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RESUMO  

As nanoemulsões são sistemas geralmente compostos por tensoativos, fase aquosa e fase 

oleosa. Podem variar de acordo com a composição, tamanho das gotículas dispersas, 

aspecto, aplicações, dentre outros. Apresentam gotículas dispersas em escala nanométrica, 

estabilidade cinética e aspecto transparente a translúcido. Dentre suas vantagens, destaca-

se a maior superfície de contato devido ao tamanho das gotículas dispersas, associado à 

menor quantidade de matéria ativa. Este trabalho propõe produzir novas nanoemulsões 

através da diluição de microemulsão com sua fase aquosa ou com fase aquosa polimérica 

salina, e aplicação na recuperação de petróleo em rochas carbonáticas. A microemulsão 

precursora é composta por tensoativos aniônico e não iônico (UNT-L90 e sabão base), 

cotensoativo (n-butanol), fase oleosa (querosene) e fase aquosa (solução de NaCl a 3,50%). 

Os sistemas nanoemulsionados foram estudados em relação ao percentual de tensoativos 

(1,00%, 1,25%, 2,00%, 2,50%, 5,00% e 7,00%) e à presença de polímeros (aniônico e 

catiônico, a 0,08%). Os sistemas propostos neste estudo foram caracterizados usando as 

seguintes técnicas: tamanho de gotícula, turbidez, tensão superficial, tensão interfacial, 

condutividade elétrica, pH, índice de refração, densidade, reologia e SAXS. A 

microemulsão e as nanoemulsões, sem polímero, foram caracterizadas como fluidos 

Newtonianos, enquanto as nanoemulsões poliméricas como fluidos pseudoplásticos. A 

microemulsão foi termodinamicamente estável, transparente e com gotículas 

monodispersas, com 11,8 nm de diâmetro. Os sistemas nanoemulsionados foram 

metaestáveis, com gotículas variando de 16,80 nm a 61,40 nm. Os sistemas 

microemulsionado e nanoemulsionados apresentaram micelas diretas do tipo “miolo-

casca” em seu interior. A microemulsão e algumas nanoemulsões estudadas foram 

utilizadas na recuperação avançada de petróleo, aplicadas a um reservatório carbonático 

contendo óleo leve. Os melhores resultados foram de 99,56% e 75,18% de extração do 

óleo remanescente, para a microemulsão e nanoemulsão, respectivamente; com 

recuperações totais de óleo original de 99,73% e 83,28%. O efeito sinérgico entre o meio 

salino, micelas e polímero favoreceu a recuperação de óleo com as nanoemulsões; cujo 

melhor resultado foi obtido com a NanoD2, composta por 2,50% de tensoativos, 3,50% de 

NaCl e 0,08% do polímero AN 934 PWG; embora as propriedades da rocha também 

tenham influência. O trabalho mostrou que nanoemulsões e microemulsões podem ser 

alternativas viáveis para aplicação em recuperação avançada de petróleo. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Nanoemulsão, microemulsão, estabilidade, recuperação avançada 

de petróleo, rocha carbonática. 
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ABSTRACT 

Nanoemulsions are systems generally composed by surfactant, aqueous phase and oil 

phase. These systems may vary according to their composition, size of dispersed droplets, 

appearance, applications, among others. They have nano-scale dispersed droplets, kinetic 

stability and an appearance from transparent to translucent. Among their advantages, it 

may be highlighted the large contact surface, due to the size of the dispersed droplets, 

associated with smaller amount of active matter. This research proposes the production of 

new nanoemulsions, through the dilution of microemulsion, with its aqueous phase or with 

saline polymeric aqueous phase, and their use to recover oil in carbonate rocks. The 

precursor microemulsion is composed of nonionic and anionic surfactants (UNT-L90 and 

soap base), cosurfactant (n-butanol), oil phase (kerosene) and aqueous phase (NaCl 

solution at 3.50%). The nanoemulsionated systems were studied based on the percentage of 

surfactants (1.00%, 1.25%, 2.00%, 2.50%, 5.00% and 7.00%) and on the presence of 

polymers (anionic and cationic, at 0.08%). The proposed systems were characterized by 

using the following techniques: droplet size, turbidity, surface tension, interfacial tension, 

electrical conductivity, pH, refractive index, density, rheology, and SAXS. The 

microemulsion and the nanoemulsions, without polymers, were characterized as 

Newtonian fluids, while the polymeric nanoemulsions were characterized as pseudoplastic 

fluids. The microemulsion was thermodynamically stable, transparent and had 

monodispersed droplets with a diameter of 11.80 nm. The nanoemulsionated systems were 

metastable, with droplets ranging from 16.80 nm to 61.40 nm. The microemulsionated and 

nanoemulsionated systems presented direct micelles, with a core-shell inner type. The 

microemulsion and some studied nanoemulsions were applied as an enhanced oil recovery 

method, through carbonate rocks containing light oil. The best results extracted 99.56% 

and 75.18% of the remaining oil, for the microemulsion and nanoemulsion, respectively, 

with total oil recovery of 99.73% and 83.28%. The synergic effect among saline medium, 

micelles and polymer favored the oil recovery with nanoemulsions; whose best result was 

obtained by NanoD2, composed of  2.50% surfactants, 3.50% NaCl and 0.08% of the     

AN 934 PWG polymer; although the rock properties also influences the process. The work 

showed that nanoemulsions and microemulsions can be viable alternatives for application 

in enhanced oil recovery.    

 

KEYWORDS: Nanoemulsion, microemulsion, stability, enhanced oil recovery, carbonate 

rock. 
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Fa0, Fa1, Fa2, Fa3 e Fa4 - fases aquosas a 3,50% de NaCl, sem polímero (0) e com os 

polímeros 1 (AN 913 SH), 2 (AN 934 PWG), 3 (FO 4350 SH) e 4 (FO 4350 SSH) a 0,08% 

GIFT - Generalised Indirect Fourier Transformation, Transformada indireta de Fourier 

generalizada. Programa computacional que converte funções de espalhamento em funções 

de distribuição de pares de distâncias (PDDFs) e fatores estruturais 



 

 

GLP - Gás liquefeito de petróleo 

I(q) - Intensidade de espalhamento em relação ao vetor de espalhamento 

I0 - intensidade de espalhamento a ângulo zero 

IOR - do inglês, Improved Oil Recovery, recuperação melhorada de petróleo 

K - índice de consistência 

k - permeabilidade 

KCl - Cloreto de potássio 

Micro - neste documento, trata-se da abreviação da palavra “microemulsão” 

NaCl - Cloreto de sódio 

Nano - neste documento, trata-se da abreviação da palavra “nanoemulsão” 

NanoA0, NanoB0, NanoC0 e NanoD0 - sistemas nanoemulsionados a 3,50% de NaCl e a 

1,00%, 1,25%, 2,00% e 2,50% de tensoativos, respectivamente 

NanoA1, NanoB1, NanoC1 e NanoD1 - sistemas nanoemulsionados a 3,50% de NaCl, 

0,08% do polímero aniônico 1 (AN 913 SH) e a 1,00%, 1,25%, 2,00% e 2,50% de 

tensoativos, respectivamente 

NanoA2, NanoB2, NanoC2 e NanoD2 - sistemas nanoemulsionados a 3,50% de NaCl, 

0,08% do polímero aniônico 2 (AN 934 PWG) e a 1,00%, 1,25%, 2,00% e 2,50% de 

tensoativos, respectivamente 

NanoA4, NanoB4, NanoC4 e NanoD4 - sistemas nanoemulsionados a 3,50% de NaCl, 

0,08% do polímero catiônico 4 (FO 4350 SSH) e a 1,00%, 1,25%, 2,00% e 2,50% de 

tensoativos, respectivamente 

NanoB0_0 - Nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, sem polímero e 

analisada no dia do preparo 

NanoB0_15 - Nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, sem polímero e 

analisada com 15 dias do seu preparo  

NanoB3 - sistema nanoemulsionado a 3,50% de NaCl, 0,08% do polímero catiônico 3   

(FO 4350 SH) e a 1,25% de tensoativos 

O/A - Óleo-em-água 

off shore - no mar 

on shore - em terra 

PDDFs, p(r) - Pair-distance distribution function, função de distribuição de pares de 

distâncias  

q - vetor de espalhamento 

r - distâncias entre as partículas/gotículas 

R - Raio da partícula/gotícula  

Rg - raio de giro da gotícula, ou momento de inércia 

Rh - raio da esfera homogênea 

ROO_A, ROO_C e ROO_T - recuperações de óleo original (oil in place) nas etapas 

avançada, convencional e total, respectivamente 



 

 

rpm - rotações por minuto 

Rv - raio médio das gotículas. 

Sa, So e Sg - saturação de água, óleo e gás, respectivamente 

Sac - saturação de água conata;  

Sai - saturação de água incial 

Sar - saturação de ar  

SAXS - Small angle X-ray scattering, espalhamento de raios X a baixo ângulo 

SB - Sabão base (estearato de sódio) 

SDS - Sodium dodecyl sulfate, dodecil sulfato de sódio 

Soi - saturação de óleo inicial 

Sor_A e Sor_C - saturação de óleo residual após as recuperações avançada e convencional 

T - Tensoativo 

u.a. - unidade arbitrária 

UNT-L90 - Álcool laurílico nonil etoxilado, também conhecido como Unitol L90 ou 

Alkonat L90  

V - volume das partículas/gotículas 

Voi - volume de óleo inicial 

Vor_A, Vor_C - volume de óleo recuperado nas etapas avançada e convencional, 

respectivamente 

Vp - volume poroso 

Vp inj - volume poroso injetado 

VT - volume total da rocha 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a invenção dos motores a combustão interna, a indústria do petróleo 

experimentou ápices e vales, tendo que se readequar e reerguer durante sua caminhada. A 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), por exemplo, foi o grande impulsionador de sua 

demanda. No entanto, ainda é considerada uma das, se não a mais, econômica atividade 

mundial, atravessando fronteiras, seja por guerras ou acordos. Como é típico de atividades 

desse porte, o desenvolvimento promissor se reajusta e redescobre ao longo dos anos, tendo 

como parceiros de caminhada os impactos econômicos, sociais e ambientais. É, por isso, um 

tema exaustivamente discutido nos meios de comunicação, estreitando limites territoriais e 

sendo alvo de intensas disputas; conduzindo o mundo moderno e alarmando-o quanto ao 

provável fim dessa atividade num futuro próximo, por se tratar de um combustível fóssil, não 

renovável, e que traz impactos significantes ao meio ambiente. A Arábia Saudita, grande 

produtor de hidrocarbonetos (ANP, 2015), cenário de intensas guerras políticas internas e 

externas, é um exemplo das consequências da busca pelo “ouro negro”. 

Com o descobrimento recente de reservas de hidrocarbonetos no Pré-sal e em outras 

fontes não convencionais, os olhares, especialmente econômico e ambiental, têm se 

intensificado sob certos desafios inerentes imediatos: como extrair, quanto extrair e qual o 

custo. Esses desafios estão associados às características do hidrocarboneto e reservatórios, 

tecnologias apropriadas e questões políticas. Portanto, a garantia de petróleo no futuro 

dependerá do desenvolvimento das reservas conhecidas, revitalização de campos 

depletados/abandonados, desenvolvimento de tecnologia para as reservas não convencionais e 

descobrimento de novos campos. 

Outra situação considerável diz respeito a reservatórios convencionais, porém de 

difícil extração de óleo. Inserido nesse contexto está o Rio Grande do Norte, um dos maiores 

produtores de petróleo on shore do Brasil (ANP, 2015). Muitos de seus reservatórios 

apresentam um petróleo difícil de ser extraído por métodos convencionais devido, 

especialmente, às características físico-químicas do petróleo, geralmente viscosos, 

necessitando de métodos avançados de recuperação. Dentre estes, o método atualmente 

utilizados é o de injeção de vapor, com o intuito de reduzir a viscosidade, facilitando a 

extração.  

Como contribuição ao aprimoramento de métodos químicos de recuperação avançada 

de petróleo, este trabalho apresenta novos sistemas microemulsionado e nanoemulsionados, 

capazes de interagir com o petróleo nos reservatórios, tanto química como fisicamente, 
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melhorando a recuperação. O método de produção, a caracterização, o estudo da estabilidade 

e a aplicação dos sistemas produzidos, são descritos neste trabalho. Além do método simples 

de preparo e características que habilitam tais sistemas à recuperação de petróleo, a maior 

quantidade de água em sua composição favorece a redução dos impactos ambientais e custos 

inerentes à produção.  

Todas as etapas para a compreensão do trabalho desenvolvido constam neste 

documento, o qual está estruturado em forma de capítulos, começando com esta Introdução. 

No capítulo 2, são apresentados os aspectos teóricos referentes aos principais tópicos em 

questão: hidrocarbonetos, microemulsões, nanoemulsões, polímeros e recuperação avançada 

de petróleo. O Capítulo 3 corresponde ao Estado da Arte. Nele, consta um levantamento dos 

estudos realizados na área, abordando o preparo e caracterização de nanoemulsões, bem como 

a aplicação desses sistemas em recuperação avançada. No Capítulo 4, descreve-se a 

metodologia para o preparo, caracterização e aplicação dos sistemas estudados, apresentando 

os reagentes, materiais e técnicas utilizadas. Os resultados obtidos com os procedimentos 

metodológicos, descritos no Capítulo 4, são apresentados e discutidos no Capítulo 5. As 

conclusões são apresentadas no Capítulo 6; seguidas das Referências que embasaram este 

estudo e dos Apêndices. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS  

 

A experiência vivenciada no campo, ao longo dos anos, a partir da primeira descoberta 

econômica de óleo na Pensilvânia, em Oil Creek, pelo Coronel Drake em 1859 (SELLEY, 

1998), proporcionou e impulsionou a aquisição de uma gama de conhecimentos, 

descentralizando e interdisciplinarizando esse ramo. Por isso, a Indústria do Petróleo se 

tornou uma das mais promissoras do mundo, mesmo em meio aos antigos e frequentes 

anúncios de fim dessa atividade. Contudo, com o advento das descobertas no Pré-sal, duas 

vertentes desafiam a atividade, ambas em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias:  

 Recuperação dos hidrocarbonetos que não são removidos eficientemente pelos 

métodos de recuperação atuais, sejam em reservas convencionais ou não 

convencionais;  

 Exploração de hidrocarbonetos em águas profundas e ultra profundas; por 

exemplo, na camada Pré-sal.  

 

Neste Capítulo é feita uma leitura dos aspetos referentes aos reservatórios, produção 

dos fluidos neles contidos, métodos de recuperação de petróleo existentes, microemulsões 

nanoemulsões e polímeros. 

 

2.1 Hidrocarbonetos  

 

2.1.1 Panorama do óleo 

Segundo dados da ANP (2015), a Venezuela, com suas reservas de óleo pesado, 

passou a liderar o ranking dos países detentores das maiores reservas petrolíferas em volume 

(17,5%), superando a Arábia Saudita (15,7%) desde 2010. Quanto ao Brasil, as últimas 

descobertas o colocaram na 15ª posição no ranking mundial, com 16,2 bilhões de barris de 

petróleo em volume de reservas provadas e 31,1 bilhões de barris de reservas totais.   

As reservas dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(Opep)
1
 correspondem a 71,6% do total mundial (cerca de 1,2 trilhões de barris) de óleo, com 

qualidade elevada, em campos relativamente rasos, que facilitam a exploração. Apenas o 

Oriente Médio
2
 detém quase 48% das reservas mundiais provadas.  

                                                           
1
 Organização multinacional estabelecida em 1960, com a função de coordenar as políticas de petróleo dos 

países-membros, além de fornecer-lhes auxílio técnico e econômico. Inclui Angola, Arábia Saudita, Argélia, 

Catar, Coveite, Emirados Árabes Unidos, Equador, Irã, Iraque, Líbia, Nigéria e Venezuela  (ANP, 2015). 
2
 Compreende Bahrein, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Coveite, Líbano, Omã, Catar, Arábia Saudita, Síria, 

Emirados Árabes Unidos e Iêmen (ANP, 2015). 
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Quanto à produção, segundo o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP, 2015), os Estados Unidos superaram a Arábia Saudita, com 13,1% 

a 13% do total da produção mundial (88,7 milhões de barris/dia). Também foi observado um 

decréscimo de produção em outros países da Opep, como resultado da instabilidade política 

nesse período. Dentre outros países produtores, seguem a Rússia (12,2%), Canadá (4,8%) e 

China (4,8%). O Brasil apresentou um aumento de 11%, em relação aos dados anteriores, e 

passou da 15ª à 13ª posição no ranking de volume de óleo produzido, totalizando 2,3 milhões 

de barris/dia (2,6% do total mundial). Quanto às regiões, o Oriente Médio continua como a 

região maior produtora de óleo, com 32,2% da produção mundial de petróleo.  

Na Figura 1 são apresentados os números referentes às reservas provadas, produção e 

consumo de petróleo em relação às regiões geográficas, com base em dados de 2014.  

 

Figura 1 - Reservas provadas, produção e consumo de petróleo no mundo em 2014 

 
 

Fonte: Adaptado de ANP (2015). 

Onde: Bb - bilhões de barris; Mb/dia - milhões de barris por dia. 

 

Quanto ao consumo, as regiões da Ásia-Pacífico
3
 (33,5%) e América do Norte

4
 

(25,4%) são os maiores consumidores; com os Estados Unidos da América liderando o 

consumo por país (20,7%), criando um déficit na balança de produção/consumo que tem 

                                                           
3
 Compreendem Brunei, Camboja, Cingapura, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Hong Kong (região de 

administração especial da China), Indonésia, Japão, Laos, Malásia, Mongólia, Filipinas, Afeganistão, 

Bangladesh, India, Mianmar (ex-Birmânia), Nepal, Paquistão, Sri Lanka, Taiwan, Tailândia, Vietnã, Austrália, 

Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e outros países da Oceania (ANP, 2015). 
4
 Canadá, Estados Unidos da América e México (ANP, 2015). 
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gerado desconforto e guerras entre Nações. Em 2014, o consumo mundial de petróleo chegou 

a 92,1 milhões de barris/dia e o Oriente Médio foi responsável por apenas 9,5% do consumo. 

O Brasil tem se mostrado um país com situação confortável em relação a suas reservas 

de petróleo e gás.  O Rio de Janeiro, Estado maior produtor de petróleo no Brasil, tem 

dividido o cenário com as descobertas no Pré-sal, o qual compreende determinada faixa 

litorânea que se extende desde o Espirito Santo a Santa Catarina. No Anuário Estatístico 

Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2014), consta que a produção 

superou a marca dos 500 mil boe/dia (barris de óleo equivalente por dia), produzindo em 2013 

cerca de 30 bilhões de barris. Em meados de 2016, foram produzidos cerca de 1 milhão de 

barris por dia de óleo leve com elevada qualidade e valor comercial (PETROBRAS, [2016]).   

 

2.1.2 Conceito e classificação 

Neste documento, entenda-se o termo Petróleo como “misturas naturais de 

hidrocarbonetos que podem ser encontrados no estado sólido, líquido ou gasoso, a depender 

das condições de pressão e temperatura a que estejam submetidas” (ROSA et al., 2006).   

Os hidrocarbonetos são substâncias que possuem em sua composição química, como 

maioria, átomos de Carbono (C) e Hidrogênio (H). Dependendo do número de átomos que 

compõem suas moléculas, condições de pressão e temperatura, eles podem apresentar 

características diferenciadas, seja em relação ao seu estado físico ou a propriedades físico-

químicas, que os diferencia ou assemelha em determinada classificação. Outros elementos 

podem se fazer presentes em menores proporções, como Nitrogênio (N), Oxigênio (O), 

Enxofre (S) e alguns metais - ver Tabela 1 (BODUSZYNSKI In: OVALLES e 

RECHSTEINER JR., 2015; RIAZI, 2005; THOMAS et al., 2004; SELLEY, 1998).    

Tabela 1 - Composição elementar típica do petróleo 

Elemento químico % em peso 

Carbono 83,00 a 87,00 

Hidrogênio 10,00 a 14,00 

Nitrogênio 0,10 a 2,00 

Oxigênio 0,05 a 1,50 

Enxofre 0,05 a 6,00 

Metais <0,10 

 

Fonte: Riazi (2005). 
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Contudo, não é aconselhável rotular uma composição para o petróleo, principalmente 

devido ao processo de formação ser algo particular em cada reservatório. O ideal é 

caracterizá-lo, pois cada óleo recuperado é original. Suas propriedades são modificadas desde 

a formação da jazida. 

Outras terminologias importantes no que diz respeito aos hidrocarbonetos são as 

palavras “óleo” e “gás natural”. Nesse contexto, “óleo” se refere à “parte que permanece no 

estado líquido quando uma mistura de hidrocarbonetos é levada das condições de reservatório 

para as condições de superfície”; também chamado de “óleo cru”. A expressão “gás natural”, 

por sua vez, “é o nome dado às misturas de hidrocarbonetos que, quando estão nas condições 

de superfície, se apresentam na forma gasosa” (ROSA et al., 2006).  

 

2.1.2.1 Quanto ao grau API 

Dependendo das moléculas que compõem o petróleo, ele pode ser considerado mais 

ou menos denso. De acordo com a American Petroleum Institute (API) o óleo cru pode ser 

classificado como “muito leve” (°API > 50), “leve” (50 > °API > 30), “moderado”                

(30 > °API > 22), “pesado” (22 > °API > 10) e “muito pesado” (°API ≤ 10). As expressões 

“leve” a “pesado” estão relacionadas à densidade da água. O grau API é determinado através 

da Equação 1 (BODUSZYNSKI In: OVALLES e RECHSTEINER JR., 2015; PETROLEUM 

GEOSCIENCE TECHNOLOGY, [2015]; THOMAS et al., 2004; JAHN et al., 2003; 

SELLEY, 1998).    

 

     (
     


)        (1) 

 

Onde:  é a densidade da amostra a 60 °F relativa à densidade da água a 60 °F. 

 

2.2 Rochas reservatório 

 

As rochas reservatório são corpos porosos que podem apresentar água, óleo e gás 

simultaneamente, ou, pelo menos, dois destes fluidos. O conhecimento das propriedades das 

rochas auxilia na compreensão tanto sobre a formação da jazida, como sobre o 

armazenamento e mecanismos envolvidos na produção dos fluidos (KHAN e ISLAM, 2007; 

ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003).  

 

2.2.1 Propriedades básicas das rochas 

A seguir, serão comentadas as propriedades: porosidade, compressibilidade, saturação, 

permeabilidade e molhabilidade. 
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2.2.1.1 Porosidade  

Os fluidos presentes na rocha reservatório (óleo, gás e água) ocupam seu volume 

poroso. A determinação do volume de poros (Vp) em relação ao volume total da rocha (VT) é 

conhecida como porosidade absoluta (), e expressa pela Equação 2. A porosidade também 

pode ser classificada como (KHAN e ISLAM, 2007; ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003):  

 Efetiva - volume total de poros interconectados em relação ao volume total de rocha; 

 Primária - originada durante a deposição dos sedimentos e consolidação da rocha; 

 Secundária - provocada por ação geológica e/ou lixiviação, posteriores à consolidação 

da rocha. Ex: fraturas e cavernas. 

 

   
  

  
         (2) 

 

2.2.1.2 Compressibilidade  

A compressibilidade é a medida da capacidade de mudança de volume quando um 

corpo ou substância são submetidos a uma força de compressão. É definida fisicamente como 

a variação fracional do volume com a variação de pressão. Embora a compressibilidade 

efetiva da formação, representada pela Equação 3, seja a mais significativa, essa propriedade 

pode ser classificada em três categorias (KHAN e ISLAM, 2007; ROSA et al. 2006):  

 Da rocha matriz - variação fracional do volume sólido da rocha à variação de pressão; 

 Total da rocha - variação fracional do volume total da rocha à variação de pressão; 

 Dos poros - variação fracional do volume poroso da rocha à variação de pressão, 

também conhecida como “compressibilidade efetiva da formação”. 

 

    
     ⁄

  
 (3) 

Onde:    - compressibilidade efetiva da formação; Vp - variação do volume poroso; Vp - volume poroso inicial; 

Vp/Vp - variação fracional do volume; P - variação da pressão.   

 

Essa propriedade influencia na porosidade das rochas, especialmente sob duas formas: 

 O arranjo dos grãos e valores de porosidade dependem do grau de compactação a que 

essa rocha foi submetida. Rochas mais antigas (profundas), geralmente, são mais 

compactadas; 

 Durante a produção, a descompressão provoca alterações imediatas nos volumes 

porosos e fluidos presentes (compressibilidade efetiva); podendo incorrer em 

alterações nos grãos e volume total da rocha.   
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2.2.1.3 Saturação  

É a razão entre o volume de um determinado fluido que ocupa os poros e o volume 

poroso. Na rocha reservatório, o somatório das saturações de água, óleo e gás é igual a 1 

(EQUAÇÕES 4 a 7). Um reservatório de petróleo em condições de pressão e temperatura 

originais, dependendo da composição dos hidrocarbonetos, apresenta em seus poros os fluidos 

óleo e água, gás e água, ou os três simultaneamente. Essa água é remanescente do meio 

aquoso, onde a matéria orgânica e os sedimentos foram depositados durante a formação do 

reservatório, e que migrou juntamente com o petróleo. É conhecida como água inicial, água 

conata ou inata (KHAN e ISLAM, 2007; ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003).  

 

    
  
  

 (4) 

 

    
  
  

 (5) 

 

    
  

  
 (6) 

 

               (7) 
 

Onde: Sa, So e Sg correspondem às saturações a água, óleo e gás, respectivamente.   

 

2.2.1.4 Permeabilidade  

É a propriedade da rocha que permite o trânsito de fluidos através de si, especialmente 

devido à presença de poros. Fisicamente, trata-se da medida da resistência à passagem dos 

fluidos, isso porque os poros podem estar interconectados ou não. É simbolizada pela letra k e 

expressa em Darcy. Quanto maior a porosidade e a conexão entre os poros, mais facilmente 

os fluidos permeiam o reservatório. Contudo, em virtude das condições de formação dos 

reservatórios, a permeabilidade no sentido horizontal é, geralmente, maior que no sentido 

vertical – sentido de deposição e compactação das camadas. Por isso, em reservatórios de 

petróleo, a permeabilidade não deve ser considerada como em regime unidimensional, 

laminar, com valor uniforme em toda a área; mas como sendo formado por regiões de 

permeabilidade distintas: leitos, blocos ou anéis concêntricos. A permeabilidade pode ser 

classificada como (KHAN e ISLAM, 2007; ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003): 

a) Absoluta - quando apenas um fluido satura a rocha (k); 
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b) Efetiva - quando mais de um fluido satura a rocha (ko, kg e ka, para o óleo, gás e 

água, respectivamente);   

c) Relativa - é o valor de permeabilidade normalizado para cada fluido, em função de 

um valor de permeabilidade de referência (ex.: permeabilidade absoluta). É 

simbolizada por kro (= ko/k), krg (= kg/k), e kra (= ka/k) para o óleo, gás e água, 

respectivamente.   

 

Como os fluidos que saturam o reservatório apresentam diferentes permeabilidades 

relativas para cada valor de saturação, ao ser injetado determinado fluido, este começará a 

fluir a partir do momento em que o nível de saturação no meio seja suficiente para a formação 

de uma fase contínua (saturação crítica do fluido injetado). Continuando a injeção, ambos os 

fluidos passam a fluir, até que o fluido que saturava inicialmente a rocha deixe de fluir 

(saturação irredutível, para a água, e saturação de óleo residual, para o óleo). A partir de 

então, apenas o fluido injetado passa a fluir. Esse processo é influenciado, especialmente, pela 

viscosidade dos fluidos presentes, afetando a mobilidade no interior da rocha, e pela afinidade 

dos fluidos com a rocha, conhecida como molhabilidade (KHAN e ISLAM, 2007; ROSA et 

al., 2006; JAHN et al., 2003).    

 

2.2.1.5 Molhabilidade  

A molhabilidade diz respeito à afinidade da rocha pelos fluidos no reservatório, sendo 

definida, experimentalmente, em função do ângulo de contato entre os fluidos e uma 

superfície sólida, como efeito das tensões interfaciais entre eles. É influenciada 

principalmente pelo tipo de rocha, condições de formação do reservatório, estágio de 

produção e métodos de recuperação a que o reservatório foi ou está sendo submetido (KHAN 

e ISLAM, 2007; ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003).  

Geralmente, é conferido o caráter catiônico às rochas carbonáticas, sendo, portanto, 

consideradas molháveis a óleo, devido à interação de cargas positivas presentes na rocha com 

grupos carboxílicos presentes no petróleo. No calcário, uma rocha carbonática, as cargas 

positivas são oriundas do cálcio, em sua forma iônica (Ca
2+

), o qual integra a matriz básica 

dessa rocha, composta por carbonato de cálcio (CaCO3) em sua maioria. Contudo, como os 

reservatórios de hidrocarbonetos, geralmente, têm sua origem de formação associada a 

ambientes aquosos e salinos, a salmoura presente em reservatórios carbonáticos é 

ligeiramente básica, com elevada concentração de     , e muito baixa concentração de    
  , 

resultantes da dissociação, por solubilização do CaCO3. Com isso, a interface rocha-água de 
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formação se apresenta carregada positivamente e com afinidade pelo petróleo. A dissociação 

parcial dos grupos ácidos torna a superfície água-óleo negativa, fragilizando o filme de água 

entre a rocha e o óleo, permitindo o contato direto do óleo com a rocha, conferindo uma 

molhabilidade mista (ZHANG e AUSTAD, 2006). 

 

2.2.2 Principais rochas reservatório 

Os principais reservatórios de petróleo são constituídos por rochas areníticas e 

calcareníticas (FIGURA 2). Isso se deve às suas características minerais e estruturais, bem 

como ao ambiente e condições de formação. As rochas são, geralmente, formadas por grãos, 

unidos por um tipo de “cimento”, uma matriz e espaços vazios (poros). Contudo, acumulações 

de hidrocarbonetos podem ser encontradas em outros tipos de rocha, porém, com menos 

frequência, geralmente associadas a fraturamentos (geológicos). Exemplos disso são os 

conglomerados, brechas, siltes, arcósios, rochas ígneas e metamórficas e qualquer outro tipo 

de rocha que apresente fraturas, sejam elas ocasionadas por ação química ou física (ROSA et 

al., 2006; JAHN et al., 2003; MILANI et al., 2000, SELLEY, 1998). 

 

Figura 2 - Exemplos de rochas reservatório 

 
Arenito (Formação Botucatu – PR, Brasil) 

 
Calcário (Formação Velha Chica – RN, Brasil) 

Fonte: Autor. 



33 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Zildiany Ibiapina Meneses PPGCEP/UFRN 2016 

No Quadro 1 são apresentadas algumas características das rochas areníticas e 

carbonáticas. 

 

Quadro 1 - Características de rochas areníticas e carbonáticas 

Características Rochas areníticas Rochas carbonáticas 

Porosidade 

Tipo: Intergranular, 

especialmente horizontal; ou por 

fratura. 

Depende da granulometria, 

cimentação e lixiviação das 

rochas. 

Varia de 10 a 45%. 

Tipo: Horizontal e vertical; por 

fratura; intergranular e/ou 

intragranular. 

Pode ser: Primária - deposição 

original da rocha;  

Secundária - solubilização, 

dolomitização e fraturamento. 

Varia de 15 a 30%. 

Principal fonte 

dos grãos 
Granito, gnaisse, arenito. 

Calcários mais velhos, recifes, e 

detritos marítimos. 

Composição 
Quartzo, argila, outros minerais 

decompostos. 

Origem química ou biológica como 

conchas, diversos organismos, 

minerais carbonáticos, fosfáticos, 

óxidos e sulfetos. 

Dimensão 
Podem atingir centenas de metros e continuidade lateral; dependendo 

das condições de sedimentação. 

Afetam a 

porosidade e 

permeabilidade 

Argilas, siltes placas de mica. 

Deposição de calcitas e dolomitas 

solubilizadas, recristalização, 

fraturamento. 

Poros 
Pequenos a intermediários e 

regulares; ou fraturas. 

Irregulares em forma e tamanho, 

podendo apresentar dimensões 

semelhantes aos grãos de arenitos, 

a bem maiores, ou mesmo 

cavernas, ou fraturas. 
 

Fonte: Adaptado de Rosa et al. (2006). 

 

2.3 Reservatórios convencionais quanto ao fluido  

A presença de hidrocarbonetos em um reservatório é efetivamente constatada após a 

perfuração de um poço, denominado pioneiro. Após essa etapa, outros poços podem ser 

perfurados para averiguação da viabilidade econômica da jazida, delimitação do reservatório, 

aumento da produção do reservatório, injeção de fluidos para recuperação adicional, etc. 

Contudo, para que um poço seja perfurado, faz-se necessário realizar uma série de estudos, 

desde observações superficiais no relevo, a estudos geológicos (de superfície e subsuperfície), 

potenciais (gravimetria, magnetometria) e sísmicos (reflexão e refração). Só então, o poço é 
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perfurado, completado e iniciada efetivamente a produção, de forma segura e econômica. Os 

estudos iniciais são essenciais, em virtude do elevado valor envolvido na perfuração de um 

único poço (JAHN et al., 2003; ROSA et al., 2006; THOMAS et al., 2004).   

Os reservatórios, ou jazidas, de hidrocarbonetos podem ser classificados, quanto aos 

fluidos presentes, como reservatórios de óleo, gás ou de óleo e gás em equilíbrio. Essa 

classificação se baseia na relação entre a pressão e a temperatura no interior do reservatório, 

as quais são representadas em diagramas de fases (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003; 

CRAFT et al., 1991). 

 

2.3.1 Reservatórios de óleo  

Quando, em condições de reservatório, os hidrocarbonetos se encontram no estado 

líquido, o reservatório é considerado de óleo. Contudo, se a pressão for reduzida, à 

temperatura constante, e a mistura se mantiver em estado líquido, o reservatório é considerado 

subsaturado, pois está sujeito a uma pressão superior à de bolha. A mistura só separaria em 

óleo e gás após atingir o ponto de bolha, em que as frações leves começam a vaporizar. 

Quando a mistura de hidrocarbonetos líquidos originais apresentar frações de gás à mínima 

redução de pressão, mantendo-se a temperatura constante, o reservatório é considerado 

saturado (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003; CRAFT et al., 1991).  

O estudo do comportamento dos hidrocarbonetos em condições de reservatório e 

superfície é muito importante devido às possíveis alterações das propriedades físicas dos 

fluidos, em ambas as situações, no decorrer da produção. Isso é representado pela curva R-S 

na Figura 3, que, em condições de reservatório, tem-se óleo; e, durante a produção até chegar 

às condições de superfície (separador), ocorre a separação das frações leves (ROSA et al., 

2006; JAHN et al., 2003; CRAFT et al., 1991).  

No campo, há o abaixamento da pressão do reservatório à temperatura constante, em 

função da produção dos fluidos. Como as frações leves tendem a vaporizar com mais 

facilidade, um óleo que, ao passar das condições de reservatório às de superfície (separador), 

separar uma significativa fração de gás é considerado de alta contração. Por outro lado, 

quando o volume de óleo recuperado não difere muito do volume de óleo nas condições de 

reservatório, o óleo é considerado de baixa contração devido à menor quantidade ou ausência 

das frações mais leves. Há ainda os óleos considerados normais (pouco influenciados pelo 

abaixamento da pressão do reservatório) e os óleos críticos, que ao menor abaixamento da 

pressão liberam grandes volumes de gás (ROSA et al., 2006). 
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Figura 3 - Diagrama de fases para reservatórios de óleo subsaturado e saturado 

 

Fonte: Adaptado de Rosa et al. (2006). 
 

Onde: R - reservatório de óleo subsaturado; 1 - reservatório de óleo saturado; 2 - ponto de bolha das frações 

leves do reservatório R; PR - pressão do reservatório a condições originais; TR - temperatura do reservatório a 

condições originais; PS - pressão de separação na superfície; S - condições de pressão e temperatura no separador 

(superfície); TS - temperatura de superfície; R-S - curva de comportamento dos hidrocarbonetos desde as 

condições de reservatório às do separador; C - ponto crítico. 
 

No decorrer dos anos, a capacidade de produção do reservatório reduzirá, até o ponto 

em que ele deixe de ser economicamente produtivo e seja abandonado, a menos que medidas 

para prolongar sua vida útil sejam tomadas (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003).   

 

2.3.2 Reservatórios de gás  

Quando a jazida de petróleo apresenta hidrocarbonetos em estado gasoso, diz-se que 

se trata de um reservatório ou jazida de gás. Tais reservatórios podem ser classificados como 

gás seco, gás úmido e gás retrógrado, a depender da composição da mistura dos 

hidrocarbonetos, que refletirá em seu comportamento ao ser reduzida a pressão às condições 

de reservatório e/ou após processos simples de separação em superfície (separador). 

