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RESUMO  

Neste trabalho foram sintetizados dois tensoativos catiônicos cloreto de dodecilamínio (DAC) 
e cloreto de N,N-dietildodecilamínio (NNDAC) para investigar sua capacidade de alterar a 
molhabilidade de rochas carbonáticas através do tratamento com sistemas micelares ou 
microemulsionados. A caracterização destes compostos foi feita através de espectroscopia de 
infravermelho, ponto de fusão e valores de concentração micelar crítica (c.m.c.). Os sistemas 
microemulsionados foram escolhidos de maneira a contemplar pontos ricos em matéria ativa, 
fase aquosa e fase oleosa e caracterizados por diâmetro de gotícula, tensão superficial, 
densidade e viscosidade. Os substratos calcário e carbonato de cálcio utilizados foram 
caraterizados por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), análise 
térmica (TG), difração de raios X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX). Os sistemas 
microemulsionados preparados com DAC e caracterizados por micelas esféricas apresentaram 
menores diâmetros de gotícula se comparados com os mesmos sistemas para o NNDAC, com 
valores entre 100 e 225 nm para o primeiro tensoativo e na faixa de 500 a 980 nm para o segundo 
tensoativo. O efeito salino proporcionou a redução das interações eletrostáticas entre as cabeças 
das moléculas de tensoativo, ocasionando o empacotamento micelar com menor concentração 
e reduzindo os diâmetros das partículas. Os resultados de viscosidade e de tensão superficial 
confirmaram os dados de tamanho de partícula, já que os sistemas com menores concentrações 
de tensoativo apresentaram valores de viscosidade na faixa de 3 – 4,5 cP, enquanto os sistemas 
com maiores concentrações de matéria ativa, ou seja, que sugerem agregados estruturais 
maiores – lamelas – exibiram resultados entre 6,5 e 7,8 cP. A caracterização dos substratos 
inorgânicos mostrou a ocorrência da fase calcita e a ausência de substâncias ou contaminantes 
que comprometessem a rocha calcária utilizada. Os ensaios de molhabilidade mostraram que 
todos os tratamentos inverteram a molhabilidade da rocha carbonática de molhável ao óleo para 
molhável à água, mas os menores valores de ângulo de contato foram obtidos ao tratá-la com 
os sistemas microemulsionados formados com o NNDAC em meio salino. Os sistemas 
microemulsionados caracterizados pela ocorrência de lamelas foram os mais eficientes na 
diminuição dos valores de ângulo de contato.  Já os sistemas com micelas diretas promoveram 
menor modificação de molhabilidade.  
 
Palavras-chave: tensoativo catiônico; sal de amina; rocha carbonática; microemulsão; 

molhabilidade 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In this work two cationic surfactants were synthesized, dodecylaminium chloride (DAC) and 

N, N-diethyldodecylaminium (NNDAC) to investigate their ability to change the of carbonate 

rock wettability with treatment with microemulsion systems. The surfactant characterization 

was carried out through infrared spectroscopy technique, melting point and critical micelle 

concentration values (c.m.c.). Microemulsions with high composition of active matter, aqueous 

and oily phase and phase were characterized by droplet diameter, surface tension, density and 

viscosity. The limestone and calcium carbonate used were characterised by Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy, thermal analysis (TG), x-ray diffraction (XRD) and x-ray fluorescence 

(FRX). Microemulsion systems prepared with DAC and characterized as spherical micelles 

showed smaller droplet diameters compared with similar systems for the NNDAC, with values 

between 100 and 225 nm for the first surfactant and between 500 and 980 to the second. The 

salt effect caused the reduction of electrostatic interactions between the polar heads of 

surfactant molecules, causing the micelle packaging with lower concentration and reducing the 

diameters. Viscosity and surface tension results confirmed the particle size data. The systems 

with lower surfactant concentrations presented viscosity values in the range of 3-4.5 cP, while 

the systems with higher concentrations of active matter, i.e. that suggest larger structural 

aggregates - lamella - exhibited results between 6.5 and 7.8 cP. The characterization of 

inorganic substrates showed the occurrence of calcite phase and the absence of substances or 

contaminants that compromise the limestone used. The wettability tests showed that all 

treatments have reversed the carbonate rock wettability of oil wet to water wet, but the lower 

contact angle values were obtained through treatment with microemulsion systems formed with 

the NNDAC in saline media. Microemulsion systems characterized by the occurrence of 

lamella were the most effective to reduce the contact angle values while systems with direct 

micelle promoted smaller micelles wettability change. 

 

Keywords: cationic surfactant; amine salt; carbonate rock; microemulsion; wetabillity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A molhabilidade é uma propriedade interfacial que determina a propensão de um líquido 

a espalhar-se sobre uma superfície sólida. Ela pode ser influenciada por parâmetros como 

rugosidade da superfície[1], natureza do líquido molhante[2] e tensão interfacial[2]. Uma das 

formas mais exatas de quantificá-la é através de medidas de ângulo de contato que fornecem 

informações precisas do quanto uma superfície é molhável ou não por um determinado líquido. 

A condição desejável da molhabilidade é ditada pelo tipo de aplicação pretendida. As 

superfícies autolimpantes, por exemplo, são criadas para serem hidrofóbicas[3]; na indústria 

têxtil, a modificação da molhabilidade é determinante na etapa de tingimento das fibras[4]; na 

área médica, o sucesso da incorporação de biomateriais a implantes de titânio está atrelado a 

modificação de molhabilidade[5] e para a indústria de petróleo, resultados experimentais 

comprovam que a inversão desta propriedade nos sistemas óleo/rocha/fluido é imprescindível 

para aumentar a taxa de recuperação do óleo de rochas reservatório[6, 7]. 

Na indústria do petróleo, a cada dia surgem novos desafios que motivam as mais 

diversas áreas da pesquisa para a solução de problemas e/ou melhorias nos processos já 

estabelecidos.  

Nos últimos anos, a descoberta de novas reservas de petróleo numa região conhecida 

por camada pré-sal gerou novos desafios no campo da ciência e tecnologia e aumentou os 

esforços na busca de novas alternativas para o sucesso da atividade exploratória em 

reservatórios carbonáticos, que apresentam características de molhabilidade diferentes dos 

reservatórios que ocorriam frequentemente no território brasileiro[8]. 

Para aumentar as chances da produção de petróleo a partir de reservatórios carbonáticos, 

cuja molhabilidade ao óleo pode dificultar sua extração, faz-se necessário o uso de agentes que 

promovam a mudança na condição da rocha reservatório de molhável ao óleo para molhável à 

água. Neste sentido, tensoativos se configuram como uma boa proposta para esta aplicação por 

apresentarem, entre outras características, a propriedade de atuar em interfaces, reduzindo a 

tensão entre meios imiscíveis. 

Levando em conta estes aspectos, este trabalho se propôs a sintetizar e caracterizar 

tensoativos catiônicos aminados, obter e determinar as principais propriedades de seus sistemas 

microemulsionados e aplicá-los no tratamento de rochas calcárias a fim de alterar sua 

molhabilidade. 
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Esta tese está dividida em seis capítulos. As considerações iniciais estão contempladas 

nesta introdução, designando o capítulo 1. No capítulo 2 são abordados os aspectos teóricos 

para a melhor compreensão do trabalho. Nele são encontrados os conceitos sobre tensoativos e 

seus sistemas, rochas carbonáticas e molhabilidade, objetos de estudo deste trabalho. O capítulo 

3 é composto pela revisão da literatura, com um breve relato dos trabalhos desenvolvidos na 

área. No capítulo 4 estão as descrições dos métodos e procedimentos experimentais adotados 

para a obtenção dos resultados que compõem o capítulo 5. No capítulo 6 são feitas as conclusões 

dos estudos realizados e por fim as referências bibliográficas que respaldaram o 

desenvolvimento desta pesquisa. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1  Tensoativos 

 

 

2.1.1  Definição 

 

 

Tensoativos são moléculas orgânicas cuja principal característica é sua natureza 

anfifílica, já que estruturalmente é formada por uma parte polar, com caráter hidrofílico, 

conhecida como cabeça e por uma parte apolar, com caráter hidrofóbico, composta geralmente 

por uma cadeia alquílica, chamada de cauda. Por esta condição de dupla polaridade, estas 

moléculas têm atividade superficial pronunciada pela possibilidade de se adsorverem em 

diferentes interfaces, reduzindo a tensão entre meios imiscíveis[9]. A Figura 1 mostra a 

representação de uma molécula tensoativa. 

