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RESUMO 

Diante da necessidade de aumentar a produção de reservatórios que se 

encontram em declíneo de produção, os métodos de recuperação avançada vêm 

sendo bastante utilizados nos últimos anos, visto que apenas os métodos 

convencionais não têm solucionado o problema de deslocamento de óleo. Neste 

trabalho estudou-se a eficiência de diferentes sistemas microemulsionados no 

deslocamento de óleo de testemunhos da formação Assu e da formação Botucatu.

Para os ensaios de deslocamento, os testemunhos foram calcinados a uma 

temperatura de 1000ºC, durante 18 horas, com a finalidade de eliminar qualquer 

matéria orgânica presente e aumentar a permeabilidade. Em seguida, os mesmos 

foram isolados com resina, apresentando as seguintes dimensões: 3,8 cm de 

diâmetro e 8,7 cm de comprimento. Para a saturação dos testemunhos foi utilizado 

salmoura, composta de KCl a 2% em peso, e óleo oriundo da Estação de 

Tratamento de Guamaré (Petrobras/RN) e em todos os ensaios utilizou-se pressão 

de 20 psi. Os ensaios de injeção seguiram as seguintes etapas: para determinar a 

permeabilidade inicial, foi injetada salmoura, através do testemunho, em seguida, 

com o testemunho saturado com salmoura, foi injetado óleo, à vazão constante. 

Após a saturação do testemunho, foi injetada salmoura novamente a fim de obter o 

percentual de recuperação pelo método convencional. Para determinar a 

recuperação de óleo pelo método especial foi injetada microemulsão no testemunho, 

à vazão constante. Dentre os resultados obtidos o sistema S3, composto de TC 

(tensoativo aniônico de cadeia curta), álcool iso-amílico, óleo de pinho e água 

destilada apresentou a melhor eficiência de deslocamento, 81,18%. Enquanto que o 

sistema S1E, composto por TA (tensoativo aniônico comercial), álcool etílico, óleo de 

pinho e água destilada apresentou uma baixa eficiência de deslocamento, apenas 

44,68%

Palavras-chave: Microemulsão. Petróleo. Recuperação avançada. Arenito. 



ABSTRACT 

Due to the need of increasing production in reservoirs that are going through 

production decline, methods of advanced recovery have frequently been used in the 

last years, as the use of conventional methods has not been successful in solving the 

problem of oil drifting.  In this work, the efficiency of different microemulsionated 

systems in the flow of oil from cores from Assu and Botucatu formations. Regarding 

drifting tests, cores were calcinated at a temperature of 1000°C, for 18 hours, with 

the aim of eliminating any organic compound present in it, increasing the resultant 

permeability. Following, the cores were isolated with resin, resulting in test 

specimens with the following dimensions: 3.8 cm of diameter and 8.7 cm of length. 

Cores were saturated with brine, composed of aqueous 2 wt % KCl, and oil from 

Guamaré treatment station (Petrobras/RN). A pressure of 20 psi was used in all 

tests. After core saturation, brine was injected again, followed by oil at constant flow 

rate. The system S3 - surfactant (anionic surfactant of short chain), isoamillic alcohol, 

pine oil, and water - presented the best drift efficiency, 81.18%, while the system S1E 

– commercial surfactant, ethyl alcohol, pine oil, and distilled water – presented low 

drift efficiency, 44,68%. 

Key words: Microemulsion. Petroleum. Advanced recovery. Arenite. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O petróleo, como fonte energética não renovável mais utilizada no mundo, 

vem induzindo cada vez mais à realização de estudos de processos para exploração 

e produção desta matéria-prima. Logo, as companhias petrolíferas têm investido no 

aumento da produtividade e na recuperação de poços considerados antieconômicos. 

Um dos processos utilizados com esta finalidade são os métodos de recuperação de 

poços.

Considerando-se apenas processos convencionais de recuperação, estima-se 

que cerca de 30% de todo o óleo já descoberto foi recuperado. A aplicação de 

métodos de recuperação avançada surgiu para atender a necessidade de 

suprimento de energia quando as reservas pelos métodos convencionais 

começarem a se esgotar. Logo, os processos de recuperação avançada visam à 

parcela que corresponde a 70% do óleo original provado, que é o volume percentual 

médio restante nos reservatórios após a recuperação convencional. 

Os métodos de recuperação especiais são processos que visam uma 

recuperação adicional dos reservatórios, cujos mecanismos são pouco eficientes e 

que, como conseqüência, retêm grande quantidade de hidrocarbonetos depois de 

esgotada a sua energia natural. Estes, inicialmente, foram desenvolvidos com o 

objetivo de se obter uma produção maior do que aquela que se obteria apenas com 

a energia natural do reservatório. Os métodos de recuperação constam basicamente 

da injeção de fluidos visando deslocar o óleo para fora dos poros da rocha. Assim, o 

fluido injetado, denominado de fluido deslocante, deve deslocar o óleo, chamado de 

fluido deslocado, para fora da rocha e, ao mesmo tempo, ocupar o espaço deixado à 

medida que este vai sendo expulso. 

Os sistemas microemulsionados são de grande interesse devido as suas 

amplas potencialidades e aplicações industriais. As microemulsões compostas de 

quatro constituintes (água, óleo, tensoativo e cotensoativo) podem ser 

representadas em diagramas pseudoternários, nos quais é fixada uma razão entre 

dois constituintes (cotensoativo/tensoativo) formando um "pseudoconstituinte".

O desenvolvimento de novas técnicas aplicáveis à realidade brasileira levou o 

Laboratório de Tecnologia de Tensoativos, da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), a pesquisar nessa área. Desta forma, utilizando-se um sistema de 
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injeção de fluidos em meios porosos, desenvolvido por este laboratório, foram 

aplicados sistemas microemulsionados para a recuperação de óleo em 

reservatórios. Estas microemulsões são constituídas por tensoativos, entre outras 

substâncias, que são desenvolvidos, com baixo custo, a partir de óleos vegetais 

encontrados na região Nordeste do Brasil. 

Trabalhos desenvolvidos pela base de pesquisa “Tecnologia de Tensoativos e 

Processos de Separação”, têm demonstrado o potencial desta área tanto na 

valorização de matérias-primas regionais como na utilização de sistemas 

microemulsionados na resolução de problemas em diversas áreas. 

Esta dissertação é constituída de 6 capítulos. O Capítulo 1 corresponde a uma 

introdução ao tema. No Capítulo 2 são abordados os aspectos teóricos necessários 

para o desenvolvimento deste trabalho. No Capítulo 3 são listados alguns trabalhos 

encontrados na literatura que apresentam resultados importantes obtidos por outros 

autores, com relação ao estudo da injeção de soluções de tensoativos, soluções 

alcalinas e soluções poliméricas para a recuperação avançada de petróleo. O 

Capítulo 4 aborda a metodologia experimental utilizada e os resultados obtidos 

experimentalmente são apresentados no Capítulo 5, bem como as discussões sobre 

estes. As conclusões referentes ao estudo realizado são abordadas no Capítulo 6. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 

Atualmente, a sociedade em que vivemos é extremamente dependente da 

utilização do petróleo para o seu desenvolvimento, apesar de alguns países, como o 

Brasil, investirem em outras fontes energéticas menos poluentes e renováveis. 

Como se trata de um combustível fóssil e, portanto, de uma fonte de energia não-

renovável, suas reservas estão sendo esgotadas gradativamente. Apesar dos fortes 

impactos causados ao meio ambiente, sua alta viabilidade econômica faz com que 

ele continue sendo explorado. 

2.1 O PETRÓLEO 

O petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos que podem ser 

encontrados no estado sólido, líquido ou gasoso, a depender das condições de 

pressão e temperatura as quais estejam submetidos.  A Tabela 1 apresenta a 

composição média do petróleo. 

Tabela 1. Composição média do petróleo. 

Elemento % em peso 

Carbono 83,00 - 87,00 

Hidrogênio 11,00 - 14,00 

Enxofre 0,06 - 8,00 

Nitrogênio 0,11 - 1,7 

Oxigênio 0,1 - 2,0 

Metais (Fe, Ni, V, etc) 0,30 

Fonte: Thomas, 2001. 

O marco da moderna utilização do petróleo é o poço do Cel. Drake perfurado 

em 1859 na Pensilvânia (Figura 1). No Século XIX o petróleo passou a ser utilizado 

fundamentalmente como iluminante e lubrificante. Somente no início do Século XX, 

com a difusão maciça dos motores à explosão o petróleo passou a ser utilizado 

como combustível automotivo. Nas grandes guerras do século passado, quando 

exércitos ganhavam ou perdiam batalhas em função da disponibilidade de 
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combustíveis, passou a ser tratado como insumo estratégico. Com a explosão da 

produção industrial no segundo pós-guerra, o petróleo assumiu finalmente seu papel 

fundamentalmente energético. Pelo exposto estamos lidando com o petróleo já há 

quase um século e meio e dificilmente a humanidade abandonará o petróleo antes 

de decorridas mais algumas décadas. 

Figura 1 – Clássica fotografia do poço do Cel. Drake perfurado em 1859, em 

Titusville, na Pensilvânia, EUA. Este poço é o marco histórico do início da industria 

do petróleo, na era industrial. 

No Brasil, a primeira descoberta de petróleo remonta a 1939, na localidade de 

Lobato na Bahia quase um século após o poço do Cel. Drake. Mesmo assim, com 

notável desempenho, a Petrobras já comemorou meio século de bem sucedidas 

atividades no Brasil apresentando como seu melhor resultado uma elevada 

capacitação nacional no saber fazer da cadeia produtiva do petróleo. O Brasil 

conseguiu atingir rapidamente elevados níveis de capacitação, e ao mesmo tempo, 

desenvolver nichos específicos de tecnologia de ponta, como é o caso, por exemplo, 

da produção de petróleo em águas profundas. 

O petróleo é classificado de acordo com a sua densidade relativa, (dr), a 60 

ºF, através de um índice adimensional, o grau API (American Petroleum Institute), é 

apenas uma forma de classificar essa densidade. Quanto maior a densidade do 
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petróleo, menor será o seu grau API, ou mais pesado será o petróleo, segundo a 

equação (1): 

5,131
)º60(

5,141
Fdr

APIo     (1) 

  A definição mais adotada atualmente classifica os óleos de acordo com seu grau 

API, da seguinte forma (sendo ambas as unidades equivalentes) (Szklo, 2005): 

- Petróleos Leves: densidade inferior a 870 Kg/m3 ou ºAPI superior a 3,11; 

- Petróleos Médios: densidade entre 920 Kg/m3 – 870 Kg/m3 ou ºAPI entre 22,3 – 

31,1;

- Petróleos Pesados: densidade entre 1000 kg/m3 – 920 Kg/m3 ou ºAPI entre 10 -

22,3;

- Petróleos Extrapesados: densidade superior a 1000 Kg/m3 ou ºAPI inferior a 10,0. 

