. Quando se adiciona um pouco de sal, ocorre a formação de uma blindagem entre as 

cargas negativas da parte polar do tensoativo e as cargas positivas cedidas pelo sódio presente 

de forma livre no meio, possibilitando a formação da microemulsão. Entretanto, aumentando 

ainda mais a concentração do sal no meio esse efeito da blindagem das cargas é reduzido, 

prevalecendo à repulsão eletrostática devido à grande quantidade de cargas no meio, 

desestabilizando o sistema gerando novamente o equilíbrio de Winsor II. 

Para a estrutura “bicontínua”, os dois tensoativos tiveram comportamento similar, ou 

seja, a adição de sal proporcionou uma transição de WIV para WI. A explicação para esta 

mudança é que o aumento da concentração de sal no meio faz com que a parte polar do 

tensoativo tenha sua capacidade de solubilizar a água reduzida, proporcionado a formação 

preferencialmente de micela inversa, onde a fase óleo em excesso é liberada para a 

solubilização dos sais de NaCl. 

Nas estruturas inversas, os tensoativos C16TAB e SDS apresentaram comportamento 

semelhante, ou seja, mudam de Winsor I para a microemulsão (WIV) com o aumento da 

concentração salina. O sistema WI é fase óleo em equilíbrio com microemulsão do tipo 

inversa. Na menor concentração de NaCl os íons presentes na solução não são suficientes para 

diminuir a repulsão eletrostática da parte polar do tensoativo, dificultando a solubilização da 

fase óleo em excesso. Quando se eleva a concentração de sal, o meio aquoso tende a ficar 

saturado de cargas positivas e negativas, que facilitam a entrada da fase aquosa no interior das 

micelas, promovendo a formação de microemulsões inversas. 

 



Resultados e Discussões                                                                                                             

Ana Paula J. Soares, Fevereiro/2012                                                                                       52 

Figura 5.6 - Influência da salinidade na microemulsão com tensoativo Unitol L90.

 

 

Pela análise da Figura 5.6, para o tensoativo Unitol L90, na região de micela direta 

obteve-se microemulsão apenas na concentração de 0,5 mol.L
-1

, e para as demais Winsor II. 

Na região de micela “bicontínua”, o Unitol L90 apresentou comportamento diferente 

dos tensoativos iônicos, porque formou microemulsão nas concentrações de 0,1, 0,5 e 1,0 

mol.L
-1

. O aparecimento de WII só foi obtido na maior concentração de NaCl ( 2,0 mol.L
-1

). 

Resumidamente, através da análise do gráfico na Figura 5.6, a baixas concentrações do 

sal, não há formação de microemulsão para as estruturas micelares direta, comportamento 

explicado pelo fato da quantidade de cargas provenientes do sal ser baixa para causar o efeito 

de blindagem e estabilizar a micela, prevalecendo à repulsão dos grupos etoxilados que ficam 

voltados para fora da micela, já que esta parte da estrutura do tensoativo apresenta elétrons 

desemparelhados. 

Quando se eleva a concentração do sal a um valor suficiente para reduzir o efeito na 

repulsão dos monômeros do tensoativo, ocorre a formação do equilíbrio de WIV. Porém, à 

concentrações acima deste valor, há a formação de uma nuvem densa de cargas, diminuindo a 

solubilidade do tensoativo no meio aquoso, dificultando que a sua parte hidrofílica solubilize 

a fase aquosa (NaCl) e este sai da micela, gerando o equilíbrio de Winsor II.  

Para as estruturas de micelas “bicontínua”, há a transição das fases de WIV        WI. 

Nesse caso, ocorre uma tendência a formação de micela inversa, já que para esta proporção 

dos constituintes do diagrama o aumento da concentração salina diminui a solubilidade por 

parte dos grupos etoxilados, assim os tensoativos tendem a se “proteger”, formando a região 

de Winsor I. 
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5.1.2 Escolha dos pontos para caracterização 

 

Após o estudo da influência da salinidade na formação das microemulsões, foram 

selecionados todos os pontos em que se obteve o equilíbrio de Winsor WIV, para a realização 

dos ensaios de viscosidade, densidade e molhabilidade. 

As composições foram escolhidas a fim de permitir a avaliação da variação da 

concentração do componente aquoso e do tensoativo. Para todos os pontos a razão C/T 

utilizada foi 2 e a fase óleo, o querosene. Para a região de micela direta os pontos apresentam 

a seguinte composição: 2% de tensoativo; 4% de cotensoativo, 92,8% de fase aquosa (NaCl a 

diferentes salinidade) e 1,2% de fase oleosa.  

A Tabela 5.4 apresenta as concentrações de NaCl escolhidas para os sistemas de 

microemulsão direta dos três tensoativos. 

 

Tabela 5.4 - Sistemas microemulsionados escolhidos na região de microemulsão direta. 

Sistema Tensoativo Fase aquosa 

MD C16TAB NaCl - 0,1 mol.L
-1

 

MD C16TAB NaCl - 0,5 mol.L
-1

 

MD SDS NaCl - 0,5 mol.L
-1

 

MD SDS NaCl - 1,0 mol.L
-1

 

MD UNITOL NaCl - 0,5 mol.L
-1

 

 

Para a região de microemulsão “bicontínua” os pontos apresentam a seguinte 

composição: 20% de tensoativo; 40% de cotensoativo, 17% de fase aquosa e 23% de fase 

oleosa, para os tensoativos iônicos C16TAB e SDS. Já no caso do tensoativo não-iônico a 

região de micela bicontínua apresentava-se mais próxima do vértice do C/T cuja a 

composição foi: 52% de tensoativo; 26% de cotensoativo, 9% de fase aquosa e 13% de fase 

oleosa. 

A Tabela 5.5 apresenta as concentrações de NaCl para cada um dos sistemas em 

regiões de microemulsão “bicontínuas”. 
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Tabela 5.5 - Sistemas microemulsionados escolhidos na região de micela “bicontínua”. 

Sistema Tensoativo Fase aquosa 

MB C16TAB NaCl - 0,1 mol.L
-1

 

MB C16TAB NaCl - 0,5 mol.L
-1

 

MB SDS NaCl - 0,1 mol.L
-1

 

MB SDS NaCl - 0,5 mol.L
-1

 

MB SDS NaCl - 1,0 mol.L
-1

 

MB UNITOL NaCl - 0,1 mol.L
-1

 

MB UNITOL NaCl  - 0,5 mol.L
-1

 

MB UNITOL NaCl - 1,0 mol.L
-1

 

 

Para a região de micela inversa os pontos apresentam a seguinte composição: 4% de 

tensoativo; 8% de cotensoativo, 3% de fase aquosa e 85% de fase oleosa.  