 

Figura 1. Representação genérica de uma molécula de um tensoativo. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

2.1.2    Classificação dos tensoativos 

 

 

Os tensoativos podem ser classificados de acordo com a natureza do grupo hidrofílico 

e a estrutura química[10]. 

Quanto à natureza do grupo hidrofílico, eles podem ser classificados em iônicos, não-

iônicos e anfóteros. 
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2.1.2.1 Tensoativos iônicos 

 

 

Os tensoativos iônicos se caracterizam pela presença de cargas elétricas em sua parte 

hidrofílica. Se em meio aquoso, ao se dissociar, o tensoativo originar íons carregados 

positivamente é denominado catiônico e se originar íons carregados negativamente é um 

tensoativo aniônico.  

As principais aplicações dos tensoativos catiônicos estão associadas à sua propensão a 

se adsorver em superfícies carregadas negativamente atuando como inibidores de corrosão ao 

aço, coletores na flotação de minérios, dispersantes para pigmentos inorgânicos, agentes 

antiestáticos para produtos têxteis, formulação de condicionadores na indústria cosmética, 

aditivos antiaglomerantes para fertilizantes e bactericidas[11]. Os tensoativos aniônicos, por sua 

vez, por terem o menor custo de fabricação são os mais utilizados em aplicações industriais em 

que a propriedade de detergência seja indispensável, com destaque para os carboxilatos, 

sulfatos, sulfonatos e fosfatos, sendo este último em menor proporção[12]. As Figuras 2 e 3 

ilustram exemplos de tensoativos iônicos. 

 

Figura 2. Tensoativo catiônico: brometo de dodeciltrimetilamônio. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Figura 3. Tensoativo aniônico: laurato de sódio. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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2.1.2.2 Tensoativos não-iônicos 

 

 

Os tensoativos não-iônicos não se dissociam em meio aquoso e são os grupos funcionais 

polares contidos em sua estrutura os responsáveis por conferir solubilidade em solventes 

polares. Por serem eletricamente neutros, apresentam menor sensibilidade à presença de 

eletrólitos no meio, mas são mais susceptíveis às mudanças de temperatura[9]. 

Os principais representantes desta classe são os tensoativos etoxilados como álcoois e 

alquil fenóis etoxilados e os ésteres de ácidos graxos. A Figura 4 mostra um exemplo de 

tensoativo não-iônico. 

 

Figura 4. Tensoativo não-iônico: ácido graxo etoxilado. 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

2.1.2.3 Tensoativos anfóteros 

 

 

São tensoativos que apresentam duplo caráter iônico, isto é, em pH ácido atuam como 

tensoativos catiônicos e em pH alcalino como tensoativos aniônicos. De acordo com Rosen e 

Kunjappu (2012), no ponto isoelétrico comportam-se como espécies zwitteriônicas, variando 

as propriedades de detergência, umectação e solubilidade[12]. Como exemplos dessa classe estão 

as betaínas e aminoácidos. A Figura 5 ilustra a estrutura de uma betaína. 

 

Figura 5. Representação de uma betaína. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Quanto à estrutura química, os tensoativos podem ser classificados de acordo com o 

número de cadeias em mono, bi e tricatenários e quanto ao número de cabeças polares e sua 

localização na cadeia em geminados, bolaformes e assimétricos, apresentando um ou mais 

centros de quiralidade na cabeça polar. A Figura 6 mostra essas estruturas. 

 

Figura 6. Representação dos tensoativos de acordo com a estrutura química: (a) 
monocatenário; (b) bicatenário; (c) tricatenários; (d) geminado e (e) bolaformes com cadeias 

simples e duplas. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

2.2  Micelização e concentração micelar crítica 

 

 

A estrutura das moléculas de tensoativo com regiões de polaridade bem definidas é o 

que determina sua tendência de se concentrar em interfaces, reduzindo a tensão e a energia livre 

interfacial de sistemas em que se encontrem. O mecanismo principal para a redução da 

tensão/energia livre interfacial em um sistema envolve a adsorção de monômeros de tensoativos 

nas interfaces existentes[13]. 

Ao considerar um meio aquoso, a incorporação de moléculas de tensoativo na interface 

sólido-líquido ou líquido-gás promove a substituição de moléculas de água por grupos 

alquílicos hidratados que podem enfraquecer as ligações intermoleculares da água, originando 

novas forças de atração e ocasionando a redução da tensão superficial ou interfacial. 
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Com a saturação das interfaces, as moléculas de tensoativo remanescentes no meio 

tendem a ocupar o seio da solução sob a forma de agregados organizados denominados micelas. 

Este processo é chamado de micelização e ocorre visando a redução de interações 

energeticamente desfavoráveis com o meio, já que os monômeros de tensoativo se organizam 

de forma a evitar o contato com o meio em que não possuem afinidade[14]. 

De acordo com o meio contínuo, os tensoativos podem formar micelas do tipo direta ou 

óleo em água (O/W) e do tipo inversas ou água em óleo (A/O). Se o meio contínuo é aquoso, 

por exemplo, as moléculas de tensoativo tendem a se organizar de modo a manter o menor 

contato possível de sua parte hidrofóbica com o solvente e nesta situação elas se agregam como 

micelas diretas, com a parte apolar da molécula direcionada para o interior da micela, enquanto 

que a parte polar se orienta para o meio aquoso. Se o meio é apolar, ocorre o oposto com a 

formação de micelas inversas, já que as caudas hidrofóbicas das moléculas ficarão voltadas para 

o meio contínuo, cercando as cabeças polares no interior da estrutura[15], conforme mostrado na 

Figura 7. 

 

Figura 7. Representação de uma micela: (a) direta; (b) inversa. 

 

 

 

 

                       (a)                        (b) 

       Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A concentração a partir da qual se inicia o processo de micelização é conhecida como 

concentração micelar crítica (c.m.c.). Cada tensoativo tem um valor de c.m.c. característico e 

parâmetros como a natureza do tensoativo, adição de eletrólitos e a temperatura podem 

modificar seu valor. A concentração micelar crítica é muito importante no estudo sobre 

tensoativos porque acima dela algumas propriedades podem mudar bruscamente. A técnica 
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mais comum para encontrar a c.m.c. é através da determinação da tensão superficial, mas 

mudanças em propriedades como pressão osmótica, turbidez, condutividade elétrica e 

autodifusão também podem definir a concentração micelar crítica de um tensoativo[16-18].  

 

 

2.2.1 Efeito da estrutura do tensoativo sobre a c.m.c. 

 

 

Ao considerar a natureza do grupo hidrofóbico, é observado que a variação do tamanho 

da cadeia alquílica é determinante no valor da c.m.c, já que o aumento do número de átomos de 

carbono na cadeia aumenta a hidrofobicidade do monômero, diminuindo o valor da c.m.c. Para 

o grupo hidrofílico, a variação desta propriedade depende da natureza da cabeça polar do 

tensoativo. Foi constatado que quanto mais próxima a carga do grupo polar do tensoativo está 

do átomo de carbono que se liga à parte hidrofóbica da molécula, maior é o valor de c.m.c., 

uma vez que ocorre um aumento do potencial eletrostático da cabeça do tensoativo no seio da 

solução[12].  