Reservatórios de gás seco são compostos por hidrocarbonetos mais leves, não apresentando 

formação de frações de líquido economicamente viáveis. A ocorrência da separação de fluidos 

caracteriza um reservatório de gás úmido ou gás condensado, devido à condensação das 

moléculas mais pesadas de hidrocarbonetos. Essa fração líquida é conhecida como “líquido de 

gás natural” (LGN) (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003; CRAFT et al., 1991).   
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Um reservatório de gás retrógrado apresenta um comportamento peculiar, 

especialmente devido à sua temperatura localizar-se entre a temperatura crítica do fluido e a 

cricondentérmica (temperatura máxima de coexistência de duas fases que delimita o ponto de 

orvalho). Com o contínuo decaimento da pressão no interior do reservatório, o gás pode 

condensar até um limite em que o óleo condensado vaporiza novamente (ROSA et al., 2006). 

Na Figura 4, estão representados os reservatórios de óleo, gás retrógrado e gás seco em um 

diagrama de fases. 

 

Figura 4 - Diagrama de fases típico para reservatórios de óleo, gás retrógrado e gás seco 

 

Fonte: Adaptado de Rosa et al. (2006). 
 

Onde: P1T1 e PSTS - reservatórios de óleo em condições originais e de superfície (separador); P2T2, P3T3 e PsTs - 

reservatórios de gás em condições originais e de superfície; C - ponto critico. 
 

Quando, no interior do reservatório, os hidrocarbonetos encontram-se segregados em 

óleo e gás, diz-se que o reservatório é de óleo com capa (quando, em superfície, a fração 

recuperada seja, predominantemente, óleo) ou de gás (quando, em superfície, a fração 

recuperada seja, predominantemente, gás) (ROSA et al., 2006).  

 

2.4 Mecanismos de produção  

O processo de produção dos hidrocarbonetos pode ser explicado através de 

mecanismos relacionados com as características dos hidrocarbonetos e do reservatório. 

Durante a produção, a descompressão do reservatório pode provocar a expansão dos fluidos, 

contração dos poros e o deslocamento dos hidrocarbonetos por outro fluido (invasão da zona 

de óleo ou gás por água oriunda de um aquífero, por exemplo). Esse tipo de recuperação de 
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hidrocarbonetos é conhecido como recuperação primária, pois os mecanismos de produção 

levam em consideração a energia presente no reservatório (energia primária). Esses 

mecanismos podem ser classificados, segundo a predominância observada no reservatório, 

como: de gás em solução, capa de gás, influxo de água, combinado e segregação gravitacional 

(ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003; SELLEY, 1998; MATHER, 1995).    

 

2.4.1 Mecanismo de gás em solução 

Nesse caso, um reservatório de óleo, que apresente frações leves de hidrocarbonetos, 

sujeito a uma pressão acima da pressão de bolha, não permitirá a liberação de gás, a menos 

que a pressão decaia até à pressão de bolha. O processo de produção permite essa liberação de 

gás e a redução do volume dos poros, devido à redução contínua da pressão, pela conexão do 

reservatório à superfície, através de um poço (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003; 

SELLEY, 1998; MATHER, 1995).  

O gás dissolvido no óleo torna-o mais leve ao se expandir, e representa a energia de 

mobilização dos fluidos. Isso ocorre porque, com a contínua produção do óleo e gás, a energia 

do reservatório é perdida, refletindo no decréscimo da produção de fluidos, instaurando-se 

rapidamente o processo de depleção. A razão gás-óleo (RGO), a princípio, é baixa, porém 

aumenta rapidamente (as frações leves são liberadas do óleo) até um máximo (o gás passa a 

formar uma fase contínua), seguido de queda (ausência de frações leves à pressão 

considerada) (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003). A recuperação de hidrocarbonetos total 

do reservatório, por esse mecanismo, varia de 5 a 30% (JAHN et al., 2003), necessitando 

desde cedo de um método de elevação artificial; sendo usualmente utilizado o bombeio 

mecânico (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003). 

 

2.4.2 Mecanismo de capa de gás 

A capa de gás pode ocorrer em forma de camada ou bolsão de gás livre na parte 

superior de reservatórios de óleo. A capa é dita secundária quando é resultado da 

descompressão em reservatórios com pressão abaixo do ponto de bolha. Nesse mecanismo de 

produção, a pressão do reservatório se mantem praticamente constante, pois o abaixamento da 

pressão provocado pela produção é compensado pela expansão do gás da capa em contato 

com o óleo (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003; MATHER, 1995). Os poços se mantêm 

surgentes por mais tempo, com uma queda de pressão demorada e gradual, refletindo na baixa 

razão gás-óleo, que se eleva quando o gás da capa entra em contato com os poços produtores, 

pelo abaixamento do contato gás-óleo ao nível da área canhoneada (ROSA et al., 2006;  
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JAHN et al., 2003). A recuperação total de óleo original varia de 20 a 60%, dependendo do 

tamanho da capa, zona e características do óleo (JAHN et al., 2003). 

 

2.4.3 Mecanismo de influxo de água 

Diferente dos gases, a água pode ser considerada incompressível. Aassim, como a 

velocidade de produção dos hidrocarbonetos é bem maior que a de descompressão dos poros, 

o aquífero subjacente deve ter um volume consideravelmente superior ao ocupado pela zona 

de hidrocarboneto (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003; MATHER, 1995; CRAFT et al., 

1991). Esse é considerado o mais eficiente dos mecanismos, com uma recuperação total de 

óleo que varia de 30 a 60% (JAHN et al., 2003), mantendo a pressão do reservatório elevada 

e, relativamente, uma baixa razão gás-óleo (RGO). Essa recuperação pode chegar a 80% 

(SPEIGHT, 2011; MATHER, 1995), trazendo como inconvenientes os elevados volumes de 

água devido ao soerguimento do contato óleo-água (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003; 

MATHER, 1995).     

 

2.4.4 Mecanismo combinado 

O mecanismo combinado ocorre quando, em um reservatório, mais de um mecanismo 

contribui para a produção primária dos fluidos. Reservatórios de óleo, por exemplo, com o 

tempo, podem apresentar gás dissolvido em solução devido à queda contínua de pressão com 

a produção dos fluidos. Outro exemplo pode ser representado por um reservatório de óleo 

produzindo em função dos mecanismos de capa de gás e aquífero subjacente, 

simultaneamente (ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003; MATHER, 1995).  

 

2.4.5 Mecanismo de segregação gravitacional 

Como gás, óleo e água são fluidos com valores de densidade discrepantes, quando no 

reservatório, tais fluidos podem ser sujeitos à separação. Em condições originais, os 

reservatórios apresentam uma pressão elevada. Dependendo das características dos 

hidrocarbonetos presentes, a segregação gravitacional pode não ocorrer. Porém, com a 

produção, a pressão pode decair continuamente a ponto de favorecer essa segregação. Os 

gases liberados do óleo com a descompressão do reservatório, provocada pela produção, 

podem favorer a formação de uma capa de gás secundária (SPEIGHT, 2011; ROSA et al., 

2006; MATHER, 1995). 

No caso da presença de aquífero subjacente, a segregação gravitacional reduz a 

possibilidade de formação de fingers, devido ao deslocamento do aquífero ocorrer em 
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conjunto e de forma gradual, com a invasão da camada de óleo por água sendo função da 

produção de fluidos e da descompressão dos poros da rocha. A formação de cones de gás ou 

água pode ocorrer no caso do contato gás-óleo ou água-óleo alcançar limites máximos de 

proximidade à zona canhoneada (ROSA et al., 2006). 

 

2.5 Métodos de recuperação  

Os métodos de recuperação de petróleo podem ser classificados em recuperação 

primária e secundária (convencional e especial), concordando com a nomenclatura atual, que 

engloba os métodos convencionais e os considerados avançados em um mesmo grupo, 

denominado Improved Oil Recovery (IOR) - recuperação melhorada de petróleo. Os métodos 

especiais são os anteriormente denominados Enhanced Oil Recorevy (EOR) - recuperação 

avançada de petróleo (KHAN e ISLAM, 2007; ROSA et al., 2006).  

 

2.5.1 Recuperação primária  

Na recuperação primária é levado em consideração a energia oriunda no próprio 

reservatório. Essa energia está associada aos mecanismos de produção já citados. Em média, 

as recuperações primárias (mecanismos de recuperação naturais) variam de 15 a 30%. Quando 

a pressão do reservatório é insuficiente para que os fluidos sejam elevados naturalmente, 

através de poços surgentes, podem ser realizadas intervenções, a nível de poço, como a 

elevação artificial e a estimulação de poços, a depender das características do reservatório e 

dos fluidos. Os métodos mais utilizados são os de elevação por bombeamento (SPEIGHT, 

2011; GURGEL et al., 2008; ROSA et al., 2006; CRAFT et al., 1991; LATIL et al., 1980).  

 

2.5.2 Métodos convencionais  

Os métodos convencionais se baseiam no fornecimento de energia ao sistema pela 

injeção de um fluido (água ou gás) capaz de deslocar o hidrocarboneto, em direção aos poços 

produtores, ocupando seu volume poroso. Trata-se de um processo físico (não miscível) de 

substituição mecânica de um fluido por outro, auxiliando na manutenção da pressão do 

reservatório (SPEIGHT, 2011; ROSA et al., 2006; CRAFT et al., 1991). 

A água de injeção pode ser oriunda de várias fontes, desde que seja convenientemente 

tratada. Ela é conduzida ao reservatório através de poços injetores, por meio de bombas. No 

caso do gás natural, faz-se necessário o uso de compressores para controle da pressão e 

vazões dependentes da demanda de gás (ROSA et al., 2006).  
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A injeção dos fluidos pode ser na base (injeção de água), no topo (injeção de gás) ou 

em malha - com poços injetores e produtores localizados segundo o projeto de injeção, que 

considera a extensão, espessura, forma, homogeneidade e/ou inclinações do reservatório, tipo 

e condições de fluxo dos fluidos (ROSA et al., 2006; CRAFT et al., 1991).  

A recuperação do óleo residual (remanescente à recuperação primária) através de 

métodos convencionais pode chegar a 30%, especialmente devido às características entre os 

fluidos deslocante e deslocado (ex.: densidade, viscosidade), associadas às características do 

reservatório (ex.: porosidade, permeabilidade, capilaridade, fraturas). Por exemplo, é comum 

a formação de fingers (caminhos preferenciais) de água através do óleo atingindo os poços 

produtores. A formação de caminhos preferenciais reduz a capacidade de varrido do 

reservatório pelos fluidos injetados, fazendo-se necessário a implementação de manobras e/ou 

métodos avançados que os minimize (GURGEL et al., 2008; ROSA et al., 2006).  

 

2.5.3 Métodos especiais  

Enquanto na recuperação primária os fluidos fluem naturalmente através de 

mecanismos naturais, e na recuperação convencional os hidrocarbonetos são deslocados 

mecanicamente; na recuperação especial há interação entre os fluidos do reservatório e o 

fluido injetado, sendo um processo parcialmente mecânico e miscível. A contribuição dos 

métodos especiais se baseia em três vertentes: eficiência de varrido do reservatório pelo fluido 

injetado; fator contato do volume de fluido injetado em relação ao volume total varrido do 

reservatório; e eficiência de deslocamento de óleo. Na Figura 5, é apresentado um esquema 

que resume os métodos especiais de recuperação mais utilizados, os quais podem ser 

enquadrados em quatro grupos: térmicos, gasosos, químicos e outros (SPEIGHT, 2011; 

KHAN e ISLAM, 2007; ROSA et al., 2006; GURGEL et al., 2008; CRAFT et al., 1991; 

LATIL et al., 1980).  

 

2.5.3.1 Métodos térmicos 

São utilizados em reservatórios de óleo com elevada viscosidade. Ao ser aquecido, a 

viscosidade do óleo é reduzida, facilitando sua recuperação. Tais métodos podem ser 

classificados entre os cujo aquecimento origina-se na superfície (injeção de vapor, água 

quente) ou no reservatório (combustão in situ). O método térmico a ser utilizado dependerá 

especialmente da viscosidade do óleo, profundidade, acessibilidade, estrutura e grau de 

homogeneidade do reservatório, e condições mecânicas do poço (SPEIGHT, 2011; ROSA et 

al., 2006; KHAN e ISLAM, 2007; JAHN et al., 2003; LATIL et al., 1980). 
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Figura 5 - Métodos de recuperação avançada de petróleo 

 
 

Fonte: Adaptado de Rosa et al. (2006) e Gurgel et al. (2008). 

Onde: GLP - Gás liquefeito de petróleo; ASP - do inglês, Alkaline-Surfactant-Polymer, Álcali-tensoativo-polímero; RPM - do inglês, Relative Permeability Modifiers, 

Modificadores de permeabilidade relativa; SAGD - do inglês, Steam Assisted Gravity Drained, Drenagem gravitacional assistida por vapor; Bright water - Água inteligente; 

MEOR - do inglês, Microbial Enhanced Oil Recovery, Recuperação avançada de óleo por microrganismos; THAI - Toe to Heel Air Injection, trata-se da injeção de ar em 

poço vertical e produção por poço horizontal.  
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2.5.3.2 Métodos gasosos 

Trata-se de métodos miscíveis ou parcialmente miscíveis que objetivam reduzir as 

tensões interfaciais entre os gases injetados (CO2, N2, gás natural) e o óleo do reservatório. 

Dependendo da técnica utilizada, podem ser empregadas injeções de outros fluidos 

concomitantemente (ex.: água). Esses métodos são sensíveis a parâmetros termodinâmicos 

(pressão, temperatura, composição de fase) e físicos, como gravidade, mobilidade, etc. 

Inconvenientes potenciais a esses métodos são a corrosão em poços e tubulações, oxidação do 

óleo, riscos de explosão, dentre outros (SPEIGHT, 2011; GURGEL et al., 2008; KHAN e 

ISLAM, 2007; ROSA et al., 2006; CRAFT et al., 1991; LATIL et al., 1980).   

 

2.5.3.3 Métodos químicos 

São métodos miscíveis ou parcialmente miscíveis caracterizados pela possibilidade de 

interação química entre o fluido injetado e os fluidos presentes no reservatório, objetivando 

(SPEIGHT, 2011; ROSA et al., 2006; CURBELO, 2006; KHAN e ISLAM, 2007; GURGEL 

et al., 2008): 

 A redução das tensões interfaciais entre os fluidos pelo uso de substâncias 

tensoativas, como soluções de tensoativos, microemulsões e nanoemulsões; 

 A redução da viscosidade do óleo, pelo contato do óleo no reservatório  com 

microemulsões, nanoemulsões e soluções alcalinas injetadas; 

 Correção da viscosidade do fluido injetado, como a utilização de soluções 

poliméricas e microemulsões, contribuindo para a melhora no varrido; 

 Reações in situ, como o uso de soluções alcalinas, que reagem com ácidos 

graxos presentes no óleo, produzindo substâncias tensoativas; ou o uso de 

soluções ácidas, que reagem com rochas carbonáticas, por exemplo, alterando 

propriedades petrofísicas como a permeabilidade, mobilidade, dentre outras.  

 

O termo “Outros” é dado aos métodos que não se enquadram à classificação como 

térmicos, gasosos e químicos; seja por serem métodos únicos ou com pouca variação. 

Contudo, dependendo do autor, outras classificações podem ser consideradas, embora a mais 

usual seja a comentada (ROSA et al., 2006; CURBELO, 2006).  

Na prática, não há necessidade de redução drástica da produção para que outro método 

de recuperação seja implementado. A escolha do momento e método aplicado dependerá de 

estudos que envolvem as características dos fluidos, especificações do reservatório como 

profundidade, acessibilidade, estrutura, grau de homogeneidade e propriedades petrofísicas, e 
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interesses econômicos (SPEIGHT, 2011; ROSA et al., 2006; JAHN et al., 2003;            

LATIL et al., 1980). 

 

2.6 Tensoativos  

 

Os tensoativos são moléculas capazes de interagir simultaneamente com substâncias 

de natureza química diferente (ex.: água e óleo), por se localizarem na interface, entre ambas. 

Isso ocorre porque a molécula de tensoativo apresenta-se diferentemente polarizada. Uma 

parte tem afinidade por substâncias polares (hidrofílica - região da “cabeça”) e a outra, por 

apolares (hidrofóbica - região da “cauda”), caracterizando-a como anfifílica (FIGURA 6). 

Exemplos de sistemas com tensoativos são as microemulsões e nanoemulsões (CASTRO 

DANTAS et al., 2014; SOUZA, 2013; DALTIN, 2011; TADROS, 2005; VALE, 2009).  

 

Figura 6 - Molécula típica de tensoativo 

 

Fonte: Autor. 

 

2.6.1 Classificação dos tensoativos 

Devido à variedade de substâncias tensoativas, faz-se necessário classificá-las. Essa 

classificação também é variada, a qual está geralmente relacionada às suas características 

estruturais e função. A seguir, é dado ênfase à classificação quanto ao grupo polar e apolar, 

quanto à estrutura e quanto ao BHL.  

 

2.6.1.1 Quanto ao grupo polar 

Os tensoativos podem ser classificados como iônicos e não iônicos. Os iônicos, por 

sua vez, são discriminados em aniônicos, catiônicos, anfóteros e zwitteriônicos. No Quadro 2, 

são apresentadas as principais características e exemplos dos tensoativos mais comuns 

(DALTIN, 2011; TADROS, 2005; SALAGER, 2002; GUERTETING In: BROZE, 1999). 

Outros tensoativos que se enquadram nessa categoria são os organosiliconados, poliméricos e 

de origem natural - tensoativos “verdes” (DALTIN, 2011). 
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Quadro 2 - Classificação dos tensoativos quanto ao grupo polar 

Classificação Características 

Aniônicos 

Apresentam carga negativa quando dissolvidos em água; sendo 

influenciados por eletrólitos e pH extremo; além de serem sensíveis a água 

dura (elevadas concentrações de cálcio e magnésio). Geralmente, são 

incompatíveis com tensoativos catiônicos; sendo que os sulfonados dessa 

categoria são mais sensíveis a meio ácido. 

Catiônicos 

Apresentam carga positiva quando dissolvidos em água; e se assemelham 

aos aniônicos quanto à presença de eletrólitos, pH extremo e água dura. 

Porém, apresentam elevada aderência a superfícies sólidas; sendo, 

geralmente, incompatíveis com tensoativos aniônicos. 

Não-iônicos 

Não se dissociam em água; contudo, associam-se bem a outros tensoativos. 

A carga é oriunda das ligações polares presentes na molécula. Embora não 

sejam sensíveis a eletrólitos, o são à temperatura, reduzindo a solubilidade 

com o seu aumento. 

Anfóteros e 

zwitteriônicos 

Apresentam duplo caráter iônico: aniônico em meio básico e catiônico em 

meio ácido. O termo zwitteriônico é dado aos tensoativos que apresentam, 

em sua estrutura, grupos polares positivo e negativo, simultaneamente.   

Fonte: Soares (2012), Daltin (2011), Myers (2006), Tadros (2005) e Holmberg et al. (2002). 

 

2.6.1.2 Quanto ao grupo apolar 

A parte apolar dos tensoativos é geralmente composta por cadeias hidrocarbônicas 

cujas fontes para obtenção podem ser naturais (óleos e gorduras) ou subprodutos da indústria 

do petróleo, com número de átomos de carbono variando de 8 a 20. As principais matérias-

primas dos grupos apolares ou hidrofóbicos são: ácidos graxos naturais, parafinas, olefinas, 

alquilbenzenos, álcoois, alquilfenóis, polipropilenoglicóis, dentre outros, como 

fluorocarbonos e silicones (DALTIN, 2011). 

 

2.6.1.3 Quanto à estrutura  

Os tensoativos podem ser classificados quanto à estrutura como monocatenários, 

bicatenários, multicatenários, geminados, bolaformes com cadeias simples e dupla, 

assimétricos, poliméricos e polimerizáveis. Algumas dessas estruturas são apresentadas no 

Quadro 3 (RAZAFINDRALAMBO et al. In: NAWAZ, 2012; EASTOE In: GROSGOVE, 

2010; VALE, 2009).   
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Quadro 3 - Classificação dos tensoativos quanto à estrutura 

Classificação Características Exemplos 

Monocatenário 1 cabeça ligada a 1 cauda 

 

Bicatenário 
1 cabeça ligada a 2 

caudas 
 

Geminado 

2 tensoativos interligados 

pelas cabeças por um 

espaçador 

hidrocarbônico 

 

Bolaforme com 

cadeia simples 

2 cabeças nas 

extremidades de uma 

mesma cauda 

 

Polimérico 

Polímero com 

propriedades de 

superfície ativa 

 

 
 

Polimerizável  

Tensoativo sujeito à 

homopolimerização ou 

copolimerização com 

outros componentes do 

sistema 
 

Fonte: Razafindralambo et al. In: Nawaz (2012); Eastoe In: Grosgove (2010). 
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2.6.1.4   Quanto ao balanço hidrófilo-lipófilo 

A classificação dos tensoativos quanto ao balanço hidrófilo-lipófilo (BHL) surgiu do 

interesse em identificar as contribuições de ambas as partes da molécula (polar e apolar), 

associando um valor às características ideais para cada aplicação. Trata-se de uma escala 

arbitrária, de 0 a 20, que define a afinidade do tensoativo a óleo (baixo BHL) ou a água (alto 

BHL). O primeiro estudo foi publicado por Griffin (1954), embora desde 1948 essa relação 

viesse sendo aplicada (PASQUALI et al., 2008). 

Uma generalização dessa classificação foi proposta por Davies (1957), considerando a 

aditividade aos grupos de contribuição (hidrófilo e lipófilo). Desde então, várias pesquisas 

têm sido realizadas com o intuito de aprimorar cálculos e conceitos quanto ao comportamento 

dos tensoativos, em virtude da gama de tensoativos descobertos e da complexidade envolvida 

(VALE, 2009; PASQUALI et al., 2008; GUO et al., 2006; TADROS, 2005). Na Tabela 2, são 

apresentados alguns valores de BHL associados à aplicação de tensoativos na indústria. 

 

Tabela 2 - BHL de tensoativos e suas aplicações industriais 

 

Fonte: Adaptado de Vale (2009) e Tadros (2005). 

 

Além das aplicações discriminadas na Tabela 2, os tensoativos também podem ser 

classificados como: amaciantes, antiestáticos, desengraxantes, dispersantes, emolientes, 

emulgadores, espalhantes, lubrificantes, penetrantes, surfactantes, umectantes (CURBELO, 

2006). Também podem ser utilizados como bactericidas (SALAGER, 2002; GUERTETING 

In: BROZE, 1999), na remoção de cor em efluentes têxteis (BELTRAME, 2006), 

dessulfurização do gás natural (LOPES, 2003), extração de metais (DANTAS et al., 2001; 

2003) e semi-metais (MENESES, 2011).  

 

2.6.2 Solubilidade dos tensoativos e processo de micelização  

Quando em solução, aquosa ou oleosa, em contato com o ar, os tensoativos tendem a 

se localizar na superfície, com as caudas voltadas para a parte mais hidrofóbica. Com o 

Aplicação industrial BHL

Antiespumante 1,5 - 3,0

Emulsionantes água-óleo 3,0 - 6,0

Espumantes 7,0 - 9,0

Emulsionantes óleo-água 8,0 - 18,0

Detergentes 13,0 - 15,0

Solubulizantes 15,0 - 20,0
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aumento da concentração no meio, ocorre a saturação da superfície, forçando as moléculas a 

adentrarem na solução. As moléculas de tensoativos, no interior da solução, tendem a se 

arranjarem, formando estruturas bem definidas, orientadas de acordo com a natureza do 

solvente e sua concentração (DALTIN, 2011; SOUZA, 2013; SOARES, 2012; 

WANDERLEY NETO, 2009; HOLMBERG et al., 2002).  

A concentração na qual os tensoativos em solução deixam de coexistir como 

monômeros, passando a agruparem-se na forma de micelas, é denominada concentração 

micelar crítica (c.m.c.). Em soluções aquosas, ocorre a formação espontânea de micelas 

diretas, em que as cabeças dos tensoativos ficam voltadas para a água e as caudas para o 

interior da micela. O oposto é observado em soluções oleosas, e as micelas são consideradas 

inversas (DALTIN, 2011; SOUZA, 2013; SOARES, 2012; WANDERLEY NETO, 2009; 

HOLMBERG et al., 2002). Tais estruturas estão representadas na Figura 7.  

 

Figura 7 - Representação de micelas direta (a) e inversa (b) 

 
 

(a) 
 

(b) 
 

Fonte: Autor. 

 

Por ser um processo físico-químico bem definido, que altera as propriedades da 

solução, a c.m.c. de tensoativos e suas misturas pode ser determinada experimentalmente. 

Dentre as técnicas mais comuns de determinação, destacam-se a tensão superficial e 

interfacial, a condutividade elétrica, o pH, dentre outras. A c.m.c. corresponde ao ponto no 

qual é verificada uma mudança brusca de comportamento da curva da concentração de 

tensoativos em relação à técnica avaliada, como pode ser visualizado na Figura 8 (MYERS, 

2006; HOLMBERG et al., 2002; PATIST In: HOLMBERG, 2002).  

Com o aumento da concentração de tensoativos, novas estruturas podem ser formadas, 

objetivando a estabilização do sistema como um todo, através de um equilíbrio dinâmico, 

minimizando interações desfavoráveis. Dentre os fatores que influenciam a solubilização dos 

tensoativos e, consequentemente, o processo de micelização, podem ser citados: o tipo e 

concentração de tensoativos, a temperatura, o pH e a presença de eletrólitos na fase dispersa 
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(WANDERLEY NETO, 2009; MYERS, 2006; HOLMBERG et al., 2002; PATIST              

In: HOLMBERG, 2002). 

 

Figura 8 - Técnicas de determinação da c.m.c. 

 

 

Fonte: Adaptado de Patist In: Holmberg (2002). 

 

 Um dos primeiros registros do uso de soluções de tensoativos na recuperação de óleo 

data de 1920. O resultado não satisfatório foi justificado posteriormente pela necessidade de 

concentrações de tensoativos suficientes para reduzir a tensão interfacial entre os fluidos, 

injetado e presentes no reservatório, entre 0,01 dina cm
-1

 e 0,001 dina cm
-1

, precedido pela 

injeção de salmoura (LATIL et al., 1980). Atualmente, o domínio e variedade de substâncias 

tensoativas têm mostrado sua eficiência nos variados ramos da indústria, inclusive na 

indústria de petróleo.   
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2.7 Emulsões  

 

As emulsões são consideradas sistemas heterogêneos, termodinamicamente instáveis, 

com gotículas dispersas de água-em-óleo (A/O), óleo-em-água (O/A), água-em-óleo-em-água 

(A/O/A) ou óleo-em-água-em-óleo (O/A/O) com diâmetro entre 1 m e 10m, elevada 

polidispersão e aspecto opaco (DAMASCENO et al., 2011; ABISMAÏL et al., 1999). 

Uma emulsão é considerada estável quando suas gotículas dispersas não coalescem em 

função do tempo ou quando sujeitas à centrifugação. Os principais mecanismos envolvidos 

são a repulsão eletrostática, a repulsão estérica, o efeito Marangoni-Gibbs e a estabilização da 

película interfacial. A desestabilização da emulsão ocorre da seguinte forma: as gotículas 

dispersas na fase contínua se aproximam a ponto de tocarem uma à outra, provocando uma 

deformação na interface, estreitando-a, até uma espessura crítica, abaixo da qual ocorre seu 

rompimento e consequente coalescência das gotículas (SULLIVAN e KILPATRICK, 2002).  

 

2.8 Microemulsões  

 

As microemulsões são reconhecidas como sistemas homogêneos, termodinamicamente 

estáveis, transparentes, com área superficial de contato elevada, baixa tensão interfacial, 

elevada capacidade de solubilização mútua de componentes, permitindo o arranjo espontâneo 

dos agregados micelares (BERA et al., 2014; FRYD e MASON, 2012). O tamanho de suas 

gotículas dispersas pode chegar a 200 nm (KOROLEVA e YURTOV, 2012).  

 

2.8.1 Classificação Winsor  

Embora a expressão microemulsão tenha sido aceita pela comunidade científica 

apenas em 1959, com os trabalhos de Schulman et al., os primeiros registros científicos datam 

de 1943, por Hoar e Schulman, sendo, a princípio, denominadas “soluções coloidais” 

(BASHEER et al., 2013; DAMASCENO et al., 2011; FRIBERG e AIKENS In: FANUN, 

2009). Contudo, objetivando estudar esses sistemas, Winsor propôs, em 1948, uma 

classificação.  

A classificação de Winsor é baseada no equilíbrio das fases geradas pela variação das 

quantidades de tensoativo, óleo e água, separadas em função da densidade, em fases 

correspondentes à microemulsão e à água e/ou óleo em excesso. Denominou os sistemas 

como Winsor I, Winsor II, Winsor III e WIV. Na Figura 9 há uma representação genérica dos 

sistemas conhecidos atualmente.  
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Figura 9 - Classificação de Winsor 

 

Fonte: Autor. 

Onde: O - fase óleo; A - fase aquosa; M - microemulsão; M + S - microemulsão mais sólido; WI - Winsor I;        

WII - Winsor II; WIII - Winsor III; WIV - Winsor IV; WIV+S - Winsor IV+S.   

 

2.8.2 Estruturas em sistemas com tensoativos  

O estudo do comportamento desses sistemas passou a ser representado através de 

diagramas, por exemplo, ternários, quaternários ou pseudoternários. Os possíveis arranjos 

estruturais formados pela interação entre as moléculas de tensoativos (T), fase aquosa (Fa) e 

fase óleo (Fo), num diagrama ternário genérico, são apresentados na Figura 10. 

 

Figura 10 - Possíveis estruturas obtidas em um diagrama ternário 

 

Fonte: Adaptado de Pashley e Karaman (2004). 
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2.8.3 Fatores que influenciam na formação e estabilidade da microemulsão    

As microemulsões têm como principal característica de formação a espontaneidade. 

Não apenas a presença de tensoativo, mas seu tipo, estrutura e concentração são fatores 

decisivos à formação da microemulsão, pela sua localização na interface entre as fases aquosa 

e oleosa, baixando a tensão interfacial a valores próximos a zero (BASHEER et al., 2013).  

O abaixamento da tensão interfacial (< 10
-3

 dina cm
-1

) é provocado pela adsorção dos 

tensoativo na área interfacial entre os fluidos, a princípio imiscíveis, provocando uma pressão 

bidimensional e, consequentemente, a redução da tensão, segundo a Equação 8 

(DAMASCENO et al., 2011; HO et al., 1996). 

 

              (8) 

 

Em que i representa a tensão interfacial;         corresponde à tensão interfacial do 

óleo em água após o potencial químico do tensoativo em cada fase ser equalizado por 

partição, aumentando a área interfacial pelo aumento da pressão bidimensional (), resultando 

no abaixamento da tensão interfacial. Esse comportamento explica o fato de tensoativos muito 

hidrofóbicos não favorecerem a formação de microemulsões (DAMASCENO et al., 2011; 

HO et al., 1996). 

Outros fatores que contribuem para sua formação e estabilidade são a razão 

tensoativo-cotensoativo, o comprimento da cadeia do cotensoativo (quando presente), o tipo 

de fase óleo e fase aquosa, a presença de sal e sua concentração, e a temperatura (BASHEER 

et al., 2013). 

Quanto maior o percentual de água na microemulsão, maior a probabilidade das 

estruturas formadas serem micelas óleo em água (O/A). O aumento da salinidade favorece a 

formação de estruturas reversas (A/O). Também é possível o aparecimento de mais fases de 

Winsor em diagramas pseudoternários com o aumento da salinidade (BERA e MANDAL, 

2015). Isso acontece pela diminuição da afinidade do tensoativo pela fase aquosa (DANTAS 

et al., 2003). 

O aumento da temperatura favorece a separação da fase óleo, diminuindo a região de 

WIV e aumentando a região de WI; ou favorecendo o aparecimento de WIII. O tamanho da 

cadeia do cotensoativo também influencia. Uma cadeia menor (comparando pentanol e 

decanol, por exemplo) favorece o aumento da hidrofobicidade do sistema, pela 

desestabilização de cristais líquidos lamelares no pico do diagrama (FRIBERG e AIKENS  

In: FANUN, 2009).  
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Em diagramas pseudoternários, há predomínio da região de microemulsão com o 

aumento da razão C/T (cotensoativo/tensoativo), pelo favorecimento da solubilização do 

tensoativo pelo cotensoativo; porém, até um determinado limite. Em relação à fase oleosa, 

quanto maior a cadeia hidrocarbônica, menor a região de WIV. Isso ocorre devido ao aumento 

da hidrofobicidade do sistema, favorecendo a região de WI (FRIBERG e AIKENS               

In: FANUN, 2009).  

Estudos têm comprovando a importância das microemulsões através de sua 

aplicabilidade em vários processos físico-químicos e industriais. Por exemplo, os que 

envolvem a recuperação de petróleo, combustíveis, lubrificantes, óleos de corte, inibidores de 

corrosão, revestimentos e acabamentos têxteis, detergentes, cosméticos, agroquímicos, 

alimentos, fármacos, remediação e desintoxicação ambiental, sínteses microporosas, 

aplicações analíticas, membranas líquidas, biotecnologia, reações químicas e sensores 

químicos (PAUL e MOULIK, 2001). 

Na recuperação avançada de petróleo, as microemulsões têm sido comprovadas 

cientificamente como ferramenta eficiente (BERA e MANDAL, 2015; BERA et al., 2014; 

SOARES, 2012; SANTANNA et al., 2009; NAZAR et al., 2011), pela redução da tensão 

interfacial entre a salmoura e o óleo, e a adsorção dos tensoativos à rocha reservatório 

(SANTANNA et al., 2009).  

Exemplos de estudos utilizando microemulsões para a extração de óleo residual, 

remanecente à recuperação convencional, são os realizados por Deus (2015) e por          

Soares (2012), os quais obtiveram 76,36% a 86,90% e 66,30% a 76,91% de extração de óleo 

residual, respectivamente.        

 

2.9 Nanoemulsões  

 

As nanoemulsões são sistemas geralmente compostos por tensoativos, fase aquosa e 

fase oleosa, apresentando gotículas dispersas de água-em-óleo (A/O) ou óleo-em-água (O/A) 

em tamanho nanométrico. Esses sistemas podem variar de acordo com a composição, método 

de preparo, tamanho das gotículas dispersas, aspecto, tipo de fase contínua ou dispersa, 

características e aplicações, intrínsecas a cada sistema. Até o conceito e nomenclatura têm 

variado de acordo com a corrente científica dos autores. Miniemulsões, emulsões finamente 

dissolvidas, submicroemulsões, dentre outros, podem ser considerados sinônimos das 

nanoemulsões. Dentre os conceitos apresentados, as nanoemulsões seriam sistemas cujas 

gotículas dispersas se encontram em escala nanométrica, apresentam estabilidade cinética e 
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aspecto transparente a translúcido. Para Fryd e Mason (2012) as nanoemulsões são sistemas 

metaestáveis, com gotículas dispersas inferiores a 100 nm e produzidas por diversos métodos. 

Koroleva e Yurtov (2012) enfatizam como sendo correto afirmar que as nanoemulsões 

apresentam gotículas dispersas com tamanho inferior a 100 nm, embora comentem que na 

literatura mundial valores superiores sejam considerados.  

Solans et al. (2005) as descrevem como sistemas instáveis, que não se formam 

espontaneamente, e cujo tamanho das gotículas geralmente está na faixa de 20 a 200 nm. Por 

outro lado, Bouchemal et al. (2004) realizaram um estudo no qual preferiram definir as 

nanoemulsões como cineticamente estáveis, com tamanho variando entre 100 e 600 nm. 

Jaiswal et al. (2015) consideraram o tamanho das gotículas variando de 10 nm a 1000 nm.  

A despeito dessas peculiaridades, pesquisas vêm sendo realizadas nos mais variados 

ramos da ciência e tecnologia, com aplicações na farmácia, cosméticos, cerâmica, medicina, 

petróleo, química, física, etc., impulsionados pelo advento da nanotecnologia. Dentre suas 

principais vantagens, destaca-se a maior superfície de contato devido ao tamanho das 

gotículas dispersas, associado à menor quantidade de matéria ativa. 