A Tabela 5.6 mostra as concentrações de NaCl para os sistemas contendo C16TAB e 

SDS, pois para o Unitol L90 não houve formação de Winsor IV em nenhuma concentração de 

solução salina, na região rica em fase oleosa. 

 

Tabela 5.6 - Sistemas microemulsionados escolhidos na região de micela inversa. 

Sistema Tensoativo Fase aquosa 

MI C16TAB NaCl - 0,5 mol.L
-1

 

MI C16TAB NaCl - 1,0 mol.L
-1

 

MI C16TAB NaCl - 2,0 mol.L
-1

 

MI SDS NaCl - 0,5 mol.L
-1

 

MI SDS NaCl - 1,0 mol.L
-1

 

MI SDS NaCl – 2,0 mol.L
-1
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5.2 Estudo reológico dos fluidos 

 

O estudo reológico dos fluidos que serão injetados no reservatório, bem como do 

próprio petróleo, têm grande importância no deslocamento dos fluidos. Com o estudo 

reológico é possível determinar a viscosidade desses fluidos, parâmetro que está diretamente 

relacionado com eficiência de recuperação de petróleo. 

A Figura 5.7 mostra a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação 

do petróleo à três temperaturas distintas, 30ºC, 50ºC e 70ºC.  

 

Figura 5.7 - Relação entre a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento para o Petróleo Ubarana, nas 

temperaturas de 30º, 50º e 70ºC. 

 

A Tabela 5.7 mostra os valores de viscosidade do petróleo Ubarana em três 

temperaturas. 

 

Tabela 5.7 - Valores da viscosidade do petróleo nas temperaturas de 30º, 50º e 70ºC. 

 Viscosidade (cP) 

Fluido T = 30°C T = 50°C T = 70°C 

Petróleo Ubarana 14,94 8,63 5,33 

 

De acordo com a Figura 5.7, percebe-se que o petróleo pode ser considerado um fluido 

Newtoniano, na faixa da taxa de cisalhamento de 0 a 1000 s
-1

, pois a razão entre a tensão 

cisalhante e a taxa de cisalhamento é constante. 
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Os valores de viscosidade obtidos foram consideravelmente baixos, compatível com o 

esperado, pois trata-se de um petróleo leve de alta fluidez. É possível observar também que 

ocorreu uma diminuição no valor da viscosidade com o aumento da temperatura, 

comportamento evidenciado para os fluidos newtonianos que são influenciados 

principalmente pela temperatura e pressão. 

As Figuras 5,8, 5.9 e 5.10 abaixo mostram a relação entre a tensão de cisalhamento e a 

taxa de deformação das microemulsões de estrutura direta, inversa e “bicontínua”, nas 

temperaturas de 30º, 50º e 70ºC. 

 

Figura 5.8 - Relação entre a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento, nas temperaturas de 30º, 50º e 

70ºC, das microemulsões diretas: (a) C16TAB – 0,5 mol.L-1; (b) SDS – 0,5 mol.L-1; (c) Unitol L90 – 0,5 mol.L-1. 
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Como a viscosidade dos fluidos nas regiões que são formadas pela mesma estrutura 

não apresentou grandes variações de viscosidade foi escolhido apenas um gráfico para cada 

tensoativo para ser apresentado neste item. O Anexo1 apresenta todos os gráficos obtidos de 

todos os sistemas microemulsionados. 

 

 

Figura 5.9 - Relação entre a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento, nas temperaturas de 30º, 50º e 

70ºC, das microemulsões “bicontínuas”: (a) C16TAB – 0,5 mol.L-1; (b) SDS – 0,5 mol.L-1, e (c)UnitolL90 – 0,5 

mol.L-1. 
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Figura 5.10 - Relação entre a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento, nas temperaturas de 30º, 50º e 

70ºC, das microemulsões inversas: (a) C16TAB – 0,5 mol.L-1 e (b) SDS – 0,5 mol.L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode perceber nas Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 a relação entre tensão de 

cisalhamento e a taxa de cisalhamento - não é constante, dessa forma, as microemulsões 

analisadas são consideradas como fluidos não-newtonianos.  

A maior parte dos fluidos utilizados na indústria do petróleo não exibe comportamento 

Newtoniano. O modelo reológico mais adotado para esses fluidos é o modelo de Ostwald de 

Waale (Potência). Neste modelo, há dois parâmetros reológicos: o índice de comportamento, 

n, e o índice de consistência, K. Se n > 1, o fluido é dilatante, n < 1, o fluido é pseudoplástico 

e n = 1, o fluido é Newtoniano (Santos, 2009). 

Na Tabela 5.8 estão listados os valores de viscosidade aparente das microemulsões 

diretas, nas temperaturas de estudo e os parâmetros de Ostwald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
(b) 

Viscosidade – CTAB – 0,5 M Viscosidade – SDS – 0,5 M 
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Tabela 5.8 - Viscosidade das microemulsões diretas nas temperaturas de 30º, 50º e 70ºC. 

Sistema 

Temperatura 

(ºC) 

Parâmetros de 

Ostwald 

(n, K) 

Viscosidade aparente 

(1000 s
-1

) (cP) 

MD – C16TAB 

NaCl 0,1 mol.L
-1

 

30 n = 1,453, K = 1,31.10
-4 

3,16 

50 n = 1,351, K = 2,17.10
-4

 2,36 

70 n = 1,329, K = 2,09.10
-4

 2,24 

MD – C16TAB  

NaCl 0,5 mol.L
-1

 

30 n = 1,360, K = 2,62.10
-4

 3,25 

50 n = 1,373, K = 1,92.10
-4

 2,53 

70 n = 1,377, K = 1,68.10
-4

 2,28 

MD – SDS  

NaCl 0,5 mol.L
-1

 

30 n = 1,405, K = 1,85.10
-4

 3,05 

50 n = 1,404, K = 1,55.10
-4

 2,55 

70 n = 1,395, K = 1,42.10
-4

 2,18 

MD – SDS  

NaCl 1,0 mol.L
-1

 

30 n = 1,359, K = 2,7.10
-4

 3,15 

50 n = 1,304, K = 1,56.10
-4

 2,81 

70 n = 1,299, K = 2,89.10
-4

 2,29 

MD – Unitol  

NaCl 0,5 mol.L
-1

 

30 n = 1,374, K = 2,18.10
-4

 3,00 

50 n = 1,418, K = 3,06.10
-4

 2,51 

70 n = 1,427, K = 1,11.10
-4

 2,14 

 

 

Analisando o valor do índice de comportamento (n>1), obtidos para a taxa de 

cisalhamento na faixa de 0 a 1000s
-1

, as microemulsões se afastam do comportamento 

newtoniano, apresentando-se como fluidos dilatante, ou seja, com o aumento da taxa de 

cisalhamento aumentam o volume e a resistência ao cisalhamento. O crescimento da 

viscosidade com a taxa de cisalhamento pode ser atribuído à dilatância reológica. 
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A Tabela 5.9 mostra os valores de viscosidade em função da temperatura para os 

sistemas de microemulsão “bicontínua”. 