 

 

2.2.2 Efeito da temperatura sobre a c.m.c 

 

 

 Como a temperatura influencia diretamente na solubilidade dos tensoativos, ela também 

altera os valores de c.m.c. através das modificações no grau de hidratação da parte polar e no 

efeito hidrofóbico sentido na parte apolar da molécula de tensoativo. O aumento da temperatura 

pode elevar ou reduzir a c.m.c. dos tensoativos, pois se por um lado reduz a hidratação da parte 

polar das moléculas de tensoativo e favorece a micelização, por outro ocasiona o 

enfraquecimento das ligações intermoleculares da água em volta da cadeia alquílica, 

desfavorecendo a micelização. Como são efeitos opostos, o que ditará o aumento ou diminuição 

da c.m.c em uma determinada faixa de temperatura será o fator de maior preponderância na 

molécula de tensoativo[19, 20]  
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2.2.3 Efeito da adição de eletrólitos sobre a c.m.c. 

 

 

 A adição de eletrólitos ao meio aquoso pode modificar a c.m.c. dos tensoativos, mas 

este efeito é mais significativo em tensoativos iônicos que não-iônicos, já que os eletrólitos são 

capazes de diminuir as repulsões eletrostáticas entre as cabeças polares das moléculas de 

tensoativo, facilitando sua interação e, consequentemente, a formação das micelas. Além disso, 

ocorre a diminuição da hidratação da parte polar do tensoativo pela competição com os íons 

inorgânicos presentes no meio[21-23].  

 

 

2.3  Tipos de micelas 

 

 

A organização molecular das micelas a partir da concentração micelar crítica depende, 

dentre outros fatores, das forças intra e intermoleculares e da flexibilidade das cadeias 

hidrocarbônicas dos tensoativos[13]. As forças hidrofóbicas atrativas entre as cadeias alquílicas, 

as forças eletrostáticas repulsivas entre as cabeças polares e os efeitos de hidratação são 

fundamentais e influenciam consideravelmente na geometria e estabilidade dos agregados. Uma 

forma de prever características físicas, tais como tamanho e forma de uma micela é através de 

um fator denominado parâmetro de empacotamento crítico que se baseia na curvatura existente 

na superfície do agregado e está relacionado com o número de agregação que consiste no 

número médio de monômeros por micela[24, 25]  

O parâmetro de empacotamento crítico pode ser encontrado através do número de 

agregação[11, 17], N, que é a razão entre o volume do núcleo micelar, Vmic, e o volume de uma 

cadeia, υ, conforme mostrado na Equação 1. 

 

� = ����� = ⁄ � ����                                            (1) 

onde Rmic é o raio da micela. 

 O número de agregação, N, é também igual à razão entre a área de uma micela, Amic, e 

a área da seção transversal, a, de uma molécula de tensoativo, conforme mostrado na Equação 

2. 
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� = ����� =  � ����                                                     (2) 

Combinando as Equações 1 e 2, obtém-se a Equação 3: 

�� ��� =  1                                                                  (3) 

 

Como Rmic não pode exceder o comprimento da cadeia alquílica extendida do tensoativo, 

determina-se Imax através da Equação 4. ���� = , + ,  �                                                      (4) 

 

onde nc é o número de átomos de carbono da cadeia alquílica do tensoativo. Então, temos que 

para uma micela esférica, a razão  �/ �����   denota o parâmetro de empacotamento crítico, 

de acordo com a Equação 5: 

�� ����  ≾  1
                                                                (5) 

 

A Tabela 1 mostra os valores típicos do parâmetro de empacotamento crítico[9] e seus 

correspondentes agregados estruturais. 

 

Tabela 1.Classificação dos agregados micelares de acordo com o parâmetro crítico de 

empacotamento. 

Parâmetro crítico de 

empacotamento 

Forma do agregado 

�/ �����  < 1/3 Micelas esféricas 

1/3 < �/ �����   < 1/2 Micelas cilíndricas 

1/2 < �/ �����   < 1 Vesículas, micelas achatadas ou 

em bicamadas �/ �����  > 1 Micelas inversas 
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O parâmetro de empacotamento químico é útil para prever modelos de agregados e pode 

variar em um mesmo tensoativo com a adição de eletrólitos, a adição de cotensoativo, variação 

na temperatura, mudança do contra-íon ou mesmo a inserção de insaturações ou ramificações 

na cadeia. 

A Figura 8 ilustra os principais tipos de estruturas formadas pela combinação de 

moléculas de tensoativos.  

 

Figura 8. Formas estruturais decorrentes dos diferentes modos de combinação de moléculas 
tensoativas: (a) estrutura esférica; (b) estrutura cilíndrica; (c) estrutura em bicamadas; (d) 

estrutura bicontínua; (e) estrutura esférica invertida e (f) vesícula esférica. 

 
Fonte: Evans e Wennerström, 1999[26].  

 

 

Apesar das múltiplas formas que podem adquirir, as micelas apresentam formato 

esférico em uma ampla faixa de concentração de tensoativo acima da c.m.c. e apresentam as 

seguintes propriedades: a unidade tem raio aproximadamente igual ao comprimento da cadeia 

alquílica do tensoativo; a micela contém de 50 a 100 unidades monoméricas, de modo que o 

número de agregação geralmente aumenta com o tamanho da cadeia; para tensoativos iônicos, 

a maior parte dos contra-íons estão localizados na superfície da micela, o que pode reduzir a 

mobilidade desses agregados se comparado com micelas de tensoativos não-iônicos; o interior 

das micelas tem essencialmente as propriedades de um hidrocarboneto, o que é confirmado pela 

alta capacidade que estes agregados têm de solubilizar muitas moléculas orgânicas insolúveis 

em água[11]. 
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2.4  Microemulsões 

 

 

As microemulsões são dispersões constituídas por uma fase aquosa e uma fase oleosa 

ou orgânica, formadas espontaneamente ou com mínima agitação pela adição de um tensoativo 

e, frequentemente, um cotensoativo, designado por um álcool de cadeia alquílica curta[27]. Esses 

sistemas apresentam algumas propriedades[28, 29] como transparência, homogeneidade, fluidez, 

baixa tensão e alta estabilidade o que os torna adequados para inúmeras aplicações como 

extração de metais para descontaminação de efluentes industriais [30], na recuperação avançada 

de petróleo[31, 32], como inibidores de corrosão[33, 34], em formulações farmacêuticas[35, 36], entre 

outras aplicações[37]. 

O conhecimento de aspectos que estabelecem o tamanho, forma e mesmo a estabilidade 

dos agregados ou microestruturas, bem como das relações de equilíbrio entre as fases é 

necessário para entender o mecanismo de formação das microemulsões.  Essas relações são 

representadas para os sistemas microemulsionados através de diagramas de fases ternários e 

quaternários[28] (Figura 9). 

 

Figura 9. Diagramas para a representação de sistemas microemulsionados: (a) ternário; (b) 
quaternário. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Como os sistemas microemulsionados envolvem geralmente a utilização de quatro 

componentes (fase aquosa, fase oleosa, tensoativo e cotensoativo), a determinação e 

representação destes é feita através dos diagramas pseudoternários (Figura 10), com a fixação 

de uma relação entre o cotensoativo e o tensoativo – chamada de razão C/T – que constitui o 

(a)                                                                        (b)                               
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percentual de matéria ativa do sistema e ocupa um dos vértices do diagrama, sendo os demais 

ocupados pelos percentuais de fase aquosa e de fase oleosa. 