 

2.9.1 Comparação entre microemulsões e nanoemulsões    

Ao comparar as microemulsões e as nanoemulsões, essas últimas vêm demonstrando 

uma aplicabilidade justificada por vantagens peculiares. A principal diferença se refere à 

estabilidade dos sistemas. As microemulsões são reconhecidamente sistemas estáveis, 

enquanto as nanoemulsões podem ser consideradas sistemas instáveis, metaestáveis ou 

cineticamente estáveis.  

Embora muitas propriedades observadas em nanoemulsões se assemelhem às 

microemulsões, a utilização de um ou outro sistema estará vinculada à composição e 

eficiência, segundo a aplicação. Dentre os estudos que abordam essa questão, geralmente o 

que influencia as propriedades são: a composição do sistema, o método de preparo, o 

tamanho/volume das gotículas e a distribuição de tamanho dessas gotículas no sistema 

(FRYD e MASON, 2012; MASON et al., 2006).  

A instabilidade das nanoemulsões é governada pelo princípio do envelhecimento ou 

maturação de Ostwald, também conhecido como difusão molecular. Esse mecanismo surge da 

polidispersão das gotículas em uma emulsão e da diferença de solubilidade e/ou dos 

potenciais químicos entre gotículas pequenas e grandes (KOURNIATIS et al., 2010; 

SOLANS et al., 2005; TADROS et al., 2004).  
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Devido ao mecanismo de formação e preparo, não é aconselhável o estudo dos 

sistemas nanoemulsionados em diagramas de equilíbrio de fases, como é observado para as 

microemulsões, constituindo-se sistemas fisicamente diferentes (FRYD e MASON, 2012; 

MASON et al., 2006).  

Nas nanoemulsões, a repulsão entre as gotículas, provocada pela presença de 

tensoativos na interface gotícula-fase contínua, associado à baixa concentração de matéria 

ativa, é fortemente influenciada pela ação da gravidade, conferindo certa estabilidade, 

considerada metaestável. Nas microemulsões, o equilíbrio resulta das interações moleculares 

dos componentes. A solubilização, formação e rearranjo dinâmico das estruturas resultam do 

potencial químico dos componentes e temperatura, conferindo um equilíbrio termodinâmico, 

que supera a ação da gravidade (FRYD e MASON, 2012; MASON et al., 2006).    

 

2.9.2 Métodos de produção de nanoemulsões 

As nanoemulsões podem ser produzidas por métodos de emulsificação a alta energia, a 

baixa energia e pela combinação de ambos. Os métodos de emulsificação a alta energia, 

também conhecidos como métodos de dispersão, geralmente fazem uso de agitação a alto 

cisalhamento, homogeneizadores de alta pressão, geradores de ultrassom (KOROLEVA e 

YURTOV, 2012; SOLANS et al., 2005). Outros métodos a alta energia são os que utilizam 

microfluidizadores e membranas (KOROLEVA e YURTOV, 2012).  

Dentre os métodos classificados como de baixa energia de emulsificação, podem ser 

citados: a difusão de solvente; a temperatura de inversão de fase  método PIT; o ponto de 

inversão de emulsão  Emulsion Inversion Point (EIP); a emulsificação espontânea (FRYD e 

MASON, 2012; KOROLEVA e YURTOV, 2012; ANTON et al., 2008, ANTON et al., 2007; 

SOLANS et al., 2005); e a diluição de microemulsão (SOUSA, 2015; SOUZA, 2013).  

A combinação dos métodos se refere ao uso da emulsificação a alta energia para obter 

macroemulsões que são utilizadas em etapas que conduzem à obtenção da nanoemulsão 

(FRYD e MASON, 2012; KOROLEVA e YURTOV, 2012; ANTON et al., 2008; ANTON et 

al., 2007; SOLANS et al., 2005). 

 

2.9.2.1 Métodos de produção de nanoemulsões a baixa energia 

2.9.2.1.1 Difusão de solvente 

Bouchemal et al. (2004) realizaram estudos sobre nanoemulsões, produzindo-as em 

quatro etapas: preparo da fase orgânica (óleo e tensoativo hidrofóbico em solvente miscível 
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em água); preparo da fase aquosa (água e tensoativo hidrofílico); mistura das fases orgânica e 

aquosa; extração do solvente miscível em água, por evaporação a pressão reduzida.  

 

2.9.2.1.2 Temperatura de inversão de fases 

Trata-se da modificação da afinidade de tensoativos não iônicos em função da 

temperatura, para a produção de nanoemulsões. Esse método consiste em duas etapas 

principais: mistura, à temperatura ambiente, dos componentes do sistema (ex.: água, óleo e 

tensoativo) e aquecimento gradual da mistura. À elevada temperatura, devido à total 

solubilização do tensoativo na fase óleo, as emulsões inicialmente óleo-em-água passam a ser 

água-em-óleo. Nanoemulsões também podem ser produzidas resfriando o sistema (SOLANS 

et al., 2005). Geralmente são observadas mais de uma fase em equilíbrio: fase(s) em excesso e 

microemulsão (ANTON et al., 2008; ANTON et al., 2007; SOLANS et al., 2005). 

 

2.9.2.1.3 Ponto de inversão de emulsão 

Consiste na conversão de uma microemulsão bicontínua ou cristais líquidos em 

sistemas nanoestruturados diretos ou inversos, pela diluição progressiva com água ou óleo, 

formando, respectivamente, nanoemulsões diretas ou inversas (ANTON et al., 2008; ANTON 

et al., 2007; SOLANS et al., 2005).  

 

2.9.2.1.4 Espontâneo 

Esse método consiste na adição de água a uma solução de óleo em solvente solúvel em 

água, permitindo que gotículas de óleo, relativamente estáveis, sejam produzidas sem a 

presença de tensoativos ou o fornecimento de energia mecânica (SOLANS et al., 2005; 

VITALE e KATZ, 2003).  

 

2.9.2.1.5 Diluição de microemulsão 

Souza (2013) realizou estudos referentes a esse método, produzindo nanoemulsões em 

quatro etapas: preparo da fase orgânica (óleo, tensoativo e cotensoativo); preparo da fase 

aquosa (água e agente hidrótopo); preparo da microemulsão precursora; diluição da 

microemulsão com água ou solução de polímero.  

 

2.9.3 Mecanismos envolvidos na produção das nanoemulsões    

As nanoemulsões são produzidas devido a determinados mecanismos que atuam nas 

diversas etapas, os quais são afetados principalmente pela composição do sistema e suas 
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propriedades físico-químicas. Os principais mecanismos envolvidos nesse processo são 

(LÓPEZ-MONTILLA et al., 2002): 

 Instabilidade da interface - induzida pelo gradiente de tensão superficial sobre 

a difusão de substâncias através da interface, resultando na dispersão e 

formação de gotículas individuais;  

 Rápido decréscimo na tensão interfacial até próximo a zero - promovendo a 

dispersão, acompanhado pelo aumento espontâneo na área superficial da 

interface;  

 Condensação nas áreas de supersaturação locais - resultando na emulsificação 

em si (KOROLEVA e YURTOV, 2012).  

 

2.9.4 Vantagens no uso de nanoemulsões    

Bouchemal et al. (2004) elencaram algumas vantagens do uso das nanoemulsões na 

aplicação a fármacos e cosméticos. Tais vantagens podem ser extendidas a outras áreas, 

inclusive na indústria do petróleo, especialmente em relação a:  

 Eficiência a baixas concentrações de matéria ativa (inferior a 10%);  

 Tamanho nanométrico das gotículas dispersas, associado a baixas tensões 

superficial e interfacial das nanoemulsões, permitindo interações entre matérias 

e substâncias, melhorando a absorção, adsorção, incorporação e/ou deposição; 

 Fluidez dos sistemas O/A, podendo incorporar agentes espessantes;  

 Liberação gradativa de substâncias ativas para interação entre diferentes meios; 

 Possibilidade de formação de fases líquidas cristalinas lamelares ao redor das 

gotículas, a depender da composição e concentração dos sistemas;  

 Uso em síntese de nanocápsulas e nanoesferas pelos métodos de 

nanoprecipitação e policondensação interfacial combinada com emulsificação 

espontânea. 

 

2.10 Polímeros na recuperação avançada de petróleo  
 

Os polímeros são moléculas geralmente orgânicas, que possuem um monômero que se 

repete formando cadeias interligadas, tendendo à cristalização, quanto mais regular for a 

cadeia polimérica. Normalmente, são utilizados como incremento à viscosidade de soluções, 

especialmente devido à sua elevada massa molecular. Embora seus efeitos mais pronunciados 

digam respeito a mudanças físicas, os polímeros também podem contribuir quimicamente. 
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Dentre outras particularidades, geralmente são incolores a transparentes, apresentam baixa 

densidade, baixa coesão, suscetibilidade à degradação oxidativa, alta resistência elétrica e 

resistência dielétrica, podendo apresentar cadeia linear ou em rede contínua, com variedade 

estrutural e funcional (SHAW, 2012).  

Dentre os polímeros mais utilizados em recuperação avançada de petróleo, destacam-

se: a poliacrilamida, a poliacrilamida parcialmente hidrolisada e a goma xantana. Devido às 

suas propriedades viscoelásticas, os polímeros melhoram as propriedades reológicas do fluido 

deslocante, proporcionando uma varredura microscópica do reservatório, e consequente 

aumento nas eficiências de deslocamento e varrido do hidrocarboneto (WEVER et al., 2011). 

Com o intuito de melhorar suas propriedades e variar a aplicação, uma gama de 

polímeros têm sido produzidos e disponibilizados comercialmente, como resultado de estudos 

detalhados, variando a estrutura, a largura, o comprimento, a rigidez da cadeia polimérica, 

suas interações e as interações secundárias entre as cadeias vizinhas a diferentes ambientes e 

condições (SHAW, 2012). 

 

2.10.1 Poliacrilamida 

A poliacrilamida, composta pela repetição do monômero acrilamida (FIGURA 11) e 

suas variações, são a classe de polímeros mais conhecida e mais utilizada em recuperação de 

petróleo (WEVER et al., 2011).  

 

Figura 11 - Estrutura química do monômero da poliacrilamida 

 

Fonte: Wever et al. (2011). 

 

É o primeiro agente espessante utilizado em soluções aquosas, especialmente devido à 

sua elevada massa molar, que alcança valores superiores a 1,0 x 10
6
 g mol

-1
. Variações desse 

polímero têm sido propostas para melhorar suas propriedades, especialmente de resistência 

mecânica, compatibilidade salina e estabilidade térmica, com muitos casos de aumento de 

óleo recuperado registrados na literatura (WEVER et al., 2011). 
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2.10.2 Poliacrilamidas modificadas   

A poliacrilamida parcialmente hidrolisada (FIGURA 12) é um copolímero de 

poliacrilamida e ácido poliacrílico, resultante da hidrólise parcial da poliacrilamida ou por 

copolimerização de acrilato de sódio com acrilamida (MORGAN e MCCORMICK, 1990).  

 

Figura 12 - Estrutura química da poliacrilamida parcialmente hidrolisada 

 

Fonte: Wever et al. (2011). 

Onde: m  0, poliacrilamida aniônica; m = 0, poliacrilamida não iônica. 

 

Cerca de 25 a 35% do monômero é hidrolisado, com formação do sal correspondente. 

É o polímero de acrilamida mais utilizado em recuperação avançada de petróleo. É de baixo 

custo, resistente à ação bacteriana e apresenta elevada resistência mecânica, a qual é afetada 

pela temperatura elevada (WEVER et al., 2011). 

Na Figura 13 é descrita a reação de obtenção de poliacrilamidas aniônicas, pela 

copolimerização da acrilamida com ácido acrílico (SNF, 2003).  

 

Figura 13 - Reação de obtenção de poliacrilamida aniônica 

 

Fonte: SNF (2003). 

 

Poliacrilamidas catiônicas podem ser obtidas pela copolimerização de acrilamida com 

monômero acrílico clorometilado, segundo a reação expressa na Figura 14 (SNF, 2003).  

Vários fatores influenciam a viscosidade de soluções aquosas de poliacrilamidas 

modificadas, os quais, geralmente, estão interligados. No Quadro 4, é possível observar 

alguns desses fatores e sua relação com a viscosidade. 
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Figura 14 - Reação de obtenção de poliacrilamida catiônica 

 

Fonte: SNF (2003). 

Onde: se R = H: dimetilaminoetil acrilato; se R = CH3: dimetilaminoetil metacrilato 

 

Quadro 4 - Fatores presentes em soluções de poliacrilamidas modificadas e sua relação com a 

viscosidade 

Fatores Relação com a viscosidade 

Presença de eletrólitos, 

grau de hidrólise 

 Aumento da viscosidade quando comparado ao 

análogo sem carga (STOKES e EVANS, 1997); 

 Quanto maior o grau de hidrólise, maior a tendência 

à floculação (SHUPE, 1981), especialmente em 

presença de Ca
2+

 (PENG e WU, 1999); 

 Dependendo da concentração e valência dos 

eletrólitos presentes, pode ocorrer a redução ou o 

aumentado do grau de agregação das cadeias 

poliméricas (DAUTZENBERG, 1997). 

Pressão 

 Aumento da viscosidade devido à proximidade entre 

os núcleos de polímero enovelados, com a 

compressão da solução (COOK JR et al., 1992). 

Cisalhamento 
 Diminuição da viscosidade da solução a elevadas 

forças cisalhantes (MARTIN et al., 1983). 

Presença de tensoativos 

 Baixas concentrações de tensoativos promovem um 

aumento na viscosidade da solução, devido a 

interações tensoativo-polímero (XIN et al., 2008); 

 Acima da concentração micelar crítica, a interação 

polímero-micela promove a redução da viscosidade 

da solução, devido à redução da disponibilidade de 

interação entre as cadeias hidrofóbicas do tensoativo-

polímero, formando núcleos polímero-micela que se 

repelem (XIN et al., 2008). 
 

Fonte: Autor. 
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Contudo, a tixotropia negativa observada nessas soluções justifica sua aplicação em 

recuperação avançada de petróleo, que se processa pelo aumento na viscosidade com a 

contínua exposição ao cisalhamento, a uma taxa constante (BRADNA et al., 1997). Embora 

tais soluções geralmente se comportem como fluido pseudoplástico, tem sido observado que 

em meios porosos podem apresentar um comportamento pseudodilatante. Esse 

comportamento pode ocorrer devido às contínuas contrações e expansões dos núcleos de 

polímero enovelados nessas condições (CHAUVETEAU, 1981).   

A taxa de cisalhamento crítica depende da concentração, temperatura, qualidade do 

solvente e peso molecular do polímero. Para um polímero de menor peso molecular, a 

elevação da concentração em solução resulta em maior taxa de cisalhamento crítica 

(LEWANDOWSKA, 2007). 

Na Figura 15 são apresentados dois modelos dentre várias possibilidades de interação 

entre polímeros e tensoativos. Nesse caso, são consideradas soluções contendo tensoativos em 

concentrações abaixo (a) e acima (b) da concentração micelar crítica. 

   

Figura 15 - Interações polímero-tensoativo abaixo (a) e acima (b) da c.m.c 

 
Fonte: Wever et al. (2011); Xin et al. (2008). 
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3 ESTADO DA ARTE  

 

O estudo de partículas em escala nanométrica vem crescendo e abrangendo as mais 

diversas áreas de estudo das Ciências. Suas aplicações, geralmente, estão relacionadas à 

promoção de características macro, devido ao somatório do realizado nos sítios individuais, 

sejam eles reacionais ou cristalinos, de dimensões nanométricas, revelado, muitas vezes, nas 

alterações de propriedades físicas e químicas de materiais.  

Grande parte desses estudos é encontrada na área da farmácia e de cosméticos, 

principalmente na forma de nanoemulsões. No entanto, tudo começou com os estudos do 

físico norte-americano Richard Phillips Feynman, conhecido como o precursor da 

nanotecnologia, devido às suas idéias de máquinas e dispositivos em escala molecular. Seu 

reconhecimento aconteceu apenas vinte anos depois de suas pesquisas iniciais, com o Prêmio 

Nóbel de Física, em 1965 (FERNANDES e FILGUEIRAS, 2008; SILVA, 2003).  

Atualmente, é significativo o número de trabalhos que se referem de alguma forma “ao 

controle e manipulação em escala atômica”, “arranjo proposital de átomos”, dentre outras 

expressões, inicialmente abordadas por Feynman, ainda em 1959 (SANTOS, 2007). 

 

3.1 Preparo e caracterização de nanoemulsões 

 

Em seus estudos sobre a estabilidade de nanoemulsões, Klang et al. (1996) 

observaram que o pH da nanoemulsão (denominada como sub-micro, com diâmetro médio de 

100 nm), destinada à administração ocular, decrescia sob as condições de estocagem (em 

especial, as que tiveram o pH ajustado para 7,5, mantidas a 37°C e previamente esterilizadas 

em autoclave). Nesse estudo, foi avaliada a estabilidade do piroxicam, introduzido a uma 

nanoemulsão carregada positivamente. A queda de pH observada é atribuída à formação de 

ácidos graxos livres, originados por alterações químicas nos fosfolipídios presentes na 

composição. No entanto, não foi verificada qualquer relação entre a diminuição do pH e o 

potencial zeta, o qual permaneceu positivo, conduzindo à precipitação (visual e microscópica) 

do piroxicam. Contudo, os estudos de monocamada sugeriram que o piroxicam interage com 

os componentes formadores do filme, auxiliando na estabilidade observada. 

Bouchemal et al. (2004) descreveram a obtenção de nanoemulsões pelo método de 

emulsificação espontânea. Nesse trabalho, eles consideraram as nanoemulsões como 

dispersões óleo-em-água (O/A), com tamanho das gotas dispersas variando entre 100 nm e 

600 nm, elencando diversas aplicações. O estudo realizado levou em consideração o tipo de 

fase óleo, tensoativo e solvente miscível em água. Para obtenção da nanoemulsão, duas 
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soluções foram preparadas separadamente, como solução orgânica e solução aquosa. A 

composição da nanoemulsão mais favorável apresentou tamanho de partícula de 171 nm.  

Mason et al. (2006) abordaram a formação, manipulação, estrutura, propriedades 

físicas e as perspectivas de aplicação das nanoemulsões. Quanto à caracterização, foram 

comentadas as técnicas de espalhamento dinâmico de luz (DLS), espalhamento de nêutrons a 

baixo ângulo (SANS), espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS), microscopia 

eletrônica de crio-transmissão (crio-TEM), microscopia eletrônica de varredura a crio-fratura 

(Cryo-SEM), espectroscopia de correlação de fótons de raios X (XPCS). 

Gutiérrez et al. (2008) abordaram novas aplicações das nanoemulsões, bem como a 

otimização de seu preparo. Observaram que a estabilidade das nanoemulsões é influenciada 

não apenas pela composição, mas também pelo método de preparo, podendo se estender por 

anos. Nesse artigo, levantou-se uma breve discussão quanto aos conceitos de vários autores 

sobre o que seria ou não uma nanoemulsão, segundo o método de obtenção. Preferiram, então, 

descrever as nanoemulsões como emulsões em um estado de não-equilíbrio, cujas gotículas 

dispersas se apresentam em escala nanométrica, independentemente do método de obtenção. 

Quanto às aplicações, eles fazem menção à agroquímica, cosméticos, alimentos, farmácia, 

destacando o último como sendo o campo que faz mais uso desses sistemas.   

Trierweiler (2009) estudou a otimização da produção laboratorial de nanocompósitos 

para a escala industrial. Os aspectos envolvidos estudados foram: vazão e velocidade de 

adição da fase orgânica à fase aquosa; velocidade ou faixa de velocidade de agitação durante a 

adição; e recuperação do solvente. Para a caracterização dos sistemas, determinou o diâmetro 

médio das partículas e o índice de polidispersão, por espalhamento dinâmico de luz; e o 

potencial zeta. Também foram realizados estudos de modelagem do processo de formação das 

nanopartículas e a viabilidade econômica em escala industrial.  

Kourniatis et al. (2010) prepararam nanoemulsões óleo-em-água (O/A) com um 

homogeneizador a alta pressão, obtendo nanoemulsões estáveis com estreita distribuição no 

tamanho das gotículas. Utilizaram os tensoativos Unitol L20, L60, L100, L230 e O100; como 

fases orgânicas, óleo essencial e terpeno de laranja; e fases aquosas, água destilada e 

deionizada. Os tensoativos foram caracterizados por ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (RMN-1H); as fases óleo, quanto ao BLH; e as nanoemulsões, por tensão 

interfacial (óleo/solução aquosa de tensoativo), tamanho de gotícula, índice de refração e 

viscosidade. Embora as nanoemulsões preparadas com o tensoativo Unitol O100 tenham 

apresentado uma distribuição estreita do tamanho das gotículas, o fato desta não ser 

homogênea promoveu a rápida separação das fases.  
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Noor El-Din (2011) estudou sistemas nanoemulsionados compostos por água, 

querosene e tensoativo não iônico. As nanoemulsões foram preparadas a alta energia, 

variando-se o percentual e tipo de tensoativo. Ele estudou a estabilidade em função da 

composição dos constituintes, temperatura e tamanho das gotículas. Também avaliou a tensão 

interfacial dinâmica e as propriedades termodinâmicas dos tensoativos. O tamanho médio das 

gotículas variou de 45 nm a 170 nm, dependendo da temperatura e da composição dos 

constituintes, com a mistura de tensoativos apresentando melhores resultados.  

Al-Sabagh et al. (2011) desenvolveram nanoemulsões combustíveis de água-em-diesel 

com tensoativos não iônicos, em duas etapas. O método de emulsificação utilizado foi a alta 

energia, variando o teor de água e os tensoativos, correlacionando-os com o tamanho das 

gotículas formadas, a tensão interfacial, as propriedades termodinâmicas e de atividade da 

superfície, determinando a c.m.c. a 30°C. Eles obtiveram melhores resultados com a mistura 

dos tensoativos, apresentando tamanho de gotículas entre 19,3 nm e 39,0 nm, e tensão 

interfacial de 10,85 mN m
-1

. Os autores observaram que maiores concentrações de tensoativos 

e menores de água favoreceram a estabilização das nanoemulsões estudadas. O tamanho das 

gotículas foi confirmado por microscopia eletrônica de transmissão (TEM). 

A Companhia Nano Bubble Technologies [2012] propôs uma nanoemulsão 

combustível, denominada Em-Fuel, composta por 70% de combustível e 30% de água, com 

1% de aditivos. Apontam uma eficiência de 95% a 107% a mais que o petróleo pré-

processado, com custo de 15% a 30% menor. O combustível desenvolvido pode ser até 60% 

menos poluente, representando, no mínimo, 40% na redução de emissões perigosas. Como 

base para o combustível nanoemulsionado, podem ser utilizados o óleo diesel, óleo 

combustível residual pesado, querosene/parafina, biocombustíveis  óleos que seriam 

descartados como resíduos alimentares ou gerados em outras atividades. O combustível é 

preparado em unidades de mistura que podem ser instaladas em diversos locais, agregando 

benefícios ambientais e financeiros. 

Koroleva e Yurtov (2012) compilaram, em uma revisão, as propriedades, métodos de 

preparação e aplicações de nanoemulsões. Destacaram as aplicações das nanoemulsões no 

controle de liberação de medicamentos, preparo de nanogotículas poliméricas, nanocápsulas, 

nanocompósitos, nanogotículas lipídicas sólidas, e suas aplicações em cosméticos, 

agroquímica, medicina, tintas e indústria do petróleo. 

Noor El-Din et al. (2013) apresentaram um estudo sobre nanoemulsões de água em 

óleo, à base de diesel, como combustível. Prepararam-nas com uma mistura de tensoativos 

não iônicos, a diferentes percentuais de água, a alta energia. Os autores variaram o percentual 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DEl-Din,%2520M.R.%2520Noor%26authorID%3D16309663000%26md5%3Dcb4a06a55bd04d71dc37f9637a16901d&_acct=C000037878&_version=1&_userid=687335&md5=81b3c5595579e026fb304740e2b3e0c6
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de água, a concentração de tensoativos e o BHL, correlacionando o tamanho das gotículas e a 

estabilidade em função do tempo, pela técnica de espalhamento dinâmico de luz (DLS). Nesse 

estudo, obtiveram tamanhos médios de gotículas de 49,55 nm a 190,10 nm. 

Em 2013, a Baker Hughes Incorporated depositou uma patente sobre nanoemulsões 

para aplicação em perfuração, completação, remediação de poços, dentre outras. Eles também 

observaram que as nanoemulsões desenvolvidas promoveram a redução das perdas de pressão 

de atrito, reduziram material sólido e a sedimentação de partículas no anular do poço. A 

produção das nanoemulsões se deu em cinco etapas, apresentando tamanhos de gotícula 

inferiores a 1000 nm, determinadas por espalhamento dinâmico de luz (DLS), com a turbidez 

da amostra relacionada ao tamanho das gotículas dispersas. As nanoemulsões eram compostas 

de: fase contínua (apolar), fase descontínua ou dispersa (solvente polar, solução aquosa salina 

de ácido fórmico ou de amônio), tensoativos (de diferente natureza), agente de ponderação 

sólido, e presença ou não de cotensoativo e aditivos. 

Sousa (2015) desenvolveu sistemas nanoemulsionados ácidos aplicados à estimulação 

de poços, em acidificação de matriz, em rochas carbonáticas. Para a produção dos sistemas 

foram utilizados os tensoativos álcool laurílico 9EO/óleo de mamona saponificado e 

nonilfenol 11EO, cotensoativo sec-butanol, fases óleo, xileno e querosene e solução de HCl 

como fase aquosa. As nanoemulsões foram preparadas a partir da diluição da microemulsão 

com água ou com solução de HCl. O autor realizou estudos de tensão superficial, cinética de 

reação, avaliação da injeção em rocha carbonática e remoção de borra asfáltica. 

 

3.2 Nanoemulsões aplicadas à recuperação avançada de petróleo 

 

Vários trabalhos foram desenvolvidos objetivando recuperar o óleo remanescente aos 

processos naturais ou convencionais. Poucos são os trabalhos referentes a nanoemulsões 

aplicadas à recuperação avançada de petróleo, aos quais será dada ênfase neste subtópico.  

ENI S.P.A. (2011) depositou uma patente referente à recuperação de óleo pesado de 

reservatórios, utilizando nanoemulsões óleo-em-água. Vários estudos foram realizados quanto 

ao tipo e concentração de tensoativos e suas misturas, fase óleo, adição ou não de base, adição 

ou não de polímeros e aditivos, tipo de fase aquosa, número de poços de injeção, temperatura 

de injeção, tempo de contato com o reservatório e BHL das nanoemulsões. O preparo das 

nanoemulsões se deu em três etapas, apresentando ao final uma nanoemulsão óleo-em-água 

com 1,25% de tensoativos, 2,50% de xileno, tamanho de gotículas de 40 nm a 60 nm, índice 

de polidispersão inferior a 0,2 e estabilidade acima de seis meses. Quanto à recuperação de 

óleo, foi utilizada uma coluna de aço (1,4 cm x 10,0 cm), preenchida com areia proveniente 
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do reservatório de óleo de Aghar (Egito). A coluna foi saturada com salmoura, sendo 

determinadas a porosidade do material (42%) e a permeabilidade à água salgada (0,09 Darcy), 

a 1 (um) volume poroso. Na sequência, a coluna foi saturada com óleo (64 cP a 77°C) do 

reservatório de Aghar (Egito); correspondendo a 77,3% do volume de poros saturados. Após 

sete dias, foram injetados na coluna, a 0,1 ml min
-1

, 3 (três) volumes porosos de salmoura; 

recuperando 70,3% de óleo. O óleo residual, em relação à injeção de salmoura, foi recuperado 

com 1 (um) volume poroso de nanoemulsão, seguido de 4 (quatro) volumes porosos de 

salmoura. Foram recuperados 73,3% do óleo residual e cerca de 92% do óleo total.  

Souza (2013) realizou estudos de EOR utilizando nanoemulsões com e sem polímero 

(poliacrilamida), obtidas a partir de uma microemulsão precursora, em amostras de arenito 

Botucatu (PR, Brasil) e óleo Ubarana (33,23 °API; PETROBRAS, Brasil). A nanoemulsão foi 

preparada em quatro etapas, apresentando ao final 2,50% de tensoativos. Os sistemas foram 

caracterizados quanto ao tamanho de gotícula (< 15 nm), índice de polidispersão (< 0,300), 

tensão superficial (< 40 dinas cm
-1

), pH (entre 4,5 e 7,0) e condutividade (entre 450 mS cm
-1

 e 

850 mS cm
-1

), durante 30 dias. Os sistemas se mostraram homogêneos e estáveis. O melhor 

resultado de recuperação ficou em torno de 90% de eficiência de deslocamento total do óleo.  

Nesse contexto, este trabalho se propõe a contribuir com a comunidade científica 

quanto à obtenção e caracterização de novas nanoemulsões aplicáveis à recuperação de 

petróleo, uma vez que têm demonstrado eficiência e custo compatíveis com a referida 

atividade.    
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

 

Neste Capítulo são discriminados os materiais, reagentes, amostras, equipamentos 

utilizados e o procedimento experimental executado no estudo do preparo, caracterização e 

aplicação da microemulsão e nanoemulsões.  

 

4.1 Materiais, reagentes e equipamentos 

 

Os materiais, reagentes e equipamentos utilizados neste trabalho estão descritos a seguir. 

 

Materiais  

 Balão volumétrico (1000 ml);  Espátulas; 

 Barra magnética;  Frascos âmbar (200 ml e 1000 ml); 

 Bastão de vidro;  Pipetas de Pasteur (3 ml); 

 Béqueres (50 ml, 100 ml e 600 ml);  Pipeta volumétrica (10 ml); 

 Broca serra-copo diamantada (Vonder, 1 ¾”);  Provetas (10 ml, 100 ml e 250 ml). 

 Bureta (25 ml);  Seringas de plástico (1 ml e 5 ml); 

 Cubeta de quartzo (10 mm);  Seringa de vidro (10l); 

 Cubeta de vidro (30 ml);  Tubos de ensaio;   

 Erlenmeyers (250 ml);  Tubos de ensaio graduados (10 ml). 

 

Reagentes  

 Álcool butílico normal P.A.-A.C.S. (Vetec - 99,4%) - Cotensoativo (C); 

 Álcool laurílico nonil etoxilado (UNT-L90, Oxiteno) - Tensoativo não iônico (T); 

 Cloreto de potássio P.A (Êxodo, 99,00%); 

 Cloreto de sódio P.A. (Qhemis 99,40%); 

 Estearato de sódio (Sabão base - SB, Gessy Lever) - Tensoativo aniônico (T); 

 Polímeros (SNF - FLOERGER): AN 913 SH, AN 934 PWG, AN 934 VHM, FO 4350 

SH, FO 4350 SSH; 

 Querosene (Líder) - Fase oleosa (Fo). 

 

Equipamentos 

 Agitador de tubos Vortex (Phoenix AP-56); 

 Agitador magnético (Fisatom 752); 

 Agitador/aquecedor (Gehaka AA-1840); 

 Balança analítica (Precisa 240); 
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 Balança de precisão (Coleman BN1200); 

 Banho termostatizado (Tecnal, TE - 184); 

 Condutivímetro (Digimed, 31 MS); 

 Densímetro (Anton Paar, DMA 4500M); 

 Forno mufla (Quimis, Q318S24); 

 Furadeira vertical (Person Bouquet) com broca diamantada (Ø = 1 ¾”); 

 Microscópio petrográfico (Leica DM750) com câmera digital acoplada (Leica EC3); 

 Nanotrac NPA 150 (Microtrac); 

 Paquímetro digital (Eccofer); 

 pH-metro (Metrohm 827); 

 Porosímetro (PAULINO, 2007); 

 Refratômetro Abbé (Biobrix); 

 Reômetro (Haake Mars, Thermo Electron GmbH); 

 Serra de bancada (Person Bouquet) com disco diamantado (Ø = 25 cm); 

 Sistema de confinamento para testes hidrostáticos em meios porosos (LABCONTE); 

 Sistema SAXSess (Anton Paar, Áustria); 

 Tensiômetro de bolha (SensaDyne, QC6000); 

 Tensiômetro de gota giratória (Spinning drop tensiometer - KRÜSS, SITE100); 

 Turbidímetro (Hach, 2100N); 

 ZetaPlus (Brookhaven Instruments Corporation, 90Plus/BI-MAS). 

 

Na Figura 16 é apresentado um esquema simplificado da metodologia experimental 

desenvolvida neste trabalho. 

 

4.1.1 Tensoativos utilizados  

 

Na Tabela 3 são apresentas algumas características dos tensoativos utilizados. 

 

Tabela 3 - Características dos tensoativos utilizados 

Tensoativo Classificação 

Massa 

molar      

(g mol
-1

) 

BHL 

    

UNT-L90 Não iônico, bolaforme 590 13,4 

Sabão base (SB) Aniônico, bolaforme 289 20,4 

 

Fonte: OXITENO [2015]; Santos (2009). 
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Figura 16 - Esquema simplificado da metodologia experimental 

 

Fonte: Autor. 
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Foi utilizada uma mistura de tensoativos não iônico (Álcool laurílico nonil etoxilado – 

UNT-L90) e iônico (Estearato de sódio – Sabão base) para a produção da microemulsão 

precursora e nanoemulsões. O tensoativo iônico foi utilizado a 1% em relação à massa total de 

tensoativos, para auxiliar na solubilização do tensoativo não iônico em meio aquoso.  

 

4.1.2 Polímeros utilizados    

Os polímeros utilizados no preparo das nanoemulsões poliméricas foram escolhidos 

devido às poliacrilamidas serem reconhecidas como eficientes na recuperação de petróleo 

(WEVER et al., 2011). São poliacrilamidas modificadas, fornecidas pela SNF do Brasil Ltda - 

FLOERGER. No Quadro 5, são apresentadas algumas informações referentes a essas 

poliacrilamidas.  

 

Quadro 5 - Informações sobre os polímeros utilizados 

Polímero 
Caráter 

iônico 
Densidade 

Densidade 

de carga 

pH  

(a 5 g l
-1

) 

Viscosidade 

(cP, a 1 g l
-1

) 

AN 913 SH Aniônico 0,80 Baixa - 150 

AN 934 PWG Aniônico 0,80 Média 4 - 9 195 

AN 934 VHM Aniônico 0,80 Média 4 - 9 300 

FO 4350 SH Catiônico 0,85 Média 2,5 - 4,5 140 

FO 4350 SSH Catiônico 0,80 Média 2,5 - 4,5 140 
 

Fonte: SNF (2007). 

 

4.2 Obtenção do diagrama pseudoternário 
 

Para a construção do diagrama de fases pseudoternário composto pelos tensoativos 

UNT-L90 e sabão base, cotensoativo n-butanol, fase oleosa querosene e fase aquosa NaCl a 

3,50%, misturas de cotensoativo e tensoativos (C/T = 0,5) foram pesadas e tituladas com a 

fase óleo ou com a fase aquosa. A cada variação no comportamento visual da solução 

(turvação) durante a titulação, a amostra foi centrifugada e, identificada a região de Winsor 

característica, a amostra foi pesada para avaliação da fração mássica referente a cada 

constituinte do sistema.  Também foram preparadas misturas de C/T e fase aquosa, que foram 

tituladas com a fase oleosa; e misturas de C/T e fase oleosa, tituladas com a fase aquosa 

(SOARES, 2012; WINSOR, 1968; WINSOR, 1948). 

A razão C/T de 0,5 foi escolhida por favorecer uma maior área de microemulsão no 

diagrama pseudoternário a um menor percentual de tensoativos. O elevado teor de sal foi 

escolhido objetivando a produção de sistemas aplicáveis à recuperação de petróleo, os quais 
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são geralmente salinos. O querosene foi utilizado como fase óleo; pois, além de ser derivado 

do petróleo, é considerado um solvente de baixo custo. O n-butanol foi escolhido por ser um 

álcool de cadeia curta, auxiliando na solubilização do tensoativo e na estabilização das 

micelas.     

 

4.3 Estudo da diluição da microemulsão 

 

Foi escolhido um ponto de microemulsão (rico em fase aquosa) do diagrama 

pseudoternário obtido no sub-tópico 4.2. A microemulsão foi diluída gradualmente com uma 

solução de NaCl a 3,50%; sendo acompanhado seu comportamento em relação ao tamanho da 

gotícula (ZetaPlus - Brookhaven Instruments Corporation, 90Plus/BI-MAS. Procedimento 

instrumental: sub-tópico 4.7.2), à turbidez (Turbidímetro - Hach, 2100N. Procedimento 

instrumental: sub-tópico 4.7.3) e à tensão superficial (tensiômetro de bolha - SensaDyne, 

QC6000. Procedimento instrumental: sub-tópico 4.7.4).  