2.2 PROPRIEDADES DAS ROCHAS UTILIZADAS E DOS FLUIDOS 

Para iniciar estudos sobre reservatórios de petróleo é importante o domínio 

das propriedades da rocha e dos fluidos nela contidos. As propriedades mais 

comuns são: porosidade, compressibilidade, saturação, molhabilidade, 

permeabilidade absoluta, permeabilidade efetiva, permeabilidade relativa e 

granulometria. 

2.2.1 Porosidade 

A porosidade é definida como a percentagem ou fração de espaço vazio da 

rocha ocupado por fluidos (água, gás, óleo, ar) em relação ao volume total da rocha: 

100x
Vt
Vv      (2) 

onde ø é a porosidade, Vv o volume de vazios e Vt o volume total. O volume de 

vazios é normalmente denominado volume poroso da rocha e é representado por Vp

(Rosa et al., 2006). Ela pode ser classificada de acordo com: 

- A interligação dos poros ou vazios: Porosidade absoluta que engloba todos 

os vazios (interligados ou não) e efetiva que é a relação entre os espaços vazios 
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interconectados de uma rocha e o volume total da mesma. A Figura 2 mostra um 

exemplo de seção transversal de uma amostra de rocha, onde podem ser 

observados dois tipos de poros: interconectados e isolados (Rosa et al., 2006). 

Figura 2 – Seção transversal de uma amostra de rocha (Rosa et al.,2006).

 - A morfologia: Intergranular é o espaço poroso entre os grãos. E a 

intragranular ou intrapartícula são os grãos que foram dissolvidos parcial ou 

totalmente, deixando espaços vazios. Quando o grão foi totalmente dissolvido, 

deixando somente o contorno, denomina-se móldica. 

- A origem: Primária são os espaços remanescentes após a sedimentação 

dos grânulos da matriz, sendo então designada porosidade de matriz. E porosidade 

secundária que há uma contribuição de vazios, vugs, fraturas e outras 

descontinuidades no volume total da matriz. A contribuição da porosidade 

secundária à porosidade normalmente é pequena, embora possa levar a 

contribuições significativas na permeabilidade total. 

2.2.2 Compressibilidade 

A porosidade das rochas sedimentares é função do grau de compactação das 

mesmas, e as forças de compactação são funções da máxima profundidade em que 

a rocha já se encontrou. O efeito da compactação natural sobre a porosidade pode 

ser visualizado na Figura 3. 
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Figura 3 – Efeito da variação da compactação natural sobre a porosidade (Rosa et

al., 2006).

A compressibilidade das rochas pode ser dividida em três tipos: 

compressibilidade da rocha matriz, que indica a variação do volume dos grãos com a 

pressão; compressibilidade total da rocha, que representa a variação do volume total 

(os grãos e os poros) com a pressão, e a compressibilidade dos poros que é a 

variação do volume dos poros com a pressão. 

2.2.3 Saturação 

Define-se saturação de um determinado fluido em um meio poroso (Sf) como 

sendo a fração ou a percentagem do volume de poros (Vp) ocupada pelo fluido (Vf).

Em termos de fração e percentagem temos, 

p

f
f V
V

S  (3) 

e

%100(%) x
V
V

S
p

f
f   (4) 
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Se o meio poroso contiver um único fluido, a saturação deste será de 100%. 

Como é aceito que a rocha-reservatório contenha inicialmente água, que não foi 

totalmente deslocada pelo óleo ou pelo gás, na zona portadora de hidrocarbonetos 

existirão dois ou mais fluidos. 

A saturação da água, óleo e gás formam o percentual do volume poroso (Vp)

ocupado por cada uma destas fases, ou seja: 

Saturação do óleo: 

    
Vp
VoSo      (5) 

Saturação de gás:

Vp
VgSg  (6) 

Saturação de água: 

Vp
VwSw  (7) 

1SwSgSo  (8) 

onde:

So é a saturação de óleo; 

Sg é a saturação de gás; 

Sw é a saturação de salmoura; 

Vo é o volume de óleo; 

Vg é o volume de gás; 

Vw é o volume de água. 

A saturação de água existente no reservatório no momento da sua 

descoberta é chamada de saturação inicial ou conata, ou ainda inata (Rosa et al, 

2006).

2.2.4 Molhabilidade 

Na Figura 4 está representada uma gota de água depositada sobre uma 

superfície sólida, no interior de uma rocha que contém um determinado tipo de óleo. 
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Assim, está apresentado um esquema do equilíbrio de forças na interface óleo-água-

sólido. 

Figura 4 – Distribuição de fluidos em um reservatório (Rosa et al., 2006).

Por definição, o ângulo de contato (variando entre 0 e 180°) é medido no 

líquido mais denso (ou, num caso mais geral, no fluido mais denso). Quando esse 

ângulo de contato é menor que 90° diz-se que o líquido mais denso molha, 

preferencialmente, o sólido e quando é maior que 90° diz-se que o líquido menos 

denso molha, preferencialmente, o sólido. Utilizando-se essa convenção, define-se 

tensão de adesão como a diferença de tensões ao longo do sólido. Assim: 

coswoswsoA     (9) 

de onde obtém-se que: 

wo

swso
wocos   (10) 

A tensão de adesão é a responsável pela ascensão ou depressão de fluidos 

em capilares, ou seja, determina qual fluido molha preferencialmente o sólido. A 

propriedade da molhabilidade e a tensão de adesão variam de acordo com os fluidos 

e os sólidos envolvidos. 

Nos reservatórios de petróleo observa-se que a rocha, na maioria dos casos, 

é molhada preferencialmente pela água em presença do óleo, e nunca pelo gás. 

Com isso, se num mesmo poro ou espaço poroso de um reservatório de petróleo 

estivessem presentes a água, o óleo e gás natural, a distribuição normal seria a 

mostrada na Figura 5. A água estaria nas paredes dos poros, isto é, junto aos grãos 

de sólidos que compõem a rocha. O gás estaria nas porções centrais dos poros, já 

que ele é o fluido que apresenta a menor tendência de molhar preferencialmente a 
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rocha. O óleo, sendo um fluido intermediário em termos de molhabilidade, estaria 

localizado entre a água e o gás. 

Figura 5 – Distribuição de fluidos em um reservatório molhado pela água (Rosa et

al., 2006)

Apesar de se admitir que a maior parte dos reservatórios de petróleo seja 

molhada preferencialmente pela água, conhecem-se, entretanto, casos em que o 

reservatório é molhado preferencialmente pelo óleo. Em tais situações, a distribuição 

dos fluidos nos poros seria esquematizada na Figura 6. Alguns autores, porém, 

sugerem que sejam tomadas precauções com amostras de rocha que se mostrarem 

ser preferencialmente molhadas pelo óleo porque as mesmas podem ter tido essa 

característica modificada durante a fase de retirada do testemunho do interior do 

poço (Rosa et al., 2006).

Figura 6 – Distribuição de fluidos em um reservatório molhado pelo óleo (Rosa et al., 

2006).
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2.2.5 Permeabilidade 

É definida como a medida da capacidade de fluxo de fluidos através de uma 

rocha.  Não há qualquer relação unívoca entre a porosidade de uma rocha e sua 

permeabilidade (exceto que a rocha deve ter porosidade diferente de 0 para ter 

permeabilidade diferente de zero). 

É medida em milidarcies (md), que é a medida prática, pois a medida definida 

por Henry Darcy em 1856 (darcy) é muito grande para uso na indústria petrolífera. 

Diz-se que a rocha tem permeabilidade de um Darcy se um gradiente de pressão de 

1 atm/cm induz o fluxo de um líquido com viscosidade de um 1 centipoise (cP) sob 

uma razão de fluxo de 1cm3 por cm2 de área da seção transversal.

2.2.5.1 Permeabilidade absoluta 

É a facilidade com que um fluido (geralmente ar ou nitrogênio) atravessa um 

meio poroso qualquer, sendo medida com um fluido que satura 100% da rocha. É 

uma propriedade da rocha e não do fluido nela contido. A permeabilidade é medida 

em permeabilímetro, num corpo de prova de dimensões conhecidas, atravessado 

por fluxo de ar /nitrogênio numa célula (ou tubo) medindo-se a queda de pressão e a 

razão de fluxo. A permeabilidade tem por símbolo a letra “k” e é calculada pela 

fórmula de Darcy: 

pA
LqK  (11) 

onde:

k é a permeabilidade (md); 

 é a viscosidade do fluido (cP); 

L é o comprimento do corpo de prova (cm); 

q é a vazão de fluido na saída (cm3/s); 

A é a área do corpo de prova (cm2);

p é a variação de pressão (atm). 
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2.2.5.2 Permeabilidade efetiva 

É a permeabilidade de um dado meio em relação a um fluido, quando este 

fluido está em presença de outros. Pode ser em relação ao óleo (ko), água (kw) ou 

gás (kg), de acordo com saturações parciais. A permeabilidade efetiva é sempre 

menor que o valor absoluto da permeabilidade da rocha. A permeabilidade efetiva de 

um fluido é função da saturação. Em meios porosos complexos não é uma função 

única de Sw e depende da estrutura de capilares da rocha e das características de 

molhabilidade, assim como da sua história de saturação, isto é, a saturação anterior. 

2.2.5.3 Permeabilidade relativa 

É a relação entre a permeabilidade efetiva a uma saturação qualquer de um 

dado fluido e a permeabilidade absoluta do meio. 

O valor de permeabilidade mais utilizado como base é a permeabilidade 

absoluta. Assim pode-se definir: 

Permeabilidade relativa à água: 

K
KwKrw  (12) 

Permeabilidade relativa ao óleo: 

K
KoKro  (13) 

Permeabilidade relativa ao gás: 

K
KgKrg  (14) 

Figura 7. Curvas de permeabilidade relativa versus saturação de água (Thomas, 

2001).
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2.2.6 Granulometria 

A análise granulométrica é uma medida das dimensões dos componentes 

clásticos de um sedimento. Fornece a distribuição percentual, em peso, dos 

tamanhos dos grãos que constituem o material. Ou seja, a análise granulométrica 

permite identificar o tamanho e a distribuição dos grãos. 