 

Tabela 5.9 - Viscosidade das microemulsões bicontínuas nas temperaturas de 30º, 50º e 70ºC. 

Sistema 
Temperatura 

(ºC) 
Parâmetros de Ostwald 

Viscosidade aparente 

(1000 s
-1

) (cP) 

MB – C16TAB 

NaCl 0,1 mol.L
-1

 

30 n = 0,998, K = 4,92.10
-3 

4,87 

50 n = 0,97,K = 3,76.10
-3

 3,07 

70 n = 0,860, K = 5,11.10
-3

 1,95 

MB – C16TAB  

NaCl 0,5 mol.L
-1

 

30 n = 0,990, K = 5,28.10
-3

 4,94 

50 n = 0,982, K = 3,56.10
-3

 3,16 

70 n = 0,882, K = 4,51.10
-3

 1,99 

MB – SDS  

NaCl 0,1 mol.L
-1

 

30 n = 0,985, K = 5,83.10
-3

 5,19 

50 n = 0,977 ,K = 3,91.10
-3

 3,33 

70 n = 0,893 , K = 4,57.10
-3

 2,19 

MB – SDS  

NaCl 0,5 mol.L
-1

 

30 n = 0,974, K = 6,53.10
-3

 5,47 

50 n = 0,964 K = 4,39.10
-3

 3,44 

70 n = 0,613, K = 2,52.10
-2

 1,75 

MB – SDS  

NaCl 1,0 mol.L
-1

 

30 n = 0,978, K = 6,40.10
-3

 5,53 

50 n = 0,966, K = 4,48.10
-3

 3,54 

70 n = 0,663, K = 1,95.10
-2

 1,96 

MB – Unitol 

NaCl 0,1 mol.L
-1

 

30 n = 0,866, K = 1,26.10
-2

 5,03 

50 n = 0,952, K = 4,41.10
-3

 3,17 

70 n = 0,7912, K = 7,68.10
-3

 1,81 

MB – Unitol 

NaCl 0,5 mol.L
-1

 

30 n = 0,979, K = 5,97.10
-2

 5,17 

50 n = 0,955, K = 4,37.10
-3

 3,21 

70 n = 0,848, K = 5,69.10
-3

 2,00 

MB – Unitol 

NaCl 1,0 mol.L
-1

 

30 n = 0,984, K = 5,86.10
-3

 5,27 

50 n = 0,966, K = 4,14.10
-3

 3,28 

70 n = 0,840, K = 5,97.10
-3

 1,97 
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Para as microemulsões bícontinuas, o índice de comportamento, mostrou uma 

tendência desses fluidos se comportarem como pseudoplástico  (n<1), neste tipo de fluido a 

viscosidade diminui com o aumento da taxa da tensão.  

A Tabela 5.10 mostra os valores de viscosidade aparente em função da temperatura 

para os sistemas de microemulsão inversa. 

 

Tabela 5.10 - Viscosidade das microemulsões inversas nas temperaturas de 30º, 50º e 70ºC. 

Sistema 
Temperatura 

(ºC) 

Parâmetros de 

Ostwald 

(n; K) 

Viscosidade 

aparente (1000 s
-1

) 

(cP) 

MI – C16TAB  

NaCl 0,5 mol.L
-1

 

30 n = 1,221, K = 6,41.10
-4 

2,96 

50 n = 1,339, K = 2,62.10
-4

 2,73 

70 n = 1,282, K = 3,19.10
-4

 2,25 

MI – C16TAB 

NaCl 1,0 mol.L
-1

 

30 n = 0,990, K = 5,28.10
-4

 2,92 

50 n = 1,345, K = 2,44.10
-4

 2,66 

70 n = 1,250, K = 4,00.10
-4

 2,26 

MI – C16TAB 

NaCl 2,0 mol.L
-1

 

30 n = 1,272, K = 4,46.10
-4

 2,93 

50 n = 1,367, K = 4,28.10
-4

 2,42 

70 n = 1,151, K = 7,75.10
-4

 2,21 

MI – SDS NaCl 

0,5 mol.L
-1

 

30 n = 1,231, K = 5,93.10
-4

 2,94 

50 n = 1,269, K = 3,66.10
-4

 2,83 

70 n = 1,154, K = 7,59.10
-4

 2,16 

MI – SDS NaCl 

1,0 mol.L
-1

 

30 n = 1,260, K = 4,85.10
-4

 2,93 

50 n = 1,391, K = 3,46.10
-4

 2,17 

70 n = 1,307, K = 1,24.10
-3

 2,07 

MI – SDS 

NaCl 2,0 mol.L
-1

 

30 n = 1,289, K = 3,91.10
-4

 2,89 

50 n = 1,303, K = 3,09.10
-4

 2,51 

70 n = 1,098, K = 1,03.10
-3

 2,04 

 

 

As microemulsões inversas apresentaram comportamento semelhante ao da direta, ou 

seja, valor do índice de comportamento maior que 1. Para a taxa de cisalhamento na faixa de 0 

a 1000s
-1

, comportando como fluidos dilatantes.  
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Porém, a principal conclusão é que, a viscosidade das microemulsões escolhidas varia 

pouco entre elas, não influenciando nos resultados de recuperação avançada. Os resultados de 

reologia apresentados nas Tabelas 5.8, 5.9 e 5.10 mostram que todas as microemulsões 

analisadas apresentam viscosidades inferiores à do óleo, e diminuem com o aumento da 

temperatura. 