 

4.4 Preparo das nanoemulsões sem polímero 

 

Pesou-se a microemulsão precursora definida no sub-tópico 4.2 e acrescentou-se a 

solução de NaCl a 3,50% (Fa0), de acordo com as massas apresentadas na Tabela 4, 

correspondendo aos sistemas A, B, C, D, E e F. A solução resultante foi mantida sob agitação 

magnética por aproximadamente 2 minutos. Cessada a agitação, foi avaliada quanto à 

formação da nanoemulsão, através do aspecto visual e tamanho de gotícula (ZetaPlus).  

 

Tabela 4 - Massas de microemulsão e de fase aquosa para o preparo dos sistemas 

nanoemulsionados à base de cálculo de 100 gramas 

Sistemas  
% de 

tensoativos 

Massas de micro e de fase aquosa  

mMicro (g) mFa (g) 

Micro 10,00 10,00 - 

NanoA 1,00 10,00 90,00 

NanoB 1,25 12,50 87,50 

NanoC 2,00 20,00 80,00 

NanoD 2,50 25,00 75,00 

NanoE 5,00 50,00 50,00 

NanoF 7,50 75,00 25,00 
 

Fonte: Autor. 
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4.5 Estudo da solubilidade do polímero 
 

Em um tubo de ensaio, foram adicionados 5,00 gramas de microemulsão a cerca de 

0,001 gramas de polímero. O conjunto foi agitado em um agitador de tubos tipo Vortex, sendo 

observado se o polímero foi solubilizado. Continuou-se a titulação com a microemulsão até 

total solubilização do polímero ou até cerca de ¾ do volume do tubo de ensaio. Esse 

procedimento foi repetido substituindo a microemulsão pela NanoB0, solução de NaCl a 

3,50%, água destilada e água da torneira
5
, respectivamente; bem como para cada polímero:     

I - AN 913 SH; II - AN 934 PWG; III - AN 934 VHM; IV - FO 4350 SH; V - FO 4350 SSH. 

Constatada a solubilização, uma alíquota da solução foi analisada no equipamento Nanotrac 

NPA 150 para averiquar o tamanho da gotícula nos sistemas micelares.  

 

4.6 Preparo das nanoemulsões com polímero 
 

Para a produção das nanoemulsões poliméricas, as fases aquosas poliméricas foram 

previamente preparadas; cujo procedimento é descrito a seguir. 

 

4.6.1 Preparo das fases aquosas poliméricas 

Em béqueres individuais, foram pesadas as massas referentes ao polímero, NaCl e 

água destilada (Ad) discriminadas na Tabela 5. Cerca de 100 ml da água destilada foi 

utilizada para hidratação do polímero, mantendo-se sob agitação magnética a 500 rpm. Após a 

hidratação, a água destilada foi acrescentada gradativamente até cerca de 40% da massa de 

água a ser utilizada, mantendo em agitação por aproximadamente 15 horas. O restante da água 

destilada foi acrescida ao béquer contendo polímero e ao béquer com NaCl. A solução de 

NaCl do béquer foi, então, transferida à solução de polímero sob agitação.  

 

Tabela 5 - Composição das fases aquosas utilizadas no preparo dos sistemas 

microemulsionado e nanoemulsionados a uma base de cálculo de 500 gramas 

Fa 

Massas dos constituintes da fase 

aquosa  

Percentual dos constituintes 

da fase aquosa 

mpol (g) mNaCl (g) mAd (g) %pol %NaCl %Ad 

Fa0 - 17,50 482,50 - 3,50 96,50 

Fa(1,2,3,4) 0,4 17,50 482,10 0,08 3,50 96,42 
 

Fonte: Autor. 
 

Onde: Fa corresponde às fases aquosas, com 0, 1, 2, 3 e 4 se referindo à ausência (0) ou presença do respectivo 

polímero (pol), 1 (AN 913 SH), 2 (AN 934 PWG), 3 (FO 4350 SH), 4 (FO 4350 SSH); Ad - água destilada.  

                                                           
5
 Oriunda do sistema de abastecimento urbano de águas de Natal (CAERN) e coletada no LTT. 
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4.6.2 Preparo das nanoemulsões poliméricas salinas 

Pesou-se a microemulsão precursora definida no sub-tópico 4.2 e acrescentou-se a  

fase aquosa polimérica salina (Fa1, Fa2, Fa3 e Fa4), segundo as massas apresentadas na 

Tabela 4, correspondendo aos sistemas A, B, C e D, respectivamente a 1,00%, 1,25%, 2,00% 

e 2,50% de tensoativos. Os sistemas foram mantidos sob agitação magnética por 

aproximadamente 10 minutos. Cessada a agitação, avaliou-se a formação das nanoemulsões, 

através do aspecto visual e tamanho de gotícula (ZetaPlus). 

 

4.7 Caracterização dos sistemas microemulsionado e nanoemulsionados 

 

Para caracterizar os sistemas, foram realizadas análises de aspecto, tamanho de 

gotícula, turbidez, tensão superficial, tensão interfacial, condutividade elétrica, pH, índice de 

refração, densidade, reologia e espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS). Para a 

avaliação da estabilidade, os sistemas foram acompanhados, em relação ao tempo em dias, a 

25°C, quanto ao aspecto, tamanho de gotícula, turbidez, tensão superficial, densidade, 

reologia (30°C) e SAXS. 

 

4.7.1 Aspecto 

A amostra foi transferida a um recipiente transparente e exposta à luz, sendo 

constatadas suas características macroscópicas através da observação visual. 

 

4.7.2 Tamanho de gotícula 

Essa determinação foi realizada utilizando o equipamento ZetaPlus (Brookhaven 

Instruments Corporation, EUA). Trata-se da técnica de espectroscopia de correlação de fóton 

(PCS) utilizando um equipamento de dispersão de luz quase elástica (ZetaPlus 90Plus/BI-

MAS, Brookhaven Instruments Corporation, EUA). O equipamento fornece o diâmetro 

hidrodinâmico, que é o diâmetro da partícula mais a espessura da camada dupla de solvente 

circundante (DAVDA e LABHASETWAR, 2002). As amostras foram analisadas a 25ºC, com 

comprimento de onda do feixe de luz de 659 nm e ângulo de incidência de 90°. Os resultados 

são expressos em nanômetro (nm) ou micrômetro (m) com uma capacidade instrumental de 

2 nm a 3 m. 

A amostra foi colocada em uma cubeta de quartzo com caminho óptico de 1 cm. 

Foram realizadas 5 (cinco) corridas de 30 segundos, a 25°C. As informações apresentadas ao 

final da análise dizem respeito à média dos valores obtidos em cada corrida. 
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4.7.3 Turbidez 

Para determinar a turbidez das amostras, foi utilizado um turbidímetro Hach, modelo 

2100N. O equipamento é composto, basicamente, por uma lâmpada de filamento de 

tungstênio, um detector de 90º para monitorar a luz espalhada e um detector para a luz 

transmitida; cujo esquema de funcionamento é descrito na Figura 17. 

As medidas foram obtidas em Unidade de Turbidez (NTU). A capacidade instrumental 

é de 0 a 4000 NTU, resolução de 0,001 NTU, reprodutibilidade de 0,01 NTU e temperatura de 

0 a 40ºC (VASCONCELOS et al., 2001).  

A amostra foi transferida a uma cubeta de vidro (30 ml) e inserida no porta-amostra. A 

turbidez referente à amostra é apresentada no painel do equipamento. As análises foram 

realizadas à temperatura ambiente, aproximadamente 25°C.   

 

Figura 17 - Esquema de funcionamento do turbidímetro Hach 2100N 

 
Fonte: Adaptado de Sadar (1999). 

 

4.7.4 Tensão superficial 

Α tensão superficial é uma propriedade física que ocorre na interface de dois fluidos, 

como resultado da assimetria das forças coesivas (van der Waals, dipolo-dipolo e ligação 

hidrogênio) entre as moléculas da superfície e do interior do fluido. 

A energia de coesão do fluido depende das forças de dispersão e interações 

moleculares, bem como da temperatura. No caso de dois fluidos, por exemplo, água e ar, as 

moléculas de água internas apresentam um equilíbrio das forças, com igual intensidade em 

todas as direções. No entanto, as moléculas de água na superfície (interface) se relacionam 

com moléculas de água e ar, apresentando um desequilíbrio, cuja resultante das forças se 
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direciona ao interior da água (DALTIN, 2011; MYERS, 1988; SHAW, 1975). Devido a esse 

comportamento, tais forças ou tensões podem ser determinadas.  

As medidas de tensão superficial, sejam análises pontuais ou em relação ao tempo, 

foram obtidas utilizado o tensiômetro SensaDyne, modelo QC6000, pelo método da máxima 

pressão de bolha (FIGURA 18). 

Esse método se baseia na profundidade de imersão e na pressão máxima de bolhas de 

um gás inerte, expelidas por dois tubos de vidro, com diâmetro das extremidades diferentes 

entre si, imersos na amostra líquida, tendo como resposta, a tensão superficial. Na Equação 9 

é descrita essa relação.   

 

Figura 18 - Esquema de funcionamento do tensiômetro SensaDyne (QC6000) 

 

Fonte: Autor. 

 

         (      
  

  
)  (      

  

  
)  

  

  
 
  

  
 (9) 

Onde: P - diferença entre as pressões dos capilares 1 e 2;  - densidade; g - aceleração da gravidade;                 

h - profundidade de imersão do capilar;  - tensão superficial;    e    - respectivos raios dos capilares 1 e 2. 

 

O uso concomitante de dois capilares com diferentes diâmetros (0,5 mm e 4,0 mm) 

favorece a minimização das interferências hidrostáticas (capilar maior) referentes à diferença 

de densidade do líquido e do gás, enquanto o capilar menor fornece a pressão máxima de 

bolha e, consequentemente, a tensão superficial (CURBELO, 2006). Com o SensaDyne 

QC6000 podem ser determinadas tensões superficiais em líquidos de 5 dinas a 100 dinas, a 
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taxa de bolha varia de 1 bolha/120 segundos a 40 bolhas/segundo, com os resultados 

expressos em dinas cm
-1

 ou mN m
-1

 (SENSADYNE INSTRUMENT DIVISION
1,2

, [2016]; 

TEIXEIRA, 2012; ROBERTO, 2010).  

O equipamento foi calibrado com água destilada (frequência de bolha de 2,00 bolhas 

por segundo e intervalo de bolha de 0,5 segundo) e com álcool etílico, a 25°C. 

Aproximadamente 30 ml da amostra foram transferidos a um béquer, o qual foi conduzido ao 

equipamento, imergindo a parte inferior dos capilares no líquido. O valor referente à tensão 

superficial foi verificado no monitor do computador após a leitura da amostra. 

 

4.7.5 Tensão interfacial 

A tensão interfacial das amostras foi determinada pelo método da gota giratória, do 

inglês spinning drop, também denominado método Vonnegut, cujo esquema de 

funcionamento é representado na Figura 19. 

 

Figura 19 - Desenho esquemático do tensiômetro de gota giratória 

 

Fonte: Adaptado de Leick et al. (2010). 

 

O método é baseado na relação entre as densidades de fluidos imiscíveis e o raio da 

gota da fração leve (óleo) após sua deformação devido à elevada rotação a que estão sujeitos 

(EQUAÇÃO 10) (ZOLTOWSKI et al., 2007; POJMAN et al., 2006). 
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 (10) 

 

Onde:  - tensão interfacial;  - variação das densidades das fases pesada e leve;  - taxa de rotação; r - raio da 

gota de fase leve, sob rotação. 

 

Através do manuseio das válvulas de entrada e saída de fluidos no sistema que compõe 

o equipamento, permitiu-se que a fase pesada (microemulsão, nanoemulsões, fases aquosas, 

solução de KCl a 2,00%) presente no cilindro de amostra, preenchesse o capilar da célula de 

medição. Calibrou-se o equipamento com uma agulha padrão, a cada fase pesada utilizada, 

nomeando e fornecendo as densidades das amostras de fase pesada (aquosa) e leve (óleo). 

Retirou-se a agulha e confinou-se a fase pesada no capilar da célula de medição. Acionou-se a 

rotação até cerca de 1200 rpm e dispensou-se 10 l da fase leve com o auxílio de uma seringa 

apropriada. Aumentou-se a rotação para ≥ 4000 rpm e determinou-se a tensão interfacial após 

a estabilização da gota, resultante do equilíbrio entre a energia interfacial e a energia de 

rotação. As medidas foram realizadas a 25°C. 

 

4.7.6 pH 

Para a análise do pH das amostras, foi utilizado o pH-metro (Metrohm 827), através do 

método potenciométrico, no qual é medido o potencial hidrogeniônico da amostra em relação 

aos íons [H3O
+
] e [OH

-
].  

 

4.7.7 Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica resulta da passagem da corrente elétrica por uma solução, 

sendo diretamente proporcional ao teor de sais presentes. O método é denominado 

condutivimétrico, o qual está baseado na medição da resistência da amostra a condutância 

específica, dependente da temperatura (20°C ou 25°C). Os resultados são expressos em 

microSiemens por centímetro (S cm
-1

) ou miliSiemens por centímetro (mS cm
-1

). Embora 

muitos condutivímetros convertam o valor de condutividade em relação às temperaturas 

padrões, segundo a APHA (1995), a condutividade elétrica obtida em condições diferentes do 

padrão, pode ser determinada pelas Equações 11 e 12. Nestas Equações, medida se refere à 

condutividade elétrica medida a uma temperatura diferente de 20°C ou 25°C; sendo T a 

temperatura em que a amostra foi determinada (PINTO, 2007).  

 

                                

      

                 
 

(11) 
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(12) 

 

Para a verificação da condutividade elétrica das amostras foi utilizado um 

condutivímetro Digimed, modelo 31 MS (K = 0,1 cm
-1

).  

 

4.7.8 Índice de refração 

O índice de refração (nD) é uma determinação física que representa o desvio da luz ao 

passar de um meio a outro, através da transmissão e reflexão da luz. Para as medidas de índice 

de refração das amostras, foi utilizado um refratômetro Abbé, da Biobrix, por determinação 

direta em escala graduada através de um sistema óptico, a aproximadamente 25°C. O 

instrumento possui uma faixa de medição do índice de refração variando de 1,3000 nD a     

1,7000 nD (0,0002 nD), e de temperatura entre 0 e 70°C (banho externo acoplado). 

   

4.7.9 Massa específica e °API 

A massa específica de uma amostra, geralmente expressa em kg m
-3

, g cm
-3

 ou em      

g ml
-1

, é definida pela relação entre sua massa e volume, e foi determinada a 25°C. O °API, 

por sua vez, é a densidade relativa utilizada para caracterizar o tipo de óleo, e foi determinado 

a 20°C; sendo descrito pela Equação 1  (p. 28).  

 

4.7.10 Reologia 

O comportamento reológico de sólidos, líquidos ou gases pode ser estudado ao serem 

submetidos a tensões. Um fluido pode ser definido como qualquer substância que se deforma 

continuamente quando sujeita a determinada tensão de cisalhamento (PRITCHARD, 2011). 

Ou seja, um fluido escoa. O regime de escoamento dos fluidos é, então, definido em relação 

ao número de Reynolds (NR), segundo a Equação 13, que o classifica como laminar             

(NR < 2100, escoamento do fluido em linha reta), transitório (2100 < NR < 4000) e turbulento 

(NR > 4000, escoamento caótico) (MORRISON, 2013). 

  

   
   

 
 

(13) 

 

Onde: NR - número de Reynolds;  - massa específica do fluido; D - diâmetro interno do canal de escoamento;              

 - velocidade média do escoamento;  - viscosidade. 

 

A partir de curvas de fluxo geradas entre a tensão de cisalhamento (EQUAÇÃO 14) e 

a taxa de cisalhamento (EQUAÇÃO 15) é possível calcular a viscosidade, que se configura 
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como a medida da resistência ao escoamento do fluido. Nos fluidos Newtonianos, 

considerando um regime laminar e fluido incompressível, a tensão de cisalhamento resultante 

é igual ao produto entre a viscosidade e a taxa de cisalhamento (EQUAÇÃO 16). O 

coeficiente angular da reta (viscosidade) é dependente da temperatura, pressão e do material; 

e independe do tempo de cisalhamento (SHAW, 2012; CHHABRA e RICHARDSON, 2008). 

 

  
 

 
 

 

   (14) 

 

  
  

  
 

 

   (15) 

 

      (16) 
 

Onde: τ - tensão de cisalhamento; F - força cisalhante; A - área sujeita ao cisalhamento;   - taxa de cisalhamento; 
  

  
  - gradiente de velocidade na direção perpendicular à força de cisalhamento;  - viscosidade. 

 

Em fluidos não-Newtonianos, a curva de fluxo não é linear ou não passa pela origem. 

Nesse caso, a viscosidade aparente não é constante a determinada temperatura e pressão, 

sendo dependente das condições de fluxo, como geometria de fluxo, velocidade de 

cisalhamento, etc. Alguns modelos matemáticos usuais que descrevem o comportamento dos 

fluidos não-Newtonianos são descritos pelas Equações 17 a 22. Tais modelos são aplicados às 

curvas de fluxo experimentais, a partir das quais é possível obter a viscosidade aparente (a), 

dentre outros parâmetros de fluxo (SHAW, 2012; CHHABRA e RICHARDSON, 2008).  

 

Pseudoplásticos e dilatantes (Ostwald de Waale) 
 

       (17) 

 

           (18) 

 

Onde: τ - tensão de cisalhamento; K - índice de consistência; ɣ - taxa de cisalhamento; n - índice de 

comportamento do fluido (0 < n < 1, pseudoplástico; n > 1, dilatante; n = 1, newtoniano); a - viscosidade aparente. 

 

Plásticos de Bingham  

          (19) 

 

         ⁄  (20) 

 

Onde: τ - tensão de cisalhamento; τ0 - tensão de cisalhamento limite;  > 0; ɣ - taxa de cisalhamento;                 

p - viscosidade plástica; a - viscosidade aparente.    
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Fluidos Herschel-Bulkley 

          (21) 

 

      ⁄           (22) 

  

Onde: τ - tensão de cisalhamento; τ0 - tensão de cisalhamento limite;  > 0; K - índice de consistência; ɣ - taxa 

de cisalhamento; n - índice de comportamento do fluido; a - viscosidade aparente.    

 

O comportamento reológico das amostras foi verificado utilizando um reômetro Haake 

Mars (Thermo Electron GmbH). A amostra foi inserida no porta-amostra (aproximadamente 

15 ml) e analisada por cisalhamento estacionário dinâmico, método rotacional com cilindros 

coaxiais, segundo os parâmetros: rampa de rotação CS/CR, controle CR, rotor Z41 (DIN 

53018), copo Z43 (DIN 53018), ampla taxa de cisalhamento, duração 120 segundos, 

temperatura 30°C (fases aquosas, microemulsão, nanoemulsões e petróleo) e 60°C (petróleo).  

Através das curvas de fluxo obtidas, foram plotados gráficos da taxa de cisalhamento 

(s
-1

) em relação à tensão de cisalhamento (Pa). A viscosidade aparente e demais parâmetros 

foram determinados segundo os modelos Newtoniano, Ostwald de Waale e Bingham. 

 

4.7.11 Espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) 

A técnica de SAXS foi utilizada para determinar o tamanho e forma das estruturas 

presentes nos sistemas microemulsionado e nanoemulsionados. Para tanto, foi utilizado o 

sistema SAXSess (Anton Paar GmbH, Áustria), apresentado na Figura 20.  

É uma técnica analítica, não destrutiva, que pode ser aplicada a várias áreas e tipos de 

amostras, devido à relação inversamente proporcional entre o tamanho de uma 

partícula/gotícula, até 100 nm, e o ângulo da radiação espalhada, de 0,1° a 10° 

(SCHNABLEGGER e SINGH, 2013). 

O princípio se baseia na incidência dos raios X sobre uma amostra, os quais interagem 

com os elétrons, produzindo uma oscilação senoidal. As ondas secundárias se dissipam, por 

interferência destrutiva. Contudo, devido a ondas espalhadas em ângulos mais baixos, entre as 

quais a diferença de fases é discreta, observa-se uma interferência construtiva, com 

intensidade máxima observada quando 2 = 0°. O espalhamento inelástico produzido pelos 

elétrons é desprezível, por isso desconsiderado (GLATTER e KRATKY, 1982; GUINIER e 

FOURNET, 1955). 

O experimento de SAXS resulta em gráficos de intensidade de espalhamento I(q) em 

função do vetor de espalhamento q (EQUAÇÃO 23). A intensidade espalhada está 

relacionada com funções de distribuição de pares de distâncias entre as partículas/gotículas 
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[PDDF ou p(r)], segundo a Equação 24, fornecendo detalhes sobre a forma, estrutura e 

dimensões. A partir de funções PDDFs é possível obter informações sobre o perfil de 

densidade eletrônica radial da partícula/gotícula, cuja relação é descrita de forma geral pela 

Equação 25 (BERGMANN et al., 2005). 

 

            (23) 
 

Onde: q - vetor de espalhamento;  - comprimento de onda;  - metade do ângulo espalhado. 

 

       ∫     
     

  

 

 

   (24) 

 

Onde: I(q) - Intensidade de espalhamento; r - distâncias entre as partículas/gotículas; p(r) - função de 

distribuição de pares de distâncias. 

 

       ⟨∫  𝜚     𝜚        
 

⟩ (25) 

 

Onde: 𝜚(r) - perfil de densidade eletrônica; r - distâncias entre as partículas/gotículas; V - volume. 

 
 

Figura 20 - Fotografia do sistema SAXSess na UFRN 

 

Fonte: Autor. 
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Considerando “partículas” esféricas de raio R, a relação entre a intensidade espalhada 

e a distribuição de tamanho das partículas/gotículas quanto ao número é expressa pela 

Equação 26. A partir disso, podem ser obtidas as distribuições de tamanho quanto ao volume 

e à intensidade, segundo as Equações 27 e 28, respectivamente (BERGMANN et al., 2005).  

 

       ∫        
          

 

 

 (26) 

 

             
   (27) 

 

             
   (28) 

 
Onde: I(q) - intensidade de espalhamento; cN - constante; DN(R), DV(R) e DI(R) - distribuições de tamanho das 

partículas/gotículas quanto ao número, volume e intensidade, respectivamente; R - raio da partícula/gotícula; 

I1(qR) - fator forma normalizado da partícula/gotícula de raio R. 

 

Quanto ao experimento em si, a amostra contida em um capilar de quartzo, com 1 mm 

de diâmetro interno e 10m de espessura da parede, e uma placa de imagem (200 mm por    

66 mm) foram devidamente acondicionadas na câmara do SAXSess e expostas aos raios X 

(gerados por um tubo de cobre a 40 kV, 50 mA e  = 0,1542 nm), à pressão reduzida            

(< 1 mbar), por 30 minutos, a 25 ºC, a 265 mm de distância da amostra ao detector. Após o 

tempo de exposição, a placa de imagem foi fixada, na ausência de luz, ao carrossel do 

Cyclone (Perkin Elmer, USA), para revelação com o programa Optiquant (Perkin Elmer, 

USA). Através do programa SAXSquant 2D (Anton Paar GmbH, Austria), os dados de 

intensidade do SAXS em duas dimensões, foram transformados em curvas de SAXS a uma 

dimensão, em função do vetor de espalhamento. O pico referente ao feixe primário foi 

identificado e foi selecionada uma área retangular central do espalhamento da amostra, a qual 

foi derivada e integrada. O pico referente ao eixo primário foi selecionado e definido. 

No programa SAXSquant 3.5 (Anton Paar GmbH, Austria), em 1D-Operation, os 

dados tratados no SAXSquant 2D, tanto o branco (fase aquosa) como a amostra, foram 

normalizados em função da intensidade do eixo primário incidente, e descontados o 

espalhamento referente ao porta-amostra e ao branco; discriminando, assim, apenas o 

espalhamento das gotículas. O arquivo gerado foi analisado nos programas GIFT e DECON 

(BERGMANN et al., 2005) para obtenção das informações referentes ao tamanho, fatores 

estruturais e perfis de densidade eletrônica radial das estruturas presentes na amostra.  
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4.8 Aplicação dos sistemas microemulsionado e nanoemulsionados em recuperação avançada 

de petróleo 

 

Após a caracterização da microemulsão e nanoemulsões, algumas das amostras foram 

selecionadas para o estudo da recuperação de óleo em um sistema de confinamento para testes 

hidrostáticos em meios porosos. Foi utilizado um óleo leve, devido a esse tipo de óleo 

geralmente estar associado a rochas carbonáricas.   

 

4.8.1 Amostra de petróleo 

O petróleo utilizado nos experimentos de recuperação avançada e nos ensaios de 

tensão interfacial foi proveniente do campo Urucu - PETROBRAS, na bacia do Solimões, 

zona rural de Coari, Amazonas, Brasil. Na Tabela 6, são apresentadas outras informações 

quanto à caracterização desse óleo, que pode ser classificado como óleo leve, doce e de baixa 

corrosividade.  

 

Tabela 6 - Caracterização do petróleo Urucu (PETROBRAS) segundo Lucena (2013) 

 

Determinação 
 

 

Resultado 
 

Acidez total (mg de KOH/g) 0,032 

Água e sedimentos (% volume) <0,05 

Asfaltenos (% m/m) 0,18 

Cinzas (% massa) <0,001 

Densidade relativa a 16°C 0,81085 

Enxofre total (% massa) 0,0585 

°API (16°C) 43,00 

Ponto de fluidez (°C) -10,5 

Resíduo de carbono (% m/m) 0,43 

*Viscosidade a 40 GC (cSt) 3,31 
 

Fonte: Adaptado de Lucena (2013). 

*Viscosidade cinemática (cSt) = viscosidade absoluta (cP)/densidade (g cm
-3

). 

 

Nesse trabalho, a amostra de petróleo foi novamente caracterizada quanto à massa 

específica e °API (sub-tópico 4.7.9), e quanto ao comportamento reológico e viscosidade 

(sub-tópico 4.7.10), para averiguação de algumas de suas características básicas.  

 

4.8.2 Rocha carbonática 

As amostras de rocha calcária utilizadas nos ensaios de recuperação avançada de 

petróleo foram extraídas de um bloco de rocha calcária (aproximadamente 1,0 m x 0,5 m) 

coletado no povoado Velha Chica, na região de Touros, Rio Grande do Norte, Brasil.  
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A rocha foi caracterizada por Deus (2015) como sendo composta por CaO (99,33%), 

Fe2O3 ( 0,47%) e K2O ( 0,2%), caracterizando como principal constituinte a Calcita. 

 

4.8.2.1 Análise de lâmina petrográfica por microscopia  

A lâmina petrográfica foi preparada no laboratório de geologia da UFRN por processo 

tradicional de laminação. A aquisição da micrografia bidimensional foi realizada com 

um microscópio petrográfico (Leica DM750) com câmera digital acoplada (Leica EC3). A 

descrição da lâmina teve como objetivo fazer uma análise qualitativa da textura, composição 

mineralógica e porosidade. 

 

4.8.2.2 Preparo das amostas de rocha utilizadas nos ensaios de recuperação avançada 

As amostras de rocha calcária foram cortadas com uma furadeira vertical (Person 

Bouquet) usando uma broca serra-copo diamantada (Vonder,  = 1 ¾”). As arestas, inferior e 

superior, do cilindro de rocha obtido foram aparadas com uma serra de bancada (Person 

Bouquet, disco diamantado  = 25 cm), apresentando dimensões finais de aproximadamente 

3,8 cm de diâmetro por 5,0 cm de comprimento. As amostras foram, então, lavadas com água 

e conduzidas a um forno mufla (Quimis, Q318S24), à 250ºC, por 6 horas (SOARES, 2012). 

 

4.8.3 Ensaios de porosidade 

As amostras de rocha calcária foram submetidas a ensaios de porosidade. Esse 

procedimento é uma adaptação da metodologia proposta por Paulino (2007), representado na 

Figura 21, em que amostras de rochas têm sua porosidade determinada por diferenciais de 

pressão baseados em padrões cilíndricos, de material, volume e massa conhecidos. Os ensaios 

foram realizados em três etapas: calibração do porosímetro, verificação das pressões 

correspondentes a cada amostra de rocha, determinação da porosidade das amostras através da 

curva de calibração.  

 

4.8.3.1 Calibração do porosímetro 

Com as células C1, C2 e as válvulas V3, V4 fechadas, a válvula V1 foi aberta, 

permitindo que o ar, vindo do compressor, preenchesse C1; até que, no painel do medidor de 

pressão foi verificado um valor acima de 3,0 bar; então, fechou-se V1 (saída de ar do 

compressor). Quando a pressão atingiu 3,0 bar, fechou-se V2 e abriu-se V3, permitindo o 

equilíbrio da pressão entre C1 e C2. Anotou-se o valor apresentado no painel do medidor de 

pressão (P). Fechou-se V3 e abriu-se V4, para alívio da pressão em C2. Após, foi inserido em 
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C2 o padrão p1, e fechou-se C2, V4 e repetiu-se o procedimento anterior. Procedeu-se da 

mesma forma para com os padrões p2, p3 e suas associações: p1 + p2, p1 + p3, p2 + p3, p1 + p2 + 

p3. Então, foi construido um gráfico das pressões (bar) dos padrões e suas associações em 

relação ao volume (cm
3
), e obtida a curva de calibração. 

 

Figura 21 - Esquema para determinação da porosidade em amostras de rocha 

 
 

Fonte: Autor. 

 

Onde: P - medidor de pressão; T - transdutor; C1 e 2 - células 1 e 2; V2 a 4 - válvulas 2 a 4; p - padrões. 

 

4.8.3.2 Determinação do volume poroso e porosidade das amostras com o porosímetro 

O procedimento descrito na calibração do porosímetro foi repetido, substituindo os 

padrões de calibração pelas amostras de rocha. Através da curva de calibração e dos dados de 

pressão obtidos com as amostras, foi possível determinar o volume poroso e a porosidade das 

amostras de rocha (EQUAÇÃO 29).  

  

  (
  

  
)      

(29) 

 

Onde:  - porosidade; Vp - volume poroso, resultante da subtração entre o volume da amostra (fornecido pelo 

porosímetro) e o volume total da amostra (VT), obtido com um paquímetro. 

 

4.8.4 Simulação da recuperação avançada de petróleo 

A simulação da recuperação de fluidos presentes em reservatórios de petróleo foi 

realizada em um Sistema de Confinamento para Testes Hidrostáticos em Meios Porosos, à 
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temperatura ambiente (aproximadamente 30°C). Suas principais etapas estão descritas no 

fluxograma da Figura 22.  

 

Figura 22 - Principais etapas dos ensaios no simulador de reservatórios 

 
Fonte: Autor. 

 

O equipamento, representado na Figura 23, também foi utilizado em estudos 

semelhantes por Souza (2013), Soares (2012) e Teixeira (2012). Baseia-se no balanço dos 

volumes dos fluidos injetados e recuperados.  

 

Figura 23 - Sistema de confinamento para testes hidrostáticos em meios porosos 

 
(a)  
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Detalhes da célula de confinamento 

           (b) 
 

Fonte: Autor. 
 

Onde: 1 - reservatório de água para a bomba de injeção; 2 - bomba de injeção; 3 - célula para injeção de fluidos 

no sistema; 4 - transdutor; 5 - reservatório de água para a pressão de confinamento; 6 - manômetros 

controladores da pressão advinda do compressor; 7 - manômetro da célula de confinamento; 8 - célula de 

confinamento (holder); 9 - amostra de rocha; 10 - câmara; 11 - coleta de fluidos; Ve, Va, Vc e Vs - válvulas de 

entrada de fluidos, alívio, pressão de confinamento e saída de fluidos, respectivamente. 

 

4.8.4.1 Aplicação da pressão de confinamento  

A célula de confinamento (8, FIGURA 23b) foi devidamente montada e conduzida à 

câmara (10, FIGURA 23a), onde foi conectada à linha da pressão de confinamento e às linhas 

de injeção e coleta de fluidos (mangueiras). Com as válvulas de entrada (Ve) e saída (Vs) 

fechadas, e as válvulas de alívio (Va) e de entrada do fluido de confinamento (Vc) abertas, 

aplicou-se, então, a pressão de confinamento a 100 bar, utilizando água destilada como fluido 

de confinamento. 

 

4.8.4.2 Saturação da amostra de rocha com solução de KCl a 2,00%  

A célula de injeção de fluidos (3), na Figura 23a, foi montada com água destilada na 

parte inferior e solução de KCl a 2,00% na parte superior, e conectada à bomba de injeção (2) 

e à célula de confinamento (8), através da linha de injeção de fluidos. À vazão de 1 ml min
-1

, 

válvulas da célula de injeção, Ve, Vc e Vs abertas, e Va fechada, o volume de KCl a 2,00%, 

correspondente a 5 vezes o volume de poros da amostra de rocha (9), foi injetado no sistema; 

sendo coletado em provetas de 100 ml na saída do sistema (11).  

 

4.8.4.3 Saturação da amostra de rocha com o óleo  

 O procedimento descrito para saturação da amostra de rocha com solução de KCl a 

2,00%, foi repetido, substituindo a solução de KCl a 2,00% pela amostra de óleo Urucu 

(PETROBRAS). 
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4.8.4.4 Recuperação convencional (com solução de KCl a 2,00%)  

O procedimento descrito na etapa de saturação da amostra de rocha com solução de 

KCl a 2,00%, foi repetido, considerando o volume de injeção de 3 vezes o volume de poros da 

amostra de rocha (9, FIGURA 23b), sendo coletado em provetas de 10 ml (11, FIGURA 23a). 

Como o óleo é, relativamente, de fácil separação em relação à solução injetada, não se fez 

necessário levar as provetas à centrífuga, após a recuperação.   

 

4.8.4.5 Recuperação avançada (com microemulsão, nanoemulsões ou fase aquosa) 

 O procedimento descrito na etapa de recuperação convencional foi repetido, 

substituindo o fluido injetado por microemulsão, nanoemulsões ou fase aquosa, de acordo 

com cada ensaio de recuperação avançada de petróleo, particularmente. 

  

4.8.4.5.1 Cálculos de saturação da amostra de rocha calcária 

 A determinação da saturação da amostra de rocha calcária com os fluidos de interesse 

foi calculada segundo as Equações 30, 31, 32. A nomenclatura utilizada na área do petróleo, 

geralmente, é descrita em inglês. Contudo, nesse trabalho, foram utilizadas as expressões em 

português para Sw (w - water), So (o - oil) e Sg (g - gas), respectivamente, correspondentes às 

saturações a água (Sa), óleo (So) e gás (Sg).  O Sg foi desconsiderado por não ocorrer liberação 

significativa de gás do óleo utilizado durante os experimentos.  

 

           (30) 

 

   
  
  

 
(31) 

 

   
  
  

 
(32) 

 
Onde: Sa, So e Sg - respectivas saturações a água, óleo e gás; Va e Vo - respectivos volumes de água e óleo na 

amostra de rocha; Vp - volume poroso total na amostra de rocha.  

 

O volume poroso não ocupado pela salmoura, após a primeira etapa de saturação, 

corresponde ao volume de ar aprisionado nos poros menores das amostras de rocha utilizadas 

nos experimentos. Rearranjando a Equação 30, obtem-se a Equação 33, através da qual é 

possível determinar a saturação correspondente a esse volume de ar (Sar). A não ocupação do 

volume poroso total das amostras de rocha, pelos fluidos injetados, é uma limitação do 
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experimento. Neste caso, em virtude da heterogeneidade no tamanho dos poros das amostras 

de rocha utilizadas, associado às condições de pressão de trabalho. Isso também se aplica às 

etapas de saturação com óleo e recuperações convencional e avançada. 

 

         (33) 

 

Onde: Sar - saturação de ar (referente ao volume poroso não ocupado); Sa - saturação de água (KCl a 2,00%).  

 

Na etapa de saturação com KCl a 2,00%, foi calculada a saturação de água inicial (Sai). 

Na saturação com óleo, foi possível determinar a saturação de água conata (Sac) e a saturação 

de óleo inicial (Soi).    

 

4.8.4.5.2 Cálculos referentes à recuperação convencional  

Após o ensaio que simula a recuperação convencional, foi novamente determinada a 

saturação de óleo (Sor_C); bem como o percentual de óleo recuperado, considerando a 

eficiência de deslocamento do óleo com a salmoura injetada (Ed_C)  Equações 34 e 35; ou em 

relação ao volume de óleo original recuperado (ROO_C), óleo in place  Equação 36.   

 

     
           

   
  (34) 

 

Em que: 
 

      
           

  
    (35) 

 

Onde: Ed_C - eficiência de deslocamento do óleo na etapa convencional; Soi - saturação de óleo inicial;            

Sor_C - saturação de óleo residual após a recuperação convencional; Voi - volume de óleo inicial; Vor_C - volume 

de óleo recuperado na etapa convencional; Vp - volume de poros total na amostra de rocha. 