Este processo consiste em passar o material a ser avaliado por uma série de 

peneiras com malha progressivamente menores, cada uma das quais retém uma 

parte da amostra. Então, o material retido em cada peneira é pesado 

separadamente, sendo a sua quantidade relacionada com a abertura da malha que 

o reteve (Gomide, 1983). 

Os parâmetros físicos mais importantes relacionados a granulometria são o 

tamanho do grão, seleção (sorting), arredondamento e devem ser usados para 

entender e predizer os processos e ambientes deposicionais. 

Estes parâmetros também apresentam grande influência sobre a 

permeabilidade e a porosidade. 

Tamanho do grão: corresponde a uma medida do grão de sedimento segundo seu 

eixo maior. Assim, um menor tamanho no grão aumenta a porosidade e diminui a 

permeabilidade (Schiffer, 2002). 

A classificação e interpretação geológica da distribuição das partículas em um 

dado sedimento, segundo a ASTM, é apresentada na Tabela 2. 
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Seleção (sorting): este fator de textura mede o grau de homogeneidade em tamanho 

de grão. 

Arredondamento: mede o quanto a superfície é mais homogênea. Podem ser 

chamados de arredondados, quando se aproximam da forma de círculo, ou 

angulosos, quando apresentam forma mais irregular, com arestas ou cristais. 

Esfericidade: podem ser ovalados, quando apresentam forma de um ovo ou 

esféricos, quando os grãos apresentam forma de esfera. 

A Figura 8 exemplifica o arredondamento e a esfericidade de forma que o 

resultado da granulometria pode atuar na porosidade e permeabilidade. 

Figura 8 – Arredondamento e esfericidade dos sedimentos (Schumacher, 2000). 

2.3 MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO 

Os reservatórios, cujos mecanismos de recuperação convencional são pouco 

eficientes e que, por conseqüência, retém grandes quantidades de hidrocarbonetos 

após a exaustão da sua energia natural, são fortes candidatos ao emprego de uma 

série de processos que visam à obtenção de uma recuperação adicional. Esses 

processos são chamados de métodos de recuperação, que, de uma maneira geral, 

tentam interferir nas características do reservatório que favorecem a retenção 

exagerada de óleo (Thomas, 2001). 

2.3.1 Método de recuperação convencional 

A injeção de um fluido no reservatório com a finalidade de deslocar o óleo 

para fora dos poros da rocha é um processo puramente mecânico classificado como 
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método convencional de recuperação. Este método utiliza a água e o gás natural 

como fluidos de injeção e não há interação de natureza química ou termodinâmica 

entre os fluidos ou entre os fluidos e a rocha (Thomas, 2001). Neste método, a água 

é o fluido mais utilizado na recuperação convencional por ser mais barato do que o 

gás natural (Lake, 1989). 

2.3.2 Métodos de recuperação avançada 

  As baixas recuperações resultantes de um processo convencional de injeção 

de fluidos devem-se basicamente a dois aspectos principais: alta viscosidade do 

óleo do reservatório e elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e o óleo. 

Portanto, para aumentar a recuperação de óleo na prática, duas maneiras básicas 

são possíveis: 1) aumentar a viscosidade do fluido deslocante e/ou 2) reduzir a 

tensão interfacial entre as duas fases (Thibodeau e Neale, 1998). 

Quanto ao efeito da viscosidade, caso a viscosidade do fluido injetado seja 

muito menor do que a do fluido a ser deslocado, o fluido deslocante se moverá mais 

facilmente no meio poroso, criando caminhos preferenciais, alcançando rapidamente 

os poços de produção. Conseqüentemente, o óleo ficará retido devido a não 

homogeneidade do deslocamento do fluido injetado, ficando grandes volumes de 

rocha nos quais o deslocamento não se processou. 

No caso de altas tensões interfaciais, estas reduzem a capacidade do fluido 

injetado de deslocar o óleo do reservatório para fora dos poros, deixando, assim, 

saturações residuais de óleo nas regiões por onde passou o fluido injetado. 

O método de recuperação avançada é empregado para atuar nos pontos 

onde o processo convencional falhou, ou falharia caso fosse empregado. Os 

métodos de recuperação avançada classificam-se em três categorias: métodos 

térmicos, métodos miscíveis e métodos químicos. Esta classificação não é única e 

existem alguns processos que poderiam estar incluídos em uma ou outra categoria.  

2.3.2.1 Métodos térmicos 

Em reservatórios cujos óleos são muito viscosos, a utilização de um processo 

convencional de recuperação fatalmente resultará em insucesso. A alta viscosidade 

do óleo dificulta o seu movimento dentro do meio poroso, enquanto que o fluido 
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injetado, água ou gás, tem mobilidade muito maior, resultando em baixas eficiências 

de varrido e, por conseqüência, uma recuperação normalmente muito baixa. 

A constatação de que, ao ser aquecido, o óleo 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 de 

petróleo. À medida que outros efeitos igualmente benéficos foram aparecendo, os 

processos foram se modificando, resultando nos diversos tipos de métodos que se 

tem atualmente (Rosa et al., 2006). 

Há dois tipos de métodos térmicos que diferem na maneira como é feito o 

aquecimento do fluido do reservatório. Em um deles calor é gerado na superfície e 

em seguida transportado para o interior da formação, utilizando-se de um fluido. É 

chamado de Injeção de Fluidos Aquecidos. No outro grupo o calor é gerado no 

interior do próprio reservatório a partir da combustão de parte do óleo ali existente. 

Este segundo processo é chamado Combustão in situ (Thomas, 2001). 

Na injeção de fluidos aquecidos utiliza-se água como meio para transportar 

calor da superfície até o reservatório. A água é normalmente injetada na forma de 

vapor, mas pode também ser injetada a uma temperatura elevada, porém ainda no 

estado líquido. Temos, portanto, dois tipos de processos, a Injeção de Vapor e a 

Injeção de Água Quente. 

Na combustão in situ, se inicia, por meio de uma injeção de ar aquecido, um 

processo de oxidação do óleo que vai gerando calor, que por sua vez intensifica a 

oxidação num processo crescente até se chegar a uma temperatura chamada “ponto 

de ignição”, a partir do qual está estabelecida a combustão. A partir daí, 

continuando-se a injetar ar frio, o processo tem continuidade. O calor gerado 

desencadeia processos que resultam no aumento do fator de recuperação (Rosa et 

al., 2006). 

2.3.2.2 Métodos miscíveis 

São indicados quando o fluido injetado não consegue retirar o óleo para fora 

dos poros da rocha devido às altas tensões interfaciais. 
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Quando dois fluidos que não se misturam estão em contato, entre eles se 

estabelece uma interface submetida a tensões interfaciais. Estas tensões, de 

natureza físico-química, desempenham um papel também nas relações rocha e 

fluido, podendo ser mais ou menos intensas, dependendo da natureza dos fluidos e 

da rocha. Caso o fluido injetado e o óleo sejam miscíveis, isto é, se misturem, não 

existe nem interfaces nem tensões interfaciais. 

Os métodos miscíveis se ocupam da injeção de fluidos que venham a se 

tornar, ou que sejam, miscíveis com o óleo do reservatório, de tal modo que não 

existam tensões interfaciais. Dessa maneira, o óleo será totalmente deslocado para 

fora da área que for contatada pelo fluido injetado. Os fluidos que podem ser 

utilizados para deslocamento miscível, são, preferencialmente, o dióxido de carbono, 

o gás natural e o nitrogênio. 

2.3.2.3 Métodos químicos 

Nos métodos químicos são aplicados processos em que há certa interação 

química entre o fluido injetado e o fluido do reservatório, através da injeção de: 

solução de polímero, solução de tensoativo, microemulsão e solução alcalina. 

 A injeção de solução de polímero é utilizada quando se deseja um fluido que 

se desloque dentro do meio poroso com a mesma mobilidade do óleo, aumentando 

a eficiência de varrido. Entretanto, segundo Kessel (1989), os reservatórios com 

permeabilidade inferior a 50 mD, freqüentemente, apresentam problemas de 

injetividade, especialmente com polímeros de alta massa molar. A retenção de 

polímero no reservatório influencia bastante na eficiência técnica e econômica da 

injeção de polímero. Foram observados valores de retenção superiores a 100 µg de 

polímero por grama de rocha. A desvantagem da injeção de solução polimérica é a 

degradação prematura desta solução quando submetida a condições de: alta 

temperatura, alta salinidade, cisalhamento ou ataque microbiológico. 

 A injeção de solução de tensoativo visa reduzir as tensões interfaciais entre o 

óleo e a água, aumentando a eficiência de deslocamento (Kwok et al., 1995). 

Geralmente, a injeção de solução de tensoativo obtém baixos valores de eficiência 

de varrido, devido à baixa viscosidade dessas soluções em relação ao óleo. Daí 



Aspectos Teóricos  

Dissertação de Mestrado: Heraldo da Silva Albuquerque – PPGQ – UFRN         2008 

32

surgiu à injeção de microemulsão que, por ser um fluido com maior viscosidade e 

que também reduz as tensões interfaciais, aumenta a eficiência do varrido. 

 Na injeção de fluidos alcalinos, a solução alcalina (geralmente solução de 

NaOH) visa reagir com certos ácidos orgânicos presentes no óleo, gerando dentro 

do reservatório uma certa quantidade de tensoativo. O tensoativo gerado emulsiona 

o óleo do reservatório facilitando o seu deslocamento. Entretanto, a quebra desta 

emulsão torna-se difícil depois. 

2.3.2.3.1 Injeção de solução de tensoativo

Segundo Agharazi-Dormani et al. (1990), a injeção de tensoativo é 

considerada um método de produção adicional de óleo de reservatórios 

parcialmente depletados. O mecanismo de ação do tensoativo em meio poroso, 

contendo parcialmente óleo e salmoura, ainda é pouco entendido. Em sistemas 

molháveis à água, por exemplo, o óleo deixado para trás, após injeção de água, 

consiste principalmente de gotas de óleo isoladas e presas nos poros. Para facilitar 

a mobilidade deste óleo residual, a taxas de fluxo comparáveis em campo, é 

necessário reduzir as tensões interfaciais na interface óleo/água para valores 

inferiores a 10-2 mN/m, onde as tensões iniciais variam de 20-30 mN/m em injeção 

de água. Portanto, é importante que baixas tensões interfaciais permaneçam por 

períodos de tempo maiores. A complexidade do sistema aumenta com os efeitos de 

outros parâmetros, tais como: heterogeneidade da rocha, interação do tensoativo 

com os fluidos do reservatório, adsorção do tensoativo, coalescência das gotas de 

óleo. 