 

5.3 Massa específica 

 

Dentre as propriedades físicas usadas, geralmente, para definir as principais 

características do petróleo, está a massa específica. Através dela é possível calcular o grau 

API do óleo, uma forma de expressar a densidade relativa de um petróleo ou derivado. Na 

Tabela 5.11r são apresentados os valores medidos para o petróleo utilizado neste trabalho, 

oriundo do campo marítimo de Ubarana no Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 5.11 - Valores da massa específica e ºAPI do petróleo. 

Petróleo Massa específica (20 ºC, g/cm
3
) ºAPI 

Ubarana 0,8582 33,23 

 

Segundo a American Petroleum Institute o petróleo utilizado é caracterizado como 

leve, por possuir ºAPI superior a 30. Este petróleo foi escolhido para tentar se aproximar das 

propriedades do óleo, encontrado no campo do Pré-sal, onde os reservatórios são formados 

principalmente por rochas carbonáticas. 

A Tabela 5.12 apresenta os valores das massas específicas dos sistemas 

microemulsionados utilizados que foram medidas para efeito de comparação com a massa 

específica do óleo. 
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Tabela 5.12 – Massa específica dos sistemas microemulsionados a 20ºC. 

Sistema Massa específica (g/cm
3
) 20°C 

MD – C16TAB – NaCl 0,1 M 0,99597 

MD – C16TAB – NaCl 0,5 M 1,00859 

MD – SDS – NaCl 0,5 M 1,01061 

MD – SDS – NaCl 1,0 M 1,02826 

MD – Unitol – NaCl 0,5 M 1,00950 

MB – C16TAB – NaCl 0,1 M 0,87322 

MB – C16TAB – NaCl 0,5 M 0,87506 

MB – SDS – NaCl 0,1 M 0,88734 

MB – SDS – NaCl 0,5 M 0,88960 

MB – SDS – NaCl 1,0 M 0,89126 

MB – Unitol – NaCl 0,1 M 0,87147 

MB – Unitol – NaCl 0,5 M 0,87257 

MB – Unitol – NaCl 1,0 M 0,87366 

MI – C16TAB – NaCl 0,5 M 0,80477 

MI – C16TAB – NaCl 1,0 M 0,80532 

MI – C16TAB – NaCl 2,0 M 0,80575 

MI – SDS – NaCl 0,5 M 0,80641 

MI – SDS – NaCl 1,0 M 0,80692 

MI – SDS – NaCl 2,0 M 0,80759 

 

Os valores medidos das massas específicas ficaram próximos ao da água (0,998 g/cm
3
, 

20ºC) no caso das microemulsões ricas em água, para as microemulsões ricas em óleo foram 

semelhantes a do querosene (0,7975g/cm
3
, 20ºC) e no caso das microemulsões (O/A e A/O) 

obteve-se valores de massa específica intermediários entre a da água e a do querosene. 
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5.4 Ângulo de contato 

 

5.4.1 Inversão na molhabilidade da rocha 

 

Com o objetivo de verificar o potencial de diferentes sistemas microemulsionados em 

alterar o estado de molhabilidade do calcário, de molhável ao óleo para molhável à água 

medidas de ângulo de contato foram realizadas em calcário de molhabilidade neutra como 

mineral de superfície. A rocha foi preparada de acordo com o procedimento descrito na seção 

4.6. A Tabela 5.13 apresenta os valores medidos para o ângulo de contato formado pela gota 

de salmoura depositada (KCl – 2%) na rocha, sem e com tratamento com microemulsão. 

Tabela 5.13 - Valores dos ângulos de contato medidos para cada sistema. 

 

 Sistema Ângulo de contato  

 Rocha Calcária  Sem tratamento com microemulsão 87,2º 

R
o
ch

as
 c

al
cá

ri
as

 t
ra

ta
d
as

 c
o
m

 d
if

er
en

te
s 

m
ic

ro
em

u
ls

õ
es

 

MD – C16TAB – NaCl 0,1 mol.L
-1

 25,1 

MD – C16TAB – NaCl 0,5 mol.L
-1

 27,8 

MD – SDS – NaCl 0,5 mol.L
-1

 31,9 

MD – SDS – NaCl 1,0 mol.L
-1

 55,6 

MD – Unitol – NaCl 0,5 mol.L
-1

 37,8 

MB – C16TAB – NaCl 0,1 mol.L
-1

 14,6 

MB – C16TAB – NaCl 0,5 mol.L
-1

 28,3 

MB – SDS – NaCl 0,1 mol.L
-1

 54,1 

MB – SDS – NaCl 0,5 mol.L
-1

 28,8 

MB – SDS – NaCl 1,0 mol.L
-1

 19,8 

MB – Unitol – NaCl 0,1 mol.L
-1

 58,3 

MB – Unitol – NaCl 0,5 mol.L
-1

 53 

MB – Unitol – NaCl 1,0 mol.L
-1

 35,6 

MI – C16TAB – NaCl 0,5 mol.L
-1

 18 

MI – C16TAB – NaCl 1,0 mol.L
-1

 24,3 

MI – C16TAB – NaCl 2,0 mol.L
-1

 26,1 

MI – SDS – NaCl 0,5 mol.L
-1

 50,8 

MI – SDS – NaCl 1,0 mol.L
-1

 56,1 

MI – SDS – NaCl 2,0 mol.L
-1

 60,9 
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Em todos os casos, mesmo sem qualquer tratamento com microemulsão, o ângulo de 

contato não ultrapassou 90º, na verdade, 87,2º, comprovando que a rocha utilizada não é 

molhável ao óleo, e sim possui molhabilidade neutra. 

No geral, após o tratamento da rocha com as microemulsões dos diferentes 

tensoativos, o ângulo de contato foi significativamente menor para a rocha tratada com 

tensoativo catiônico, o tensoativo aniônico e o não iônico também modificaram a 

molhabilidade do calcário, apesar de apresentar em um maior valor de ângulo de contato 

quando comparado com os obtidos para o tensoativo C16TAB. 

Os valores já apresentados na Tabela 5.13 serão discutidos nos itens 5.4.1.1 e 5.4.1.2. 

separadamente no qual dividiu-se o estudo em dois focos: a inversão da molhabilidade com 

relação ao caráter iônico do tensoativo e a influência da salinidade. 

 

5.4.1.1 Inversão da molhabilidade com relação ao caráter iônico dos tensoativos 

 

Com relação ao caráter iônico dos tensoativo, todas as microemulsões utilizadas foram 

capazes de alterar a molhabilidade da rocha de molhabilidade neutra, para molhável à água, o 

tensoativo catiônico tem um potencial muito maior de aumentar a molhabilidade da rocha à 

água, do que os tensoativos aniônicos e não-iônicos. 