 

      
     
   

  (36) 

 

Onde: ROO_C - recuperação de óleo original (in place) na etapa convencional. 

 

4.8.4.5.3 Cálculos referentes à recuperação avançada   

Nessa etapa, foram calculados a saturação de óleo residual (Sor_A) e as eficiências de 

deslocamento do óleo na recuperação avançada e total  (Ed_A e Ed_T)  Equações 37, 38 e 39. 

As recuperações de óleo, para a etapa avançada e total, considerando o volume de óleo 
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original (oil in place)  respectivamente, ROO_A e ROO_T  puderam ser determinadas com as 

Equações 40 e 41, sendo expressas em percentual.  

 

      
             

  
 (37) 

 

 

     
           

     
 (38) 

 

 

Onde: Sor_A - saturação de óleo residual após a recuperação avançada; Vor_C - volume de óleo recuperado na etapa 

convencional; Vor_A - volume de óleo recuperado na etapa avançada; Vp - volume de poros total na amostra de 

rocha; Ed_A - eficiência de deslocamento do óleo na etapa avançada; Sor_C - saturação de óleo residual após a 

recuperação convencional. 

 

Considerando o óleo original recuperado, tem-se que: 

 

     
         

   
 (39) 

 

      
     
   

 (40) 

 

 

Onde: Ed_T - eficiência de deslocamento do óleo total (etapas convencional e avançada); Soi - saturação de óleo 

inicial; Sor_A - saturação de óleo residual após a recuperação avançada; ROO_A - recuperação de óleo original    

(oil in place) na etapa avançada; Vor_A - volume de óleo recuperado na etapa avançada; Voi - volume de óleo 

inicial; Vor_C - volume de óleo recuperado na etapa convencional; ROO_T - recuperação de óleo original           

(oil in place) total (etapas convencional e avançada). 

 

      
             

   
 (41) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste Capítulo, apresentam-se os resultados obtidos e suas respectivas discussões 

quanto ao preparo, caracterização e aplicação dos sistemas microemulsionado e 

nanoemulsionados à recuperação de petróleo. 

 

5.1 Obtenção do diagrama pseudoternário 

 

O diagrama pseudoternário resultante do estudo do comportamento das fases, segundo 

Winsor, da mistura dos tensoativos (T) não iônico (UNT-L90) e aniônico (Sabão base - SB) 

com o cotensoativo n-butanol (C), fase oleosa (Fo) querosene e fase aquosa (Fa) NaCl a 

3,50%, está representado na Figura 24.  

 

Figura 24 - Diagrama pseudoternário do sistema: UNT-L90/sabão base, n-butanol, querosene 

e NaCl a 3,50% 
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Fonte: Autor. 

 

No diagrama pseudoternário obtido, está discriminado em vermelho o ponto de 

microemulsão escolhido como precursor para a produção dos sistemas nanoemulsionados. 

Esse ponto foi escolhido por estar numa região rica em fase aquosa, característica de micelas 

diretas óleo-em-água (O/A). No Apêndice A é observado o aspecto da microemulsão (Micro). 
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5.2 Obtenção dos sistemas microemulsionado e nanoemulsionados 

 

Na Tabela 7, são apresentados os percentuais de cada componente da microemulsão.  

 

Tabela 7 - Componentes do sistema microemulsionado e respectivos percentuais a uma base 

de cálculo de 100 gramas 

Constituintes da microemulsão Percentual (%) 

UNT-L90 9,00 

Sabão base 1,00 

n-Butanol 5,00 

Querosene 5,00 

Solução de NaCl a 3,50% 80,00 
 

Fonte: Autor. 

 

A obtenção da microemulsão foi feita utilizando dois tensoativos de naturezas 

distintas, um não iônico e outro iônico, que proporcionaram tanto a formação do sistema 

microemulsionado como das nanoemulsões. A presença de um tensoativo com afinidade pela 

fase orgânica e outro pela fase aquosa confere ao sistema estabilidade estérica e eletrostática 

(WARISNOICHAROEN et al., 2000). Também é interessante considerar a presença do 

cotensoativo, o qual auxilia na formação das micelas; nesse caso, auxiliando na solubilização 

do tensoativo não iônico em regiões ricas em água.  

Devido à presença de tensoativo iônico, também podem ser formadas micelas com 

esse tensoativo. Nesse caso, o cotensoativo também poderia estar auxiliando na redução da 

repulsão entre as cargas do tensoativo na interface das micelas. Contudo, como a 

concentração desse tensoativo é bem menor que a do UNT-L90, acredita-se que as micelas 

com o tensoativo UNT-L90, associadas ao Sabão base e ao cotensoativo, estejam em maior 

quantidade.  

 

5.3 Estudo da diluição da microemulsão 

 

O acompanhamento da diluição gradual da microemulsão com a própria fase aquosa 

(solução de NaCl a 3,50%), através das medidas de turbidez, tensão superficial e tamanho de 

gotícula, está representado nas Figuras de 25 a 27. Esse estudo foi realizado objetivando 

identificar a quantidade de solvente ideal para adicionar à microemulsão para a produção das 
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nanoemulsões; bem como o ponto em que ocorreria a desestabilização do sistema, 

característico de quebra ou turvação, pela contínua adição de fase aquosa. 

 

5.3.1 Turbidez versus concentração de tensoativo 

A adição de fase aquosa à microemulsão em estudo provocou um aumento na turbidez, 

e subsequente decréscimo em torno de 4% de tensoativos (FIGURA 25). 

  

Figura 25 - Acompanhamento da diluição da microemulsão em relação à turbidez 
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Fonte: Autor. 

  

De acordo com os estudos de Winsor (1968; 1948), dentre outros, para o 

comportamento de fases em sistemas multicomponentes, ao ser adicionado a um sistema 

microemulsionado qualquer uma das fases que o compõe, a energia oriunda dos componentes 

que possuem atividade superficial, mantendo o sistema em equilíbrio, incorpora parte do 

componente adicionado até determinado ponto, em que ocorre a separação, com excesso da 

fase adicionada.  

O aumento verificado na turbidez pode ter sido ocasionado pelo rompimento de certas 

micelas, liberando gotas de óleo para o meio, as quais, juntamente com tensoativos dispersos, 

passam a saturar a superfície da solução. Com base nisso, a turbidez aumenta devido à 

tentativa de rearranjo do sistema pela troca de substâncias entre a gotícula e a fase aquosa. 
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Devido ao equilíbrio dinâmico envolvido, as micelas podem se rearranjar com ou sem 

óleo em seu interior, retornando à solução.  

Esse estudo da turbidez com a diluição da microemulsão sugere, portanto, uma faixa 

de concentração de tensoativos que seria ideal para a formação das nanoemulsões. Na qual, a 

interação química que favoreceria a quebra do sistema seria superada por fatores físicos que 

isolariam momentaneamente as gotículas.  

O pico de turbidez verificado, pode se configurar como uma transição do sistema 

micromulsionado para o nanoemulsionado. O excesso de fase aquosa com elevada carga 

eletrônica (3,50% em NaCl) pode ter favorecido o isolamento entre as gotículas, 

inviabilizando a coalescência e desestabilização do sistema, caracterizado pela redução no 

valor da turbidez.  

Assim, foi possível estipular, para esse sistema, um máximo de 4% em peso como 

percentual de tensoativo ideal para o preparo de nanoemulsões a partir da diluição de uma 

microemulsão rica em fase aquosa.     

 

5.3.2 Tensão superficial versus concentração de tensoativo 

A correlação entre a diluição da microemulsão e a tensão superficial está representada 

nas Figuras 26A (% de tensoativos versus tensão superficial) e 26B (log do % de tensoativos 

versus tensão superficial).  

 

Figura 26 - Acompanhamento da diluição da microemulsão em relação à tensão superficial 
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Fonte: Autor. 

 

Na Figura 26A, a curvatura suave dos pontos na região que liga baixas tensões 

superficiais e elevadas tensões superficiais não possibilita uma determinação correta do valor 

de diluição crítica. Ou seja, um valor em que as micelas se desfariam abruptamente a uma 

determinada quantidade de fase aquosa adicionada. Percebe-se que a desestabilização das 

micelas, resultante da adição de NaCl a 3,50%, ocorre de modo gradual e discreto; melhor 

representado no gráfico da Figura 26B.  

Isso ocorre devido à liberação de moléculas tensoativas ao meio, associado à carga 

eletrônica advinda da fase aquosa, que impede a liberação abrupta das moléculas tensoativas, 

o que ocasionaria a desestabilização instantânea do sistema. Os tensoativos poderiam se 

rearranjar novamente em micelas, com ou sem núcleo, até um ponto em que isso não se 

tornaria mais viável em virtude da elevada concentração de fase aquosa e sal. 

Na Figura 26A, observa-se que, mesmo a concentrações em torno de 0,50% de 

tensoativos, o sistema ainda mantem atividade superficial.  

 

5.3.3 Tamanho de gotícula versus concentração de tensoativo 

Na Figura 27, está representado o comportamento da diluição da microemulsão 

considerando o tamanho das gotículas (A), o índice de polidispersão (B) e a largura à meia 

altura em relação à curva de distribuição das gotículas (C).   
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Figura 27 - Acompanhamento da diluição da microemulsão em relação ao tamanho (A), 

polidispersão (B) e largura à meia altura da curva de distribuição das gotículas (C) 
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Em relação ao tamanho das gotículas, ao adicionar a fase aquosa à microemulsão, foi 

observada uma redução do diâmetro, de 11,90 nm na microemulsão, para 10,90 nm após a 

adição de cerca de 13,00% de fase aquosa. Isso sugere a liberação de agentes tensoativos para 

o meio e rearranjo dos componentes das gotículas. Esse comportamento está evidenciado pelo 

discreto aumento da polidispersão: de 0,119 na microemulsão, para 0,140 após a referida 

diluição. Continuando a diluição, foi observado um aumento gradual e coerente do tamanho 

de gotícula até 16,00 nm, correspondente a cerca de 0,05% de tensoativo, 99,90% de fase 

aquosa e polidispersão de aproximadamente 0,400. 

A partir de então, os valores não se mostraram confiáveis, acreditando-se que seja 

resultado da limitação da técnica, frente à baixa quantidade de gotículas dispersas.  

O comportamento linear observado nos gráficos, a partir de cerca de 0,05% de 

tensoativo, apresenta uma média dos tamanhos das gotículas de aproximadamente 11,60 nm, 

variando entre 10,20 nm e 16,00 nm. Para a polidispersão, a média foi de cerca de 0,150 no 

referido intervalo, tendo variado de 0,075 a 0,442. Com o aumento da polidispersão, a largura 

à meia altura da curva de distribuição das gotículas também tende a ficar mais pronunciada. O 

comportamento da largura à meia altura se assemelha ao observado em relação ao tamanho 

das gotículas; uma vez que as medidas estão correlacionadas. Nesse caso, foi observada uma 

média aproximada de 4,30 nm, tendo variado de 2,80 nm a 9,60 nm. 

Com esses estudos, foi possível estimar limites mínimo e máximo ideais para a adição 

de fase aquosa à microemulsão estudada, para produção de sistemas nanoemulsionados; 

baseado, especialmente, no percentual de tensoativos nos sistemas. Entretanto, a quantidade 

mínima de matéria ativa está vinculada à aplicação a que se propõem os sistemas; 

necessitando de ensaios experimentais para avaliar a eficiência do processo. Isso, porque a 

proposição de um mínimo de tensoativos no meio diz respeito à não confiabilidade da 

resposta fornecida pelo ensaio de diluição da microemulsão; especialmente, em relação ao 

tamanho e polidispersão das gotículas, em concentrações inferiores a 0,05% de tensoativos.  

Embora tenha sido observado um ponto considerado como máximo da concentração 

de tensoativos, verificado pelo ensaio de turbidez com a diluição, deve-se resguardar dois 

aspectos na produção das nanoemulsões: 

 O ensaio de turbidez com a diluição da microemulsão se dá de forma gradual e 

contínua; 

 O preparo das nanoemulsões pontuais ocorre pela mistura direta das massas de 

microemulsão e fase aquosa, segundo a metodologia descrita no Capítulo 4. 
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O ponto máximo de turbidez é comprovado ao serem preparadas nanoemulsões, 

segundo a metodologia proposta, em concentrações acima da verificada; pois não foi possível 

a formação de nanoemulsões a 7,50% de tensoativos (NanoF0). A solução final se apresentou 

turva, aspecto característico de quebra do sistema. Nanoemulsões com percentual final de 

5,00% (NanoE0) se mostraram pouco estáveis: embora tenha sido verificado a formação de 

uma solução transparente e translúcida, após 24 horas foi constatada a quebra do sistema. 

Com o estudo da diluição da microemulsão, foi possível identificar uma faixa de 

concentração de tensoativos ideal (0,05% a 4,00%) para a produção das nanoemulsões.  

  

5.4 Preparo das nanoemulsões 

Com a diluição da microemulsão para a formação da nanoemulsão, parte do 

cotensoativo migra para a fase aquosa, fragilizando o sistema, mas não a ponto de desfazê-lo. 

Daí a importância de se controlar a quantidade de fase aquosa adicionada.  

A presença de sal no sistema minimiza mais ainda a desestabilização das micelas. 

Portanto, a presença de eletrólitos oriundos da fase aquosa (3,50% de NaCl em peso) 

contribuiu significativamente para a formação da nanoemulsão, favorecendo ainda mais a 

estabilidade eletrostática, como comentado por Koroleva e Yurtov (2012), dentre outros. Isso 

foi significativo na formação e no comportamento da nanoemulsão, resultante da diluição da 

microemulsão, de uma concentração de tensoativos de 10,00% a até 1,00%, sem percepção 

e/ou constatação da quebra imediata do sistema (APÊNDICE A). Portanto, os agregados 

micelares presentes na nanoemulsão foram previamente formados na microemulsão e 

rearranjados durante seu preparo. 

 

5.5 Estudo da solubilidade do polímero 

 

A utilização de soluções poliméricas na indústria do petróleo remonta os anos 1970, 

embora seus registros de associação a moléculas tensoativas datem dos anos 1980. As 

poliacrilamidas e suas derivações têm sido a classe de polímeros mais utilizada, com respostas 

favoráveis em várias áreas, inclusive na recuperação de óleo (TAYLOR e NASR-EL-DIN, 

1998). Baseado nisso, foram realizados ensaios na tentativa de incorporar polímeros aos 

sistemas estudados. 

No Quadro 6, são apresentadas as observações dos testes de solubilidade para cada 

polímero em microemulsão, NanoB0 (nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, a 3,50% de NaCl, 

sem polímero), fase aquosa (NaCl a 3,50%), água destilada e água da torneira. 
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A não solubilização dos polímeros à microemulsão se deve, especialmente, à elevada 

massa molar destes, associada ao excesso de cargas no meio. Essas cargas são advindas da 

fase aquosa da microemulsão, bem como dos polímeros, os quais apresentam caráter iônico. 

Embora a presença de sal no meio possa favorecer a dispersão e consequente 

solubilização das moléculas de polímero em fases aquosas, o elevado teor de sal promove o 

enovelamento das cadeias poliméricas, formando flocos (WEVER et al., 2011). Como a 

microemulsão é um sistema em equilíbrio dinâmico, faz-se necessário condições ótimas para 

a manutenção desse equilíbrio; do contrário, excessos de fases, precipitação de particulado ou 

mesmo a quebra do sistema são identificados. Isso foi verificado após 7 dias, percebendo-se 

duas fases transparentes, característico de polímero hidratado decantado, em sobrenadante 

límpido, característico de microemulsão. Essa solução apresentou inicialmente aspecto 

levemente turvo após agitação (representado por “*”, no QUADRO 6).  

 

Quadro 6 - Resultado do estudo de solubilidade dos polímeros 

Polímero 
Solvente/Aspecto (% final de polímero) 

Micro NanoB0 **Fa0 ***Ad ***At 

-
AN 913 SH Flocos (0,12) Solúvel (0,03) Solúvel (0,04) Solúvel (0,48) Solúvel (0,47) 

-
AN 934 PWG Flocos (0,13) Solúvel (0,14) Solúvel (0,06) Solúvel (1,21) Solúvel (0,48) 

-
AN 934 VHM Flocos (0,12) Solúvel (0,05) Solúvel (0,02) Solúvel (0,45) Solúvel (0,44) 

+
FO 4350 SH *“Turvo” (0,08) Solúvel (0,04) Solúvel (0,01) Solúvel (0,83) Solúvel (0,24) 

+
FO 4350 SSH *“Turvo” (0,06) Solúvel (0,03) Solúvel (0,05) Solúvel (0,29) Solúvel (0,16) 

 

Fonte: Autor. 
 

Onde: Micro - microemulsão; NanoB0 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, a 3,50% de NaCl, sem polímero; 

Fa - fase aquosa (solução de NaCl a 3,50%); Ad - água destilada; At - água da torneira; (
-
) caráter aniônico do 

polímero; (
+
) caráter catiônico do polímero. 

 

*após 7 dias, percebeu-se duas fases transparentes, característico de polímero hidratado decantado em 

sobrenadante límpido; apresentando aspecto levemente turvo após agitação. 

**presença de fios discretos em solução transparente.  

*** aspecto viscoso. 

 

A presença de eletrólitos tem relação direta com a condutividade dos sistemas, e isso 

influenciou no resultado da dissolução dos polímeros. Os melhores solventes foram a água 

destilada e a água da torneira, cujos valores de condutividade elétrica, respectivos, foram  

2,31 S cm
-1

 e 158,60 S cm
-1

, à temperatura ambiente (aproximadamente 30°C). Com o 
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aumento do teor de sal em água, a solubilização ficou prejudicada, como pode ser observado 

no percentual de polímero referente à diluição com a fase aquosa salina (a 3,50% de NaCl), 

correspondendo a 5,72 mS cm
-1

, a 30°C.  

Quanto à nanoemulsão, em comparação à microemulsão, a solubilização foi 

favorecida pelo baixo teor de tensoativos e elevado percentual de água, já que o teor de sal 

também é elevado (em torno de 3,50% de NaCl). Assim, as cadeias poliméricas podem se 

apresentar dispersas (“desenoveladas”), interligada pelas micelas e moléculas de tensoativo 

que foram liberadas à fase aquosa devido à interação micela-polímero, promovendo um novo 

equilíbrio, ocasionado pelo rearranjo parcial dos componentes do sistema, caracterizado pelo 

aumento do tamanho da gotícula. Os sistemas nanoemulsão-polímero formados, apresentam 

aspecto translúcido, característico de sistemas nanoemulsionados, com tamanho de gotículas 

inferior a 70 nm (TABELA 8 e APÊNDICE A).  

  

5.6 Preparo das nanoemulsões poliméricas 

 

Com base no estudo da solubilidade dos polímeros, foram tomadas as decisões: 

 Escolha de dois polímeros aniônicos (1 - AN 913 SH; 2 - AN 934 PWG) e 

catiônicos (3 - FO 4350 SH; 4 - FO 4350 SSH). Esses polímeros foram 

escolhidos para averiguação do comportamento dos sistemas em maior escala; 

 Percentual de polímero correspondente a 0,08%; 

 Método de preparo: solubilização do polímero e do sal separadamente; 

acrescentar a solução salina à solução polimérica; dissolver a quantidade de 

microemulsão necessária para a produção de cada sistema com a solução 

polimérica salina preparada. 

 

5.7 Caracterização dos sistemas microemulsionado e nanoemulsionados 

 

Na Tabela 8, constam os resultados da caracterização dos sistemas microemulsionado 

e nanoemulsionados com e sem polímero, em relação ao aspecto, tensão superficial, massa 

específica, pH, índice de refração, condutividade elétrica, tamanho de gotícula, índice de 

polidispersão, largura à meia altura da curva de distribuição das gotículas e viscosidade. 

Os sistemas microemulsionado e nanoemulsionados foram preparados e 

acondicionados em recipientes âmbar, hermeticamente fechados. A nanoemulsão a 1,25% de 

tensoativos foi escolhida para um estudo mais detalhado quanto à estabilidade. Dependendo 

da técnica utilizada, o tempo de acompanhamento da estabilidade dos sistemas foi prolongado 

ou abreviado, devido a peculiaridades inerentes.  
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Tabela 8 - Caracterização da microemulsão e nanoemulsões 

Amostra Aspecto 

Tensão 

superficial 

(dina cm
-1

) 

Massa 

específica 

(g cm
-3

) 

pH 

Índice 

de 

refração 

Condutividade 

elétrica      

(mS cm
-1

) 

Tamanho 

de gotícula 

(nm) 

Largura à 

meia 

altura 

(nm) 

Índice de 

polidispersão 

Viscosidade 

aparente 

(cP) 

Micro Transparente 30,01 0,99520 6,86 1,3745 6,63 11,8 (0,1) 4,3 (0,3) 0,136 (0,019) 4,78 

NanoA0 Translúcida 38,50 1,01884 6,98 1,3395 23,00 19,7 (0,5) 7,9 (0,3) 0,162 (0,006) 1,16 

NanoB0 Translúcida 35,51 1,01813 7,06 1,3405 23,10 17,6 (0,2) 6,2 (0,1) 0,122 (0,003) 1,14 

NanoC0 Translúcida 33,83 1,01627 7,15 1,3420 22,10 16,8 (0,2) 5,7 (0,2) 0,118 (0,011) 1,30 

NanoD0 Translúcida 32,93 1,01488 7,15 1,3430 21,80 17,0 (0,0) 5,7 (0,2) 0,112 (0,007) 1,30 

NanoA1 Translúcida 40,05 1,01974 6,81 1,3535 57,57 61,4 (0,4) 36,2 (0,3) 0,347 (0,002) 3,48 

NanoB1 Translúcida 39,88 1,01913 6,84 1,3535 56,72 53,5 (0,5) 31,5 (0,4) 0,342 (0,002) 3,37 

NanoC1 Translúcida 38,11 1,01730 6,76 1,3550 53,75 35,9 (0,2) 19,5 (0,1) 0,297 (0,007) 3,23 

NanoD1 Translúcida 37,28 1,01609 7,03 1,3560 51,63 43,2 (0,3) 23,1 (0,3) 0,286 (0,005) 3,15 

NanoA2 Translúcida 41,29 1,01956 6,83 1,3400 17,05 35,1 (1,3) 19,4 (0,9) 0,304 (0,005) 4,10 

NanoB2 Translúcida 40,45 1,01888 6,81 1,3400 17,51 24,5 (0,5) 12,8 (0,3) 0,275 (0,003) 4,04 

NanoC2 Translúcida 38,82 1,01661 6,87 1,3400 17,26 27,6 (1,1) 15,1 (0,7) 0,299 (0,004) 3,86 

NanoD2 Translúcida 37,92 1,01525 6,98 1,3400 17,49 30,2 (1,4) 16,4 (0,9) 0,292 (0,005) 3,75 

NanoB3 Translúcida 39,76 1,01894 4,79 1,3395 16,49 21,4 (0,1) 9,9 (0,2) 0,212 (0,003) 3,20 

NanoA4 Translúcida 40,74 1,01963 4,90 1,3535 56,15 25,8 (0,2) 13,3 (0,2) 0,267 (0,005) 2,89 

NanoB4 Translúcida 39,92 1,01902 5,10 1,3540 55,96 22,6 (0,3) 11,2 (0,1) 0,247 (0,004) 2,79 

NanoC4 Translúcida 38,52 1,01719 5,62 1,3560 53,46 23,4 (0,2) 11,8 (0,1) 0,254 (0,003) 2,78 

NanoD4 Translúcida 37,80 1,01592 5,78 1,3570 51,51 33,2 (0,3) 16,8 (0,2) 0,256 (0,003) 2,79 
 

Fonte: Autor. 
 

Onde: Micro - microemulsão; NanoA0 - nanoemulsão a 1,00% de tensoativos, 3,50% de NaCl, sem polímero; NanoB1 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de 

NaCl, com o polímero 1 (AN 913 SH) a 0,08%; NanoC2 - nanoemulsão a 2,00% de tensoativos, 3,50% de NaCl, com o polímero 2 (AN 934 PWG) a 0,08%;            

NanoB3_0 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, com o polímero 3 (FO 4350 SH) a 0,08%; NanoD4 - nanoemulsão a 2,50% de tensoativos, 3,50% de 

NaCl, com o polímero 4 (FO 4350 SSH) a 0,08%. As determinações foram realizadas no mesmo dia de preparação das amostras. 
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5.7.1 Aspecto 

Tanto a microemulsão quanto as nanoemulsões apresentaram um comportamento 

esperado quanto ao aspecto; mostrando-se coerente com o apresentado na literatura: 

transparência para microemulsões e aspecto transparente a translúcido às nanoemulsões, como 

representado no Apêndice A (FRYD e MASON, 2012; KOROLEVA e YURTOV, 2012; 

KOURNIATIS et al., 2010; SOLANS et al., 2005; LÓPEZ-MONTILLA et al., 2002). 

Observou-se, ainda, que quanto mais diluído, mais transparente é o sistema, tanto em 

relação ao tempo de armazenamento, quanto à concentração de tensoativos no meio. Essa é 

uma comprovação macroscópica da manutenção do sistema; do contrário, a solução 

apresentar-se-ia turva-opaca, característica peculiar à quebra do sistema.   

Com o tempo, a microemulsão permaneceu límpida, enquanto as nanoemulsões 

apresentaram redução gradual da translucidez, formação de nata aderida à superfície do 

frasco, seguido de opacidade, translucidez e transparência.  

As nanoemulsões sem polímero são mais estáveis do que as que apresentam polímero 

em sua composição. Isso ocorre devido à interação das moléculas de polímero, presentes na 

fase aquosa, com a interface micela-fase aquosa, aumentando o tamanho da gotícula e, 

consequentemente, favorecendo a coalescência e desestabilização do sistema.  

Semelhantemente ao ocorrido com as nanoemulsões sem polímero, a desestabilização 

do sistema polimérico ocorre de forma gradual e dinâmica; porém, em um menor tempo. 

Observou-se que, mesmo sendo percebida a formação de nata aderida às paredes superiores 

do frasco que armazenava a nanoemulsão, após agitá-lo, o sistema se recompõe, apresentando 

uma única fase translúcida.  

No caso de já ter sido constatada a quebra do sistema polimérico (duas fases distintas: 

nuvem sobrenadante em fase aquosa límpida), mesmo que seja agitada, a amostra se apresenta 

como turva-opaca. Nesse estágio, o sistema apresenta moléculas diluídas de forma não 

estruturada e perda significativa das frações leves.  

 

5.7.2 Tamanho de gotícula 

Os sistemas microemulsionado e nanoemulsionados A, B, C e D, respectivamente, a 

1,00%, 1,25%, 2,00% e 2,50% de tensoativos, sem polímero (TABELA 8), apresentaram 

diâmetro efetivo das gotículas dispersas inferior a 20,00 nm. Tal característica é muito 

importante em sistemas que se deseja uma absorção ou interação das gotículas dispersas em 

determinado meio. Com isso, há um ganho significativo sob dois aspectos principais inerentes 
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aos sistemas estudados: ambos apresentando uma maior área superficial de contato (maior 

para a microemulsão); e para a nanoemulsão, uma menor quantidade de matéria ativa.  

No caso da recuperação de petróleo, o favorecimento se dá pela maior capacidade de 

penetração nos poros das rochas e maior superfície de contato para a interação entre os 

fluidos, uma vez que o fluido a ser injetado apresenta propriedades, destacando-se a 

capacidade de reduzir a tensão superficial e incorporar frações de outros fluidos; favorecendo, 

assim, a recuperação do petróleo in place, como comentado por Bera et al. (2014). 

Quanto à largura à meia altura e ao índice de polidispersão, ambas as determinações 

estão associadas à distribuição de tamanho das gotículas presentes no sistema. Elas dão 

indícios de sistemas contendo gotículas dispersas e de tamanhos próximos entre si, podendo 

ser classificados como sistemas homogêneos e monodispersos, pois apresentam índice de 

polidispersão inferior a 0,250, como comentado por Niculae et al. (2013).  

A microemulsão se manteve estável em relação ao tempo de armazenamento; 

enquanto as nanoemulsões apresentaram variação no tamanho das gotículas (FIGURAS 28), 

largura à meia altura da gaussiana de distribuição das gotículas (FIGURAS 29) e no índice de 

polidispersão (FIGURAS 30).  

 

Figura 28 - Acompanhamento do tamanho das gotículas em relação ao tempo para as 

nanoemulsões A, B, C e D sem polímero 
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Fonte: Autor. 

Onde: NanoA0, NanoB0, NanoC0 e NanoD0 correspondem aos sistemas sem polímero, a 3,50% de NaCl, a 

1,00%, 1,25%, 2,00% e 2,50% de tensoativos, respectivamente. 
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O aumento no tamanho das gotículas (FIGURA 28) da fase dispersa é um indício da 

desestabilização do sistema. Observa-se que, quanto maior o percentual de tensoativos, mais 

pronunciada é a desestabilização em relação ao tempo. Isso resulta da coalescência das 

gotículas, induzido pela força da gravidade e pela capacidade de rearranjo dos componentes 

dos sistemas. A desestabilização promove a perda de componentes da micela para o meio, 

fragilizando-a, caracterizado pela formação de nata e justificado pelo mecanismo conhecido 

como Maturação de Oswald.  

Observada a formação de nata, a nanoemulsão foi agitada, reincorporando-a à solução. 

Isso é definido pelo comportamento ascendente das curvas de distribuição de tamanho e da 

largura à meia altura da gaussiana de distribuição das gotículas, em função do tempo 

(FIGURAS 28 e 29).  

 

Figura 29 - Acompanhamento da largura à meia altura da gaussiana de distribuição do 

tamanho das gotículas versus tempo para as nanoemulsões A, B, C e D sem polímero 
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Fonte: Autor. 

Onde: NanoA0, NanoB0, NanoC0 e NanoD0 correspondem aos sistemas sem polímero, a 3,50% de NaCl, a 

1,00%, 1,25%, 2,00% e 2,50% de tensoativos, respectivamente. 
 

O aumento gradativo da largura à meia altura da curva gaussiana de distribuição das 

gotículas (FIGURA 29) sugere o aumento da polidispersão do sistema. Contudo, o 

comportamento inconstante da polidispersão, observado na Figura 30, reafirma o rearranjo 

comentado, além da perda de frações leves pela coalescência das gotículas maiores.  



104 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Zildiany Ibiapina Meneses PPGCEP/UFRN 2016 

Com relação às nanoemulsões contendo polímeros, o comportamento referente ao 

tamanho das gotículas, largura à meia altura da gaussiana de distribuição das gotículas e ao 

índice de polidispersão, se assemelha ao observado para as nanoemulsões sem polímero. Os 

dados desse estudo podem ser observados no Apêndice B. Contudo, a desestabilização dos 

sistemas poliméricos se deu em menor tempo em relação às nanoemulsões sem polímero. Isso 

deve ter ocorrido devido ao polímero interagir com a superfície da micela, desestabilizando-a 

mais facilmente por formar aglomerados maiores. 

 

Figura 30 - Acompanhamento da polidispersão das gotículas versus tempo para as 

nanoemulsões A, B, C e D sem polímero 
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Fonte: Autor. 

Onde: NanoA0, NanoB0, NanoC0 e NanoD0 correspondem aos sistemas sem polímero, a 3,50% de NaCl, a 

1,00%, 1,25%, 2,00% e 2,50% de tensoativos, respectivamente. 
 

Embora se fale sobre a desestabilização dos sistemas nanoemulsionados, é interessante 

considerar o tempo observado e o tamanho das gotículas e índice de polidispersão em relação 

a ele. Ou seja, tais sistemas podem ser classificados como nanoemulsionados, mesmo após 

meses de observação, a depender das peculiaridades inerentes a cada sistema. Dados 

complementares são apresentados no Apêndice B para sistemas com e sem polímero. 

 

5.7.3 Turbidez 

O aumento da turbidez é característico em sistemas instáveis. Isso ocorre devido à 

dispersão da luz, resultante de sua interação entre meios diferentes. É o que acontece em 
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sistemas que apresentam diferentes superfícies, em especial quando as gotas ou partículas no 

meio estão polidispersas, seja quanto à forma ou tamanho, promovendo o desvio da luz.  

Nos sistemas nanoemulsionados estudados, além do efeito translúcido, foi observada 

certa luminescência durante determinado período. Esse aspecto é característico da formação 

de fase cristalina-líquida em muitos sistemas de emulsificação espontânea. Tal 

comportamento foi comentado por Koroleva e Yurtov (2012) e Miller (1988). Contudo, a 

formação dessas estruturas não ocorreu de forma efetiva ou pronunciada, provavelmente 

devido à baixa quantidade de matéria ativa. 

Para os ensaios de turbidez das nanoemulsões em relação ao tempo, foram 

acrescentados os polímeros 1 (AN 913 SH), 2 (AN 934 PWG), 3 (FO 4350 SH) e 4 (FO 4350 

SSH), a 0,08% em massa, ao sistema B0 (a 1,25% de tensoativos, NaCl a 3,50% e sem 

polímero). Na Figura 31, pode-se verificar o comportamento observado para tais sistemas.  

 

Figura 31 - Acompanhamento da turbidez versus tempo para as nanoemulsões B sem e com 

diferentes polímeros 
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Fonte: Autor. 

Onde: NanoB0 corresponde ao sistema nanoemulsionado a 1,25% de tensoativos, sem polímero, a 3,50% de 

NaCl; NanoB1, NanoB2, NanoB3 e NanoB4 correspondem aos sistemas nanoemulsionados a 1,25% de 

tensoativos, a 3,50% de NaCl e com os polímeros  1 (AN 913 SH), 2 (AN 934 PWG), 3 (FO 4350 SH) e             

4 (FO 4350 SSH) a 0,08%, respectivamente. 

 

Por não apresentar polímero, a NanoB0 apresenta um aumento gradual da turbidez, 

resultado do aumento do tamanho das gotículas pela coalescência. De certa forma, isso 



106 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Zildiany Ibiapina Meneses PPGCEP/UFRN 2016 

também é verificado para os sistemas com polímero, porém, como as moléculas de polímero 

interagem com a micela, o aumento do diâmetro das gotículas e a polidispersão são mais 

pronunciados e mais rápidos, refletindo na turbidez observada, pela formação de agregados 

(coalescência de gotículas). 

O comportamento diferenciado entre os polímeros 1 (AN 913 SH) e 2 (AN 934 PWG) 

em relação aos polímeros 3 (FO 4350 SH) e 4 (FO 4350 SSH) está associado à carga elétrica 

(aniônicos e catiônicos, respectivamente) e ao pH (QUADRO 5, p. 69).  

Os polímeros, em geral, são sensíveis a excesso de sais, favorecendo a floculação. Isso 

foi constatado no estudo da solubilização do polímero, com os polímeros 3 e 4 se mostrando 

mais sensíveis.  Contudo, apenas o polímero 3 apresentou a formação de material particulado 

branco precipitado em solução transparente, após certo período de observação (625 dias e 69 

N.T.U., após agitação). A diferença entre os polímeros 3 (FO 4350 SH) e 4 (FO 4350 SSH) 

pode estar associada à densidade: 0,85 e 0,80, respectivamente (QUADRO 5, p. 69).  

Devido ao comportamento da NanoB3 (nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% 

de NaCl e 0,08% do polímero FO 4350 SH) os sistemas preparados com o polímero 3 não 

foram utilizados em ensaios de recuperação; uma vez que a formação de flocos poderia 

danificar o reservatório pelo entupimento dos poros em ensaios laboratoriais, ou ao longo do 

tempo, com o uso contínuo, em aplicações em campo.  

Embora a NanoB4 (nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl e 0,08% do 

polímero FO 4350 SSH) tenha apresentado maiores valores de turbidez, seu comportamento 

se assemelha ao observado para as demais nanoemulsões. Porém, com exceção da NanoB3 

(Nano a 1,25% de tensoativos, com sal e a 0,08% do polímero FO 4350 SH), que apresentou 

material precipitado branco na amostra observada sem agitação em torno de 400 dias, e que, 

após agitação, conferia um aspecto levemente turvo (gelo) à amostra. O precipitado persistiu 

até às últimas observações (cerca de 760 dias: solução límpida com pó precipitado fino, 

branco e de fácil dispersão).     

Os sistemas preparados com os polímeros 1 (AN 913 SH), 2 (AN 934 PWG) e            

4 (FO 4350 SSH) apresentaram uma sequência de solução transparente-translúcida a turva, 

quebra do sistema, translucidez e transparência, cada sistema a seu tempo, sendo refletido nos 

valores de turbidez apresentados no gráfico da Figura 31.  