Entre os vários tipos de tensoativos propostos para injeção, os sulfonatos de 

petróleo têm sido utilizados devido ao custo relativamente baixo e ao seu efeito 

sobre a tensão interfacial. A sensibilidade desse tensoativo ao ambiente do 

reservatório é, porém, a principal desvantagem para a sua utilização. Como 

exemplo, tem-se a sua pouca tolerância e, especialmente, sensibilidade à presença 

de íons divalentes, os quais propiciam para a formação de precipitados que podem 

bloquear poros de rochas de baixa permeabilidade. 
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2.3.2.3.2 Injeção de microemulsão

 A injeção de tensoativo a baixa concentração não é um processo satisfatório, 

caso ocorra à redução da concentração de tensoativo devido à adsorção na rocha 

reservatório (Kessel, 1989). Uma boa alternativa é a injeção de tensoativo a alta 

concentração. O comportamento da tensão interfacial neste tipo de processo é 

melhor descrito estudando-se o comportamento das fases em sistemas 

microemulsionados. Os conceitos e detalhes do comportamento de fases são 

descritos por Winsor. É prática comum a representação dos quatro componentes da 

microemulsão em diagramas pseudoternários.

Segundo Austad e Strand (1996), tensões interfaciais muito baixas podem ser 

obtidas de sistemas microemulsionados. As microemulsões devem apresentar 

viscosidade relativamente baixa para fluir mais facilmente através do meio poroso, 

aumentando a eficiência de varrido, contudo deve-se manter a razão de mobilidades 

baixas para garantir a eficiência.   

As microemulsões, compostas de tensoativos aniônicos, álcoois, salmoura e 

óleo cru reduzem as tensões interfaciais entre a salmoura e óleo presentes, em 

excesso, na rocha reservatório (Wellington e Richardson, 1997). Para ser eficiente 

na recuperação do óleo, o tensoativo deve: reduzir a tensão interfacial entre a 

salmoura e o óleo cru; deslocar o óleo sem perdas significantes de concentração, 

ocorridas por adsorção na rocha reservatório; ser quimicamente estável.

A retenção de tensoativo na rocha reservatório é o fator mais limitante na 

eficiência da recuperação de óleo no processo de injeção de microemulsão (Glover 

et al., 1979). A salinidade e a concentração de tensoativo são os fatores que 

influenciam na adsorção do tensoativo na rocha reservatório. 

 Na injeção de microemulsão utiliza-se alta concentração de tensoativo para 

formar micelas que podem solubilizar ou dissolver o óleo do reservatório. Esse 

processo ocorre através da incorporação, no centro das micelas, de minúsculas 

gotas de óleo ocorrendo a miscibilidade do sistema (Shindy et al., 1997). 

Apesar da eficiência das microemulsões na recuperação de óleo a sua 

aplicação encontra resistências devido ao seu elevado custo. No entanto, com 

estudos mais detalhados das microemulsões na recuperação avançada do petróleo, 
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pode-se encontrar tensoativos mais viáveis economicamente, levando-se em conta o 

custo-benefício.

2.4 TENSOATIVOS 

2.4.1 Definição e Generalidades 

Os tensoativos são moléculas cuja estrutura química contém grupos com 

afinidades distintas e interligadas (Figura 9), ou seja, uma cabeça polar ou hidrofílica 

ligada a uma cauda apolar ou hidrofóbica. As substâncias tensoativas têm a 

capacidade de reduzir as tensões interfaciais e superficiais dos líquidos onde os 

mesmos se encontram. 

Os tensoativos possuem propriedades, dentre as quais, destacam-se: 

capacidade de formar bolhas e espumas na superfície de um líquido e se adsorver 

nas superfícies ou interfaces líquido-líquido, líquido-gás, sólido-líquido, promovendo 

a redução significativa da tensão superficial ou interfacial. 

O termo interface indica o limite entre duas fases imiscíveis, enquanto a 

superfície denota a interface onde uma das fases é um gás, usualmente o ar 

(DelNunzlo, 1990; Rosen 1978). 

Figura 9 – Representação de uma molécula tensoativa (anfifílica). 

2.4.2 Classificação 

Os tensoativos podem ser classificados de acordo com sua região polar ou 

hidrofílica (Figura 10), em: tensoativos iônicos (catiônicos, aniônicos e anfóteros) e 

tensoativos não-iônicos. 
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Figura 10 – Representação esquemática dos tipos de tensoativos.

2.4.2.1 Tensoativos Catiônicos 

Os tensoativos catiônicos possuem, em solução aquosa, um ou vários grupos 

ionizáveis que produzem íons carregados positivamente na superfície ativa. Estes 

tensoativos são normalmente utilizados para tratamento de água, formulação de 

desinfetantes e cosméticos, devido a sua efetiva ação microbiológica.  Exemplos 

comuns deste tipo de tensoativo são os sais quaternários de amônio de cadeia 

longa. 

 2.4.2.2 Tensoativos aniônicos 

São aqueles que possuem um ou vários grupos ionizáveis em solução 

aquosa, produzindo íons carregados negativamente na superfície ativa. Exemplos 

mais comuns deste grupo são os sabões, aminas, compostos sulfonados e os 

sulfonatados.

2.4.2.3 Tensoativos anfóteros 

Estes tensoativos possuem em sua estrutura tanto o radical ácido como o 

básico. Este composto, quando em soluções aquosa, exibe características aniônicas 

ou catiônicas, dependendo das condições de pH da solução. Os exemplos mais 

importantes deste tipo de tensoativo são as betaínas e os fosfolipídeos. 
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2.4.2.4 Tensoativos Não-Iônicos 

Os tensoativos não-iônicos são constituídos por substâncias cujas moléculas, 

em solução aquosa, não se ionizam. A solubilidade destes tensoativos em água 

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

forte afinidade pela água. Exemplos comuns destes tipos de tensoativos são o 

nonifenol etoxilado, os álcoois graxos etoxilados e o propileno glicol etoxilado. 

2.4.3 Propriedades dos Tensoativos 

2.4.3.1 Micelização 

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

com as moléculas de monômeros das quais são formadas (DelNunzlo, 1990). 

Em soluções aquosas os monômeros de tensoativos orientam-se 

preferencialmente na interface, de modo que as cabeças polares estejam 

direcionadas para 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 se encontram em permanente equilíbrio dinâmico 

(Figura 11). 

A concentração em que ocorre a micelização, numa dada temperatura, é 

denominada concentração micelar crítica, ou simplesmente cmc, que é uma 

característica de cada tensoativo.  

A concentração micelar crítica é influenciada, basicamente por três fatores: a 

natureza do tensoativo, a temperatura e a força iônica. 
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Figura 11 – Representação da agregação molecular em solução aquosa. 

A natureza do solvente em que os tensoativos estão presentes caracteriza a 

presença de dois tipos de micelas: as micelas diretas e as micelas inversas. 

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 do tensoativo agrupa-se no interior da micela, evitando o contato com o 

diluente. As micelas inversas apresentam comportamento oposto, ou seja, são 

formadas em solventes apolares com as cabeças hidrofílicas voltadas para o centro 

e cercadas pelas caudas hidrofóbicas, como mostra a Figura 12. 

Figura 12 – Representação esquemática de micelas diretas e inversas. 

Freqüentemente as moléculas anfifílicas tendem a se agregar 

espontaneamente para formar uma grande variedade de estruturas, a fim de 

minimizar interações desfavoráveis, como pode ser observado na Figura 13.
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Figura 13 – Diferentes estruturas micelares formadas pelos tensoativos: (a) 

estruturas esférica, (b) estrutura cilíndrica, (c) bicamadas ou lamelar, (d) estrutura 

bicontínua, (e) estrutura esférica invertida e (f) vesícula esférica (Evans e 

Wennerstrom, 1994). 

2.4.3.2 Adsorção as interfaces 

Uma das propriedades mais importantes dos tensoativos é a adsorção nas 

interfaces, ocasionando uma redução significativa da tensão interfacial. O fator 

responsável por essa propriedade é a existência de duas regiões com afinidades 

distintas. A Figura 14 mostra a adsorção em diferentes situações, sendo elas: a) 

interface ar/água, b) interface água/óleo, c) formação de estrutura organizada, d) 

adsorção sobre sólidos não-polares, e) formação de bicamadas e f) micelas. 

Figura 14 – Representação das atividades da molécula anfifílica. 
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2.5 DIAGRAMAS DE FASES 

A maneira mais comum de representar as microemulsões é através de 

diagramas de fases ternário, quaternário e pseudoternário. 

2.5.1 Diagramas Ternários 

Os diagramas ternários representam as microemulsões formadas por três 

constituintes: água, óleo e tensoativo, onde, em um diagrama triangular, cada 

componente assume um dos vértices do triângulo eqüilátero, sendo assim, de 

acordo com as condições e proporções dos constituintes, pode-se delimitar as 

regiões de microemulsão, como mostra a Figura 15. 

Figura 15 – Diagrama ternário mostrando a zona de microemulsão em um sistema 

de três constituintes. 

2.5.2 Diagramas Quaternários 

O diagrama quaternário é representado através de um tetraedro, no qual as 

regiões de microemulsão são formadas por quatro constituintes (água, óleo, 

tensoativo e cotensoativo). Cada constituinte assume um vértice do tetraedro, 

conforme pode ser visto na Figura 16. 
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Figura 16 – Representação da região de microemulsão em um diagrama 

quaternário.

2.5.3 Diagramas Pseudoternários 

A representação dos sistemas de microemulsão com quatro constituintes 

torna-se mais fácil quando é fixada uma razão entre dois componentes, geralmente 

cotensoativo/tensoativo, obtendo-se um sistema de três pseudocomponentes (água, 

óleo e a mistura de (tensoativo/cotensoativo). Os diagramas pseudoternários 

representam cortes axiais nos diagramas quaternários, onde se obtém diagramas 

triangulares em que um dos vértices representa a mistura de dois componentes, a 

uma razão constante (Figura 17).