 

Figura 10. Diagrama pseudoternário para uma razão C/T constante com a representação da 
região de microemulsão. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O equilíbrio de fases dos sistemas microemulsionados pode ser classificado em quatro 

diferentes regiões[38], cuja delimitação pode ser visualizada através dos diagramas:  

Winsor I (WI) – A microemulsão do tipo O/A se encontra em equilíbrio com uma fase 

oleosa (orgânica); 

Winsor II (WII) – A microemulsão do tipo A/O está em equilíbrio com a fase aquosa 

em excesso; 

Winsor III (WIII) – Região caracterizada por um sistema trifásico em que a 

microemulsão está em equilíbrio com as fases aquosa e oleosa; 

Winsor IV (WIV) – Região caracterizada por um sistema macroscopicamente 

monofásico, constituído apenas por microemulsão. 

A Figura 11 mostra as regiões de Winsor delimitadas em um diagrama pseudoternário. 
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Figura 11. Representação da classificação de Winsor em um diagrama pseudoternário. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os modelos para as microemulsões determinam que as gotículas da dispersão 

apresentem geometria esférica com uma faixa de tamanho entre 10 e 200 nm[39, 40]. As 

microemulsões podem ser do tipo óleo em água (O/A) com estrutura semelhante à micela direta 

ou água em óleo (A/O) semelhante à micela inversa (Figura 12) e algumas diferenças entre 

soluções micelares e microemulsões estão associadas à saturação micelar e ao equilíbrio com o 

meio disperso, já que estes sistemas têm a capacidade de suportar mais fase dispersa e ainda 

assim permanecer estáveis, sem, no entanto, existir troca entre as fases contínua e dispersa[41]. 

Figura 12.  Representação de microemulsões óleo em água (O/A) e água em óleo (A/O). 

 

             (a) 

 

                                   (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 



Aspectos Teóricos 

32 
 

Com relação à forma de organização e visando reduzir interações que prejudiquem sua 

estabilidade, as microemulsões se rearranjam para formar vários tipos de estruturas semelhantes 

àquelas mostradas para as soluções micelares (Figura 8). 

 

 

2.5  Aminas 

 

 

As aminas são definidas como compostos derivados da amônia (NH3) em que um ou 

mais átomos de hidrogênio são substituídos por grupos alquila ou arila[42]. As aminas de cadeia 

alquílica com o número de átomos de carbono entre 8 e 22 são denominadas aminas graxas e 

podem ser obtidas através de sínteses ou mesmo oriundas de fontes animal ou vegetal[43].  

Por possuírem em sua estrutura uma parte apolar de tamanho significativo e uma parte 

polar, as aminas graxas tem grande potencial para serem utilizadas como tensoativos desde que 

estejam protonadas, sob a forma de sais de amina ou amínio e sais de amônio quaternário ou 

apresentem grupos polares em sua estrutura, como é o caso das aminas graxas etoxiladas.  

Se aminas primárias, secundárias ou terciárias reagem com ácidos, elas formam 

compostos denominados sais de amínio[44]. Nesta classe de compostos (Figura 13), o átomo de 

nitrogênio carregado positivamente está ligado pelo menos a um átomo de hidrogênio.  

 

Figura 13. Sais de amínio: (a) cloreto de propilamínio; (b) cloreto de N-metildodecilamínio. 

 

 

 

      (a)  (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Caso o átomo de nitrogênio oriundo da amina esteja carregado positivamente, mas não 

ligado a nenhum átomo de hidrogênio, o composto é chamado sal de amônio quaternário[44]. A 

Figura 14 ilustra exemplos desse sal. 
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Figura 14. Sais de amônio quaternário: (a) brometo de tetraetilamônio; (b) cloreto de 
trimetildodecilamônio. 

 

 

 

(a)  (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

2.6  Petróleo 

 

 

Apesar das recentes mudanças no cenário mundial com o aumento da produção e 

desenvolvimento de energias renováveis, os combustíveis fósseis ainda compõem os principais 

representantes da matriz energética do mundo[45], representando mais de 50% da oferta de toda 

a energia no mundo, o que torna viável o estudo e aplicação de tecnologias voltadas para a 

ampliação na exploração de petróleo.  

O petróleo é um líquido oleoso, constituído por uma mistura complexa de 

hidrocarbonetos. Sua coloração pode variar de castanho-claro a negro e outras propriedades 

como densidade, fluidez, odor e estado físico mudam de acordo com a procedência, podendo 

ser encontrado em jazidas espalhadas ao longo de todo o planeta[46]. 

Para que exista um campo de petróleo com potencial a ser explorado, é necessário a 

combinação de três fatores essenciais: a existência de rochas geradoras, já que nestas, em 

condições adequadas de temperatura e pressão, há a transformação da matéria orgânica em 

petróleo; as rochas-reservatório, também chamadas reservatórios, que têm a função de acumular 

o petróleo em seu interior e que por isso devem apresentar características adequadas de 

porosidade e permeabilidade e por fim as rochas selantes que têm o papel de evitar que o óleo 

acumulado escape do reservatório. Os principais representantes dessas rochas são os arenitos, 

calcarenitos, folhelhos e carbonatos[47]. 
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2.7  Rochas e reservatórios carbonáticos 

 

 

As rochas carbonáticas são rochas sedimentares cujos principais constituintes são os 

carbonatos. Sua classificação está associada aos minerais presentes em sua composição. Se o 

mineral que prevalece na rocha é a calcita (CaCO3), a rocha é calcítica, podendo ser chamada 

de calcário se o percentual de carbonato de cálcio for superior a 30%. Caso tenha a dolomita 

([CaMg(CO3)2]) como mineral preponderante, a rocha é designada dolomítica. Outros minerais 

como magnesita, siderita e ankerita também podem ocorrer em menores quantidades nesse tipo 

de rocha[48, 49]. 

Os reservatórios de petróleo costumam ocorrer em rochas areníticas ou calcárias e 

podem ser naturalmente fraturados, quando apresentam rupturas decorrentes da própria 

dinâmica do movimento da crosta terrestre, ou fraturados através de operações como perfuração 

e injeção de fluidos visando a produção de petróleo no campo[50].  

Os reservatórios de rochas carbonáticas compõem mais de 50% de todas as reservas de 

petróleo do mundo. Em geral, são naturalmente fraturados, apresentam alta permeabilidade, são 

molháveis ao óleo e mais heterogêneos que os reservatórios areníticos, principalmente no que 

diz respeito ao tamanho e organização dos poros no interior da rocha[6, 51]. 

 

 

2.8  Molhabilidade 

 

 

A molhabilidade é uma propriedade muito importante no estudo das interfaces e pode 

ser definida como sendo deslocamento de um fluido por outro em uma superfície, envolvendo 

necessariamente três fases, em que pelo menos duas delas sejam fluidas[52]. Normalmente, o ar 

(fase gasosa) é deslocado de um substrato ou superfície sólida por um líquido.  

O processo de modificação de molhabilidade pode ocorrer através de três tipos de 

mecanismos, a saber: molhabilidade por espalhamento, molhabilidade adesional e 

molhabilidade imersional[21, 52]. 
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2.8.1 Molhabilidade por espalhamento 

 

 

No mecanismo da molhabilidade por espalhamento, um líquido em contato com a 

superfície sólida se espalha, aumentando a área interfacial sólido-líquido e líquido-gás e 

diminuindo a área interfacial sólido-gás[11]. O coeficiente de espalhamento, S, é definido pelas 

Equações 6 e 7. � =  −∆�� �⁄                                                             (6) =  � � − � � +  ���                                                (7) 

 

onde ∆�� é o aumento da energia livre devido ao espalhamento, A é a área interfacial, � � é a 

energia livre interfacial por unidade de área da interface sólido-gás, � � é a energia livre 

interfacial por unidade de área da interface sólido-líquido e ��� é a energia livre interfacial por 

unidade de área da interface líquido-gás.  