Subentende-se que, ao longo do tempo, o sistema se degrada. Isso é um fator favorável 

à aplicação destes sistemas na recuperação de petróleo, pois resíduos dos fluidos injetados 

permanecem no reservatório interagindo com o óleo, podendo favorecer a recuperação, sem 

danificá-lo.    
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5.7.4 Tensão Superficial 

No acompanhamento da tensão superficial das nanoemulsões, em relação ao tempo, 

foi tomado como referência a NanoB0 (a 1,25% de tensoativos, NaCl a 3,50% e sem 

polímero). A variação da tensão superficial observada para a NanoB0 foi discreta no período 

de 37 dias (FIGURA 32), dando indícios de rearranjo do sistema. Apresentou um mínimo e 

máximo de 35,12 dinas cm
-1

 e 37,30 dinas cm
-1

, respectivamente.  

Essa variação discreta ocorre devido ao equilíbrio dinâmico das micelas no meio, 

principalmente devido à presença tanto de tensoativo hidrofílico como hidrofóbico, condição 

considerada por Koroleva e Yurtov (2012) ideal para formação de nanoemulsões espontâneas. 

Na Tabela 9 são apresentados os valores de tensão superficial para as fases aquosas, 

microemulsão e alguns sistemas nanoemulsionados observados a 0 (zero), 1 (um) e               

14 (quatorze) dias. 

 

Figura 32 - Acompanhamento da tensão superficial da NanoB0 em relação ao tempo 
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Fonte: Autor. 

Onde: NanoB0 corresponde ao sistema nanoemulsionado a 1,25% de tensoativos, a 3,50% de NaCl e sem 

polímero. 

 

Como a desestabilização se dá de forma gradual e os sistemas apresentam uma baixa 

concentração de tensoativos, a constatação de quebra dos sistemas, caracterizada pelo 

aumento significativo da tensão superficial, não foi verificada durante o período de 

observação dos sistemas, para essa técnica.  
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Tabela 9 - Tensões superficiais observadas para as fases aquosas e sistemas estudados 

 
 

Fonte: Autor. 

Onde: Micro - microemulsão; Fa0, Fa1, Fa2, Fa3 e Fa4 se referem, respectivamente, às fase aquosa, a 3,50% de 

NaCl, sem polímero (0) e com os polímeros 1 (AN 913 SH), 2 (AN 934 PWG), 3 (FO 4350 SH) e 4 (FO 4350 

SSH) a 0,08%;  NanoA0_0 - nanoemulsão a 1,00% de tensoativos, 3,50% de NaCl, sem polímero e analisada no 

mesmo dia de preparação; NanoE0_0 - nanoemulsão a 5,00% de tensoativos, 3,50% de NaCl, sem polímero e 

analisada no mesmo dia de preparação; NanoB0_14 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, sem 

polímero e analisada após 14 dias de preparação; NanoC1_1 - nanoemulsão a 2,00% de tensoativos, 3,50% de 

NaCl, com o polímero 1 (AN 913 SH) a 0,08% e analisada após 1 dia de preparação; NanoB3_0 - nanoemulsão a 

1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, com o polímero 3 (FO 4350 SH) a 0,08% e analisada no mesmo dia de 

preparação; NanoD4_0 - nanoemulsão a 2,50% de tensoativos, 3,50% de NaCl, com o polímero 4 (FO 4350 

SSH) a 0,08% e analisada no mesmo dia de preparação. 

  

5.7.5 Tensão Interfacial 

As determinações de tensão interfacial das amostras foram realizadas fixando a 

temperatura (25°C) e rotação (4000 rpm ou 7000 rpm) com o intuito de averiguar a interação 

entre os sistemas propostos nesse estudo e o óleo utilizado nos ensaios de recuperação 

avançada. O valor de 7000 rpm foi padronizado para a análise das fases aquosas devido à 

impossibilidade de análise das fases aquosas poliméricas, com  precisão, a 4000 rpm.  

Embora essa determinação seja computacional, fez-se necessário fornecer ao programa 

dados acurados das massas específicas das amostras utilizadas no ensaio, pois existe uma 

relação direta entre a tensão interfacial e os fatores: variação de densidade das fases leve e 

pesada, taxa de rotação do capilar e raio da gota da fração leve, sob rotação – segundo a 

Equação 10 (p. 76). 

Tensão Superficial  Tensão Superficial 

(dina cm
-1

) (dina cm
-1

)

Micro 30,01 NanoB1_0 39,88

Fa0 73,13 NanoC1_0 38,11

Fa1 73,87 NanoD1_0 37,28

Fa2 77,74 NanoA1_1 39,92

Fa3 74,21 NanoB1_1 39,21

Fa4 75,67 NanoC1_1 37,66

NanoA0_0 38,50 NanoD1_1 37,14

NanoB0_0 35,51 NanoA2_0 41,61

NanoC0_0 33,83 NanoB2_0 41,03

NanoD0_0 32,93 NanoC2_0 39,29

NanoE0_0 30,85 NanoD2_0 38,47

NanoA0_14 34,31 NanoB3_0 39,76

NanoB0_14 33,98 NanoA4_0 40,74

NanoC0_14 33,01 NanoB4_0 39,92

NanoD0_14 32,43 NanoC4_0 38,52

NanoA1_0 40,05 NanoD4_0 37,80

Amostra Amostra
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Os resultados referentes à determinação da tensão interfacial são apresentados na 

Tabela 10.  

  

Tabela 10 - Resultados da análise de tensão interfacial para os sistemas e fases aquosas 

 

Fonte: Autor. 

Onde: *Fase leve, a 44,33 °API e 44,45 °Baumé, a 20°C; T - percentual de tensoativos na amostra;  - tensão 

interfacial;  - massa específica;  - densidade;  - taxa de rotação;  - diâmetro da gota de fase leve, sob 

rotação; p - diâmetro da gota de fase leve padronizado;  c - tensão interfacial corrigida; Fa0, Fa1, Fa2 e Fa4 se 

referem, respectivamente, às fase aquosa, a 3,50% de NaCl, sem polímero (0) e com os polímeros                        

1 (AN 913 SH), 2 (AN 934 PWG) e 4 (FO 4350 SSH) a 0,08%; KCl a 2,00% - solução utilizada na saturação e 

recuperação convencional nos ensaios de recuperação avançada; NanoA0 - nanoemulsão a 1,00% de tensoativos, 

3,50% de NaCl, sem polímero; NanoB1 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl e com o 

polímero 1 (AN 913 SH) a 0,08%;  NanoC2 - nanoemulsão a 2,00% de tensoativos, 3,50% de NaCl e com o 

polímero 2  (AN 934 PWG) a 0,08%; NanoD4 - nanoemulsão  a 2,50% de tensoativos, 3,50% de NaCl e com o 

polímero 4 (FO 4350 SSH) a 0,08%; Micro - microemulsão. As nanoemulsões foram preparadas e analisadas no 

mesmo dia. 

 

A efeito de comparação, os resultados de tensão interfacial obtidos experimentalmente 

foram corrigidos segundo a padronização do diâmetro da gota de óleo para 1 mm, fixando-se 

os demais parâmetros. As amostras de nanoemulsão e a microemulsão foram analisadas a 

Amostra T (%)  (g cm
-3

)  ω (rpm)  (mm) σ (mN m
-1

) p (mm) σc (mN m
-1

)

Fa0  1,021 1,024 7000 1,26 7,380 1,00 5,857

Fa1  1,022 1,025 7000 1,11 5,080 1,00 4,577

Fa2  1,022 1,025 7000 0,94 3,100 1,00 3,298

Fa4  1,022 1,025 7000 1,42 10,700 1,00 7,535

KCl a 2,00%  1,010 1,013 7000 1,49 11,600 1,00 7,785

NanoA0 1,00 1,019 1,022 4000 0,99 1,170 1,00 1,182

NanoB0 1,25 1,018 1,021 4000 0,99 1,160 1,00 1,172

NanoC0 2,00 1,017 1,020 4000 0,98 1,120 1,00 1,143

NanoD0 2,50 1,015 1,018 4000 0,96 1,040 1,00 1,083

NanoA1 1,00 1,020 1,023 4000 0,98 1,140 1,00 1,163

NanoB1 1,25 1,019 1,022 4000 0,99 1,160 1,00 1,172

NanoC1 2,00 1,017 1,020 4000 0,94 0,998 1,00 1,062

NanoD1 2,50 1,016 1,019 4000 0,91 0,907 1,00 0,997

NanoA2 1,00 1,020 1,023 4000 0,99 1,160 1,00 1,172

NanoB2 1,25 1,019 1,022 4000 0,94 0,984 1,00 1,047

NanoC2 2,00 1,017 1,020 4000 0,89 0,832 1,00 0,935

NanoD2 2,50 1,016 1,019 4000 0,86 0,755 1,00 0,878

NanoA4 1,00 1,020 1,023 4000 0,99 1,180 1,00 1,192

NanoB4 1,25 1,019 1,022 4000 0,94 1,010 1,00 1,074

NanoC4 2,00 1,017 1,020 4000 0,83 0,680 1,00 0,819

NanoD4 2,50 1,016 1,019 4000 0,83 0,673 1,00 0,811

Micro 10,00 0,997 1,000 4000 0,73 0,424 1,00 0,581

*Óleo Urucu  0,800 0,803     
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4000 rpm. As fases aquosas, com ou sem polímero, foram analisadas a 7000 rpm, valor a que 

esse conjunto de amostras apresentaram diâmetros mínimos analisáveis para a gota de óleo.  

O comportamento observado para as tensões interfaciais entre o óleo e as fases 

aquosas com e sem polímero, em relação às nanoemulsões e microemulsão, é coerente, uma 

vez que a presença de agentes tensoativos pode influenciar significativamente no abaixamento 

das tensões entre fluidos imiscíveis. Os valores obtidos para as fases aquosas com e sem 

polímero não podem ser diretamente comparados aos dos demais sistemas, devido a esses 

valores terem sido obtidos a diferentes taxas de rotação. Contudo, esse fato evidencia que as 

tensões interfaciais das fases aquosas sobrepujam ainda mais os valores observados para os 

demais sistemas.  

Comparando apenas as fases aquosas, acredita-se que as cadeias poliméricas, 

associadas às cargas negativas dos polímeros 1 (AN 913 SH) e 2 (AN 934 PWG), 

contribuíram para um menor resultado em relação aos demais; sendo interessante ressaltar a 

baixa e a alta densidade de carga respectiva, e ambos com massas molares altas. No caso do 

polímero 4 (FO 4350 SSH),  seu caráter catiônico, associado a uma densidade de carga média 

e massa molar considerada ultra-alta, pode ter desfavorecido. 

A elevada concentração de sal (3,50% de NaCl) nas nanoemulsões e microemulsão 

favorece a permanência dos tensoativos na estrutura micelar, por sua maior afinidade com o 

óleo no interior das micelas, em relação aos elétrons livres na fase aquosa.  

O valor das tensões tem se mostrado diretamente relacionado com a concentração de 

tensoativos no meio, considerando as amostras A (1,00%), B (1,25%), C (2,00%) e D (2,50%).  

A associação polímero-tensoativo tem se mostrado favorável à redução ainda maior 

em relação às tensões interfaciais observadas entre a fase leve (petróleo) e as fases aquosas, 

ou a sistemas sem polímero. Contudo, tem sido observado que nas concentrações de 

tensoativos C (2,00%) e D (2,50%) isso é mais pronunciado. Nesses casos, acredita-se que o 

efeito das cargas livres das cadeias poliméricas seja ultrapassado pela capacidade de interação 

da micela-cadeia polimérica, auxiliando no abaixamento da tensão interfacial, favorecendo a 

solubilização da fase leve (petróleo) e, consequentemente, constituindo-se em sistemas aptos 

para o uso na recuperação de petróleo. 

 

5.7.6 Reologia 

Os resultados das análises reológicas das fases aquosas, nanoemulsões e microemulsão 

são apresentados na Figura 33 e no Apêndice C. Na Figura 33 há uma comparação entre as 
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viscosidades aparentes (a) das amostras, focando os sistemas B (1,25% de tensoativos), à 

concentração de 0,08% de polímero para todos os sistemas poliméricos estudados. 

 

Figura 33 - Comparação entre as viscosidades aparentes em relação às nanos B, fases aquosas 

e microemulsão 

 

Fonte: Autor. 

Onde: a - viscosidade aparente; NanoB4_0 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, com o 

polímero 4 (FO 4350 SSH) a 0,08%; NanoB3_0 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, com o 

polímero 3 (FO 4350 SH) a 0,08%; NanoB2 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, com o 

polímero 2 (AN 934 PWG) a 0,08%; NanoB1_0 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, com o 

polímero 1 (AN 913 SH) a 0,08%; NanoB0_0 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, sem 

polímero; Fa0, Fa1; Fa2, Fa3 e Fa4 se referem, respectivamente, às fases aquosas a 3,50% de NaCl sem polímero 

(0) e com os polímeros 1 (AN 913 SH), 2 (AN 934 PWG), Fa3 (FO 4350 SH) e 4 (FO 4350 SSH) a 0,08%; 

Micro – microemulsão. As nanoemulsões foram analisadas no mesmo dia de preparo.  

 

A presença de 0,08% de polímero em solução salina contribuiu para um ganho de 

cerca de 2,1 a 3,6 vezes em relação à viscosidade da fase aquosa sem polímero, a depender do 

polímero utilizado. Esse comportamento também é verificado para as viscosidades das 

nanoemulsões sem polímero e demais nanoemulsões com polímero, com aumento de cerca de 

2,4 a 3,5 vezes no valor da viscosidade dos sistemas. As principais interações que governam 

esse comportamento são as interações de hidrogênio e atrações eletrostáticas entre as 

moléculas de água, sal dissolvido, carga e massa molar dos polímeros, e presença de 

tensoativos em forma micelar. Tal comportamento é abordado em Wever et al. (2011). 

Enquanto a presença de polímeros de elevada massa molar confere viscosidade às 

fases aquosas, a presença de sal (NaCl) auxilia na fluidez, pelo alongamento das cadeias 

poliméricas, sujeitas às atrações eletrostáticas (NaCl em solução e carga do polímero) e 
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interações entre os hidrogênios do polímero e da água, mantendo as características do fluido 

não muito distantes de um fluido Newtoniano (APÊNDICE C).  

Para a produção da NanoB0 a microemulsão foi diluída a 1,25% de tensoativos com a 

própria Fa0 (NaCl a 3,50%). Com isso, observou-se um discreto incremento na viscosidade da 

NanoB0 em comparação à Fa0, devido à incorporação da microemulsão, a qual apresenta uma 

viscosidade cerca de 4,5 vezes a da Fa0. Isso sugere a reorganização das moléculas 

tensoativas de forma semelhante às estruturas micelares presentes na microemulsão, porém 

bem mais dispersas entre si, pela fase aquosa salina circundante, diminuindo a interação entre 

as micelas, refletindo na menor viscosidade da nanoemulsão produzida. Essa explicação pode 

ser estendida aos demais sistemas A, C e D sem polímero (APÊNDICE C), os quais também 

apresentam a viscosidade em função do percentual de tensoativos.   

Quanto ao sistema microemulsionado, o valor elevado da viscosidade, em relação às 

demais amostras, deve estar relacionado à maior concentração de micelas no meio, cujas 

interações entre as moléculas de tensoativos nas micelas e demais moléculas resultam numa 

maior energia de dissipação e, consequentemente, maior viscosidade aparente. 

Quanto às nanoemulsões com polímero, a NanoB2 apresentou uma maior viscosidade 

entre as demais nanoemulsões e fases aquosas. A interação das cadeias poliméricas com a 

microemulsão se deu de forma mais pronunciada, refletindo no aumento da viscosidade até 

mesmo em relação à Fa2, utilizada para a produção desse sistema. Tal comportamento 

também foi observado entre a NanoB4 e Fa4, porém, apresentando menores valores de 

viscosidade, resultante de características próprias desse polímero (QUADRO 5, p. 69).  

Quanto à NanoB1, a baixa densidade de carga do polímero correspondente deve ter 

influenciado no comportamento observado. 

O sistema NanoB3_0 (a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, com o polímero 

catiônico FO 4350 SH a 0,08%) apresentou um valor de viscosidade muito próximo do 

observado para a Fa3 utilizada para sua produção pela diluição da microemulsão. Pode ter 

havido a formação de microflocos, a princípio não perceptíveis a olho nu, os quais, com o 

tempo, coalescem e decantam. Isso pode ser resultado de efeito estérico relacionado à cadeia 

polimérica desse polímero catiônico associado à elevada presença de sal, dificultando o 

estiramento da cadeia. Os sistemas com o polímero 3 (FO 4350 SH) não foram utilizados nos 

ensaios de recuperação devido à possibilidade de formação de flocos no reservatório, os quais 

provocariam a obstrução dos poros; isso, porque a concentrações elevadas de sal no meio há 

possibilidade da floculação dos polímeros (DAUTZENBERG, 1997), como observado nos 

estudos anteriores. 
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Em relação às nanoemulsões A, B, C e D (APÊNDICE C) para os polímeros aniônicos 

(1 e 2), observa-se que, quanto maior o percentual de tensoativos, menor a viscosidade. Isso 

pode ser resultado do enovelamento das micelas pelas cadeias poliméricas. E, quanto maior o 

percentual de tensoativos, maior o número de micelas no meio. Quanto ao polímero catiônico 

(4), esse efeito não é pronunciado, provavelmente por questões estéricas, como citado 

anteriormente.   

Enquanto a microemulsão, a Fa0 e as nanoemulsões sem polímero apresentaram um 

comportamento reológico que se assemelha a fluidos Newtonianos, as fases aquosas 

poliméricas e suas respectivas nanoemulsões apresentaram um desvio discreto do 

comportamento Newtoniano, tendendo a fluidos pseudoplásticos (modelo de Ostwald de 

Waale) devido aos valores de n < 1, confirmando a redução da viscosidade com o aumento da 

taxa de cisalhamento, na faixa estudada.  

Contudo, considerando dados gerais, observados no Apêndice C, os valores de R
2
 

próximos a 1 (um) e as baixas viscosidades limites obtidas com o modelo de Bingham, 

valores de índice de comportamento do fluido (n) próximos a 1 (um) e valores de índice de 

consistência (K) baixos, pequena resistência ao escoamento e as próprias viscosidades 

aparentes, consideradas baixas para sistemas com polímero, apontam para certa linearidade 

em alguns sistemas, com um comportamento mais próximo de fluidos Newtonianos a 

pseudoplásticos, considerando a taxa de cisalhamento estudada.  

A presença de sal, o elevado percentual de água e o baixo percentual de polímero nos 

sistemas promovem a fluidez. A fuga da linearidade também é observada em alguns sistemas 

acompanhados por vários dias. Isso pode ser justificado pela perda de constituintes, 

especialmente frações mais leves, e/ou degradação do polímero, desestabilizando 

gradativamente o sistema, a depender do tempo de observação dos sistemas e de repouso entre 

as análises. Tais variações não são discrepantes, podendo também estar relacionadas a desvios 

inerentes à própria técnica.  

A presença de polímero contribui com a melhora no varrido do reservatório pelo 

fluido polimérico injetado (BERA et al., 2014). Porém, quando associado a tensoativos, há 

uma interação entre as cadeias poliméricas e as moléculas de tensoativos. De acordo com   

Xin et al. (2008), baixas concentrações de tensoativos promovem um aumento na viscosidade 

da solução, devido a interações tensoativo-polímero. Acima da concentração micelar crítica, a 

interação polímero-micela promove a redução da viscosidade da solução, devido à redução da 

disponibilidade de interação entre as cadeias hidrofóbicas do tensoativo-polímero, formando 

núcleos polímero-micela que se repelem (XIN et al., 2008). 
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5.7.7 Espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) 

Os dados obtidos nas análises de SAXS foram tratados com os programas SAXSquant 

3.5 e Optiquant. As informações tratadas foram interpretadas através dos programas GIFT e 

DECON.   

Na Figura 34 são apresentadas curvas de intensidade de espalhamento I(q) versus 

vetor de espalhamento q, para a microemulsão e a NanoB0_0 (nanoemulsão a 1,25% de 

tensoativos, NaCl a 3,50%, sem polímero e analisada logo que preparada).  

Tanto esses como os demais sistemas estudados podem ser caracterizadas como 

sistemas que, em seu interior, apresentam estruturas ordenadas em forma esférica (micelas 

diretas), do tipo “miolo-casca” (core-shell), nesse caso, gotículas, em escala nanométrica. 

Na prática, as gotículas presentes na amostra são irradiadas ao mesmo tempo. 

Portanto, os resultados dizem respeito a valores médios. No caso de amostras concentradas, 

com gotículas monodispersas e arranjo estruturado, é possível obter informações com respeito 

à forma, tamanho e organização dessas gotículas no meio. Isso é observado no sistema 

microemulsionado estudado, sendo evidenciado pelo platô e posterior decaimento da curva 

em mais baixo ângulo (FIGURA 34A). O ajuste da curva ao modelo esférico confirma a 

presença das micelas.  

 

Figura 34 - Curvas de espalhamento para os sistemas microemulsionado (A) e NanoB0_0 (B) 
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Fonte: Autor. 

Onde: A e B correspondem às respectivas curvas de espalhamento da microemulsão e NanoB0_0 (nanoemulsão 

a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, sem polímero e analisada no dia do preparo). 

 

A curva referente à NanoB0_0 (FIGURA 34B) aponta para um sistema cujas gotículas 

se encontram diluídas (ausência de platô a baixo ângulo e decaimento suave), também 

refletido na baixa intensidade de espalhamento, quando comparada à microemulsão, com 

valores respectivos de 10,00 u.a. e 71,60 u.a. (TABELA 11, p. 119). 

Sistemas muito diluídos não apresentam interações efetivas entre partículas/gotículas 

devido à distância entre elas, sendo difícil obter informações precisas sobre sua estrutura 

interna. Contudo, como as nanoemulsões são sistemas resultantes da diluição da 

microemulsão, se assemelham em estrutura; embora possa ter ocorrido um distanciamento da 

forma esférica e aumento da polidispersão devido ao seu caráter metaestável. 

Para a interpretação das informações do espalhamento de raios X obtidos para a 

microemulsão, foi primeiramente utilizado o programa GIFT (Generalised Indirect Fourier 

Transformation), para conversão das funções de espalhamento em funções de distribuição dos 

pares de distâncias [PDDFs, p(r)] e fatores estruturais. A Figura 35 sugere gotículas esféricas 

com diâmetro máximo em torno de 10,00 nm para a microemulsão. 

A partir das informações do GIFT foi utilizado o programa DECON (Convolution 

Square-Root Operation), que converte funções PDDF em perfis de densidade eletrônica 

radial, referente à metade da gotícula (FIGURA 36). 
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Figura 35 - Função de distribuição de pares de distâncias para a microemulsão 
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Fonte: Autor. 
 

Figura 36 - Perfil de densidade eletrônica das gotículas da microemulsão 
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Fonte: Autor. 

 

Onde: Fa - fase aquosa ou fase contínua; Dt e Di - diâmetros total e interno da gotícula, respectivamente. 

 

De acordo com o gráfico da Figura 36, as micelas presentes na microemulsão se 

adequam ao perfil de esferas não homogêneas do tipo “miolo-casca” (core-shell), 

apresentando diferenças de densidade em sua estrutura interna. Portanto, têm-se micelas 
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concentradas, do tipo óleo-em-água (O/A), diâmetro médio de 9,50 nm, núcleo oleoso em 

torno de 6,5 nm e casca com aproximadamente 1,50 nm. 

Diferente da microemulsão, a nanoemulsão não apresentou um ajuste adequado entre 

os pontos a partir de q próximo a 1,5 nm
-1

 (Figura 34B). Isso se deve especialmente a dois 

fatores: amostra muito diluída, associada à polidispersão. A região mais à direita dos gráficos 

de espalhamento da Figura 34, tanto para a microemulsão como nanoemulsão, diz respeito ao 

espalhamento de fundo e ruídos. Com isso, acredita-se que não apenas a polidispersão 

contribua para o não ajuste nessa região, mas a presença de moléculas solubilizadas de 

tensoativos e cotensoativos, associadas aos sais, tenham contribuído para esse espalhamento.  

Tais moléculas dispersas seriam oriundas da quebra/rearranjo de micelas durante a 

formação da nanoemulsão. E essa diferença influencia ao descontar o branco das amostras, o 

qual seria apenas a fase aquosa. O próprio aspecto visual da microemulsão e da nanoemulsão 

sugere um arranjo diferente das gotículas em ambas as amostras (APÊNDICE A).  

Frente a isso, foi dado um tratamento diferenciado para avaliar a contribuição da 

distribuição do tamanho das gotículas presentes no sistema nanoemulsionado, em relação à 

intensidade de espalhamento, volume e número das gotículas, usando o programa GIFT. 

A distribuição dos tamanhos quanto à intensidade (FIGURA 37), indica duas 

populações, com raios de gotículas em torno de 4,50 nm e 8,00 nm, e diâmetro máximo em 

torno de 11,50 nm; sugerindo a estrutura miolo-casca verificada na microemulsão.   

 

Figura 37 - Distribuição do tamanho das gotículas em relação à intensidade para a NanoB0_0 
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Fonte: Autor. 

Onde: DI(R) - Distribuição das gotículas presentes na NanoB0_0 em relação à intensidade.  
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Para a distribuição das gotículas em relação ao volume (FIGURA 38) foram 

verificadas quatro populações; enquanto para a distribuição em relação ao número foram 

verificadas cinco populações (FIGURA 39). 

 

Figura 38 - Distribuição do tamanho das gotículas em relação ao volume para a NanoB0_0 
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Fonte: Autor. 

Onde: DV(R) - Distribuição das gotículas presentes na NanoB0_0 em relação ao volume.  

 

Figura 39 - Distribuição do tamanho das gotículas em relação ao número para a NanoB0_0 
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Fonte: Autor. 

Onde: DN(R) - Distribuição das gotículas presentes na NanoB0_0 em relação ao número, respectivamente.  
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Fica evidenciado pelos gráficos das Figuras 37, 38 e 39 que a diferença entre os 

tamanhos das gotículas não é discrepante. Os menores valores de diâmetro são contribuições 

tanto de gotículas pequenas quanto da estrutura interna (“miolo” e “casca”) dessas gotículas. 

Contudo, como as estruturas “maiores” espalham melhor a luz, elas são mais evidenciadas no 

gráfico da distribuição em relação à intensidade (FIGURA 37). 

Na distribuição quanto ao número (FIGURA 39), as gotículas maiores são pouco 

evidenciadas. Como as gotículas presentes na amostra se encontram em um equilíbrio 

dinâmico e a técnica de SAXS levou em consideração o espalhamento da amostra em um 

determinado tempo de exposição aos raios X (30 minutos), a nanoemulsão analisada logo que 

preparada pode ser considerada um sistema monodisperso, pois as gotículas presentes estão 

numa faixa estreita de tamanho de gotícula, apresentando diferenças em sua estrutura interna. 

Para melhor compreensão do comportamento desses sistemas quanto à estabilidade, a 

nanoemulsão sem polímero, a 1,25% de tensoativos (NanoB0), foi avaliada por SAXS 

durante 15 dias. Sendo que os resultados desse acompanhamento estão descritos na Tabela 11 

e Figuras 40 a 42.  

 

Tabela 11 - Resultados da análise de SAXS para a microemulsão e NanosB0 até 15 dias 

 

Fonte: Autor. 
 

Onde: Rg - raio de giro; I0 - intensidade de espalhamento a ângulo zero; Rh - raio da esfera homogênea;            

V - volume médio das gotículas; Rv - raio médio das gotículas; Micro - microemulsão;                           

NanoB0_0 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, sem polímero e analisada no dia do preparo; 

NanoB0_15 - nanoemulsão a 1,25% de tensoativos, 3,50% de NaCl, sem polímero e analisada com 15 dias do 

seu preparo.   

Micro 3,99 0,02 71,60 1,50 5,16 0,03 222,10 5,80 3,76 0,03

NanoB0_0 5,60 0,02 10,00 0,07 7,23 0,03 323,80 53,00 4,26 0,02

NanoB0_1 11,23 0,06 34,93 0,40 14,50 0,07 1012,00 12,00 6,23 0,03

NanoB0_2 14,32 0,08 61,97 0,99 18,49 0,11 1684,00 29,00 7,38 0,04

NanoB0_3 16,29 0,12 138,90 3,70 21,03 0,15 2649,00 79,00 8,58 0,09

NanoB0_4 16,80 0,10 136,80 3,00 21,69 0,13 2779,00 69,00 8,72 0,07

NanoB0_5 19,40 0,14 191,20 5,20 25,05 0,18 3712,00 117,00 9,61 0,10

NanoB0_6 21,99 0,17 168,10 5,40 28,39 0,22 4373,00 170,00 10,14 0,13

NanoB0_7 21,78 0,17 252,80 8,70 28,11 0,22 4888,00 196,00 10,53 0,14

NanoB0_8 21,68 0,16 249,00 7,60 27,99 0,20 4845,00 222,00 10,50 0,16

NanoB0_9 21,87 0,17 269,00 9,00 28,23 0,22 5092,00 226,00 10,67 0,16

NanoB0_10 19,77 0,23 210,00 10,00 25,53 0,30 3999,00 206,00 9,85 0,17

NanoB0_11 21,41 0,19 229,30 8,30 27,64 0,24 4560,00 207,00 10,29 0,16

NanoB0_12 21,80 0,23 246,00 12,00 28,15 0,30 5051,00 315,00 10,64 0,22

NanoB0_13 23,28 0,21 150,00 5,70 30,06 0,28 4473,00 182,00 10,22 0,14

NanoB0_14 21,70 0,22 258,00 12,00 28,01 0,29 5018,00 289,00 10,62 0,20

NanoB0_15 22,44 0,30 133,30 7,20 28,97 0,38 4019,00 238,00 9,86 0,19

Rv (nm) Erro (±)V (nm
3
) Erro (±)Erro (±) I0 (u.a.) Erro (±) Rh (nm) Erro (±)Amostra Rg (nm)
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A concentração de 1,25% de tensoativos foi escolhida para essa análise em virtude da 

dificuldade de sistemas a tão baixa concentração de tensoativos se manterem estáveis. Os 

resultados foram obtidos através de operações de Guinier e Invariant no programa 

SAXSquant 3.5 (1D-Operation, Anton Paar).   

A diferença entre os valores de raio de giro e raio da esfera homogênea para um 

mesmo sistema, sugere o discreto distanciamento da forma esférica. Isso ocorre devido ao raio 

de giro representar a distribuição de massa da partícula ao redor de seu centro de massa. Se as 

gotículas fossem homogêneas em forma e estrutura interna, não teria variação em sua 

densidade interna, com ambos os valores correspondendo ao raio de giro. 

Como a NanoB0 é formada a partir da microemulsão, através da diluição com sua fase 

aquosa, o que ocorre é uma dispersão maior entre as gotículas existentes na microemulsão, 

devido à inserção de mais soluto, auxiliado por agitação magnética (cerca de 300 rpm por      

2 minutos). A elevada carga eletrônica, oriunda da fase aquosa, associado à presença de 

tensoativos não iônico e aniônico, auxilia na estabilização eletrostática, mantendo as gotículas 

distantes, podendo favorecer também o distanciamento do modelo esférico com o tempo, 

devido às tensões às quais estão sujeitas (FIGURA 40). 

 

Figura 40 - Curvas de I(q) versus q para a NanoB0 até 15 dias 
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Fonte: Autor. 

 

Na microemulsão, que se trata de um sistema termodinamicamente estável, a 

concentração ótima de princípio ativo (tensoativos/cotensoativo) permite o equilíbrio 
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dinâmico do sistema, mantendo as micelas “naquele tamanho e dispersão”. No caso das 

nanoemulsões, a partir do momento em que cessa a agitação, o sistema inicia a 

desestabilização. 

O equilíbrio observado para as nanoemulsões pode ser considerado cinético, ou ainda, 

metaestável, como descrito por McClements (2012). Isso é refletido no tamanho e volume da 

gotícula com relação ao tempo de armazenamento (FIGURAS 41 a 42 e TABELA 11). 

 

Figura 41 - Relação do volume com o tempo para a NanoB0 
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Fonte: Autor. 

Onde: V - corresponde ao volume médio das gotículas. 

 

A desestabilização dos sistemas nanoemulsionados se dá pela coalescência das 

gotículas, aumento de seu volume e consequente perda das frações leves à superfície. Como 

esse tipo de sistema é dinâmico, e existe variação no tamanho das gotículas, a 

desestabilização é gradual. Isso é justificado pelo aspecto característico da nanoemulsão, não 

tendo sido verificada a quebra instantânea do sistema. Portanto, o que não evapora, fica 

disperso na solução ou aderido à superfície do frasco, como um creme (nata). Esse 

comportamento é conhecido como maturação de Oswald. 

Outra questão a ser considerada está vinculada ao experimento em si. A cada análise, o 

sistema é levemente agitado para homogeneização. Contudo, isso se configura como energia 

adicional aplicada ao sistema, refletido nos estágios cíclicos observados no aumento gradual 
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da intensidade de espalhamento, volume e raio médio das gotículas em relação ao tempo 

(FIGURAS 41 a 42 e TABELA 11).  

Também foram analisados por SAXS outros sistemas nanoemulsionados, com e sem 

polímero, para avaliação de seu comportamento em relação ao percentual de tensoativos no 

meio e à presença de polímeros. Os resultados de SAXS para esses sistemas são apresentados 

nas Figuras 43 a 45 e Apêndices D, E e F. 

Tem-se observado que, quanto menor o percentual de tensoativos no sistema, as 

gotículas ficam mais facilmente aprisionadas ao redor da nuvem eletrônica da fase aquosa. 

Esse distanciamento entre elas retarda o processo de desestabilização.  

O efeito da gravidade também favorece tanto o aprisionamento das gotículas 

pequenas, a menores concentrações de tensoativo, como a coalescência a maiores 

concentrações, como comentado por Tadros et al. (2004).   

Por outro lado, as nanoemulsões que apresentam maior número de gotículas dispersas 

(maior concentração de tensoativos) tendem a formar aglomerados mais rapidamente, pela 

coagulação das gotículas maiores. Esses aglomerados, por serem leves e de maior volume, 

estão mais sujeitos à ação da gravidade do que as gotículas menores, como descrito por 

McClements (2012).  

Esse comportamento é evidenciado pelo aspecto das nanoemulsões em relação ao 

tempo e ao percentual de tensoativos (translucidez: NanosD  NanosC  NanosB  NanosA, 

respectivamente, a 2,50%, 2,00%, 1,25% e 1,00% de tensoativos), o qual se apresenta cada 

vez menos translúcido, até certo ponto. Assim, quanto maior a concentração, menos tempo 

será necessário para a formação de nata. As gotículas menores, associadas à menor quantidade 

de gotículas no meio, ficam aprisionadas devido à redução do efeito da gravidade sobre elas, 

pelo peso da coluna de fluido sob cada gotícula e pela carga eletrostática presente nessa fase, 

reduzindo também o movimento Browniano e distanciando de sua forma esférica.  

Esse comportamento é justificado pelo aspecto translúcido das nanoemulsões sem 

polímero. Pois, mesmo sendo evidenciada a formação de nata, esses sistemas mantêm seu 

aspecto por mais de trinta dias para a nanoemulsão com maior percentual de tensoativos, e 

acima de 100 e 200 dias, para as demais.  

Outro possível mecanismo de manutenção de gotas pequenas dispersas na solução 

ocorre quando a gotícula se rompe por não haver força suficiente para mantê-la, libera 

tensoativos para o meio e se rearranja em uma gotícula menor ou numa micela sem núcleo. 

Isso pode justificar o raio de giro maior verificado a 1,00% de tensoativos (NanosA) que 

decresce e aumenta novamente a 2,00% de tensoativos (NanosC).  
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Figura 42 - Relação do Rg, I0, Rh e Rv com o tempo para a NanoB0 
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Fonte: Autor.  

Onde: Rg - raio de giro da gotícula, ou momento de inércia; I0 - intensidade de espalhamento a ângulo zero; Rh - raio da esfera homogênea; Rv - raio médio das gotículas.  
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Figura 43 - Relação do Rg, I0, Rh, V e Rv para a nanos A, B, C e D a 0 dias 
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Fonte: Autor. 