A Figura 5.11 mostra as fotos obtidas no equipamento, a molhabilidade da rocha 

tratada com os sistemas microemulsionados na região de microemulsão direta, à uma gota de 

KCl estão apresentadas a seguir. 

Os pontos microemulsionados escolhidos possuem a mesma composição, a saber: C/T 

– 6%, FA – 92,8% e 1,5% de FO, para que seja possível a avaliação da capacidade de 

inversão na molhabilidade da rocha devido à estrutura do tensoativo. 
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Figura 5.11 - Gota de KCl - 2 % depositada na superfície do calcário, antes da embebição na microemulsão (a), 

e (b), (c) e (d) depois da embebição nas microemulsões do C16TAB, SDS e Unitol L90, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, a superfície da rocha é hidrofóbica, ou seja, pouco molhavél a água. 

O possível mecanismo de embebição da microemulsão na rocha pode ser descrito como uma 

interação entre os monômeros do tensoativo e os carboxilatos orgânicos carregados 

negativamente adsorvidos do petróleo cru, sugere-se que pares de íons são formados e 

removem os carboxilatos tornando a superfície molhável á água, deslocando óleo (Standnes e 

Austad, 2003). 

Analisando a Figura 5.11 (a), observa-se que para a rocha sem tratamento com 

microemulsão, a gota de KCl – 2% depositada sobre a superfície da rocha apresentou um 

valor alto de ângulo de contato (87,2º), devido a forte tensão interfacial entre as fases 

Sem microemulsão       (a)         

C16TAB                 (b)         SDS                 (c)         

Unitol L90             (d)         
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água/óleo/rocha, que permitiu a visualização da preferência da rocha em ser molhada pelo 

óleo inicialmente. 

Após o tratamento com as microemulsões dos três tensoativos, ocorre uma redução da 

tensão interfacial entre as fases água/óleo/rocha e, por conseqüência, a inversão de preferência 

da rocha em ser molhável ao óleo para ser molhável à água. Os baixos valores de ângulo de 

contato obtidos de 27,8º, 31,9º e 37,8º, do tratamento com as microemulsões dos tensoativos 

C16TAB, SDS e Unitol L90, respectivamente, mostram que ocorre a inversão na 

molhabilidade da rocha. 

A estrutura química dos tensoativos tem um impacto muito importante sobre a 

capacidade de modificar a molhabilidade do calcário. No geral, pode-se perceber que os 

tensoativos iônicos apresentam melhores resultados que o tensoativo não-iônico.  

É bastante perceptível que o tensoativo catiônico tem um potencial muito maior de 

modificar o estado de molhabilidade do calcário, devido a carga positiva ser mais intensa no 

processo de adsorção na interface água/óleo/rocha, onde a parte apolar fica orientada para o 

interior da rocha e a parte polar em contato com a água na interface rocha/fluidos, tornando a 

rocha molhavél à água, deslocando o petróleo. Esse potencial de inversão na molhabilidade 

diminui na seguinte ordem: C16TAB > SDS   Unitol L90. 

 

5.4.1.2 Inversão na molhabilidade com relação à concentração de sal na 

microemulsão 

 

A fim de analisar a influência da concentração de sal na microemulsão, em inverter a 

molhabilidade da rocha, foi realizado também o estudo do ângulo de contato, com todos os 

sistemas microemulsionados obtidos para as regiões de micela direta, inversa e “bicontínua”. 

O procedimento adotado foi o mesmo que o do item anterior, e os valores obtidos foram 

apresentados na Tabela 5.13, no item 5.4.1. Nas Figuras 5.12, 5.13 e 5.14são apresentados os 

gráficos para melhor entendimento da influência da salinidade no ângulo de contato da rocha. 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussões                                                                                                             

Ana Paula J. Soares, Fevereiro/2012                                                                                       68 

Figura 5.12 - Gráfico da influência da salinidade no ângulo de contato das microemulsões diretas. 

 

 

Figura 5.13 - Gráfico da influência da salinidade no ângulo de contato das microemulsões “bicontínuas”. 
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Figura 5.14 - Gráfico da influência da salinidade no ângulo de contato das microemulsões inversas. 

 

 

Analisando as Figura 5.12, 5.13 e 5.14, percebe-se que a molhabilidade da rocha 

tratada com diferentes sistemas microemulsionados, apresentou comportamento diferente para 

a influência da salinidade, dependendo do tipo de microemulsão formada, direta, bicontínua e 

inversa. 

Para as amostras tratadas com tensoativo catiônico (C16TAB), o ângulo de contato foi 

entre 14 - 28º, para o tensoativo aniônico (SDS) ficou na faixa de 32 - 61º e para o tensoativo 

não iônico 38 -53º como pode ser observado na Tabela 5.13.  

A molhabilidade avaliada pelos valores dos ângulos de contato mostram que as 

micelas diretas e inversas apresentam resultados semelhantes. A salinidade tem forte 

influência no comportamento das estruturas quanto ao efeito da molhabilidade. No geral o que 

se percebe é aumento do ângulo de contato com o aumento da concentração salina quando se 

tem estruturas dos tipos diretas e inversas. Observando os valores da Tabela 5.13 e fazendo 

uma comparação entre os tensoativos iônicos fica claro essa afirmação. 

Entretanto, é possível perceber que a microemulsão inversa apresenta melhor resultado 

de molhabilidade, já que o seu processo de adsorção entre a rocha e o petróleo é bem mais 

eficiente, pois a fase contínua da estrutura micelar é a fase óleo e assim há interação favorável 

entre esta fase e o petróleo contido na rocha por serem quimicamente semelhante, o que 
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favorece a redução da tensão interfacial e por conseqüência o deslocamento do óleo do poro 

da rocha. 

No geral, os tensoativos iônicos tendem a se adsover mais, com o aumento na 

concentração de tensoativo. Por causa da força de repulsão das cargas iguais, as moléculas de 

tensoativos tendem a ocupar uma área maior da superficie, a adição de pequenas 

concentrações de sal solúvel em água pode diminuir essa repulsão e aumentar o 

empacotamento superficial do tensoativo. O mesmo não ocorre com os tensoativos não-

iônicos, por não possuirem cargas na região polar, não sofrem a influência da repulsão 

eletrostática que provoca o distanceamento das moléculas de tensoativos. 