 

Se o coeficiente de espalhamento (S) é positivo, a energia livre superficial do sistema 

diminui e o processo de espalhamento ocorre espontaneamente. Já se o coeficiente de 

espalhamento é negativo, o líquido mantém-se como uma gota, definindo um ângulo de contato, 

θ, com a superfície sólida (Figura 15), que se configura como uma medida indireta, já que as 

tensões superficial ou interfacial de sólidos não podem ser determinadas[52].  

 

Figura 15. Representação do ângulo de contato formado entre uma gota de líquido e uma 
superfície sólida.  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O ângulo de contato no equilíbrio é medido quando a energia livre superficial total 

(� �� � + � �� � + ������) atinje um mínimo em que A representa a área interfacial. Para 
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uma mudança infinitesimal na posição do líquido na superfície de modo a causar um aumento, 

ΔA, na área interfacial sólido-líquido, há uma diminuição equivalente na área interfacial sólido-

gás e um aumento de ΔAcosθ na interface líquido-gás[12] conforme percebido a partir da Figura 

16.  

 

Figura 16. Interface sólido-líquido em equilíbrio com o gás.  

 

 

Desse modo, o aumento na energia livre do sistema é dado por:  � =  � � � + ��� � �� −  � � �                          (8) 

 

Na situação de equilíbrio, tem-se dG = 0. Logo, a tensão de adesão pode ser determinada pela 

Equação 9. �� =  ���+ ������                                                           (9) 

 

A Equação acima é conhecida como a equação de Young[12] e o produto (cosθ���  é 

denominado tensão de adesão e � � é a tensão superficial do sólido em equilíbrio com o vapor 

do líquido molhante. Se �  é a tensão superficial do sólido contra seu próprio vapor, tem-se 

também, as Equações 10 e 11. � −  � � =  � �                                                      (10) 

e � � − � + ��� �� +  � � =                                            (11) 

 

onde � �  (pressão de espalhamento) é a redução da tensão superficial do sólido devido à 

adsorção de vapor.  
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Através do estudo destes parâmetros, Zisman[53] estabeleceu que o valor de ��� 

corresponde à tensão superficial crítica, ��, para os sólidos e esta propriedade é útil na 

caracterização da molhabilidade da superfície de sólidos. 

Para determinar a tensão superficial crítica para um sólido, valores de ângulos de contato 

de muitos líquidos apolares ou pouco polares são medidos e o valor de ��� que corresponde a 

θ = 0 pode ser obtido por extrapolação gráfica. 

 

 

2.8.2 Molhabilidade adesional 

 

 

Na molhabilidade adesional, um líquido que não está originalmente em contato com o 

substrato sólido entra em contato e adere à superfície. De forma oposta à molhabilidade por 

espalhamento, a área da interface líquido-gás diminui. O trabalho de adesão é dado pela equação 

de Dupré[52] (Equação 12) �� = −��� �⁄                                                               (12) 

 ��  =  � � + ��� +  � �                                                 (13) 

 

Ao combiná-la com a equação de Young (Equação 9), resulta na equação de Young-Dupré: �� =  ���  + ��                                                  (14) 

 

Para ângulo de contato igual a zero, cosθ = 1 e   ��  = 2 ���. Dessa forma, essa situação 

indica que as forças de atração entre o líquido e o sólido são iguais ou maiores que as forças 

entre o líquido e um ângulo de contato finito sugere que as forças de coesão do líquido são 

maiores que sua adesão ao sólido. 

 

 

2.8.3 Molhabilidade imersional 

 

 

O processo de molhabilidade imersional ocorre quando o sólido é imerso 

completamente no líquido. Desse modo, a área da interface líquido-gás permanece inalterada e 
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a variação da energia livre para a imersão de um sólido no líquido é dado pelas Equações 15 e 

16[21]:  

 −��� =  � � −  � �                                                       (15) −�� =  ��� ��                                                               (16) 

 

Se � � > � �, θ < 90º e a molhabilidade imersional é espontânea, mas se � � <  � �, θ > 

90º e um esforço adicional deve ser realizado para imergir o sólido no líquido. 

 

 

2.8.4 Medidas de ângulo de contato 

 

 

O ângulo de contato é um dos parâmetros mais importantes e precisos para medir a 

molhabilidade de um material por um fluido que se deseja analisar. Para que as medidas sejam 

representativas do sistema em análise, os substratos devem ser macroscópicos, homogêneos e 

planos.  

Alguns fatores que devem ser evitados e/ou levados em conta no processo de medição 

e análise dos ângulos de contato envolvem a contaminação do líquido molhante por absorção 

de impurezas provenientes da fase gasosa e defeitos superficiais decorrentes da alta rugosidade 

do substrato[54]. 

O grau de molhabilidade de um substrato por um líquido pode ser avaliado em função 

dos valores de ângulo de contato. Para um sistema em que o líquido em análise seja a água, 

quando a tensão da interface sólido-líquido (� �) é menor que a tensão superficial do sólido em 

equilíbrio com o vapor (� �), depreende-se a partir da equação de Young que cosθ > 0 e θ < 

90º, sendo o sólido em questão considerado hidrofílico e a molhabilidade pode ser considerada 

de parcial a alta, conforme o ângulo diminua. Quando valores de ângulo de contato muito baixos 

são registrados, a molhabilidade é dita instantânea e as superfícies denominadas super-

hidrofílicas.  Contrariamente, se � � é maior que � �, tem-se que cosθ < 0 e θ > 90º, o que 

caracteriza uma superfície hidrofóbica, já que o líquido não molha o substrato. Por fim, valores 

muito altos de θ, acima de 150º, caracterizam as superfícies super-hidrofóbicas[52].  

A Figura 17 ilustra essas condições demonstrando diferentes ângulos de contato para 

uma gota de água depositada sobre uma superfície sólida. 
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Figura 17. Caracterização das superfícies de acordo com o ângulo de contato considerando 
uma superfície hidrofílica: (a) superfície superhidrofílica; (b) molhabilidade à água; (c) 

molhabilidade ao óleo; (d) superfície superhidrofóbica. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Além das medidas do ângulo de contato, existem outras técnicas ou parâmetros que 

fornecem dados sobre a modificação da molhabilidade como embebição espontânea, 

microscopia eletrônica de varredura, microscopia de força atômica, ressonância magnética 

nuclear, índice Amott-Harvey, medidas de potencial zeta e medidas de ascensão por 

capilaridade. 

 

 

2.8.5 Histerese em ângulo de contato 

 

 

Os ângulos de contato podem ser estáticos ou dinâmicos. Os ângulos de contato estáticos 

são formados quando o sistema formado pelas três fases (sólido/líquido/vapor) não está 

submetido a nenhuma força adicional, além da força da gravidade. Os dinâmicos, por sua vez, 

diferem pela aplicação de uma força além do campo gravitacional, gerando ângulos de contato 

de avanço (θA) e de recesso (θR). A diferença existente entre o θA e o θR configura a histerese de 
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ângulo de contato que pode ser alta a depender dos defeitos superficiais do substrato. Esse 

comportamento é mais pronunciado em superfícies muito heterogêneas química ou 

geometricamente. A diferença entre os ângulos de contato pode chegar a ser maior que 50º[54]. 

 

 

2.8.6 Molhabilidade de reservatórios carbonáticos 

 

 

O estudo sobre a molhabilidade de reservatórios é imprescindível para investigar o 

potencial de exploração de um campo de petróleo, principalmente ao considerar os métodos de 

recuperação avançada que incluem, por exemplo, a injeção de tensoativos para aumentar a 

produção de óleo.  