Onde: Rg - raio de giro da gotícula, ou momento de inércia; I0 - intensidade de espalhamento a ângulo zero; Rh - raio da esfera homogênea; V - volume médio das gotículas; 

Rv - raio médio das gotículas. 
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Figura 44 - Distribuição dos tamanhos de gotículas para as nanos A0 e B0 em relação à intensidade (DI), número (DN) e volume (DV) 
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Fonte: Autor. 
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Figura 45 - Distribuição dos tamanhos de gotículas para as nanos C0 e D0 em relação à intensidade (DI), número (DN) e volume (DV) 
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Fonte: Autor. 
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A quantidade de gotículas no sistema está relacionada à concentração de tensoativos. 

Portanto, para as nanoemulsões estudadas, quanto maior a concentração, mais próximas as 

gotículas estão entre si e maior a facilidade delas se aglomerarem e coalescerem. Porém, não 

instantaneamente; pois a partir do momento em que algumas gotículas iniciam a coalescência, 

em sistemas mais concentrados, as demais ficam num meio mais diluído, e aprisionadas pela 

nuvem eletrônica, não sendo verificada a quebra abrupta do sistema.  

Tanto gotículas “maiores” (a depender de sua quantidade no meio e do limite de 

detecção do equipamento) quanto um maior número de gotículas pequenas no sistema, 

espalham melhor ao serem irradiadas, e isso é refletido no gráfico de espalhamento em 

relação à concentração de tensoativos.  

Observa-se que, quanto menores as concentrações dos sistemas, melhor distribuídos 

estão os tamanhos das gotículas. A 2,00% de tensoativos (NanosC), por exemplo, as gotículas 

tendem a se aglomerar, e isso fica mais nítido pelo espalhamento pronunciado sobressalente. 

Isso também justifica o maior raio de giro a 2,00% de tensoativos nos sistemas estudados. 

Contudo, devido a limitações da técnica de SAXS em relação ao limite máximo de 

detecção do tamanho das “partículas” (até 100 nm), os aglomerados maiores não podem ser 

visualizados, seja devido ao tamanho, ou mesmo devido ao menor número em relação aos 

menores tamanhos de gotículas. Isso justifica os valores de raio de esfera homogênea (Rh) em 

torno de 30 nm, para a NanoB0 a 13 dias de observação.  

Quanto mais diluído o sistema, menor é a resolução. Por isso é verificado o aumento 

da intensidade de espalhamento em relação ao aumento da concentração de tensoativos no 

sistema. Isso está associado à estrutura das gotículas, não às possíveis moléculas de 

tensoativos dispersas na fase aquosa. 

Quanto às nanoemulsões poliméricas, os sistemas A e B (1,00% e 1,25% de 

tensoativos, respectivamente) apresentam formação de nata após 48 horas de seu preparo; 

enquanto os sistemas poliméricos C e D (2,00% e 2,50% de tensoativos, respectivamente) 

apresentam formação de nata após 24 horas aproximadamente. 

As informações obtidas com a técnica de SAXS contribuíram para a compreensão dos 

mecanismos envolvidos na formação e manutenção dos sistemas microemulsionado e 

nanoemulsionados estudados. Também elucidam as informações obtidas com as demais 

técnicas de caracterização estudas, evidenciando tais sistemas como aptos para uso em 

recuperação de petróleo. 
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5.8 Aplicação dos sistemas microemulsionado e nanoemulsionados em recuperação avançada 

de petróleo 

 

5.8.1 Petróleo 

O petróleo Urucu (PETROBRAS), utilizado nos ensaios de recuperação avançada de 

petróleo, foi caracterizado quanto à massa específica (0,80015 g cm
-3

), °API (44,33 °API) e 

reologia (FIGURA 46).  

 

Figura 46 - Comportamento reológico do petróleo Urucu (PETROBRAS) a 30°C e a 60°C 
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Fonte: Autor. 

 

Comparando os dados de caracterização obtidos por Lucena (2013), apresentados no 

sub-topico 4.8.1 (p. 82), com os obtidos neste trabalho, observa-se não ter havido variação 

significativa nas características do óleo. Isso se deve ao fato dele ter sido armazenado em 

recipiente estanque, a 16°C, durante o intervalo de tempo considerado (2013 a 2015); bem 

como, devido a suas próprias características. 

O comportamento reológico do petróleo Urucu (PETROBRAS) aponta para um fluido 

Newtoniano, com curva linear característica, referente à relação entre a taxa e a tensão de 

cisalhamento, em regime laminar. A partir dessa curva, foram determinadas as viscosidades a 

30°C (3,95 cP) e a 60°C (2,65 cP). Esses valores experimentais correspondem à mediana, até 

cerca de 200 s
-1

. Essa faixa também foi considerada para a determinação das viscosidades das 

amostras de microemulsão e nanoemulsões, a título de comparação. O comportamento 

Newtoniano observado para o petróleo a 30°C foi verificado até cerca de 1000 s
-1

. 
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O valor da viscosidade do óleo a 60°C, inferior ao obtido a 30°C, diz respeito à 

dilatação do óleo com o aquecimento, tornando-o mais fluido. Como se trata de um 

aquecimento moderado, não houve a separação significativa de frações leves durante o 

período da análise.   

 

5.8.2 Amostras de rocha carbonática 

Na Figura 47, é apresentada uma amostra típica de rocha calcária utilizada para os 

ensaios de recuperação avançada de petróleo. A determinação da porosidade das amostras de 

rocha com o porosímetro a gás (sub-tópico 4.8.3.1) foi possível após a calibração do 

equipamento. Esse procedimento possibilitou a construção da curva de calibração apresentada 

na Figura 48. 

 

Figura 47 - Amostra de rocha calcária típica utilizada na recuperação de petróleo 

 

Fonte: Autor. 

 

Figura 48 - Curva de calibração para o porosímetro 
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Os dados de porosidade obtidos experimentalmente, para cada amostra, foram 

corrigidos através da equação gerada. Na Tabela 12, constam a porosidade e o volume poroso 

das amostras utilizadas. 

A heterogeneidade em relação ao tamanho, forma e conexão dos poros é característico 

das rochas carbonáticas. Essa conformação é resultado de sua formação e eventuais agressões 

deformacionais a que a rocha tenha sido submetida. Tais características favorecem 

acumulações consideráveis de hidrocarbonetos. 

 

5.8.2.1 Descrição da rocha por lâmina petrográfica 

Com a descrição da lâmina petrográfica (FIGURAS 49 e 50) foi possível obter 

informações qualitativas sobre a textura, composição mineralógica e porosidade da amostra 

de rocha utilizada nos ensaios de recuperação. Trata-se de uma rocha carbonática, formada 

por 100% de minerais da classe dos carbonatos, provavelmente calcita (CaCO3), efervescendo 

com ácido clorídrico a frio. Segundo Folk (1974), uma rocha carbonática é formada por no 

mínimo 50% de minerais da classe dos carbonatos.  

Na Figura 49, são identificados pelas setas vermelhas pseudo-pelóides circundados por 

cristais microcristalinos e poros alongados. 

 

Figura 49 - Visão geral (a) e detalhes (b) da lâmina petrográfica 

(a) (b)  

Fonte: Vieira (2016). 

 

Há raros vestígios fossilíferos, provavelmente filamentos algálicos, identificados pelas 

setas vermelhas nas imagens da Figura 50. Tais vestígios não chegam a 1% do volume total 

da rocha, a qual é formada, predominantemente, por cristais criptocristalinos               

(tamanho < 0,004 mm), com textura pseudo-peloidal (formas esféricas amarronzadas na 

FIGURA 49), a microcristalinos (tamanho entre 0,004 mm e 0,063 mm) equantes de calcita; e 

porosidade absoluta em torno de 40%.  

2,2mm 
1,1mm 
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Figura 50 - Identificação de vestígios fossilíferos 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Vieira (2016). 

 

O tamanho dos poros é variado, desde menores que 1 mm, tanto na largura quanto no 

comprimento, a 4 mm de comprimento e 1,5 mm de largura (FIGURAS 49 e 50). A forma dos 

poros é predominantemente alongada, orientada com seu maior eixo paralelo ao maior 

comprimento da lâmina. A distribuição dos poros é homogênea ao longo de toda a lâmina. 

Quanto à gênese, os poros são secundários (gerados após a formação da rocha). 

Os resultados obtidos por Deus (2015), associados às informações obtidas com a 

lâmina petrográfica, confirmam a natureza carbonática da rocha utilizada nos ensaios de 

recuperação avançada neste trabalho. A diferença nos valores de pososidade utilizando o 

porosímetro a gás e a micrografia bidimensional confirma a heterogeneidade desse tipo de 

rocha; e reforça a complementaridade das técnicas. 

Devido a características próprias dos reservatórios carbonáticos, todas as amostras 

foram coletadas de um mesmo bloco de rocha, visando minimizar o efeito da heterogeneidade 

do reservatório. Além da porosidade e do volume poroso, foram considerados os aspectos 

visuais das amostras, evitando as que apresentaram, externamente: 

 Discrepância muito grande entre os poros – pois favorecem o escoamento dos 

fluidos para os poros de maiores volumes, seja durante as saturações 

(experimentalmente) ou recuperações, formando caminhos preferenciais, 

especialmente devido às grandes diferenças nas tensões capilares. 

 Muitos poros de grande volume – por conferirem um aspecto friável à amostra, 

sendo susceptível a danos estruturais (fraturas) durante a montagem da célula de 

confinamento ou devido a elevadas pressões, formando caminhos preferenciais.   

 Extremidades pouco porosas e/ou material argiloso – pois dificultam a passagem 

dos fluidos, comprometendo o ensaio de recuperação pela elevação das pressões 

0,55mm 1,1mm 
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do sistema, podendo ocasionar vazamentos, entupimentos (dependendo do tipo de 

óleo), dificuldade de manutenção da pressão de confinamento, danos à bomba, 

transdutores ou mesmo ocasionar acidentes, devido ao equipamento trabalhar sob 

pressão constante, advinda do compressor.   

 

5.8.3 Ensaios de recuperação avançada de petróleo 

Na Tabela 12 e Figuras 51 a 58, são apresentados os resultados obtidos com os ensaios 

de recuperação avançada de petróleo, a aproximadamente 30°C, com a microemulsão, 

algumas nanoemulsões e uma fase aquosa polimérica salina. O estudo de recuperação 

avançada de petróleo levou em consideração a concentração de matéria ativa 

(tensoativo/cotensoativo), a presença de polímero e a carga do polímero. 

Embora sejam obtidos dados referentes às recuperações convencional (com KCl a 

2,00%) e avançada (com os sistemas de interesse), neste trabalho, as discussões se darão em 

torno dos resultados obtidos na recuperação avançada, quanto à eficiência de deslocamento do 

óleo por alguns dos sistemas estudados: microemulsão, NanoB0, NanoD0, NanoB2, NanoD2, 

NanoB4, NanoD4 e Fa2.  

Devido à ação de substâncias tensoativas que compõem a microemulsão, esta pôde 

deslocar até 99,56% do óleo remanescente à recuperação convencional (TABELA 12 e 

FIGURA 51). Na microemulsão, o percentual de matéria ativa (tensoativos e cotensoativo) é 

de 15%, sendo 10% referente à mistura de tensoativos não iônico (9%) e iônico (1%), e 5% de 

n-butanol.  

As substâncias tensoativas associadas à microemulsão atuam no abaixamento das 

tensões interfaciais entre os fluidos presentes no reservatório, desestabilizando as interfaces 

óleo-água-rocha, invertendo a molhabilidade, incorporando frações do óleo e promovendo sua 

recuperação. 

Na Figura 51, observou-se que durante os primeiros volumes porosos injetados 

(aproximadamente 1,50 Vp de microemulsão injetada), a microemulsão interagiu mais 

efetivamente com o óleo residual, aumentando o volume recuperado. Com esse sistema, quase 

100% do óleo residual foi recuperado. 

O caso da NanoB0 (FIGURA 52) sugere que ocorreu a interação da nanoemulsão com 

os fluidos do reservatório pelo comportamento crescente e gradual da curva referente à 

recuperação avançada. Foi possível recuperar cerca de 37% do óleo residual com um sistema 

que apresenta em sua composição apenas 1,25% de tensoativos.   
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Tabela 12 - Resultados dos ensaios de recuperação de óleo no sistema de confinamento para testes hidrostáticos em meios porosos 

 

Fonte: Autor. 

Onde: Micro - microemulsão; NanoB0 e NanoD0 - nanoemulsões a 3,50% de NaCl, sem polímero e a 1,25% e 2,50% de tensoativos, respectivamente; NanoB2 e         

NanoD2 - nanoemulsões a 3,50% de NaCl, 0,08% do polímero 2 (AN 934 PWG, aniônico) e a 1,25% e 2,50% de tensoativos, respectivamente; NanoB4 e                    

NanoD4 - nanoemulsões a 3,50% de NaCl, 0,08% do polímero 4 (FO 4350 SSH, catiônico) e a 1,25% e 2,50% de tensoativos, respectivamente; Fa2 - fase aquosa a 3,50% de 

NaCl e 0,08% do polímero 2 (AN 934 PWG, aniônico); C/T - cotensoativo/tensoativo à razão de 0,50; T - Tensoativos; a - viscosidade aparente;  - porosidade; Vp - volume 

poroso; Sai - saturação de água incial; Soi - saturação de óleo inicial; Sac - saturação de água conata; ROO_C - recuperação de óleo original (oil in place) na etapa convencional; 

Ed_C - Eficiência de deslocamento de óleo na etapa convencional; Sor_C - saturação de óleo residual, após a recuperação convencional; ROO_A - recuperação de óleo original 

(oil in place) na etapa avançada; Ed_A - Eficiência de deslocamento de óleo na etapa avançada; Sor_A - saturação de óleo residual, após a recuperação avançada;               

ROO_T - recuperação de óleo original (oil in place) total (somatório das etapas convencional e avançada); Ed_T - Eficiência de deslocamento de óleo total.         

 

Sai Soi Sac

ROO_C 

(%)

Ed_C    

(%)
Sor_C

ROO_A 

(%)

Ed_A    

(%)
Sor_A

ROO_T 

(%)

Ed_T   

(%)

Micro 15,00 10,00 sim  4,78 44 69,72 36,50 0,30 0,16 0,13 38,88 38,88 0,10 60,85 99,56 0,0004 99,73 99,73

NanoB0 1,87 1,25 sim  1,14 34 61,32 35,29 0,33 0,32 0,11 50,72 50,72 0,16 18,36 37,27 0,10 69,09 69,09

NanoD0 3,74 2,50 sim  1,31 5 72,15 41,06 0,29 0,35 0,11 35,30 35,30 0,23 22,15 34,24 0,15 57,45 57,45

NanoB2 1,87 1,25 sim AN 934 PWG 4,04 50 53,70 30,22 0,38 0,45 0,20 41,25 41,25 0,26 30,20 51,41 0,13 71,45 71,45

NanoD2 3,74 2,50 sim AN 934 PWG 3,75 17 61,19 35,11 0,34 0,25 0,13 32,64 32,64 0,17 50,64 75,18 0,04 83,28 83,28

NanoB4 1,87 1,25 sim FO 4350 SSH 2,79 73 35,82 20,59 0,50 0,40 0,14 22,97 22,97 0,31 22,97 29,82 0,22 45,95 45,95

NanoD4 3,74 2,50 sim FO 4350 SSH 2,79 74 36,41 19,94 0,53 0,52 0,20 29,35 29,35 0,37 14,43 20,43 0,29 43,78 43,78

Fa2   sim AN 934 PWG 3,91 69 38,55 21,86 0,34 0,30 0,05 27,03 27,03 0,22 19,52 26,75 0,16 46,55 46,55

Sistema
C/T 

(%)

T  

(%)

NaCl 

(3,50%)

Polímero 

(0,08%)

Rec. Total
Amostra 

de rocha



(%)

Vp 

(cm
3
)

Saturação Rec. Convencional Rec. Avançada
a 

(cP)
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Figura 51 - Resultados da recuperação de óleo com microemulsão 
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Fonte: Autor. 

 

Figura 52 - Resultados da recuperação de óleo com a NanoB0 
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Fonte: Autor. 

 

A Figura 53 se refere ao ensaio de recuperação de óleo utilizando uma nanoemulsão a 

2,50% de tensoativos (NanoD0). Com esse sistema, foi possível recuperar 34,24% do óleo 

remanescente à recuperação convencional. Embora o percentual de tensoativos seja maior em 

relação à NanoB0, o percentual de óleo recuperado foi ligeiramente inferior. Acredita-se que a 

porosidade das amostras de rocha tenha influenciado no resultado. A amostra de rocha 
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utilizada nos ensaios com a NanoB0 apresentou 61,32% de porosidade, enquanto na amostra 

utilizada nos ensaios com a NanoD0, 53,70%. Isso também refletiu na recuperação 

convencional para as Nanos B0 e D0, respectivamente 50,72% e 35,30% do óleo original. 

Embora não seja prudente a comparação direta entre os sistemas B0 e D0. 

 

Figura 53 - Resultados da recuperação de óleo com a NanoD0 
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Fonte: Autor. 

 

Para os ensaios de recuperação utilizando nanoemulsões contendo polímero, foram 

selecionados dois polímeros: um aniônico (AN 934 PWG) e um catiônico (FO 4350 SSH), 

identificados nos ensaios de caracterização como polímeros 2 e 4, ambos a 0,08% em massa. 

O polímero aniônico foi escolhido por dois motivos principais: apresentar uma menor 

tensão interfacial entre sua solução polimérica salina e o óleo Urucu, em relação às demais 

fases aquosas estudadas; e favorecer o aumento da viscosidade dos sistemas que o compõe. 

Devido a isso, foram realizados ensaios de recuperação com a fase aquosa polimérica salina 2 

(Fa2) e as nanoemulsões B2 e D2 (respectivamente a 1,25% e 2,50% de tensoativos).  

As recuperações de óleo, representadas nas Figuras 54 e 55, se referem às 

nanoemulsões B2 e D2. A NanoB2 apresentou uma recuperação de óleo residual de 51,41%, 

mesmo com apenas 1,25% de tensoativos, 0,08% de polímero e 3,50% de NaCl. Comparando 

com os resultados obtidos para a NanoB0 (1,25% de tensoativos, a 3,50% de NaCl, sem 

polímero) e mesmo com a NanoD0 (2,50% de tensoativos, a 3,50% de NaCl, sem polímero), 

observa-se que a presença do polímero favoreceu a recuperação de óleo, especialmente pela 
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melhora no varrido do reservatório, promovido por soluções poliméricas. Os valores de 

viscosidade desses sistemas (TABELA 12 e APÊNDICE C) justificam, em parte, o resultado. 

 

Figura 54 - Resultados da recuperação de óleo com a NanoB2 
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Fonte: Autor. 

 

Em relação ao mesmo percentual de tensoativos, na NanoB2, houve um favorecimento 

significativo no deslocamento de óleo, mesmo a amostra de rocha utilizada no ensaio da 

NanoB0 apresentando valores superiores de porosidade e volume poroso (TABELA 12). O 

aumento da viscosidade foi de cerca de 3,5 vezes na NanoB2 em relação à NanoB0, com 

apenas 0,08% do polímero 2. Como a microemulsão também apresenta uma viscosidade 

significativa (4,78 cP), ela também contribui ao associar-se ao polímero, a tão baixo 

percentual de ambos.  

O comportamento da curva referente à recuperação avançada com a NanoB2 

(FIGURA 54) indica uma interação gradual do sistema com o óleo do reservatório, com 

discretos aumentos, sugerindo uma continuação na recuperação do óleo residual. 

Na Figura 55 são apresentados os resultados de recuperação para a NanoD2 (2,50% de 

tensoativos, a 0,08% do polímero aniônico AN 934 PWG e 3,50% de NaCl). Esse sistema 

recuperou 75,18% do óleo remanescente à etapa convencional, configurando-se o melhor 

resultado de recuperação para as nanoemulsões estudadas (TABELA 12 e FIGURA 55). 

Acredita-se que o maior percentual de tensoativos, a presença de polímero e o fato desse 

polímero ser aniônico favoreceu o resultado obtido. 
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Figura 55 - Resultados da recuperação de óleo com a NanoD2 
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Fonte: Autor. 

 

O comportamento da curva de recuperação avançada para a NanoD2 (FIGURA 55) 

sugere que, além do sistema atuar fisicamente, através da melhora no varrido, ele também 

atua quimicamente, auxiliando na redução das tensões interfaciais entre os fluidos e a rocha, 

caracterizado pelo incremento no volume de óleo recuperado no final do experimento.  

Comparando-se a NanoD2 com a NanoB2, o aumento do percentual de materia ativa 

contribuiu para um aumento do deslocamento de óleo. O valor correspondeu a cerca de 1,5 

vezes o obtido com a NanoB2.  

Em relação às NanoB0 e NanoD2, ambas com valores semelhantes de porosidade e 

volume poroso das amostras de rocha utilizadas (TABELA 12), observa-se que, ao passar de 

1,25% para 2,50% de tensoativos, praticamente duplicou a recuperação de óleo. Portanto, a 

associação polímero-tensoativo favoreceu no varrido e na capacidade de interação do sistema 

ao entrar em contato com o óleo remanescente na rocha. 

A recuperação do óleo remanescente à etapa convencional, utilizando a solução 

polimérica salina 2 (Fa2, polímero AN 934 PWG), representada na Figura 56, apresentou um 

resultado inferior (26,75%) ao observado para as nanoemulsões por ela compostas.  

A Fa2 apresentou uma viscosidade aparente superior às demais fases aquosas 

poliméricas, a um mesmo percentual de polímero adicionado (0,08%). Contudo, o percentual 

de deslocamento de óleo foi inferior ao observado para as NanoB2 e NanoD2. Isso reforça a 

ideia de que a associação da matéria ativa com o polímero, às concentrações utilizadas, tenha 
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sido mais eficiente que apenas o uso de polímero; refletindo na viscosidade e resultados de 

recuperação das nanoemulsões correlatas. O desempenho no deslocamento de óleo observado 

também pode ter sido influenciado pela interação polímero-rocha. Contudo, fica evidenciado 

que não apenas a viscosidade do sistema favoreceu a recuperação, já que a Fa2 e as nanos B2 

e D2 apresentaram valores de viscosidade mais próximos ao do óleo na rocha. 

 

Figura 56 - Resultados da recuperação de óleo com a Fa2 
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Fonte: Autor. 

 

Em um reservatório real, a capacidade de recuperação de óleo com soluções 

poliméricas é resultado do melhor varrido do reservatório, promovido pela malha polimérica, 

uniformizando o escoamento pelos poros da rocha, geralmente a concentrações de polímero 

superiores às utilizadas nos sistemas estudados neste trabalho. Associado a esse processo 

físico, a presença de cargas negativas na estrutura do polímero aniônico atua quimicamente 

pela interação com a rocha reservatório e a água conata, geralmente carregada de íons Ca
2+

, 

oriundos da rocha carbonática e associados ao petróleo.  

Um menor resultado de recuperação (26,75%) observado com a solução polimérica 

salina 2 (Fa2), em relação aos obtidos com a microemulsão e algumas nanoemulsões 

poliméricas, se deve, especialmente, à solução polimérica salina apresentar cadeias 

poliméricas estruturadas que auxiliam no varrido, através da redução da mobilidade da água, 

mas reduzem a interação química, quando comparada à microemulsão e nanoemulsões; as 

quais apresentam em sua composição substâncias efetivamente tensoativas. 
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Nas Figuras 57 e 58 são apresentados os resultados obtidos com as nanoemulsões 

contendo polímero catiônico (FO 4350 SSH). Tal polímero foi utilizado devido aos resultados 

favoráveis obtidos com a caracterização de suas amostras em relação ao tempo de estudo, 

especialmente quanto à não formação de flocos no período observado; bem como, a título de 

comparação com os demais sistemas utilizados.   

 

Figura 57 - Resultados da recuperação de óleo com a NanoB4 
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Fonte: Autor. 

 

Figura 58 - Resultados da recuperação de óleo com a NanoD4 
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Fonte: Autor. 
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Os menores resultados obtidos utilizando os sistemas com polímero catiônico podem 

estar associados à carga eletrônica positiva do polímero, que, a princípio, não favoreceria a 

extração de óleo em reservatórios carbonáticos; ou seja, não inverteria a molhabilidade. 

Contudo, quase 30% de óleo residual foi recuperado com a NanoB4 (1,25% de tensoativos, a 

3,50% de NaCl e 0,08% do polímero catiônico FO 4350 SSH) e quase 21% foi recuperado 

com a NanoD4 (2,50% de tensoativos, a 3,50% de NaCl e 0,08% do polímero catiônico      

FO 4350 SSH). As curvas de recuperação avançada em ambos os sistemas (FIGURAS 57 e 

58) dão indícios de interação deles com os fluidos do reservatório, porém de forma discreta. 

Ainda em 1956, Brow e Fatt sugeriram a não uniformidade da molhabilidade nos 

reservatórios. Os prováveis motivos a esse comportamento seriam a natureza das formações e 

os eventos que conferiram alterações às suas condições originais. Devido a isso, foi estudado 

o comportamento de sistemas que apresentam em sua composição polímeros com caráter 

aniônico (AN 934 PWG, polímero 2) e catiônico (FO 4350 SSH, polímero 4). 

Dentre os sistemas, as nanoemulsões preparadas com o polímero 2 apresentaram 

melhores resultados de recuperação do óleo remanescente à recuperação com salmoura; 

respectivamente, 51,41% e 75,18% para a NanoB2 e NanoD2. Tais resultados confirmam a 

natureza mista da molhabilidade em rochas calcárias, uma vez que também foi possível 

recuperar petróleo com os sistemas catiônicos; embora obtendo percentuais inferiores. Pode 

ter ocorrido certo grau de inversão da molhabilidade da rocha, de molhável-a-óleo a 

molhável-a-água, utilizando os sistemas catiônicos. Em seus estudos, Soares (2012) observou 

que o tensoativo catiônico (C16TAB) apresentou melhor resultado na inversão da 

molhabilidade de calcário, comparado aos tensoativos iônico (SDS) e não iônico           

(Unitol L90). Outra explicação, diz respeito à ação “puramente” mecânica de deslocamento 

do fluido no reservatório pelo fluido injetado. 

A presença de sal a elevadas concentrações também auxilia no processo de inversão da 

molhabilidade da rocha, de molhável-a-óleo a molhável-a-água, pelo fornecimento de cargas 

negativas, em substituição às oriundas do óleo. A recuperação de óleo é, então, intensificada 

quando a solução salina é associada a moléculas tensoativas e suas formas estruturadas, 

promovendo o abaixamento da tensão interfacial entre os fluidos presentes no reservatório e 

injetados. Várias pesquisas têm demonstrado isso (BERA e MANDAL, 2015; DEUS, 2015; 

BERA et al., 2014; MANDAL e BERA, 2012; GURGEL et al., 2008; RIBEIRO NETO, 

2007; ZHANG e AUSTAD, 2006). 

As nanos B4 e D4 apresentaram valores de viscosidade aparente semelhantes, porém 

inferiores ao do óleo presente na rocha (TABELA 12). O percentual de tensoativos (oriundos 
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da microemulsão) tornaria a NanoD4 ligeiramente mais fluida que a NanoB4, facilitando sua 

interação no interior do reservatório, embora tenha apresentado um resultado menor de 

recuperação avançada. 

A associação entre as cadeias poliméricas e as micelas presentes, embora tenha 

promovido a redução da viscosidade da solução, contribuiu para a melhora da interação dos 

sistemas com os fluidos no reservatório. 

Durante a etapa de recuperação avançada, especialmente nos sistemas com maior 

percentual de tensoativos (NanosD, 2,50%) e presença de polímeros (aniônico e catiônico), 

foram observadas quantidades significativas de gás sendo liberadas na saída dos fluidos. Isso 

caracteriza a interação química, provavelmente, entre os fluidos injetados e a rocha 

carbonática. 

Os valores elevados obtidos experimentalmente para algumas recuperações 

convencionais podem ser justificados pela heterogeneidade das amostras de rocha calcária, 

refletindo tanto na porosidade como no volume poroso das amostras utilizadas. Com isso, o 

petróleo leve (44,33 °API, a 20°C) presente nos poros de maior volume, e conectados entre si, 

é facilmente deslocamento pela salmoura. Contudo, ao considerar a recuperação avançada, a 

menor quantidade de óleo no meio e o fato da rocha calcária apresentar maior afinidade pelo 

óleo, dificultam sua extração, ressaltando ainda mais a eficiência da utilização dos sistemas 

propostos. 

Embora tenham sido apontados sistemas nanoemulsionados com valores de 

recuperação mais favoráveis do que outros, todos os sistemas estudados se mostraram 

eficientes na extração de óleo, com valores entre 20% e 75%, em relação ao óleo 

remanescente ao processo convencional (recuperação com salmoura de KCl a 2,00%). Para a 

microemulsão, esse valor chegou bem próximo a 100%. Portanto, os resultados reforçam o 

estudo desses sistemas para uma possível aplicação como projeto piloto.  

Cada amostra de rocha utilizada nos ensaios de recuperação representa o reservatório 

sendo varrido como um todo (uma vez que os fluidos são injetados de modo a inundarem-na, 

devido a suas dimensões reduzidas em relação a um reservatório real). No campo, os fluidos 

injetados alcançam o reservatório de forma parcial (área em torno do poço de injeção ou 

limites estabelecidos na malha de poços de injeção-produção), possibilitando o contato do 

reservatório com o fluido injetado e auxiliando nas futuras recuperações. Isso é dito devido a 

outro efeito favorável à recuperação de óleo: a adsorção das moléculas tensoativas à rocha 

reservatório. A contínua injeção de fluidos que contêm tais moléculas pode favorecer a 
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mudança de molhabilidade enquanto o óleo do reservatório é produzido (BERA et al., 2014; 

GURGEL et al., 2008; CURBELO et al., 2007).  

A interação química dos sistemas com os fluidos presentes no reservatório, e com a 

própria rocha carbonática, dá indícios da eficiência desses sistemas na recuperação de óleos 

mais viscosos. Nesses casos, como óleos “mais pesados” são desprovidos de frações mais 

leves, a interação química com os sistemas propostos favoreceria a alteração da viscosidade, 

tornando-os mais fluidos e, consequentemente, facilitando a recuperação. A sugestão seria o 

uso das NanosD (2,50% de tensoativos), com ou sem polímero, mantendo o reservatório em 

contato com o sistema por determinado período, a depender das características do óleo, 

reservatório e projeto de injeção. No caso de óleos menos viscosos, a utilização das NanosB 

(1,25% de tensoativos) pode favorecer a recuperação, por reduzir as perdas por liberação de 

gás e facilitar a separação entre as fases óleo e água recuperadas. 

No geral, os melhores resultados de recuperação avançada foram observados para os 

sistemas com maior percentual de matéria ativa (tensoativos/cotensoativo) e presença de 

polímero aniônico, devido à diminuição das tensões entre os fluidos injetados e o óleo do 

reservatório, bem como pela diminuição da razão de mobilidade. Os resultados obtidos se 

mostraram favoráveis, alcançando os objetivos propostos pela pesquisa e vislumbrando 

recuperações ainda mais promissoras com a aplicação em campo dos sistemas estudados.    
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6 CONCLUSÕES  

 

Os sistemas microemulsionado e nanoemulsionados foram obtidos, caracterizados e 

aplicados na recuperação avançada de petróleo com sucesso, possibilitando atingir os 

objetivos propostos. 

 

Quanto aos sistemas estudados, pode-se concluir que: 

 O preparo espontâneo da nanoemulsão a partir da diluição de uma microemulsão pré-

existente, visando sua aplicação em recuperação avançada, é um método simples, 

eficiente e permitirá a obtenção em grande escala, com custos compatíveis com o 

mercado. 

 A associação dos tensoativos não iônico e iônico na microemulsão favoreceu a 

formação das nanoemulsões pela estabilização da repulsão entre as cargas na interface 

das gotículas, auxiliado pela presença de sal. 

 O preparo da nanoemulsão com a fase aquosa salina auxilia na estabilidade cinética, 

retardando a coalescência instantânea das gotículas e conferindo um comportamento 

metaestável. 

 O estudo da variação da concentração de tensoativos nas nanoemulsões e de sua 

estabilidade com o tempo de armazenamento permitiu constatar o comportamento 

metaestável desses sistemas. 

 O aumento do tamanho das gotículas e da turbidez dos sistemas nanoemulsionados, 

em relação ao tempo de observação, é resultado da coalescência das gotículas maiores, 

enquanto as menos ficam dispersas em solução. 

 O aumento da tensão superficial em relação ao tempo é discreto, e resulta da liberação 

de moléculas tensoativas para o meio devido à coalescência e rompimento das 

gotículas maiores. 

 O pH, índice de refração, viscosidade, densidade e demais técnicas utilizadas 

reafirmam o comportamento termodinamicamente estável da microemulsão e 

metaestável das nanoemulsões. 

 A microemulsão e as nanoemulsões sem polímero apresentaram um comportamento 

reológico semelhante ao de fluidos Newtonianos; enquanto as nanoemulsões 

poliméricas, ao de fluidos pseudoplásticos. 

 As informações obtidas pela técnica de SAXS confirmam a presença de estruturas 

micelares diretas, do tipo “miolo-casca”, numa faixa de tamanho coerente à de 

sistemas microemulsionados e nanoemulsionados.   
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Quanto à aplicação dos sistemas estudados, conclui-se que: 

 A aplicação dos sistemas microemulsionado e nanoemulsionados permitiu concluir 

que ambos são eficientes na recuperação de óleo. A microemulsão apresentou maior 

recuperação; mas as nanoemulsões também se mostraram favoráveis, considerando um 

percentual de matéria ativa de cerca de um quarto (¼) do observado na microemulsão. 

 A aplicação de nanoemulsão deve permitir uma boa recuperação com custo inferior à 

utilização de microemulsão. 

 Nas nanoemulsões, a associação de sal, estruturas micelares e polímeros favoreceu a 

recuperação de óleo pela interação química e física promovida. 

 A incorporação do polímero aniônico AN 934 PWG à nanoemulsão proporcionou uma 

melhor eficiência na recuperação de óleo quando comparado ao polímero catiônico, 

em face de uma maior interação com o sistema fluido-rocha reservatório. 

 

Por fim, pode-se concluir que as possibilidades de aplicação para os sistemas 

nanoemulsionados são inúmeras; devendo-se, em cada caso, considerar os constituintes e a 

composição dos sistemas, para que a aplicação ocorra de forma eficiente e segura. 
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APÊNDICE  A - Fotos das fases aquosas e dos sistemas microemulsionado e nanoemulsionados com e sem polímero após o preparo 

  
   

   

Fonte: Autor. 