Analisando a Figura 5.13 para as microemulsões “bicontinuas” é possivel perceber que 

o aumento da salinidade, diminui o ângulo de contato da salmoura (KCl – 2%) com a 

superficie no caso dos tensoativos SDS e Unitol L90, e contrariamente aumenta para o 

tensoativo C16TAB. Neste tipo de microemulsão, é possivel que o aumento na concentração 

de sal tenha agido de maneira diferente em cada tensoativo. No caso das microemulsões do 

tensoativo C16TAB, o sal pode ter dificultado o processo de adsorção, já para o SDS ele 

promoveu uma redução na repulsão eletrostática das cabeças do tensoativo, facilitando o 

processo de dessorção e para o Unitol L90 as quantidades de sal não foram suficientes para 

diminuir a solubilidade do mesmo na água, quando comparada a concentração do tensoativo 

utilizado, não afetando o processo de adsorção. 

De acordo com a Figura 5.14, as microemulsões inversas apresentaram 

comportamento semelhante ao das microemulsões diretas. O aumento da salinidade reduziu a 

molhabilidade da água na rocha, influenciando mais fortemente o tensoativo aniônico, que o 

catiônico. Não foram obtidos dados com o Unitol L90, pois esse não apresentou pontos de 

microemulsão nessa região. 

Isso se dá devido a presença excessiva de cargas positivas e negativas provenientes da 

solução de NaCl, pois a alta concentração de sais proporciona a formação de uma nuvem de 

elétrons que desestabiliza a ação interfacial das micelas nas fases existentes. 

Quanto as estruturas possivelmente “bicontínuas”, percebe-se que há uma grande 

diminuição, e isso se deve a possibilidade de formação de micelas inversas quando se eleva a 

concentração salina. Como observado na própria Tabela 5.13, as estruturas inversas 

apresentam menores valores de ângulo de contato, o que corrobora com a explicação para as 

estruturas “bicontínuas”. 
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5.5 Análise Granulométrica do Calcário 

 

A avaliação da granulometria do calcário é apresentada na Tabela 5.14, e na Figura 

5.15 é mostrado o gráfico da distribuição da massa retida em função do diâmetro das 

partículas. O diâmetro médio dos grãos obtidos em cada peneira foi determinado pela média 

aritmética entre a abertura da peneira nos quais estes ficaram retidos e a peneira antecedente. 

De acordo com os dados obtidos é possível perceber que os grãos que formam o 

calcário possuem grande variedade de tamanho, desde partículas muito grossas (18,19%), 

média (18,36%) a partículas muito finas (18,38%). Essa distribuição não uniforme dos grãos é 

devido a heterogeneidade desse tipo de rocha. 

 

Tabela 5.14 - Dados granulométricos do calcário Jandaíra 

# Mesh Abertura (mm) Massa retida (g) 

8 2,362 0 

12 1,400 2,8256 

20 0,833 18,1926 

28 0,589 12,8541 

35 0,425 10,0861 

65 0,212 18,3580 

100 0,150 3,2046 

150 0,106 18,3875 

200 0,075 8,4417 

270 0,053 9,2700 

325 0,045 5,2836 

400 0,038 14,5533 

+ 400 Menor que 0,019 5,1672 
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Figura 5.15 – Massa retida x Mesh das peneiras. 

 

 

5.6 Porosidade 

 

A determinação da porosidade foi realizada num porosímetro, utilizando uma pressão 

inicial igual a 3,00 Bar, onde a relação do volume de sólido em função da pressão é 

apresentada na Figura 40. A partir dos dados experimentais, pode-se obter a equação que 

relaciona o volume de sólido ocupado (y) em função da pressão absoluta (x). 

 

                                                                                                                     

 

Figura 5.16 - Curva de calibração do porosímetro. 
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Após obtenção da curva de calibração do equipamento determinou-se a porosidade dos 

plugs que poderão ser utilizados nos ensaios de recuperação. A Tabela 5.15 apresenta os 

valores obtidos. 

 

Tabela 5.15 - Valores das porosidades dos plugs 

Plugs 

Comprimento 

(cm) 

Diâmetro 

(cm) 

Porosidade 

(%) 

Volume poroso (cm
3
) 

I 5,43 3,93 54,52% 

 

35,91 

 

II 5,34 3,97 48,99% 

 

32,38 

 

III 5,28 3,93 53,23% 

 

34,09 

 

IV 5,29 3,94 60,04% 

 

39,31 

 

V 5,16 3,94 55,39% 

 

34,84 

 

VI 5,33 3,95 57,03% 

 

37,25 

 

VII 5,24 3,93 55,84% 

 

35,49 

 

VIII 4,63 3,94 60,40% 

 

34,10 

 

IX 5,31 3,93 74,28% 

 

47,84 

 

X 4,80 3,94 55,28% 

 

32,35 

 

XI 4,78 3,93 64,76% 

 

37,55 

 

XII 5,23 3,93 67,79% 

 

43,01 

 

XIII 5,21 3,94 52,84% 

 

33,56 

 

 

Ao contrário da maioria dos reservatórios de arenito, que geralmente apresentam 

porosidade média de 30%, as rochas carbonáticas têm porosidade maior, na faixa de 50 a 

70%, devido a heterogeneidade dos grãos que a formam. Esta característica demonstra o 

potencial dessa rocha como reservatório de petróleo e será testada no desenvolvimento deste 

trabalho.  
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5.7 Ensaio de recuperação avançada de petróleo utilizando microemulsão 

 

Ensaios de recuperação foram realizados a fim de verificar a influência da inversão da 

molhabilidade de rocha, de molhavél ao óleo para molhável a água, na eficiência de 

deslocamento do petróleo, retido nos poros da rocha. Foi selecionado um ponto de 

microemulsão para cada um dos tensoativos testados. A escolha destes pontos teve como 

critérios: melhor alteração na molhabilidade da rocha e microemulsão rica em fase aquosa por 

serem sistemas de menor custo. 

Os pontos selecionados para aplicação na recuperação de petróleo estão indicados na 

Tabela 5.16, bem como a composição de todos os componentes do sistema. 

 

Tabela 5.16 - Pontos microemulsionados para recuperação avançada. 