Figura 17 – Diagrama pseudoternário com razão cotensoativo/tensoativo. 
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2.6 ASPECTOS GERAIS SOBRE MICROEMULSÃO 

Os meios microemulsionados têm despertado muito interesse devido as suas 

potencialidades e aplicabilidades industriais. As microemulsões são sistemas 

dispersos, termodinamicamente estáveis, transparentes ou translúcidos, 

monofásicos, formados a partir de uma aparente solubilização espontânea de dois 

líquidos, normalmente imiscíveis, na presença de tensoativo e cotensoativo (Robb, 

1981). O cotensoativo é uma molécula não iônica que tem a função de estabilizar a 

microemulsão, diminuindo a repulsão das partes hidrofílicas do tensoativo. As 

microemulsões são constituídas de microgotículas dispersas, dinâmicas, com 

diâmetro variando de 10 a 200 nm. Atualmente o termo microemulsão é utilizado 

para designar sistemas de fases microheterogêneas que podem ter quatro 

constituintes: tensoativo, cotensoativo (álcool, aminas de cadeia curta), água e óleo. 

As microemulsões a quatro constituintes (água, óleo, tensoativo e cotensoativo), 

podem ser representadas através de diagramas pseudoternários. 

2.6.1 Classificação de Winsor 

As microemulsões podem existir em equilíbrio com outras fases, aquosas ou 

orgânicas, formando sistemas multifásicos. Portanto, a classificação de Winsor é 

baseada na natureza das fases envolvidas e estabelece quatro tipos de sistemas 

(Figura 18).

WINSOR I (WI): Quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com uma fase 

orgânica em excesso. 

WINSOR II (WII): Quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com uma fase 

aquosa em excesso. 

WINSOR (WIII): É caracterizado por um sistema trifásico, onde a microemulsão está 

em equilíbrio com uma fase aquosa e outra orgânica ao mesmo tempo. 

WINSOR (WIV): É um sistema monofásico, em escala macroscópica, constituído por 

uma fase microemulsionada única. 
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Figura 18 – Sistemas de Winsor. 

2.6.2 Fatores que influenciam as regiões de microemulsão 

São vários os fatores que influenciam o comportamento das regiões de 

microemulsão, tais como: temperatura, salinidade, razão cotensoativo/tensoativo 

(C/T), natureza do óleo, natureza e concentração do cotensoativo. 

2.6.2.1 Temperatura 

O aumento da temperatura faz aparecer a fase óleo e aumenta o seu volume 

relativo, ao mesmo tempo que se tem uma redução e o conseqüente 

desaparecimento da fase aquosa. Isto pode ser explicado, pelo fato do tensoativo 

contido no meio, com o aumento da temperatura, ter sua capacidade hidrofóbica 

reduzida e a hidrofílica elevada. Desta forma, o tensoativo solubiliza mais facilmente 

a água, dissolvendo-se cada vez mais na microemulsão. Então, pode-se dizer que o 

aumento da temperatura provoca a transição WII  WIII  WI, conforme a Figura 

19.
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Figura 19 – Evolução dos sistemas de Winsor em função da temperatura e 

salinidade para tensoativos iônicos. 

2.6.2.2 Salinidade 

A salinidade pode afetar a afinidade do tensoativo pelo óleo ou pela água, 

assim como, a temperatura e a natureza dos componentes. O aumento da 

salinidade faz com que as forças Coulombianas, entre as cabeças polares das 

moléculas de tensoativo, reduzam a afinidade destas pela água, ao mesmo tempo 

em que a afinidade pelo óleo aumenta. Esta transformação pode ser bem 

observada, analisando os sistemas de Winsor (Figura 19), onde 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 o sistema para WIII. Continuando 

com o aumento da salinidade, chegamos a solubilizar totalmente a fase óleo na 

microemulsão, provocando o crescimento da fase aquosa, evidenciando a formação 

do sistema de WII. 

2.6.2.3 Natureza do óleo 

O aumento da cadeia do hidrocarboneto ou substituição por um grupo 

aromático provoca uma diminuição da região de microemulsão. Como exemplo, a 

Figura 20 mostra a diferença entre as regiões de microemulsão para três 

hidrocarbonetos diferentes, dodecano, tolueno e benzeno, em diagramas 

pseudoternários. Segundo Nicolas (1984), neste caso, também deve ser levada em 

consideração a razão entre cotensoativo e tensoativo. 
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Figura 20 – Influência da natureza do hidrocarboneto, (a) dodecano, (b) benzeno, 

(c) tolueno, para o sistema SDS (dodecilsulfato de sódio)/ água/ hidrocarboneto. 

2.6.2.4 Influência da razão cotensoativo/tensoativo 

A razão cotensoativo/tensoativo é um fator fundamental para o aumento da 

solubilização do sistema. Segundo Escudero (1987), o domínio de existência das 

microemulsões em diagramas pseudoternários aumenta com a razão C/T. A Figura 

21 exemplifica a diferença entre as regiões de microemulsão para três diferentes 

razões de C/T 0,5, 1 e 2, em diagramas pseudoternários. 

Figura 21 – Influência da razão C/T , (a) 0,5, (b) 1, (c) 2, para o sistema tensoativo 

aniônico/água/álcool iso-amílico/óleo vegetal. 
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2.6.2.5 Natureza e concentração do cotensoativo 

O cotensoativo da microemulsão é freqüentemente um álcool e apresenta 

propriedades importantes, dentre as quais temos: 

- Redução das tensões interfaciais a níveis muito baixos; 

- Interação de várias formas na camada interfacial; 

- Melhora a fluidez do filme. 

O álcool, assim como o tensoativo, apresenta um grupamento polar hidrofílico 

e um apolar hidrofóbico. Estudos mostram que a estrutura do álcool, tanto interfere 

na forma quanto no tamanho da região de microemulsão. Ou seja, quanto maior for 

a cadeia do álcool, menor a região de microemulsão. Como exemplos têm-se o n-

heptanol, que forma uma região de microemulsão semicircular, muito pequena e 

com grandes regiões de solubilização, enquanto o n-butanol, apresenta uma região 

triangular bem maior que ocupa grande parte do diagrama, como mostrado na 

Figura 22.

Figura 22 – Influência do álcool na região de microemulsão, (a) n-butanol, (b) n-

hexanol, (c) n-heptanol, para o sistema SDS (dodecilsulfato de 

sódio)/água/dodecano/álcool. 

Com relação à concentração do álcool, cotensoativo, seu aumento é similar 

ao da razão (C/T), onde o mesmo eleva a razão C/T e, conseqüentemente, o 

sistema tem o mesmo comportamento, provocando, assim, a transição entre os 

sistemas de Winsor, WI  WIII  WII. 
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3 ESTADO DA ARTE 

O bom desempenho dos métodos de recuperação avançada de petróleo 

depende de vários aspectos, tais como: forças capilares, ângulo de contato entre a 

superfície sólida e o óleo adsorvido, tensão interfacial entre os fluidos do 

reservatório, permeabilidade, porosidade, molhabilidade e viscosidade do óleo. A 

seguir estão apresentados alguns trabalhos relacionados com estes parâmetros, 

onde o principal objetivo é aumentar a recuperação do petróleo. 

Austad, em 1996, mostrou em seus experimentos que a recuperação de óleo 

residual pode ser aumentada consideravelmente a partir da presença de tensoativos 

promoveu uma redução na tensão interfacial e com a adição de polímeros elevou as 

forças viscosas do sistema. Evidenciou a presença da salinidade, na qual previne a 

dispersão química. Além de avaliar a redução da tensão interfacial em função do 

incremento de tensoativos, polímeros e sua viabilidade econômica, onde foi 

ressaltado o sinergismo positivo constatado a partir da injeção de um sistema 

micelar constituído de um tensoativo aniônico com biopolímero, levando em conta a 

demanda de volume porosos injetados com a eficiência da recuperação de óleo. 

Nilsson et al., 1997, verificaram que a injeção de soluções de tensoativos em 

reservatórios de petróleo é bastante eficaz na sua recuperação. Porém, com a 

adição de polímeros aumenta a eficiência do varrido foi melhorada devido ao 

aumento da viscosidade da solução injetada além de diminuir a retenção do 

tensoativo na rocha. Observaram, também, a importância do tensoativo na 

diminuição da tensão interfacial. 

Curbelo, em 2006, estudou o comportamento da adsorção de tensoativos 

iônicos e não-iônicos e seus efeitos na recuperação avançada de petróleo. Foram 

estudados alguns fatores como cmc, concentração dos tensoativos, temperatura de 

turbidez, viscosidade, eficiência do varrido e de deslocamento. Dentre os tensoativos 

não-iônicos, o de maior recuperação final apresentou um valor de 11,1%. O 

tensoativo aniônico apresentou um ganho de 71,0%. O estudo da adsorção mostrou 

que apenas alguns tensoativos iônicos apresentaram dados de equilíbrio que se 

ajustaram aos modelos de Langmuir e Freundlich. 

Somasundaran et al, em 2006, estudaram o efeito da adsorção e da mudança 

de molhabilidade no processo de recuperação do óleo através de sistemas 
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microemulsionados. Analisaram as propriedades de superfície das rochas, a relação 

entre como e quanto de tensoativo é depositado na interface rocha-líquido, 

avaliando a determinação da concentração micelar crítica para se obter uma 

composição satisfatória usada na recuperação do óleo. Parâmetros como pH, 

concentração e temperatura foram levados em consideração ao interagir as soluções 

com polímeros e compostos inorgânicos a fim de constatar a sinergia destes  no 

aumento da recuperação. Os resultados mostraram que em pH 6, onde o alumínio 

agiu carregado positivamente - os efeitos sinérgicos entre o DM e o SDS foram 

observados, enquanto que em pH 11 onde a alumínio está carregado 

negativamente, o SDS mostra efeitos antagônicos da adsorção com DM. As relações 

entre os componentes do tensoativo em sólidos mudam a função da estrutura e as 

concentrações do tensoativo também, indicando várias interações na relação entre a 

fase contínua/líquida sob as diferentes circunstâncias que podem ser utilizadas para 

muitos processos industriais.

Liu et al (2007), realizaram testes para a recuperação de óleo pesado em uma 

formação de alta salinidade com a injeção de soluções alcalinas de carbonato de 

sódio (Na2CO3) e hidróxido de sódio (NaOH) ou com tensoativos. Os resultados 

mostraram que a formação da emulsão de óleo em água (O/A) aumentou o fator de 

recuperação do óleo pesado. O sinergismo entre o carbonato de sódio e o 

tensoativo diminuiu a tensão interfacial, resultando na formação da emulsão O/A. O 

fator de recuperação chegou a 24% do óleo original in place (IOIP), injetando 0,5 

volume poroso (VP) de solução. Enquanto que a adição de NaOH acelera o 

processo de neutralização dos ácidos orgânicos provenientes do óleo, o que leva ao 

aumento do acúmulo deste dentro do testemunho. 