11139 

Zildiany Ibiapina Meneses PPGCEP/UFRN 2016 

APÊNDICE  B - Tamanho, largura à meia altura da gaussiana de distribuição e polidispersão das gotículas para os sistemas nanoemulsionados 

com e sem polímero em relação ao tempo 

Amostra 
Tamanho de gotícula  Desvio padrão Largura à meia altura Desvio padrão Índice de 

polidispersão 
Desvio padrão 

(nm) (nm) (nm) (nm) 

NanoA0_0 19,70 0,50 7,90 0,30 0,162 0,006 

NanoA0_1 41,10 0,30 16,60 0,40 0,162 0,007 

NanoA0_2 58,30 0,80 20,80 0,90 0,128 0,010 

NanoA0_3 55,70 0,70 21,90 0,90 0,155 0,011 

NanoA0_7 67,50 0,40 25,00 0,80 0,138 0,010 

NanoA0_12 84,70 0,40 30,60 1,40 0,132 0,012 

NanoA0_21 84,50 0,70 34,20 0,30 0,165 0,004 

NanoA0_28 87,40 0,60 34,00 1,10 0,152 0,010 

NanoA0_35 91,80 0,90 34,00 1,00 0,138 0,009 

NanoA0_56 92,60 0,50 35,60 1,00 0,148 0,010 

NanoA0_63 89,70 0,50 33,90 2,00 0,145 0,018 

NanoB0_0 17,60 0,20 6,20 0,10 0,122 0,003 

NanoB0_1 39,40 0,10 17,50 0,40 0,198 0,009 

NanoB0_2 55,40 0,30 24,00 0,40 0,189 0,006 

NanoB0_7 63,70 0,20 27,00 0,60 0,180 0,010 

NanoB0_9 75,50 0,10 30,10 0,90 0,159 0,009 

NanoB0_16 84,30 0,40 35,80 1,00 0,181 0,009 

NanoB0_21 83,40 0,60 31,10 1,30 0,140 0,012 

NanoB0_28 87,80 0,30 33,40 1,80 0,147 0,015 

NanoB0_35 89,70 0,30 38,00 0,90 0,180 0,008 

NanoB0_49 102,50 0,70 37,60 1,60 0,136 0,012 

NanoB0_56 104,10 0,40 39,80 0,60 0,146 0,004 

NanoB0_63 105,70 0,30 40,60 0,80 0,148 0,006 



156 

Apêndice B - Tamanho, largura à meia altura da gaussiana de distribuição e polidispersão das gotículas para os sistemas nanoemulsionados com 

e sem polímero em relação ao tempo 

Zildiany Ibiapina Meneses PPGCEP/UFRN 2016 

Amostra 
Tamanho de gotícula  Desvio padrão Largura à meia altura Desvio padrão Índice de 

polidispersão 
Desvio padrão 

(nm) (nm) (nm) (nm) 

NanoB0_90 105,90 0,80 46,60 0,80 0,193 0,008 

NanoB0_140 112,40 1,10 46,40 2,10 0,171 0,014 

NanoB0_203 12,70 0,20 6,00 0,20 0,221 0,009 

NanoB0_224 186,20 1,10 92,00 2,10 0,244 0,009 

NanoC0_0 16,80 0,20 5,70 0,20 0,118 0,011 

NanoC0_1 31,10 0,10 13,20 0,30 0,182 0,007 

NanoC0_7 62,50 0,40 23,70 1,20 0,144 0,013 

NanoC0_21 86,80 0,20 31,10 2,00 0,131 0,016 

NanoC0_28 96,90 0,70 33,40 1,30 0,120 0,010 

NanoC0_35 102,20 0,40 36,30 2,20 0,128 0,015 

NanoC0_56 114,90 0,70 41,70 0,70 0,132 0,004 

NanoC0_63 121,10 0,90 34,80 3,00 0,086 0,015 

NanoD0_0 17,00 0,00 5,70 0,20 0,112 0,007 

NanoD0_1 42,60 0,20 17,90 0,50 0,172 0,010 

NanoD0_7 87,10 0,50 28,50 2,00 0,110 0,016 

NanoD0_21 123,70 0,60 47,60 1,30 0,149 0,009 

NanoD0_28 133,30 1,10 50,40 1,30 0,144 0,009 

NanoD0_35 140,80 0,40 60,20 1,70 0,183 0,010 

NanoD0_56 156,10 1,10 64,50 2,50 0,171 0,012 

NanoD0_63 163,90 1,00 71,40 1,60 0,190 0,007 

NanoA1_0 61,40 0,40 36,20 0,30 0,347 0,002 

NanoA1_4 120,60 0,90 65,50 1,30 0,295 0,100 

NanoA1_5 126,50 3,60 67,80 2,10 0,287 0,006 

NanoA1_21 157,70 1,60 81,90 2,60 0,270 0,012 

NanoA1_42 187,00 1,00 98,50 1,30 0,278 0,006 
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Amostra 
Tamanho de gotícula  Desvio padrão Largura à meia altura Desvio padrão Índice de 

polidispersão 
Desvio padrão 

(nm) (nm) (nm) (nm) 

NanoB1_0 53,50 0,50 31,50 0,40 0,342 0,002 

NanoB1_4 113,50 0,20 60,90 0,60 0,288 0,006 

NanoB1_5 125,80 2,30 67,60 1,40 0,289 0,006 

NanoB1_21 155,50 0,90 83,10 2,10 0,286 0,012 

NanoB1_42 180,10 0,70 94,90 2,10 0,278 0,014 

NanoB1_49 178,80 1,90 94,70 2,30 0,281 0,010 

NanoC1_0 35,90 0,20 19,50 0,10 0,297 0,007 

NanoC1_4 103,80 0,70 55,90 0,70 0,290 0,006 

NanoC1_5 111,00 2,30 64,20 1,70 0,334 0,004 

NanoC1_21 149,10 2,80 80,70 3,20 0,293 0,015 

NanoC1_42 163,50 0,90 84,30 1,50 0,266 0,009 

NanoD1_0 43,20 0,30 23,10 0,30 0,286 0,005 

NanoD1_4 110,90 1,50 63,40 1,10 0,327 0,004 

NanoD1_5 79,90 1,20 41,70 0,90 0,273 0,007 

NanoD1_21 151,00 2,40 75,10 2,40 0,247 0,010 

NanoD1_42 203,80 1,10 103,30 1,70 0,257 0,008 

NanoA2_0 35,10 1,30 19,40 0,90 0,304 0,005 

NanoA2_1 99,40 0,70 57,80 0,50 0,338 0,003 

NanoA2_5 139,60 1,90 79,30 1,20 0,322 0,003 

NanoA2_14 143,60 1,00 76,30 0,80 0,283 0,003 

NanoA2_28 173,30 0,90 102,20 1,90 0,348 0,011 

NanoA2_35 187,10 1,50 103,80 1,20 0,308 0,003 

NanoA2_84 176,50 1,50 93,90 1,20 0,283 0,004 

NanoA2_91 173,70 1,50 89,50 1,50 0,266 0,004 

NanoA2_168 128,40 6,20 82,60 4,00 0,414 0,003 
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Amostra 
Tamanho de gotícula  Desvio padrão Largura à meia altura Desvio padrão Índice de 

polidispersão 
Desvio padrão 

(nm) (nm) (nm) (nm) 

NanoB2_0 24,50 0,50 12,80 0,30 0,275 0,003 

NanoB2_5 121,90 1,50 68,90 0,60 0,319 0,004 

NanoB2_14 145,10 0,50 77,90 0,90 0,288 0,008 

NanoB2_28 160,70 0,70 89,00 0,60 0,307 0,006 

NanoB2_35 162,60 1,50 88,30 0,70 0,295 0,007 

NanoB2_84 189,10 0,80 103,90 1,50 0,302 0,008 

NanoB2_91 183,50 2,00 97,60 2,00 0,283 0,008 

NanoC2_0 27,60 1,10 15,10 0,70 0,299 0,004 

NanoC2_1 57,80 0,30 31,20 0,30 0,293 0,004 

NanoC2_5 97,80 0,50 49,10 0,40 0,252 0,006 

NanoC2_14 102,70 0,70 50,60 1,00 0,242 0,007 

NanoC2_28 138,80 0,20 72,80 0,80 0,275 0,006 

NanoC2_35 157,20 1,30 78,00 1,00 0,246 0,004 

NanoC2_84 192,80 1,50 97,60 2,70 0,257 0,013 

NanoC2_91 208,20 1,50 107,50 2,50 0,267 0,009 

NanoC2_91 304,70 4,80 185,80 2,60 0,373 0,011 

NanoD2_0 30,20 1,40 16,40 0,90 0,292 0,005 

NanoD2_1 66,20 0,30 34,60 0,30 0,273 0,003 

NanoD2_5 117,90 0,50 59,40 0,90 0,254 0,007 

NanoD2_14 129,50 1,00 60,30 1,40 0,217 0,008 

NanoD2_28 183,70 0,90 92,80 0,80 0,255 0,005 

NanoD2_35 185,50 1,50 97,60 1,50 0,277 0,009 

NanoD2_84 244,70 1,80 127,00 2,10 0,270 0,011 

NanoD2_91 270,60 2,70 143,20 5,20 0,281 0,018 
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Amostra 
Tamanho de gotícula  Desvio padrão Largura à meia altura Desvio padrão Índice de 

polidispersão 
Desvio padrão 

(nm) (nm) (nm) (nm) 

NanoB3_0 21,40 0,10 9,90 0,20 0,212 0,003 

NanoB3_7 74,90 0,80 39,70 0,50 0,282 0,010 

NanoB3_14 90,40 0,50 45,90 0,50 0,258 0,004 

NanoB3_21 97,50 0,60 48,48 0,70 0,251 0,006 

NanoB3_28 103,30 0,80 51,90 0,90 0,253 0,009 

NanoB3_42 118,80 0,40 57,20 0,50 0,232 0,004 

NanoB3_63 119,40 0,70 57,30 0,60 0,230 0,004 

NanoB3_168 162,20 1,60 81,60 1,50 0,253 0,007 

NanoA4_0 25,80 0,20 13,30 0,20 0,267 0,005 

NanoA4_4 106,70 1,50 58,00 1,00 0,295 0,003 

NanoA4_6 115,90 2,30 59,70 2,50 0,265 0,013 

NanoB4_0 22,60 0,30 11,20 0,10 0,247 0,004 

NanoB4_4 83,90 0,50 46,70 0,60 0,310 0,005 

NanoB4_6 89,30 1,70 49,20 0,80 0,303 0,006 

NanoC4_0 23,40 0,20 11,80 0,10 0,254 0,003 

NanoC4_4 67,70 1,00 32,00 0,90 0,223 0,008 

NanoC4_6 78,70 0,90 37,00 0,60 0,221 0,005 

NanoD4_0 33,20 0,30 16,80 0,20 0,256 0,003 

NanoD4_4 87,00 2,10 41,10 2,50 0,225 0,021 

NanoD4_6 107,60 1,50 44,60 1,40 0,172 0,008 

Fonte: Autor. 
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APÊNDICE  C - Dados de reologia das fases aquosas, microemulsão, nanoemulsões e petróleo Urucu a 30°C 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Newtoniano 
Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham 

Fa0 

a = 1,07 a = 1,08 a = 1,03

Fa1 

a = 3,52 a = 3,51 a = 3,42

Fa2 

a = 3,94 a = 3,91 a = 3,85

 = 0,0011 K = 0,0017 p = 0,001  = 0,0033 K = 0,0073 p = 0,0031  = 0,0037 K = 0,0097 p = 0,0034

R2 = 0,9978 n = 0,9079 0 = 0,0031 R2 = 0,9888 n = 0,8430 0 = 0,0331 R2 = 0,9815 n = 0,8060 0 = 0,0464

  R2 = 0,9962 R2 = 0,9985   R2 = 0,9996 R2 = 0,9960   R2 = 0,9997 R2 = 0,9953 

                  

Fa3 

a = 3,18 a = 3,18 a = 3,07

Fa4 

a = 2,18 a = 2,23 a = 2,11

Micro 

a = 4,78 a = 4,79 a = 4,82

 = 0,0030 K = 0,0065 p = 0,0028  = 0,0020 K = 0,0100 p = 0,0017  = 0,0048 K = 0,0052 p = 0,0048

R2 = 0,9907 n = 0,8454 0 = 0,0279 R2 = 0,9478 n = 0,6770 0 = 0,0423 R2 = 0,9999 n = 0,9805 0 = 0,0022

  R2 = 0,9996 R2 = 0,9978   R2 = 0,9935 R2 = 0,9911   R2 = 0,9998 R2 = 0,9999 

                  

Micro_52 

a = 4,95 a = 4,95 a = 4,96

NanoA0_0 

a = 1,16 a = 1,18 a = 1,12

NanoA0_14 

a = 1,95 a = 1,97 a = 1,92

 = 0,0049 K = 0,0057 p = 0,0049  = 0,0012 K = 0,0016 p = 0,0011  = 0,0019 K = 0,0053 p = 0,0017

R2 = 0,9998 n = 0,9681 0 = 0,0059 R2 = 0,9992 n = 0,9337 0 = 0,0024 R2 = 0,9827 n = 0,7880 0 = 0,0234

  R2 = 0,9998 R2 = 0,9999   R2 = 0,9848 R2 = 0,9995   R2 = 0,9974 R2 = 0,9967 

                  

NanoA0_15 

a = 1,46 a = 1,48 a = 1,43

NanoA0_56 

a = 1,29 a = 1,30 a = 1,33

NanoB0_0 

a = 1,14 a = 1,15 a = 1,13

 = 0,0015 K = 0,0022 p = 0,0014  = 0,0013 K = 0,0018 p = 0,0013  = 0,0011 K = 0,0016 p = 0,0011

R2 = 0,9986 n = 0,9093 0 = 0,0030 R2 = 0,9989 n = 0,9260 0 = 0,0033 R2 = 0,9990 n = 0,9280 0 = 0,0035

  R2 = 0,9990 R2 = 0,9989   R2 = 0,9982 R2 = 0,9994   R2 = 0,9991 R2 = 0,9997 

                  

NanoB0_1 

a = 1,24 a = 1,25 a = 1,24

NanoB0_2 

a = 1,24 a = 1,24 a = 1,21

NanoB0_5 

a = 1,21 a = 1,22 a = 1,24

 = 0,0012 K = 0,0018 p = 0,0012  = 0,0012 K = 0,0027 p = 0,0011  = 0,0012 K = 0,0017 p = 0,0012

R2 = 0,9986 n = 0,9185 0 = 0,0038 R2 = 0,9892 n = 0,8356 0 = 0,0116 R2 = 0,9987 n = 0,9236 0 = 0,0040

  R2 = 0,9974 R2 = 0,9993   R2 = 0,9968 R2 = 0,9971   R2 = 0,9982 R2 = 0,9996 
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Zildiany Ibiapina Meneses PPGCEP/UFRN 2016 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Newtoniano 
Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham 

NanoB0_14 

a = 1,54 a = 1,54 a = 1,50

NanoB0_15 

a = 1,50 a = 1,52 a = 1,48

NanoB0_49 

a = 1,24 a = 1,25 a = 1,23

 = 0,0015 K = 0,0028 p = 0,0014  = 0,0015 K = 0,0027 p = 0,0014  = 0,0012 K = 0,0018 p = 0,0012

R2 = 0,9943 n = 0,8737 0 = 0,0106 R2 = 0,9964 n = 0,8783 0 = 0,0084 R2 = 0,9989 n = 0,9245 0 = 0,0037

  R2 = 0,9988 R2 = 0,9984   R2 = 0,9976 R2 = 0,9989   R2 = 0,9985 R2 = 0,9996 

                  

NanoB0_56 

a = 1,55 a = 1,57 a = 1,58

NanoB0_91 

a = 1,13 a = 1,14 a = 1,12

NanoB0_140 

a = 1,37 a = 1,38 a = 1,42

 = 0,0015 K = 0,0026 p = 0,0015  = 0,0011 K = 0,0016 p = 0,0011  = 0,0014 K = 0,0018 p = 0,0014

R2 = 0,9969 n = 0,8895 0 = 0,0085 R2 = 0,9991 n = 0,9336 0 = 0,0027 R2 = 0,9991 n = 0,9440 0 = 0,0021

  R2 = 0,9982 R2 = 0,9994   R2 = 0,9979 R2 = 0,9996   R2 = 0,9983 R2 = 0,9993 

                  

NanoB0_224 

a = 1,35 a = 1,36 a = 1,32

NanoB0_534 

a = 1,40 a = 1,41 a = 1,39

NanoC0_0 

a = 1,30 a = 1,31 a = 1,33

 = 0,0013 K = 0,0018 p = 0,0013  = 0,0014 K = 0,0027 p = 0,0013  = 0,0013 K = 0,0018 p = 0,0013

R2 = 0,9993 n = 0,9411 0 = 0,0026 R2 = 0,9948 n = 0,8608 0 = 0,0093 R2 = 0,9990 n = 0,9321 0 = 0,0037

  R2 = 0,9981 R2 = 0,9996   R2 = 0,9961 R2 = 0,9985   R2 = 0,9989 R2 = 0,9997 

                  

NanoC0_14 

a = 1,87 a = 1,90 a = 1,88

NanoC0_15 

a = 1,37 a = 1,38 a = 1,33

NanoC0_56 

a = 1,35 a = 1,37 a = 1,33

 = 0,0018 K = 0,0046 p = 0,0017  = 0,0014 K = 0,0020 p = 0,0013  = 0,0014 K = 0,0017 p = 0,0013

R2 = 0,9876 n = 0,8134 0 = 0,02 R2 = 0,9985 n = 0,9252 0 = 0,0033 R2 = 0,9993 n = 0,9472 0 = 0,0032

  R2 = 0,9980 R2 = 0,9981   R2 = 0,9974 R2 = 0,9988   R2 = 0,9994 R2 = 0,9997 

                  

NanoD0_0 

a = 1,30 a = 1,31 a = 1,33

NanoD0_14 

a = 1,46 a = 1,47 a = 1,44

NanoD0_15 

a = 1,43 a = 1,44 a = 1,43

 = 0,0013 K = 0,0019 p = 0,0013  = 0,0014 K = 0,0021 p = 0,0014  = 0,0014 K = 0,0020 p = 0,0014

R2 = 0,9988 n = 0,9245 0 = 0,0038 R2 = 0,9991 n = 0,9280 0 = 0,0042 R2 = 0,9987 n = 0,9257 0 = 0,0037

  R2 = 0,9977 R2 = 0,9994   R2 = 0,9979 R2 = 0,9997   R2 = 0,9977 R2 = 0,9992 
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Apêndice C - Dados de reologia das fases aquosas, microemulsão, nanoemulsões e petróleo Urucu a 30°C 

Zildiany Ibiapina Meneses PPGCEP/UFRN 2016 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Newtoniano 
Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham 

NanoD0_56 

a = 1,46 a = 1,46 a = 1,44

NanoA1_0 

a = 3,48 a = 3,48 a = 3,45

NanoA1_8 

a = 3,13 a = 3,13 a = 3,04

 = 0,0014 K = 0,0021 p = 0,0014  = 0,0034 K = 0,0065 p = 0,0032  = 0,003 K = 0,0061 p = 0,0028

R2 = 0,9980 n =0,9266 0 = 0,0046 R2 = 0,9933 n = 0,8665 0 = 0,0267 R2 = 0,9921 n = 0,8564 0 = 0,0256

  R2 = 0,9998 R2 = 0,9988   R2 = 0,9996 R2 = 0,9985   R2 = 0,9995 R2 = 0,9982 

                  

NanoA1_42 

a = 3,59 a = 3,57 a = 3,46

NanoB1_0 

a = 3,37 a = 3,37 a = 3,34

NanoB1_5 

a = 3,06 a = 3,05 a = 3,02

 = 0,0034 K = 0,0065 p = 0,0032  = 0,0033 K = 0,0062 p = 0,0031  = 0,0029 K = 0,0057 p = 0,0028

R2 =  0,9925 n = 0,8732 0 = 0,0278 R2 = 0,9929 n = 0,8685 0 = 0,0261 R2 = 0,9930 n = 0,8676 0 = 0,0235

  R2 = 0,9999 R2 = 0,9979   R2 = 0,9998 R2 = 0,9982   R2 = 0,9997 R2 = 0,9982 

                  

NanoB1_6 

a = 3,05 a = 3,04 a = 2,99

NanoB1_8 

a = 2,52 a = 2,49 a = 2,38

NanoB1_42 

a = 3,79 a = 3,77 a = 3,65

 = 0,0029 K = 0,0054 p = 0,0028  = 0,0023 K = 0,0102 p = 0,0019  = 0,0036 K = 0,0067 p = 0,0034

R2 = 0,9947 n = 0,8786 0 = 0,0208 R2 = 0,9260 n = 0,6987 0 = 0,0519 R2 = 0,9939 n = 0,8775 0 = 0,0271

  R2 = 0,9996 R2 = 0,9987   R2 = 0,9956 R2 = 0,9790   R2 = 0,9999 R2 = 0,9985 

                  

NanoB1_49 

a = 3,48 a = 3,46 a = 3,35

NanoC1_0 

a = 3,22 a = 3,23 a = 3,20

NanoC1_8 

a = 3,29 a = 3,28 a = 3,20

 = 0,0033 K = 0,0064 p = 0,0031  = 0,0031 K = 0,0057 p = 0,0030  = 0,0032 K = 0,0057 p = 0,0030

R2 = 0,9928 n = 0,8702 0 = 0,0267 R2 = 0,9950 n = 0,8786 0 = 0,0215 R2 = 0,9949 n = 0,8801 0 = 0,0220

  R2 = 0,9998 R2 = 0,9981   R2 = 0,9996 R2 = 0,9988   R2 = 0,9996 R2 = 0,9987 

                  

NanoC1_42 

a = 3,45 a = 3,44 a = 3,41

NanoD1_0 

a = 3,15 a = 3,15 a = 3,08

NanoD1_8 

a = 3,17 a = 3,17 a = 3,09

 = 0,0033 K = 0,0059 p = 0,0032  = 0,0031 K = 0,0053 p = 0,0029  = 0,0031 K = 0,0052 p = 0,0029

R2 = 0,9949 n = 0,8865 0 = 0,0229 R2 = 0,9959 n = 0,8878 0 = 0,0195 R2 = 0,9958 n = 0,8921 0 = 0,0211

  R2 = 0,9998 R2 = 0,9987   R2 = 0,9994 R2 = 0,9991   R2 = 0,9995 R2 = 0,9996 
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Apêndice C - Dados de reologia das fases aquosas, microemulsão, nanoemulsões e petróleo Urucu a 30°C 

Zildiany Ibiapina Meneses PPGCEP/UFRN 2016 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Newtoniano 
Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham 

NanoD1_42 

a = 3,35 a = 3,34 a = 3,29

NanoA2_0 

a = 4,10 a = 4,10 a = 3,97

NanoA2_28 

a = 4,37 a = 4,36 a = 4,28

 = 0,0032 K = 0,0055 p = 0,0031  = 0,0038 K = 0,0131 p = 0,0034  = 0,0041 K = 0,0107 p = 0,0038

R2 = 0,9957 n = 0,8946 0 = 0,0204 R2 = 0,9705 n = 0,7524 0 = 0,0615 R2 = 0,9814 n = 0,8074 0 = 0,0518

  R2 = 0,9998 R2 = 0,9989   R2 = 0,9982 R2 = 0,9943   R2 = 0,9998 R2 = 0,9953 

                  

NanoA2_84 

a = 4,12 a = 4,10 a = 4,05

NanoA2_168 

a = 4,96 a = 4,94 a = 4,82

NanoB2_0 

a = 4,02 a = 4,04 a = 3,94

 = 0,0039 K = 0,0086 p = 0,0037  = 0,0047 K = 0,0115 p = 0,0043  = 0,0038 K = 0,0125 p = 0,0034

R2 = 0,9897 n = 0,8431 0 = 0,0376 R2 = 0,9827 n = 0,8192 0 = 0,0562 R2 = 0,9730 n = 0,759 0 = 0,0584

  R2 = 0,9996 R2 = 0,9975   R2 = 0,9999 R2 = 0,9953   R2 = 0,9982 R2 = 0,9948 

                  

NanoB2_1 

a = 3,87 a = 3,85 a = 3,74

NanoB2_2 

a = 3,68 a = 3,66 a = 3,62

NanoB2_5 

a = 3,63 a = 3,61 a = 3,52

 = 0,0037 K = 0,0082 p = 0,0034  = 0,0035 K = 0,0077 p = 0,0033  = 0,0034 K = 0,0077 p = 0,0032

R2 = 0,9886 n = 0,8386 0 = 0,0369 R2 = 0,9892 n = 0,8409 0 = 0,0344 R2 = 0,9885 n = 0,8388 0 = 0,0347

  R2 = 0,9997 R2 = 0,9972   R2 = 0,9996 R2 = 0,9974   R2 = 0,9997 R2 = 0,9971 

                  

NanoB2_28 

a = 4,32 a = 4,31 a = 4,15

NanoB2_84 

a = 3,83 a = 3,83 a = 3,75

NanoB2_168 

a = 5,26 a = 5,23 a = 5,07

 = 0,0041 K = 0,0102 p = 0,0037  = 0,0037 K = 0,0085 p = 0,0034  = 0,005 K = 0,0128 p = 0,0045

R2 = 0,9830 n = 0,8153 0 = 0,0494 R2 = 0,9876 n = 0,8297 0 = 0,0382 R2 = 0,9811 n = 0,8087 0 = 0,0624

  R2 = 0,9999 R2 = 0,9957   R2 = 0,9994 R2 = 0,9969   R2 = 0,9999 R2 = 0,9995 

                  

NanoC2_0 

a = 3,83 a = 3,86 a = 3,78

NanoC2_28 

a = 4,23 a = 4,22 a = 4,09

NanoC2_84 

a = 3,75 a = 3,74 a = 3,68

 = 0,0036 K = 0,0113 p = 0,0033  = 0,004 K = 0,0092 p = 0,0037  = 0,0036 K = 0,0072 p = 0,0034

R2 = 0,9772 n = 0,7716 0 = 0,0522 R2 = 0,9873 n = 0,8343 0 = 0,0425 R2 = 0,9922 n = 0,8612 0 = 0,0304

  R2 = 0,9980 R2 = 0,9959   R2 = 0,9999 R2 = 0,9969   R2 = 0,9997 R2 = 0,9981 
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Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Newtoniano 
Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham 

NanoC2_168 

a = 4,80 a = 4,78 a = 4,65

NanoD2_0 

a = 3,71 a = 3,75 a = 3,64

NanoD2_28 

a = 4,03 a = 4,04 a = 3,94

 = 0,0046 K =  0,0104 p = 0,0042  = 0,0035 K = 0,0104 p = 0,0032  = 0,0039 K = 0,0082 p = 0,0036

R2 = 0,9870 n = 0,8337 0 = 0,0484 R2 = 0,9803 n = 0,7815 0 = 0,0476 R2 = 0,9900 n = 0,8485 0 = 0,0365

  R2 = 0,9998 R2 = 0,9967   R2 = 0,9976 R2 = 0,9964   R2 = 0,9997 R2 = 0,9975 

                  

NanoD2_84 

a = 3,64 a = 3,65 a = 3,54

NanoB3_0 

a = 3,21 a = 3,20 a = 3,14

NanoB3_1 

a = 3,02 a = 3,02 a = 2,92

 = 0,0035 K = 0,0065 p = 0,0033  = 0,0031 K = 0,0062 p = 0,0029  = 0,0029 K = 0,0059 p = 0,0027

R2 = 0,9940 n = 0,8759 0 = 0,0263 R2 = 0,9927 n = 0,8581 0 = 0,0255 R2 = 0,9925 n = 0,8561 0 = 0,0244

  R2 = 0,9998 R2 = 0,9985   R2 = 0,9994 R2 = 0,9984   R2 = 0,9993 R2 = 0,9983 

                  

NanoB3_5 

a = 2,70 a = 2,71 a = 2,65

NanoB3_17 

a = 2,69 a = 2,73 a = 2,66

NanoB3_42 

a = 2,71 a = 2,72 a = 2,65

 = 0,0026 K = 0,0047 p = 0,0025  = 0,0026 K = 0,0049 p = 0,0025  = 0,0026 K = 0,0046 p = 0,0025

R2 = 0,9959 n = 0,8822 0 = 0,0167 R2 = 0,9951 n = 0,8758 0 = 0,0166 R2 = 0,9959 n = 0,8893 0 = 0,0165

  R2 = 0,9992 R2 = 0,9991   R2 = 0,9996 R2 = 0,9984   R2 = 0,9996 R2 = 0,9991 

                  

NanoB3_168 

a = 3,11 a = 3,13 a = 3,11

NanoA4_0 

a = 2,87 a = 2,89 a = 2,88

NanoA4_4 

a = 2,73 a = 2,74 a = 2,69

 = 0,003 K = 0,0056 p = 0,0029  = 0,0028 K = 0,0052 p = 0,0027  = 0,0026 K = 0,0051 p = 0,0025

R2 = 0,9941 n = 0,8750 0 = 0,0226 R2 = 0,9950 n = 0,8734 0 = 0,0197 R2 = 0,9937 n = 0,8680 0 = 0,0204

  R2 = 0,9996 R2 = 0,9987   R2 = 0,9992 R2 = 0,9990   R2 = 0,9996 R2 = 0,9986 

                  

NanoA4_14 

a = 2,75 a = 2,75 a = 2,68

NanoB4_0 

a = 2,77 a = 2,79 a = 2,78

NanoB4_4 

a = 2,74 a = 2,74 a = 2,68

 = 0,0027 K = 0,0050 p = 0,0025  = 0,0027 K = 0,0050 p = 0,0026  = 0,0027 K = 0,0049 p = 0,0025

R2 = 0,9943 n = 0,8706 0 = 0,0194 R2 = 0,9945 n = 0,8732 0 = 0,0197 R2 = 0,9945 n = 0,8760 0 = 0,0191

  R2 = 0,9994 R2 = 0,9987   R2 = 0,9995 R2 = 0,9989   R2 = 0,9995 R2 = 0,9988 
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Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Amostra 

Viscosidade aparente (cP) e parâmetros 

Newtoniano 
Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham Newtoniano 

Ostwald de 

Waale 
Bingham 

NanoB4_7 

a = 2,92 a = 2,75 a = 2,89

NanoB4_14 

a = 2,63 a = 2,62 a = 2,55

NanoC4_0 

a = 2,76 a = 2,78 a = 2,75

 = 0,0028 K = 0,0054 p = 0,0027  = 0,0025 K = 0,0045 p = 0,0024  = 0,0027 K = 0,0047 p = 0,0026

R2 = 0,9940 n = 0,8704 0 = 0,0211 R2 = 0,9955 n = 0,8839 0 = 0,0168 R2 = 0,9966 n = 0,8889 0 = 0,0159

  R2 = 0,9995 R2 = 0,9986   R2 = 0,9996 R2 = 0,9990   R2 = 0,9992 R2 = 0,9994 

                  

NanoC4_4 

a = 2,61 a = 2,62 a = 2,55

NanoC4_14 

a = 2,28 a = 2,29 a = 2,30

NanoD4_0 

a = 2,76 a = 2,79 a = 2,74

 = 0,0026 K = 0,0044 p = 0,0024  = 0,0022 K = 0,0035 p = 0,0022  = 0,0027 K = 0,0046 p = 0,0026

R2 = 0,9957 n = 0,8903 0 = 0,0163 R2 = 0,9976 n = 0,9075 0 = 0,0112 R2 = 0,9972 n = 0,8943 0 = 0,0147

  R2 = 0,9995 R2 = 0,9990   R2 = 0,9993 R2 = 0,9995   R2 = 0,9990 R2 = 0,9995 

                  

NanoD4_4 

a = 2,52 a = 2,52 a = 2,53

NanoD4_14 

a = 2,15 a = 2,17 a = 2,17

Petróleo Urucu 

(PETROBRAS) 

a = 3,95 a = 3,96 a = 3,91

 = 0,0025 K = 0,0041 p = 0,0024  = 0,0021 K = 0,0031 p = 0,0021  = 0,0039 K = 0,0053 p = 0,0038

R2 = 0,9965 n = 0,8948 0 = 0,0143 R2 = 0,9987 n = 0,9255 0 = 0,0075 R2 = 0,9991 n = 0,9398 0 = 0,0119

  R2 = 0,9995 R2 = 0,9993   R2 = 0,9994 R2 = 0,9997   R2 = 0,9995 R2 = 0,9998 

                  

Fonte: Autor. 
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APÊNDICE  D - Dados das análises de SAXS para a microemulsão e nanoemulsões em relação ao tempo, a 30°C 

Amostra Rg (nm) Erro (±) I0 (u.a.) Erro (±) Rh (nm) Erro (±) V (nm
3
) Erro (±) Rv (nm) Erro (±) 

Micro 3,99 0,02 71,60 1,50 5,16 0,03 222,10 5,80 3,76 0,03 

NanoA0_0 6,30 0,05 12,44 0,18 8,14 0,06 392,50 6,20 4,54 0,02 

NanoA0_1 14,31 0,10 84,60 2,00 18,47 0,13 2005,00 53,00 7,82 0,07 

NanoA0_2 16,36 0,13 122,30 3,70 21,12 0,17 2846,00 100,00 8,79 0,10 

NanoB0_0 5,60 0,02 10,00 0,07 7,23 0,03 323,80 53,00 4,26 0,02 

NanoB0_1 11,23 0,06 34,93 0,40 14,50 0,07 1012,00 12,00 6,23 0,03 

NanoB0_2 14,32 0,08 61,97 0,99 18,49 0,11 1684,00 29,00 7,38 0,04 

NanoC0_0 5,11 0,03 16,09 0,17 6,60 0,04 278,80 3,20 4,05 0,02 

NanoC0_1 11,47 0,04 62,55 0,63 14,80 0,05 1131,00 12,00 6,46 0,02 

NanoC0_2 16,69 0,13 118,90 3,30 21,55 0,16 2858,00 92,00 8,80 0,09 

NanoD0_0 6,72 0,09 31,98 0,46 8,68 0,12 428,00 6,50 4,68 0,02 

NanoD0_1 21,79 0,22 509,00 24,00 28,13 0,29 5067,00 248,00 10,66 0,17 

NanoD0_2 25,36 0,26 623,00 35,00 32,74 0,33 7135,00 527,00 11,94 0,29 

NanoA1_0 5,62 0,04 9,35 0,13 7,26 0,06 332,20 6,00 4,30 0,03 

NanoA1_1 15,79 0,10 91,20 2,00 20,38 0,14 2365,00 58,00 8,27 0,07 

NanoA1_2 16,87 0,11 101,10 2,30 21,78 0,14 2701,00 74,00 8,64 0,08 

NanoA1_5 19,35 0,17 143,40 4,90 24,97 0,21 3746,00 153,00 9,63 0,13 

NanoA1_7 20,42 0,19 166,20 6,40 26,36 0,24 4310,00 195,00 10,10 0,15 

NanoB1_0 6,26 0,03 10,94 0,09 8,08 0,04 364,20 4,20 4,43 0,02 

NanoB1_1 15,23 0,11 97,20 2,30 19,66 0,15 2108,00 55,00 7,95 0,07 

NanoB1_2 16,92 0,13 79,90 1,90 21,85 0,17 2289,00 61,00 8,18 0,07 

NanoB1_5 19,85 0,17 114,30 3,50 25,62 0,22 3301,00 113,00 9,24 0,11 

NanoB1_7 20,68 0,20 124,70 4,70 26,70 0,26 3665,00 154,00 9,56 0,13 

NanoC1_0 3,85 0,03 5,43 0,08 4,97 0,04 183,70 3,50 3,53 0,02 
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Amostra Rg (nm) Erro (±) I0 (u.a.) Erro (±) Rh (nm) Erro (±) V (nm
3
) Erro (±) Rv (nm) Erro (±) 

NanoC1_1 12,42 0,05 68,59 0,82 16,03 0,07 1308,00 17,00 6,79 0,03 

NanoC1_2 13,67 0,12 139,90 3,60 17,65 0,16 1859,00 49,00 7,63 0,07 

NanoC1_5 18,22 0,18 261,00 10,00 23,53 0,24 3547,00 140,00 9,46 0,12 

NanoC1_7 19,48 0,28 303,00 16,00 25,15 0,36 4109,00 225,00 9,94 0,18 

NanoD1_0 3,86 0,03 6,94 0,09 4,98 0,04 181,20 2,90 3,51 0,02 

NanoD1_1 15,80 0,13 230,40 7,20 20,39 0,16 2648,00 87,00 8,58 0,09 

NanoD1_2 16,70 0,36 225,00 12,00 21,56 0,47 2806,00 165,00 8,75 0,17 

NanoD1_5 23,10 0,47 306,00 35,00 29,83 0,61 6041,00 785,00 11,30 0,49 

NanoD1_7 24,10 0,27 637,00 38,00 31,11 0,35 7338,00 517,00 12,05 0,28 

NanoA2_0 3,94 0,05 2,97 0,06 5,09 0,06 190,40 6,10 3,57 0,04 

NanoB2_0 4,13 0,05 3,41 0,07 5,33 0,06 221,90 6,40 3,78 0,04 

NanoC2_0 3,98 0,087 5,76 0,13 5,14 0,11 190,60 5,10 3,57 0,03 

NanoC2_1 14,33 0,25  34,00 1,60 18,50 0,32  1242,00 66,00 6,67 0,12 

NanoD2_0 3,84 0,03 6,80 0,09 4,96 0,04 182,50 2,80 3,52 0,02 

NanoD2_1 15,23 0,45  24,50 1,70 19,66 0,58  686,00 50,00 5,47 0,13  

NanoA4_0 3,92 0,05 3,05 0,05 5,06 0,06 196,00 9,70 3,60 0,06 

NanoA4_1 13,30 0,28 13,35 0,73 17,17 0,36 997,00 61,00 6,20 0,13 

NanoB4_0 4,14 0,03 3,74 0,06 5,34 0,04 257,00 12,00 3,94 0,06 

NanoB4_1 12,78 0,21 12,43 0,48 16,50 0,28 737,00 30,00 5,61 0,08 

NanoC4_0 4,14 0,02 5,79 0,04 5,35 0,02 204,70 2,80 3,66 0,02 

NanoC4_1 17,43 0,25 62,70 0,30 22,50 0,32 1742,00 87,00 7,46 0,12 

NanoD4_0 3,82 0,03 7,06 0,10 4,93 0,04 175,00 3,00 3,47 0,02 

NanoD4_1 19,61 0,55 69,20 7,30 25,32 0,71 1658,00 177,00 7,34 0,26 
Fonte: Autor. 

Onde: Rg - raio de giro; I0 - intensidade de espalhamento a ângulo zero; Rh - raio da espera homogênea; V - volume médio das gotículas; Rv - raio médio das gotículas. 
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Fonte: Autor. 
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Fonte: Autor.         