Os reservatórios de petróleo podem ser do tipo molháveis à água ou molháveis ao óleo 

(Figura 18), havendo ainda, em menor proporção, os casos especiais em que podem apresentar 

molhabilidade neutra ou mixta. Na primeira classificação, o tipo de rocha que constitui o 

reservatório tem mais interação com a água, o que pode facilitar a saída do óleo do interior dos 

poros da rocha. Os reservatórios areníticos são exemplos de reservatórios molháveis à água. Já 

para os reservatórios molháveis ao óleo, a rocha tem mais afinidade com óleo, dificultando a 

retirada deste do interior da rocha e, prejudicando, dessa maneira, sua produção[50, 55]. 

 

Figura 18. Representação da distribuição de fluidos em um sistema rocha/água/óleo para um 
reservatório: (a) molhável à água; (b) molhável ao óleo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Para os reservatórios carbonáticos, a molhabilidade da rocha ao óleo é justificada pela 

adsorção de compostos orgânicos polares como ácidos naftênicos provenientes do petróleo na 

rocha, que por ser constituída majoritariamente por carbonato de cálcio (CaCO3), apresenta 

superfície carregada positivamente em meio ácido e levemente alcalino (até pH < 9), estando, 

por isso, susceptível a interações com espécies negativamente carregadas[56]. 

A embebição espontânea é um mecanismo muito importante de recuperação de 

petróleo[1]. Caracteriza-se por um processo no qual a água é sugada para um meio poroso pela 

ação de forças capilares e está diretamente relacionada à modificação de molhabilidade do meio 

e à redução da tensão interfacial. Quando a rocha reservatório é preferencialmente molhável ao 

óleo, este processo não ocorre de forma adequada e as taxas de recuperação de petróleo são 

muito baixas. 

A modificação da molhabilidade de rochas molháveis ao óleo para molháveis à água ou 

para uma condição intermediária é proposta como um bom mecanismo para melhorar a 

eficiência da recuperação de petróleo[57-59]. 

Um método que objetiva o aumento da produção de óleo de um reservatório é a injeção 

de fluidos químicos[47]. Tal procedimento é uma das variadas técnicas empregadas na 

recuperação avançada de petróleo e caracteriza, por este motivo, um método especial de 

recuperação. Entre os principais fluidos que podem ser injetados em um reservatório, pode-se 

citar: solução de polímeros, solução de tensoativos, microemulsão e solução alcalina[47]. 

O uso de agentes tensoativos tem sido relatado na literatura[60-64] para aumentar as taxas 

de recuperação de petróleo de diferentes tipos de reservatórios porque eles são capazes de 

aumentar a molhabilidade do reservatório à água[64-66] e reduzir a tensão interfacial[67, 68], 

permitindo a embebição da rocha pela água. 
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3.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O foco desta tese é a aplicação de tensoativos sintetizados no tratamento de rochas 

carbonáticas visando a modificação de molhabilidade para que possam favorecer a embebição 

espontânea e oportunamente melhorar a recuperação de petróleo a partir de reservatórios com 

esta composição. Nesse contexto, este capítulo traz informações pertinentes de alguns trabalhos 

realizados na área e reportados na literatura. 

Austad et al. (1998) investigaram a eficiência de um tensoativo catiônico e realizaram 

ensaios de embebição em calcários de baixa permeabilidade. Os experimentos no material 

calcário molhável ao óleo saturado com óleo foram realizados com e sem o tensoativo catiônico 

brometo de dodeciltrimetilamônio presente na solução aquosa. Sem o tensoativo na água, a taxa 

de embebição foi muito pequena e apenas 13% do óleo é expelido do núcleo em 90 dias. Quando 

o tensoativo está presente na solução, um platô de produção do óleo de ≈ 65% de recuperação 

é obtido nos 90 dias. Os autores discutiram o mecanismo de embebição a baixas tensões 

interfaciais em termos do comportamento de fase do sistema óleo-salmoura-tensoativo e a 

capacidade do tensoativo de melhorar a molhabilidade à água[69].  

Em sua pesquisa utilizando tensoativos catiônicos e aniônicos, Standnes e Austad 

(2000) apresentaram resultados sobre a modificação da molhabilidade de rochas carbonáticas 

com uma série de catorze tensoativos a fim de avaliar a embebição espontânea nos núcleos 

calcários molháveis ao óleo.  De acordo com os resultados, os tensoativos catiônicos do tipo R-

N+(CH3)3 foram capazes de dessorver os íons carboxilato orgânicos da superfície da rocha de 

modo irreversível e 70% do óleo in place foi recuperado dentro de trinta dias por embebição 

espontânea da solução de tensoativo a 70°C[60].  

Esses autores propuseram que o mecanismo para a modificação da molhabilidade ocorre 

pela formação de um par de íons entre o tensoativo catiônico e os íons carboxilato adsorvidos 

do óleo e afirmaram que a eficiência do tensoativo está relacionada às suas propriedades 

incluindo valor de CMC, propriedades hidrofóbicas, valores de tensão interfacial e efeitos 

estéricos próximos aos átomos de nitrogênio. De forma contrária aos tensoativos catiônicos, os 

tensoativos aniônicos não foram capazes de dessorver os íons carboxilato do óleo cru de forma 

irreversível. Os sulfonatos etoxilados com alto grau de etoxilação deslocaram o óleo 

espontaneamente em um processo lento. Conforme sugerido, isso pode estar relacionado ao 

mecanismo envolvendo a formação de uma bicamada molhável à água entre o óleo e a 
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superfície calcária hidrofóbica, já que os resultados mostram que a salmoura não foi embebida 

uniformemente pelos núcleos.  

Nogaret et al. (2002) também desenvolveram sua pesquisa estabelecendo um 

comparativo entre tensoativos de diferentes classes e constataram, através de medidas de ângulo 

de contato, que o tensoativo catiônico brometo de cetiltrimetilamônio (C12TAB) é muito mais 

efetivo que as soluções aquosas de álcool etoxilado (EA) na modificação da molhabilidade dos 

cristais de calcita para condições de maior molhabilidade à água[62]  

Como o custo dos produtos químicos é um fator importante e decisivo ao considerar o 

tratamento químico de reservatórios no processo de recuperação avançada de petróleo, o uso de 

compostos derivados dos ácidos graxos do côco foi testado por serem de baixo custo e não-

tóxicos[70]. O propósito do trabalho foi avaliar os tensoativos Dodigen 5462 (mistura de 50% 

de C12-N(CH3)3Cl, 24% de C14-N(CH3)3Cl e 11% de C16-N(CH3)3Cl) e 13 wt% C18-N(CH3)3Cl) 

e Arquad MC-50 (mistura de 50% de C12-N(CH3)3Cl e C14-N(CH3)3Cl misturados com 35-40% 

de isopropanol e 13% de água) quanto ao seu potencial de modificar a molhabilidade realizando 

testes de embebição espontânea nos núcleos calcários e dolomíticos em diferentes temperaturas 

e salinidades.  

Os autores concluíram que os tensoativos foram muito eficientes em modificar a 

molhabilidade da rocha carbonática do estado de completamente molhável ao óleo para uma 

condição de maior molhabilidade à água. Nos testes de embebição, o Arquad foi mais eficiente 

que o Dodigen recuperando cerca de 70% do óleo in place. 

A interação química entre tensoativos catiônicos do tipo R-N(CH3)3Br denominado 

CnTAB e os íons carboxilato é um fator importante na mudança da molhabilidade da rocha. O 

óleo pode ser deslocado da rocha por embebição espontânea da água. Os íons carboxilato do 

óleo cru são mais fortemente adsorvidos na superfície da rocha e eles podem agir como 

moléculas âncoras para outros componentes de superfície ativa presentes no óleo in place[68].  