Nedjhioui et al., 2007, utilizaram diagramas de fases para estudar a influência 

da salinidade e de polímeros solúveis em água. Os experimentos foram realizados 

com uma razão C/T fixada, variando a concentração salina, a cadeia do tensoativo e 

a funcionalidade do polímero no sistema micelar. Foi relatado que a adição de sal 

promoveu uma homogeneização da microemulsão e a presença de polímeros levou 

a uma considerável delimitação das regiões de Winsor e um incremento nas 

propriedades reológicas. Esse estudo foi realizado baseando-se em análises 

comparativas de diagramas. 
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Neste capítulo estão apresentados os materiais e os procedimentos 

experimentais utilizados durante a realização deste trabalho. Os procedimentos 

realizados foram: síntese dos tensoativos iônicos, obtenção dos diagramas 

pseudoternários, determinação da concentração micelar crítica (cmc) e das tensões 

superficiais dos tensoativos, análise granulométrica, determinação da porosidade e 

da permeabilidade dos arenitos utilizados (formação Assu e formação Botucatu),

ensaios de saturação com água e óleo e de recuperação com salmoura (solução de 

2%  KCl) e microemulsão para determinação da eficiência de recuperação. 

4.1 REAGENTES UTILIZADOS 

Os reagentes utilizados durante os procedimentos experimentais foram de 

grau analítico (P.A.), com exceção dos óleos vegetais (origem regional), utilizados 

para obtenção dos tensoativos; os álcoois isoamilíco (3-metil 1-butanol) e etílico 

foram utilizados como cotensoativos na formação das microemulsões; querosene, 

oriundo do Pólo de Guamaré/RN, utilizado na mistura com o óleo; petróleo bruto 

proveniente do campo de Ubarana, estação de tratamento de Guamaré/RN, 

misturado com querosene na proporção 60 (querosene):40 (óleo); solução de KCl a 

2% em peso, como salmoura para saturação e recuperação convencional; óleo de 

pinho, utilizado como fase orgânica nos diagramas pseudoternários.

4.2 EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos utilizados durante o procedimento experimental são 

apresentados na Tabela 3.
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Tabela 3. Equipamentos utilizados. 

Equipamento Marca Modelo 
Agitador de peneiras Bertel - 

Agitador magnético Fisatom 752 

Misturador Hamilton Beach Waring 

Balança analítica Gehaka AG200 

Bomba de vácuo Fisatom 820 

Célula HPHT  Fann 387 

Centrífuga Cientec CT-5000R 

Densímetro digital Anton Paar DMA 5000 

Destilador Tecnal TE-394/1 

Estufa Fanem 315 SE 

Misturador Hamilton Beach Waring 

Mufla EDG 3PS-3000 

Reômetro Brookfield R/S 2000 

Tensiômetro Sensadyne - 

Tensiômetro KRÜSS MK2/SF/C 

Tintômetro Lovibond PFX 950 

4.3 OBTENÇÃO DOS TENSOATIVOS 

Dois dos tensoativos utilizados neste trabalho foram sintetizados em 

laboratório e um outro foi obtido junto a Gessy Lever. Os tensoativos sintetizados 

foram denominados de: tensoativo aniônico de cadeia curta (TC), tensoativo 

aniônico de cadeia longa (TL). O tensoativo aniônico comercial foi denominado de 

TA (Santanna, 2003). 

4.4 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MICELAR CRÍTICA (CMC)

A concentração micelar crítica (cmc) pode ser determinada através das 

propriedades físicas dos tensoativos em solução. Neste trabalho foi utilizada a 

tensão superficial para determinar a cmc dos tensoativos. 
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 tensão superficial é uma propriedade da interface entre as duas fases 

fluidas e está relacionada à energia livre de superfície, a qual é desenvolvida a 

poucos diâmetros moleculares da superfície. Origina-se das tensões a que são 

submetidas às moléculas de um meio fluido quando encontradas em sua superfície, 

situação em que elas interagem com as moléculas de sua própria espécie e com 

moléculas de um meio externo (Ferreira Moura, 2002).

As medidas de tensão superficial foram feitas no SensaDyner Tensiometer – 

Chem Dyner Research Corp. Foram utilizadas soluções dos três tensoativos 

estudados em concentrações elevadas, em seguida estas foram diluídas até que 

fossem atingidos valores de tensão superficial próximos à tensão superficial da 

água. Para determinar os valores de tensão superficial foram construídos gráficos da 

concentração de tensoativo em função da tensão superficial, desta forma são 

obtidas duas retas e a interseção entre elas corresponde a cmc. A Figura 23

representa esquematicamente como trabalha o tensiômetro. 

Figura 23 – Representação esquemática do tensiômetro.

O princípio da técnica usada pelo tensiômetro está baseado na máxima 

pressão da bolha, onde utilizam-se dois capilares com orifícios e diâmetros 

diferentes eliminando-se a interferência de componentes hidrostáticos: diferença de 

densidade entre o líquido e o gás, multiplicado pela aceleração da gravidade e 

profundidade de imersão do capilar. Tensiômetros de 1 (um) capilar não conseguem 



Metodologia Experimental 

Dissertação de Mestrado: Heraldo da Silva Albuquerque – PPGQ – UFRN 2008 

53

eliminar tais interferentes. Portanto, o capilar maior mede o efeito de profundidade 

de imersão (eliminando componentes hidrostáticos) e o capilar menor mede o valor 

de Pmáx da bolha do capilar, o qual é convertido em tensão superficial, garantindo-se 

a esfericidade da bolha (Ferreira Moura, 2002). 

Esse método usa a equação de Laplace-Young para determinar a máxima 

pressão da bolha, a qual possui diâmetro pequeno o suficiente para permanecer 

esférica na gravidade.  equação 15 fornece a máxima pressão da bolha, a qual 

está relacionada à tensão superficial pela expressão: 

2121
21

2222
rrr

gh
r

ghPPP    (15) 

onde P é a diferença de pressão de formação da bolha imersa na solução, r1

corresponde ao raio do capilar de menor diâmetro e r2 o raio do capilar de maior 

diâmetro.

4.5 OBTENÇÃO DOS DIAGRAMAS DE FASES 

Os sistemas utilizados para a obtenção das regiões de microemulsão foram 

compostos por quatro constituintes (tensoativo, cotensoativo, fase orgânica e fase 

aquosa), manteve-se a relação C/T (cotensoativo/tensoativo) constante para que a 

representação pudesse ser feita em um triângulo eqüilátero. 

Para a obtenção dos diagramas de Winsor, inicialmente, fixou-se um lado  do 

triângulo eqüilátero (normalmente os vértices C/T e fase orgânica), preparou-se 

misturas nesse binário e  titulou-se com a fase aquosa, em seguida fixou-se o lado 

C/T e a fase aquosa preparando misturas nesse binário e titulou-se com a fase 

orgânica, varrendo toda extensão do diagrama até a formação ou desaparecimento 

das regiões de Winsor (Figura 24). 



Metodologia Experimental 

Dissertação de Mestrado: Heraldo da Silva Albuquerque – PPGQ – UFRN 2008 

54

Figura 24 – Diagrama pseudoternário mostrando a delimitação de uma 

região de Winsor. 

4.6 OBTENÇÃO DAS MICROEMULSÕES

Através da construção de diagramas de fases foram identificadas e 

delimitadas regiões de microemulsão. Os diagramas foram obtidos a temperatura 

ambiente, utilizando-se um sistema pseudoternário composto por água, fase 

orgânica e razão cotensoativo/tensoativo constante (C/T = 0,5).

A partir de pontos escolhidos dentro das regiões de microemulsão foi 

determinada a composição necessária para a preparação das microemulsões. As 

microemulsões foram preparadas em um misturador Waring, onde todos os 

reagentes foram adicionados ao mesmo tempo e permaneceram em agitação por 

aproximadamente 30 minutos (Santanna, 2003). 

4.7 TENSÃO SUPERFICIAL 

Para comprovar a existência das microemulsões foram realizadas medidas de 

tensão superficial dos sistemas de cada diagrama pseudoternário construído. Para 

realizar as medidas, prepararam-se composições fixas dos constituintes: tensoativo, 

cotensoativo, fase aquosa e fase oleosa. 
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As medidas foram realizadas no tensiômetro: TENSIOMETER K100, modelo 

MK2/SF/C, da KRÜSS como mostra a Figura 25. O método empregado foi o da 

placa, que consiste em levantar o líquido até registrar o contato entre a superfície e a 

placa. Neste momento, a tensão máxima age na balança, não havendo necessidade 

de mover novamente a amostra durante a medida. 

A tensão é calculada pela equação: 

cosL
F       (16) 

Figura 25 - TENSIOMETER K100, modelo MK2/SF/C, da KRÜSS. 

A placa é feita de platina áspera e é otimamente molhada de forma que o 

ângulo de contato  mede virtualmente 0º. Isto significa que o termo cos  tem um 

valor de aproximadamente 1, de forma que só a força medida e o comprimento da 

placa precisam ser levados em conta. 

4.8 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

Para a determinação da granulometria selecionaram-se amostras do arenito 

Assu e fez-se a trituração em moinho de bolas por 1,5 h com rotação de 55 rpm 

(Paulino, 2007). 

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) umas sobre as outras, em ordem decrescente de abertura. Este dispositivo 
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é agitado mecanicamente, em um agitador de peneiras, por 25 min. Em seguida, as 

amostras coletadas foram pesadas e classificadas. 

A distribuição granulométrica será representada em um gráfico do diâmetro 

médio dos sedimentos (mm) versus massa retida (g) em termos de distribuição 

mássica.  Para avaliar o diâmetro médio dos sedimentos, utilizar-se-á a Média 

Sauter (D sauter), mostrada na equação (17). Admitindo-se que a densidade e forma 

das partículas são independentes dos tamanhos das amostras (Foust et al., 1982). 
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Onde,

Dpi é o diâmetro médio entre a peneira que o grão ficou retido e a peneira superior a 

esta. m (Dpi) é a fração mássica dos grãos com diâmetro Dpi.

4.9 PROPRIEDADES DOS TESTEMUNHOS 

Para que seja estudado o comportamento dos fluidos em meios porosos é 

necessário conhecer propriedades dos testemunhos, tais como, porosidade, 

permeabilidade, eficiência do varrido, descritas a seguir. 