Tensoativo Cotensoativo Fase aquosa Fase oleosa 

C16TAB – 2% Butanol – 4% NaCl - 0,5 mol.L
-1

 – 

92,8% 

Querosene – 1,2% 

SDS – 2% Butanol – 4% NaCl – 0,5 mol.L
-1

 – 

92,8% 

Querosene – 1,2% 

Unitol – 2% Butanol – 4% NaCl – 0,5 mol.L
-1

 – 

92,8% 

Querosene – 1,2% 

 

Os ensaios de injeção dos fluidos foram realizados nos plugs descritos na Tabela 5.17, 

por possuírem porosidades e volumes porosos semelhantes, para que apresentassem 

comportamentos semelhantes desde a etapa de recuperação convencional, possibilitando 

assim avaliar as eficiências de recuperação de petróleo dos três tensoativos. 

 Todos os plugs foram submetidos a 4 etapas de injeção, a saber: saturação com 

salmoura (solução de KCl – 2% em massa), saturação com o petróleo bruto, recuperação 

convencional e avançada. 

 
Tabela 5.17 – Plugs utilizados na recuperação de petróleo. 

Plugs Porosidade (%) Volume poroso (cm
3
) 

V 55,39% 
 

34,84 
 

VII 55,84% 
 

35,49 
 

VI 57,03% 
 

32,35 
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As saturações dos plugs com os fluidos salmoura e petróleo foram calculadas após as 

duas primeiras etapas de injeção. Foram injetados 6 volumes porosos de salmoura visando 

percolar toda a rocha, simulando a saturação de água conata, bem como 6 volumes porosos de 

petróleo para garantir a saturação de óleo inicial. Ainda na etapa de injeção da salmoura, foi 

feito o acompanhamento da pressão, para determinar a permeabilidade da rocha ao fluido 

saturante. As saturações iniciais dos plugs estão apresentadas na Tabela 5.18. 

 

Tabela 5.18 - Saturações iniciais dos fluidos, petróleo e salmoura nos plugs 

Plugs Soi Swi 

V 0,660 0,307 

VII 0,719 0,245 

VI 0,725 0,260 

 
Os experimentos de recuperação foram acompanhados plotando-se o volume de 

petróleo recuperado versus volumes porosos injetados. Para esta etapa foram injetados 3 

volumes porosos, pois percebeu-se que acima deste valor a quantidade de petróleo recuperado 

era baixa, prevalecendo a produção de água, não sendo viável continuar a recuperação 

convencional. O mesmo ocorreu na etapa de recuperação avançada. 

Os resultados dos experimentos de recuperação para os três sistemas escolhidos estão 

apresentados nas Figuras 5.17, 5.18 e 5.19. 

 

Figura 5.17 - Recuperação de petróleo para o sistema microemulsionado do tensoativo C16TAB. 
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Figura 5.18 - Recuperação de petróleo para o sistema microemulsionado do tensoativo SDS. 

 

Figura 5.19- Recuperação de petróleo para o sistema microemulsionado do tensoativo Unitol L90 

 

Pela análise das Figuras 5.17, 5.18 e 5.19 pode-se observar que para todos os plugs 

utilizados, inicialmente, mesmo injetando-se salmoura, não ocorreu a produção de água (até 

0,4 volumes porosos). Esse fato é explicado pela acomodação do fluido injetado nos poros, 

tendo em vista que o fluido injetado ocupou o espaço do fluido deslocado. Entretanto, há um 

momento em que se inicia a produção de água, conhecido como “breakthrough”. A partir 

deste instante há uma deficiência no processo de produção de óleo ocasionado pela água, pois 

como sua mobilidade é diferente da do óleo, esta ultrapassa o banco de óleo e então a 
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eficiência de varrido no reservatório é ineficiente, ou seja, há uma saturação de óleo residual, 

que pelo método convencional não consegue produzi-lo (Rosa et al., 2006; Vale, 2009). 

 Ainda analisando as Figuras 5.17, 5.18 e 5.19 é possível ver que a recuperação de 

petróleo pelo método convencional não ultrapassou 65% para os três ensaios. Na recuperação 

avançada utilizando microemulsão também foram injetados 3 volumes porosos, percebe-se 

que o petróleo é recuperado desde o inicio da injeção do microemulsão, entretanto, apenas 

depois de 2 volumes porosos injetados, observa-se um bom incremento na recuperação. 

A Tabela 5.19apresenta os dados de recuperação de petróleo em função das eficiências 

de deslocamento calculadas conforme apresentados na seção 4.8. 

 

Tabela 5.19 - Dados da recuperação para os plugs: V (Microemulsão do C16TAB), VII (Microemulsão do SDS) 

e VI (Microemulsão do Unitol L90). 

Propriedade Plug V Plug VII Plug VI 

K (mD) 13,76 14,32 22,09 

Soi 0,660 0,719 0,725 

Sor_convencional 0,224 0,2501 0,247 

Sor_microemulsão 0,052 0,082 0,083 

EDC 66,09% 65,10% 65,93% 

EDME 76,91% 67,42% 66,3% 

EDT 92,17% 88,63% 88,52% 

% OIPconvencional 66,09% 65,10% 65,93% 

% OIPmicroemulsão 26,1% 23,53% 22,59% 

%OIPtotal 92,17% 88,63% 88,52% 

 

O aumento da recuperação do petróleo devido à injeção de microemulsão se deve ao 

fato de que os métodos químicos atuam justamente na saturação de óleo residual. As 

microemulsões atuam de forma a homogeneizar a frente do banco de fluidos injetados, 

minimizando as interações entre os fluidos e dos fluidos com a rocha e que associada a sua 

viscosidade, geralmente é maior que a da salmoura, atuando na diminuição da razão de 

mobilidades, impedindo a formação de caminhos preferenciais (Albuquerque, 2008; Rosa et 

al, 2006; Vale, 2009). 

A partir dos dados da Tabela 5.19 observou-se que há uma diferença entre eficiência 

de deslocamento e percentual de óleo recuperado. A eficiência de deslocamento é definida 
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levando-se em conta as saturações de óleo, ou seja, quanto de óleo foi efetivamente retirado 

dos poros do plug e, no percentual de recuperação, leva se em conta o percentual recuperado 

do óleo original “in place”, ou seja, a fração total recuperada de óleo (Rosa et al., 2006, Vale, 

2009). 

De acordo com os resultados obtidos, apresentados na Tabela 5.19, observou-se que 

todos os sistemas foram eficientes na recuperação do petróleo retidos nos poros da rocha, 

onde a eficiência de recuperação total não foi inferior a 88%. 

A microemulsão do C16TAB mostrou-se eficiente na recuperação do petróleo, 

obtendo-se um fator de recuperação de 76,91% do petróleo residual, enquanto para os 

sistemas com as microemulsões do SDS e Unitol L90, obteve-se uma eficiência de 

recuperação de 67,42% e 66,30%, respectivamente. 