Por meio de medidas de ângulo de contato estático, foi verificado que a concentração 

do tensoativo é muito importante na dessorção dos carboxilatos da superfície da calcita. O 

processo é finalizado quando a concentração de tensoativo está abaixo da c.m.c., indicando que 

os carboxilatos dessorvidos devem ser armazenados em micelas ou extraídos para a fase óleo a 

fim de manter o processo de modificação de molhabilidade em um meio poroso. Experimentos 

dinâmicos usando sistemas de óleo modelado (contendo diferentes tipos de ácidos graxos e 

C12TAB dissolvidos na salmoura) mostraram que a solução de tensoativo foi embebida 

espontaneamente para o material molhável ao óleo em um regime de fluxo contra-corrente 
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governado principalmente por forças capilares, indicando que ocorreu um processo de 

modificação de molhabilidade. 

Seethepali et al. (2004) utilizaram tensoativos aniônicos para modificar a molhabilidade 

de placas de calcita inicialmente molháveis ao óleo para molháveis à água, além de reduzir 

significativamente a tensão interfacial com pequenas concentrações de tensoativos. Os 

tensoativos modificaram a molhabilidade através da solubilização de componentes hidrofóbicos 

adsorvidos na superfície sólida e, consequentemente, mais de 60% do óleo original pode ser 

recuperado dos núcleos por embebição da solução alcalina de tensoativo bem diluída (0,05 

wt%)[71].  

Em sua pesquisa, Vijapurapu e Rao (2004) estudaram a capacidade de tensoativos não-

iônicos (álcoois etoxilados) para modificar a molhabilidade de rochas dolomíticas. Os autores 

observaram que o tensoativo diminuiu a tensão interfacial entre o óleo e a salmoura com a 

adição de tensoativo. Além disso, houve uma diminuição significativa nos valores de ângulo de 

contato, tornando a superfície da rocha molhável à água. Conforme os autores afirmam, esta 

mudança na molhabilidade é benéfica para a recuperação avançada de petróleo devido à 

embebição dos reservatórios fraturados molháveis ao óleo[72].  

A embebição espontânea é o processo no qual a água é sugada para um meio poroso 

devido às forças capilares[73]. Este processo é considerado de grande importância para a 

recuperação de petróleo em reservatórios fraturados e molháveis à água. Quando a rocha 

reservatório é preferencialmente molhável ao óleo – comum em formações carbonáticas – a 

embebição espontânea não ocorre devido à pressão capilar e o resultado é a baixa eficiência de 

varrido e baixa recuperação do óleo. Em contrapartida, caso a injeção de água ocorra com a 

adição de tensoativos, o processo de embebição espontânea pode ocorrer satisfatoriamente, pois 

tais componentes desencadeiam mecanismos de modificação de molhabilidade e redução 

interfacial que promovem a embebição, aumentando a produção do reservatório. 

Ayirala et al. (2006) utilizaram o método da injeção de água utilizando dois sistemas de 

tensoativos – aniônico e não-iônico – sobre um reservatório dolomítico a fim de investigar as 

possíveis contribuições dos mecanismos de modificação de molhabilidade e de redução da 

tensão interfacial na recuperação avançada de petróleo. Os resultados mostraram que a 

habilidade do tensoativo em modificar a molhabilidade da superfície da rocha foi o mecanismo 

principal para a produção de óleo[7].  

Zhang et al. (2006) investigaram sistemas contendo tensoativos aniônicos (sulfatos 

etoxilados e propoxilados) na presença de eletrólitos (carbonato de sódio e cloreto de sódio) 
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procurando analisar o efeito de sua concentração, a proporção água-óleo na molhabilidade e o 

comportamento de fase a fim de avaliar a capacidade destes sistemas para melhorar a 

recuperação de óleo em formações carbonáticas. Foi constatado que a molhabilidade da calcita 

pode ser alterada da condição de intermediária a preferencialmente molhável à água com tais 

sistemas[74]. 

Ao realizar um estudo comparativo utilizando tensoativos de classes distintas para 

modificar a molhabilidade de carbonatos, Ayirala et al. (2006) estudaram o efeito de um 

tensoativo não iônico (álcool etoxilado) e um tensoativo aniônico (sulfato etoxilado) e 

encontraram que o tensoativo aniônico foi mais efetivo no processo de modificação da 

molhabilidade do núcleo dolomítico, além de ser necessária uma baixa concentração deste 

último tensoativo para desestabilizar as gotas de óleo na superfície da dolomita imersa na 

salmoura do reservatório[7]  

Em sua pesquisa sobre a recuperação de petróleo de calcários fraturados, Babadagli 

(2006) analisou alguns dos principais parâmetros que afetam a produção de óleo por injeção de 

tensoativos, tais como: tensão interfacial, o tipo e a concentração de tensoativo, as 

características de solubilidade de tensoativos e a água inicial nos reservatórios[63].  

Segundo esse autor, as medidas de tensão interfacial desempenharam um papel 

importante na primeira recuperação com tensoativos – embebição forçada em um núcleo 

virgem. Para a segunda injeção de tensoativos – embebição forçada depois da injeção total de 

água – o tipo de tensoativo, a possível adsorção e a tensão interfacial foram os fatores críticos. 

O efeito da concentração micelar crítica na recuperação do óleo foi mais perceptível para os 

tensoativos catiônicos, especialmente no processo de embebição forçada. Na recuperação por 

embebição capilar, a mudança da tensão interfacial não foi significativa para tensoativos não-

iônicos no caso da ausência de água inicial na rocha. Dessa maneira, concluiu-se que a escolha 

adequada do tipo de tensoativo está ligada a fatores como: existência de água inicial, método 

de deslocamento do óleo, processo de embebição e concentração do tensoativo.  

Hamouda e Karoussi (2008) desenvolveram um estudo para avaliar a influência da 

temperatura, molhabilidade e permeabilidade relativa de rochas carbonáticas tratadas com 

petróleo. De acordo com os resultados, o aumento da temperatura reduziu a eficiência da 

recuperação do óleo. Isto foi associado às modificações da permeabilidade relativa e 

molhabilidade em temperaturas iguais a 130 ºC[75].  

Para avaliar o efeito de álcalis com tensoativos na recuperação de óleo em reservatórios 

carbonáticos fraturados, desenvolveu-se uma combinação de um tensoativo sulfatado com o 
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carbonato de sódio (Na2CO3). Os autores puderam concluir que as variações na tensão 

interfacial ocasionadas pelas soluções de álcali com o tensoativo foram responsáveis pela 

modificação da molhabilidade e, consequentemente, a razão para o aumento na recuperação da 

molhabilidade[76]. 

Em uma pesquisa que investigou novas classes de tensoativos para a recuperação 

avançada de petróleo, Iglauer et al. (2010) analisaram quatro tipos diferentes de tensoativos – 

Aerosol TR-70 (um éster de ácido ditridecilsulfosuccínico), CW-100 (dietanolamina de ácidos 

graxos do côco), Agrimul PG2062 e PG2069 (alquilpoliglicosídeos) e Alfoterra 23 e 38 

(alquilpropoxi sulfonatos de sódio) – em arenitos Berea. Os resultados mostraram que as taxas 

de recuperação foram de 15% para o Aerosol TR-70, 75% para o CW-100 e 35-50% para o 

Alfoterra 23 e 38%, o que indica que uma larga faixa de tensoativos pode atender às exigências 

técnicas como agentes de recuperação avançada de petróleo[77].  