4.9.1 Porosidade 

Inicialmente, os testemunhos foram obtidos através de cortes feitos nas 

rochas coletadas nos afloramentos das formações Assu e Botucatu, com o auxílio de 

uma broca diamantada (Figuras 26a e 26b). As amostras foram colocadas em uma 

mufla a uma temperatura de 1000 ºC, permanecendo por 18 horas. Este processo é 

denominado calcinação, que tem como objetivo eliminar matérias orgânicas 

presentes na rocha e aumentar a permeabilidade.
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Figura 26 – Bloco de Rocha (26a) e Broca utilizada para cortar as rochas (26b) 

4.9.1.1 Curva de calibração 

Para determinar a porosidade dos testemunhos foi construída uma curva de 

calibração do porosímetro, obtida pela medida de pressão, utilizando-se três padrões 

cilíndricos (c1, c2 e c3) de material, massa e volume sólido conhecidos. 

Para obtenção da curva de calibração foi estabelecido um procedimento de 

análise que obedece a seqüência mostrada na Figura 27 (Paulino, 2007). 

Figura 27 – Sistema de análise de porosidade. 

1. Verificar se Vs1 encontra-se fechado e sem vazamentos. 

2. Colocar o padrão c1 dentro de Vs2 e fechar este. 
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3. Ligar o medidor de pressão que está conectado ao transdutor de pressão e 

ao computador. 

4. Verificar se a válvula v1 está totalmente fechada e v2 aberta.

5. Com v3 aberta, realizar vácuo em Vs1 e Vs2.

6. Fechar v2 e posteriormente v3.

7. Abrir v1 até que o gás nitrogênio (gás inerte) ocupe o espaço de Vs1 e alcance 

a pressão inicial estabelecida. 

8. Fechar v1, abrir v2 e aguardar que a pressão se estabilize. Anotar este valor 

de pressão. 

9. Repetir o mesmo procedimento para os padrões c2 e c3 e também fazer 

associações de 2 e 3 cilindros ao mesmo tempo. 

A determinação da curva de calibração foi realizada com os valores 

conhecidos do volume dos cilindros padrão em função da pressão inicial e exercida 

após a estabilização (Paulino, 2007). 

4.9.1.2 Determinação da porosidade dos testemunhos 

Depois de construída a curva de calibração, iniciou-se a determinação da 

porosidade dos testemunhos a serem utilizados no processo de injeção de fluidos. 

Os testemunhos com 3,8 cm de diâmetro e 8,7 cm de altura substituíram os padrões 

procedendo-se da mesma forma do item anterior. 

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

testemunho (Vs), medido com o auxílio de um paquímetro, e o volume sólido 

ocupado obtido no porosímetro (Vso). A determinação da porosidade ( ), para cada 

testemunho, é realizada através da equação (18). 

100(%) x
Vs
Vp      (18) 

4.10 PREPARAÇÃO DOS TESTEMUNHOS 

Os testemunhos a serem utilizados nos processos de injeção de fluidos foram 

pincelados com resina transparente e, em suas extremidades, foram fixados 

difusores (discos de acrílico) para uma melhor distribuição do fluido. 
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Em seguida, os testemunhos pincelados (plugues) foram completamente 

isolados em um recipiente contendo resina transparente para evitar o escoamento 

de fluidos de forma radial conforme a Figura 28.

Figura 28 – Procedimento para o isolamento do testemunho.

  4.11 INJEÇÃO DE FLUIDOS

Os testemunhos isolados (plugues) simulam as características dos 

reservatórios de petróleo em escala laboratorial. Inicialmente os plugues são 

saturados com água (salmoura) e óleo reproduzindo a formação dos reservatórios 

durante os processos de recuperação, tanto pelo método convencional como pelo 

método especial.  A Figura 29 mostra o sistema de deslocamento de fluidos. 

Figura 29 – Sistema de deslocamento de fluidos 
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4.11.1 Permeabilidade 

As permeabilidades absoluta (K) e efetiva ao óleo (Ko) foram determinadas 

durante a saturação dos testemunhos com os fluidos do reservatório, este método é 

descrito nas etapas a seguir: 

- 1ª Etapa: Para determinar a permeabilidade inicial do testemunho, ou seja, 

permeabilidade absoluta foi injetada salmoura (solução de KCl a 2% em 

peso), à vazão constante, através do testemunho, a 20 psi. A quantidade de 

salmoura que ficou no testemunho foi determinada por balanço de massa. 

- 2ª Etapa: Com o testemunho totalmente saturado com salmoura, observado 

pela vazão constante, é injetado óleo, à vazão constante, (20 psi), até a 

saturação irredutível de água. As permeabilidades determinadas são efetivas 

ao óleo (Ko) e a água (Kw) e o volume de óleo que fica no plug é denominado 

óleo original “in place” (OOIP) também determinado por balanço de massa. 

- 3ª Etapa: Com o testemunho completamente saturado com os dois fluidos 

(salmoura e óleo), inicia-se o processo de recuperação pelo método 

convencional, onde é injetada salmoura pela 2ª vez, a 20 psi. Nesta etapa 

uma pequena quantidade de óleo é recuperada, ficando grandes quantidades 

de óleo retidas nos poros devido às altas tensões interfaciais, e este óleo é 

conhecido como óleo residual (Sor). 

-  4ª Etapa: Essa etapa corresponde à recuperação de petróleo pelo método 

especial, onde é injetada microemulsão, a 20 psi, com o objetivo de recuperar 

o óleo remanescente na rocha-reservatório pela diminuição das tensões 

interfaciais.

As permeabilidades dos testemunhos foram determinadas através da 

equação de Darcy, utilizada para fluxo de fluidos em meios porosos, de acordo com 

a equação (19): 

PA
LQK      (19) 

onde: K é a permeabilidade absoluta do meio poroso (mD), Q é a vazão (cm3/s),  é 

a viscosidade do fluido (cP), L é o comprimento do meio poroso (cm), A é a área do 

meio poroso (cm2) e P é o diferencial de pressão aplicado (atm).  
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4.12 ETAPAS DE RECUPERAÇÃO DE PETRÓLEO 

Os estudos de recuperação de petróleo foram realizados através do 

deslocamento de fluidos em meios porosos, conforme descritos no item 4.10.1 Para 

determinar o percentual de Óleo Original “In Place” (%OOIP), foram utilizados dois 

métodos, sendo o primeiro conhecido como método convencional (MC) e o segundo 

como método especial (ME).

4.12.1 Recuperação convencional 

O percentual de Óleo Original “In Place” (%OOIP) recuperado pelo método 

convencional é obtido pela injeção de salmoura no testemunho, após este 

apresentar-se completamente saturado com água (salmoura) e óleo. Nesta etapa, 

apenas uma pequena quantidade de óleo é recuperada devido à salmoura não 

interagir quimicamente com o óleo, além de apresentar altas tensões interfaciais 

entre eles. Esta pequena quantidade de óleo recuperado é determinada pelo 

balanço de massa entre os fluidos, como mostrado na equação (20). 

radoóleorecupelóleoiniciatenoplugóleores VolumeVolumeVolume tan    (20) 

4.12.2 Recuperação avançada (método especial) 

Para a determinação do percentual de Óleo Original “In Place” (%OOIP) da 

recuperação pelo método especial de recuperação (ME), foi injetada microemulsão 

com o objetivo de recuperar o óleo remanescente no testemunho (óleo residual). As 

microemulsões diminuem as tensões interfaciais existentes entre os fluidos além de 

apresentarem uma viscosidade suficiente para aumentar o volume de óleo 

recuperado.

O percentual de Óleo Original “In place” de recuperação é determinado pela 

soma das quantidades de óleo recuperado pelos métodos convencional e especial e 

expresso em porcentagem (%), como mostra a equação (21): 

injetadatotal

MEMC
MEMCtotal V

VV
VOOIPVOOIPVOOIP %%%          (21) 
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Em que: %VOOIPtotal é o percentual de Volume de Óleo Original “In Place”  de 

recuperação total (%), %VOOIPMC é o percentual de Volume de Óleo Original “In 

Place” de recuperação obtido pelo método convencional, %VOOIPME é o percentual 

de Volume de Óleo Original “In Place” de recuperação obtido pelo método especial , 

VMC é o volume de óleo recuperado pelo método convencional (mL), VME é o volume 

de óleo recuperado pelo método especial (mL), Vtotal injetada é o volume total de OOIP 

(mL).

4.12.3 Quantificação do petróleo recuperado 

Durante a injeção de microemulsão, foram coletadas amostras em intervalos 

regulares de tempo e a massa de óleo emulsionado foi determinada através de 

análises de cor, utilizando o Tintometer Lovibond PFX 950. 

O método localiza a cor em um espaço tridimensional, utilizando como 

coordenadas: L* (luminância que pode variar de 0 (preto) a 100 (branco)); a* (que 

assume valores negativos (verde) ou positivos (vermelho)); b* (com valores 

negativos (azul) e positivos (amarelo)), sendo que a*b* podem ocorrer em qualquer 

nível de L*. A diferença de cor ( E*ab) corresponde a distância entre uma amostra e 

a referência (padrão) neste espaço tridimensional. 

Foram coletadas amostras, em provetas de 10 mL, na fase de recuperação 

avançada e quantificadas pelo Tintometer. 

Inicialmente, foi feita uma curva de calibração de cor versus concentração

utilizando diferentes concentrações de óleo. O óleo utilizado foi proveniente da 

Estação de Tratamento de Guamaré. 

O percentual de Volume de Óleo Original “In Place” (%VOOIP) de 

recuperação é verificado pela soma das quantidades de óleo recuperado em cada 

etapa (convencional e especial) e expresso em %, como mostra a equação (22): 

injetadatotal

MEMC
MEMCtotal M

MRMR
VOOIPVOOIPVOOIP %%%    (22) 

onde: %VOOIPtotal é o percentual de recuperação total, %VOOIPMC é o percentual de 

recuperação obtido pelo método convencional, %VOOIPME é o fator de recuperação 
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obtido pelo método especial (%), MRMC é a massa de óleo recuperada pelo método 

convencional (g), MRME é a massa de óleo recuperada pelo método especial (g), 

Mtotal injetada é a massa total de óleo injetada (g). 
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6 CONCLUSÕES 

O trabalho apresentado teve como objetivo principal estudar a viabilidade 

técnica e econômica da recuperação avançada de petróleo utilizando sistemas 

microemulsionados. Foram realizados experimentos em amostras de arenitos das 

formações Assu e Botucatu.