Relacionando a inversão da molhabilidade da rocha com a eficiência de recuperação, 

observa-se uma coerência, pois a ordem de melhoria da molhabilidade da rocha foi C16TAB 

> SDS   Unitol L90.  Este fato já era esperado devido a capacidade dos tensoativos de 

inverterem a molhabilidade da rocha de molhabilidade neutra, para molhável à água, 

facilitando assim o deslocamento do petróleo, melhorando os índices de produção. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho propôs-se estudar sistemas microemulsionados capazes de modificar a 

molhabilidade do reservatório de rochas cálcarias, visando melhorar os índices de recuperação 

de petróleo. A realização deste estudo permitiu as seguintes conclusões: 

Os sistemas microemulsionados escolhidos apresentam grande região de 

microemulsão. Os tensoativos C16TAB e SDS formam microemulsões do tipo O/A (óleo em 

água) e A/O (água em óleo) e bicontínuas (O/A e A/O) o que possibilita sua utilização em 

meio de diferentes polaridades. O tensoativo Unitol L90 forma apenas microemulsões do tipo 

direta e “bicontínuas”, pois pela análise do diagrama o mesmo não forma microemulsão rica 

na fase orgânica. 

Com relação à influência da concentração da solução salina, na formação da 

microemulsão, é possível concluir que a depender da região de microemulsão (direta, 

bicontínua ou inversa), cada tensoativo apresentou comportamento diferente nas 

concentrações de 0,1, 0,5, 1,0 e 2,0 mol.L
-1

 de NaCl, devido a interação das cargas dos 

tensoativos com os íons da solução. Podendo perceber como o aumento da concentração 

salina favoreceu a formação de microemulsão, e em outras dificultou o processo de 

solubilização do tensoativo, assim cada tensoativo tem uma faixa de concentração ótima para 

formação da microemulsão, sendo necessária a sua determinação. 

Os valores de viscosidade obtidos para o petróleo foram baixos, mas coerentes, pois 

trata-se de um petróleo leve de alta fluidez, e foi evidenciado comportamento de fluido 

newtoniano. 

Através do estudo reológico das microemulsões, obteve-se que as microemulsões não 

se comportam como fluidos newtonianos. Aplicando o modelo de Ostwald, analisando o 

índice de comportamento, conclui-se que as microemulsões diretas e inversas comportaram-se 

como fluidos dilatantes e as microemulsões bicontínuas tiveram comportamento 

pseudoplástico.  

No geral, com relação ao caráter iônico dos tensoativos, as rochas tratadas com as 

microemulsões contendo cada um dos tensoativo, o ângulo de contato foi significativamente 

menor para a rocha tratada com tensoativo catiônico, 27,8º, o tensoativo aniônico modificou a 

molhabilidade para 31,9º e o não-iônico apresentou o maior valor de ângulo de contato, 

porém ainda relativamente baixo, 37,8º . Todas as microemulsões utilizadas foram capazes de 
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modificar a molhabilidade da rocha de molhabilidade neutra, para molhável à água. Com 

relação ao caráter iônico, o tensoativo catiônico tem um potencial muito maior de aumentar a 

molhabilidade da água na superfície, do que os tensoativos aniônicos e não-iônicos. 

A salinidade tem forte influência nas estruturas microemulsionadas quanto ao efeito da 

inversão da molhabilidade da rocha. No geral, o que se percebe é aumento do ângulo de 

contato com o aumento da concentração salina quando se tem estruturas do tipo direta e 

inversa. Entretanto, é possível perceber que a microemulsão inversa apresenta melhor 

resultado de molhabilidade, já que o seu processo de adsorção entre a rocha e o petróleo é 

mais eficiente. Para as microemulsões “bicontínuas” é possível perceber que o aumento da 

salinidade, diminui o ângulo de contato da salmoura, ou seja, melhora a molhabilidade da 

rocha com relação à água, no caso dos tensoativos SDS e Unitol L90, e contrariamente 

aumenta para o tensoativo C16TAB.  

Todos os sistemas escolhidos foram eficientes na recuperação do petróleo retidos nos 

poros da rocha, onde a eficiência de recuperação total não foi inferior a 88%. A microemulsão 

contendo C16TAB mostrou maior eficiência de deslocamento quando comparado com as 

microemulsões do SDS e Unitol, que também tiveram boa eficiência na recuperação avançada 

de petróleo. 

Foi possível constatar que a eficiência dos tensoativos na modificação da 

molhabilidade para molhável à água influenciaram a eficiência de recuperação na mesma 

ordem, que a molhabilidade: C16TAB > SDS > Untitol L90. 

Este estudo mostrou a importância das interações rocha/tensoativo/óleo e a 

necessidade da realização de novos estudos para consolidação dessa área de conhecimento. 
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A.1 Gráficos das viscosidades de todas as microemulsões 

 

 Microemulsões diretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Viscosidade – Unitol L90 – 0,5 M 

Viscosidade - SDS - 1,0 M Viscosidade - SDS – 0,5 M 
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 Microemulsões “bicontínuas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viscosidade – SDS – 0,1 M 

Viscosidade – CTAB – 0,5 M 
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 Microemulsões inversas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viscosidade – CTAB - 2,0 M 
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A.2. Gota de KCl depositada na superfície das rochas tratada com microemulsão 

 

 Microemulsões diretas 

 

 

 

 

 Microemulsão bicontínua 

 

 

 

 

C16TAB – 0,1 mol.L-1 

SDS – 1,0 mol.L-1 

C16TAB – 0,1 mol.L-1 C16TAB – 0,5 mol.L-1 

SDS – 0,1 mol.L-1 
SDS – 0,5 mol.L-11

 

SDS – 1,0 mol.L-1 Unitol L90 – 0,1 mol.L-1 
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 Microemulsões inversas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitol L90 – 0,5 mol.L-1 Unitol L90 – 1,0 mol.L-1 

 

C16TAB – 0,5 mol.L-1 C16TAB –1,0 mol.L-1 

C16TAB –2,0 mol.L-1 SDS – 0,5 mol.L-1 

SDS – 1,0 mol.L-1 SDS – 2,0 mol.L-1 
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A.3. Plugs antes e depois do ensaio de recuperação 

 

 

Plug antes do ensaio de recuperação 

 

Plug depois do ensaio de recuperação 