Dos três tensoativos estudados, dois foram sintetizados em laboratório a 

partir de óleos vegetais encontrados na região Nordeste do Brasil, demonstrando o 

potencial desta área na valorização de matérias-primas regionais. 

A análise granulométrica mostrou que o arenito Botucatu é mais 

homogêneo, com predominância da fração de finos, o que explica sua porosidade 

ser elevada em relação ao arenito Assu, que possui fração de grãos médios e 

grossos em aproximadamente 70%. O arenito Botucatu mostrou-se mais favorável 

ao processo de extração, possivelmente devido aos altos valores de permeabilidade 

e porosidade quando comprados à formação Assu.

Os sistemas utilizados contendo álcool iso-amílico como cotensoativo 

apresentaram as maiores eficiências de deslocamento de 79,14 a 81,18%, 

comprovando que a microemulsão atua diretamente no óleo residual. Já os sistemas 

contendo álcool etílico como cotensoativo apresentaram baixos valores de eficiência 

de deslocamento de 44,68 a 54,12%, comprovando que o álcool etílico tende a 

migrar para o meio aquoso devido a sua alta solubilidade, quebrando a 

microemulsão.

Dos tensoativos utilizados, o TC apresentou a melhor eficiência de 

deslocamento (81,18%).

O trabalho mostrou que o uso de sistemas microemulsionados é mais uma 

alternativa para a recuperação avançada de petróleo.  

Os sistemas utilizados foram de grande importância para o estudo na 

recuperação avançada, onde a partir deles a base de pesquisa poderá aperfeiçoar 

outros sistemas, variando os tensoativos, cotensoativos e fase orgânica, podendo 

obter resultados ainda melhores. 



92

REFERÊNCIAS



Referências  

Dissertação de Mestrado:  Heraldo da Silva Albuquerque – PPGQ – UFRN 2008 

93

REFERÊNCIAS  

AGHARAZI-DORMANI, N.; HORNOF, V.; NEALE, G.H. Effects of divalent íons in 
surfactant flooding. Journal of Petroleum Science and Engineering, v.4, n.3, p. 
189-196, 1990. Disponivel em:< http://www.sciencedirect.com >. doi: 10.1016/0920-
4105(90)90008-Q

AUSTAD, T.; STRAND, S. Chemical flooding of oil reservoir – 4. Effects of 
temperature and pressure on the middle phase solubilization parameters close to 
optimum flood conditions. Colloids and Surfaces, v.108, n. 2-3, p. 243-252, 1996. 
Disponível em:< http://www.sciencedirect.com >. doi: 0927-7757(95)03406-4

AUSTAD, T.; EKRANN, S.; FJELDE, I.; TAUGBOL, K. Chemical flooding of oil 
reservoirs – 9. Dynamic adsorption of surfactant onto sandstone cores from injection 
water with and without polymer present. Colloids and surfaces, v.127, n. 1-3, p. 69 
– 82, 1996. Disponível em:< http://www.sciencedirect.com >. doi: S0927-
7757(96)03952-0

CASTRO DANTAS et. al. Heavy metals extraction by microemulsions. Water 
Research, v. 37, n 11, p. 2709-2717, 2003. 

CURBELO, F. D. S. Recuperação avançada de petróleo utilizando tensoativos.
2006. 169 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Natal. 
2006.

DELNUNZLO, M.J. Tensoativos e suas aplicações básicas. Aerosol e cosméticos,
p. 14-22, 1990. 

ESCUDERO F.J.O. Extraction de cátions metálliques avec des 
microémulsions : diagramas de phases, modélation des equilibres. Simulation Du 
procéde. 1987. Thése (docteur Ingenieur) INP, Touluse - França, 1987. 

EVANS, D.F. ; WENNERSTROM, H. The Colloidal domain: where physics,
chemistry, biology, and technology meet. New York. VHC Publishers, 14-15, 1994. 

FERREIRA MOURA E.F. Sistemas microemulsionados como inibidores de 
corrosão do aço-carbono em meios ácido e salino. 2002. 233 f. Tese de 
Doutorado (Doutorado em Engenharia Química) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Natal, 
2002.

FOUST, A. S.; WENZEL, L. A.; CLUMP, C. W.; MAUS, L.; ANDERSEN, L. B.
Princípios das operações unitárias. 2. ed. Editora Guanabara Dois. Rio de 
Janeiro, RJ, 1982. 

GLOVER, C.J.; PUERTO, M.C.; MAERKER, J.M.; SANDVIK, E.L. Surfactant phase 
behavior and retention in porous media. SPE 7053, p. 183-193, 1979. 



Referências  

Dissertação de Mestrado:  Heraldo da Silva Albuquerque – PPGQ – UFRN 2008 

94

GOMIDE, R. Operações unitárias – operações com sistemas sólidos granulares. 
Edição do autor, v.1, 1983. 

KESSEL, D.G. Chemical flooding – Status report. Journal of Petroleum Science 
and Engineering, v. 2, p. 81-101, 1989. 

KWOK, W.; HAYES, R.E.; NASR-EL-DIN, H.A. Modelling dynamic adsorption of an 
anionic surfactant on berea sandstone with radial flow. Chemical Engineering 
Science, v.50, n. 5, p. 769-783, 1995. Disponível em: 
< http://www.sciencedirect.com>. doi: 0009-2509(94)00450-1

LAKE, L.W. Enhanced oil recovery. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 
1989.

LIU, Q.; DONG, M.; MA, S.; TU, Y. Surfactant enhanced alkaline flooding for western 
Canadian heavy oil recovery. Colloids and Surface A: Physicochemical and 
Engineering Aspects, v. 293, n.1-3, p. 63-71, 2007. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com>. doi: 10.1016/j.colsurfa.2006.07.013

MILNER, H.B. Sedimentary petrography. George Allen & Unwin Ltd, fourth edition. 
London, 1962. 

NEDJHIOUI, M.; CANSELIER, J.P.; MOULAI, N.; A. BENSMAILI.; SKENDER, A.
Determination of micellar system behavior in the presence of salt and water-soluble 
polymers using the phase diagram techinique. Desalination, v. 206, p. 589-593, 
2007.

NICOLAS M.L. These Doctorat de 3eme cyclo, Université de Pau, France, 1984. 

NILSON, S. ; LOHNE, A. ; VEGGELAND, K. Effect of polymer on surfactant floodings 
of oil reservoirs. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 
Aspects, v. 127, n. 1-3, p. 241-247, 1997. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com>. doi: S0927-7757(97)00140-4

PAULINO, L. C. Estudo de sistemas microemulsionados utilizando água do mar 
na recuperação avançada de petróleo. 2007. 123 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Química) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Química, Natal, 2007. 

ROBB, I.D. Microemulsions. New York: Plenum Press, 1981. 

ROSA, A.J.; CARVALHO, R. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de 
Petróleo. Editora Interciência. Rio de Janeiro, RJ. 2006. 

ROSEN, M.J. Surfactants and interfacial phenomena. New York: Wiley, 1978. 

SANTANNA, V.C. Obtenção e Estudo das propriedades de um novo fluido de 
fraturamento hidráulico, 2003. 154 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) -



Referências  

Dissertação de Mestrado:  Heraldo da Silva Albuquerque – PPGQ – UFRN 2008 

95

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química, Natal, 2003. 
SCHIFFER, R. Apostila de Rochas Geradoras. UFRJ/COPPE/PEC/LAMCE, 90p., 
2002.

SCHUMACHER, D. Surface Geochemical exploration for Oil and Gas : New Life for 
an Old Technology. The Leading Edge, p. 258-261, Oklahoma, 2000. 

SWARUP, S. ; SCHOFF, C. K. A survey of surfactants in coatings technology. 
Progress in Organic Coatings, v. 23, 1-22, 1993. 

SHINDY, A.M.; DARWICH, T.D.; SAYYOUH, M.H.; ABDEL-AZIZ OSMAN. 
Development of an expert system for EOR method selection. SPE 37708, p. 291-
298, 1997. 

SOMASUNDARAN.; LEI ZHANG, P. Adsorption of mixtures of nonionic sugar-based 
surfactants with other surfactants at solid/liquid interfaces: I. Adsorption of n-dodecyl-

-d-maltoside with anionic sodium dodecyl sulfate on alumina. Journal of Colloid 
and Interface Science, v. 302, p. 20-24, 2006. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com>. doi: 10.1016/j.jcis.2006.06.069

SZKLO A., GIOVANI MACHADO, ROBERTO SCHAEFFER, JACQUELINE 
MARIANO, JANAÍNA SALA, MARINA TAVARES. The impacts of a GTL plant on 
Brazil's oil products supply and refinery expansion. Catalysis Today, v. 106, n. 1-4,
p.123-12, 2005. Disponível em:<http://www.sciencedirect.com>.  
doi: 10.1016/j.cattod.2005.07.131

THIBODEAU, L.; NEALE, G.H. Effects of connate water on chemical flooding 
processes in porous media. Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 19, 
p. 159-169, 1998. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com>. doi: S0920-
4105(97)00043-0

THOMAS, J.E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Rio de Janeiro: 
Interciência – Petrobrás, 2001.

WELLINGTON, S.L.; RICHARDSON, E.A. Low surfactant concentration enhanced 
water flooding. SPE 30748, v. 2, p. 389-405, 1997. 



96

ANEXOS



Anexos                                                                                                                               

Dissertação de Mestrado:  Heraldo da Silva Albuquerque – PPGQ – UFRN 2008 

97

Anexo 1 Sistema de injeção de fluidos (Pressão Constante). 
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Anexo 2 Visão Geral da Saturação do Testemunho. 



Anexos                                                                                                                               

Dissertação de Mestrado:  Heraldo da Silva Albuquerque – PPGQ – UFRN 2008 

99

Anexo 3 Determinação da quantidade de óleo das amostras. 
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Massa (g) = 3,0x10-5(cor)2 – 0,0011(cor) + 0,0245 
R2 = 0,9964 

Massa (g) = 3,0x10-5(cor)2 – 0,0014(cor) + 0,0356 
R2 = 0,9941
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Massa (g) = 5,0x10-5(cor)2 – 0,0027(cor) + 0,0534 
R2 = 0,9912

Massa (g) = 2,0x10-6(cor)2 – 0,0012(cor) + 0,0113 
R2 = 0,9968