Para avaliar o efeito da adição de tensoativos no processo de modificação de 

molhabilidade em superfícies de mica, visando ao aumento da produção de óleo, Jarrahian et 

al. (2012) trataram amostras de mica envelhecidas em óleo cru com dois tensoativos: Triton X-

100 e C16TAB. Os resultados mostraram que enquanto a solução de C16TAB/salmoura 

ocasionou o aumento dos valores de ângulo de contato, a solução de Triton X-100/salmoura 

provocou a diminuição destes valores, mostrando que o tensoativo não-iônico foi capaz de 

modificar a molhabilidade da superfície de mica envelhecida para molhável à água[78]  

A fim de investigar o mecanismo de embebição espontânea de blocos de reservatórios 

fraturados em várias condições de molhabilidade, dois óleos sintéticos foram utilizados a fim 

de tratar as amostras rochosas. Os resultados mostraram que pequenas porções de grãos de 

rocha molháveis ao óleo podem definir o estado geral de molhabilidade e influenciar 

negativamente na recuperação de óleo[79]. 

Uma nova formulação de tensoativo aniônico foi preparada e os autores investigaram 

sua aplicação na modificação de molhabilidade de rochas areníticas tratadas com óleo pesado. 

A salinidade foi um fator crucial para a definição dos melhores resultados e o domínio das 

propriedades como pressão capilar e permeabilidade relativa é indispensável para o processo 

de molhabilidade[80]. 

Dantas et al. (2014) examinaram a influência da inversão da molhabilidade de 

tensoativos catiônicos, aniônicos e não iônicos comerciais em sistemas microemulsionados na 

recuperação de petróleo de reservatórios carbonáticos. Os autores encontraram que os melhores 
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valores de recuperação foram obtidos utilizando sistemas com o tensoativo catiônico brometo 

de cetiltrimetilamônio(C16TAB)[81].  

A influência da utilização de cloreto de cetiltrimetilamônio foi avaliada no estudo de 

recuperação de frações pesadas de petróleo a partir de reservatórios carbonáticos. Como 

resultado, os autores encontraram que o fator de recuperação por embebição espontânea 

aumentou consideravelmente ao utilizar o tensoativo em meio salino, se comparado com a 

utilização apenas da salmoura[82].  

Um tensoativo natural obtido das raízes do alcaçuz, árvore nativa da região do Oriente 

Médio, foi estudado visando a modificação da molhabilidade de rochas carbonáticas para 

utilização em experimentos de recuperação de petróleo. Os resultados mostraram que a 

aplicação do tensoativo foi efetiva, já que conseguiu converter a condição de molhável ao óleo 

para molhável à água, além de bons resultados no fator de recuperação do óleo[83]  

Conforme esses estudos mostraram, há uma enorme aplicação de tensoativos aminados 

do tipo sal de amônio quaternário na modificação da molhabilidade de rochas, mas não há 

muitos relatos da utilização de tensaotivos do tipo sal de amina, o que motivou a realização 

deste trabalho de síntese de sais de amina e avaliação das suas propriedades em sistemas 

microemulsionados objetivando o mesmo fim. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

 Neste capítulo, são apresentados os procedimentos experimentais, bem como os 

principais equipamentos e reagentes utilizados. 

 

 

4.1  Equipamentos 

 

 

 Agitador mecânico Fisatom, modelo 752; 

 Agitador de peneiras Bertel; 

 Analisador de ângulo de contato, Krüss, DSA-100; 

 Analisador de tamanho de partícula Nanotrac, modelo: 252); 

 Analisador termogravimétrico TGA/DSC simultâneo TA Instruments, modelo 

SDTQ600; 

 Balança analítica Precisa, modelo 240A; 

 Centrífuga Quimis Q, modelo 222T28; 

 Difratômetro de raios-X Shimadzu, modelo XRD-7000; 

 Equipamento de ponto de fusão Microquímica Ltda., modelo MQAPF-301; 

 Espectrômetro de Fluorescência de Raios-X Shimadzu, modelo XRF-1800; 

 Espectrofotômetro de infravermelho por transformada de Fourier Shimadzu, modelo 

IRAffinity-1; 

 Evaporador rotativo Fisatom, modelo 801; 

 Sistema de peneiras Tyler; 

 Tensiômetro de bolha SensaDyne, modelo KC-6000; 

 Analisador de potencial zeta Zeta Plus, Brookhaven, modelo ZetaPlus 90 Plus/BI-MAS. 

. 
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4.2 Reagentes 

 

 

 Os reagentes usados foram de grau analítico e estão listados na Tabela 2. Eles foram 

utilizados como recebidos. 

 

Tabela 2. Listagem de reagentes utilizados. 

Reagentes Fabricante Pureza (%) 

Acetaldeído Sigma-Aldrich 99,5 

Ácido clorídrico Vetec 37 

Ácido fórmico Vetec 98-100 

Carbonato de cálcio Vetec 99 

Carbonato de sódio Impex 99,5 

Cloreto de potássio Synth 99 

Cloreto de tionila Vetec 99 

Dietilamina CRQ 99 

Dodecanol Merck 96 

Dodecilamina Sigma 99 

Etilamina (solução) Aldrich 66-72 

Sulfato de sódio anidro Vetec 99 

 

 

4.3  Tensoativos 

 

 

Os tensoativos utilizados neste trabalho foram o cloreto de dodecilamínio (DAC) e o 

cloreto de N,N-dietildodecilamínio, ambos sintetizados no laboratório. 
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4.3.1 Síntese dos tensoativos 

 

 

4.3.1.1 Cloreto de dodecilamínio 

 

 

A síntese do cloreto de dodecilamínio foi realizada a partir da reação entre a amina 

primária dodecanamina (CH3(CH2)11NH2) e o ácido clorídrico (HCl), produzindo o sal de 

amínio, de acordo com a Equação 17. 

 

CH3(CH2)11NH2(l) + HCl(aq)  →  RNH3
+Cl-

(s)                                   Equação 17                             

 

O procedimento experimental para a obtenção do sal foi adaptado do procedimento 

descrito por Wang e Olofsson (1998)[84]. Em um erlenmeyer, foram adicionados 15 mL de 

etanol a 15 mL de dodecanamina, a fim de solubilizá-la no meio. Em seguida, 200 mL de uma 

solução de ácido clorídrico 4,4 M foram gotejados lenta e continuamente com o auxílio de um 

funil de separação sobre a mistura e a reação foi mantida sob agitação moderada até que toda 

solução ácida fosse adicionada. Posteriormente, o produto da reação foi refrigerado para 

facilitar a separação do precipitado e este foi filtrado a vácuo. Para purificar o sal obtido, este 

foi recristalizado três vezes com etanol a quente, resfriado novamente, filtrado a vácuo e seco 

em dessecador sob vácuo para obtenção dos cristais puros.  

 

 

4.3.1.2 Cloreto de N.N-dietildodecilamínio 

 

 

Para obter o cloreto de N,N-dietildodecilamínio, foi necessário sintetizar a amina que 

lhe daria origem e este procedimento foi adaptado do descrito por Cao et. al. (2008)[85] em que 

a N,N-dietildodecilamina é sintetizada por aminação redutiva do etanal na presença da 

dodecanamina e ácido metanóico, através da formação de uma imina seguida da desidratação 

intramolecular do hemiaminal conforme as Equações 18 e 19.  

 

CH3(CH2)11NH2  +  CH3CHO   →  CH3(CH2)11NHCH(CH3)OH       (18) 
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CH3(CH2)11NHCH(CH3)OH    →  CH3(CH2)11N=C2H4  +  H2O       (19)           

 

A imina é, então, reduzida pelo ácido fórmico produzindo a amina secundária que, por 

sua vez, reage com o aldeído e o ácido presentes, formando a amina terciária N,N-

dietildodecilamina de acordo com as Equações de 20-22. 

 

CH3(CH2)11N=C2H4   +   HCOOH  →  CH3(CH2)11NHC2H5   +   CO2         (20) 

 

CH3(CH2)11NHC2H5   +   CH3CHO   →   CH3(CH2)11N+(C2H5)=C2H4   +   H2O   (21)     

 

CH3(CH2)11N+(C2H5)=C2H4  +  HCOOH → CH3(CH2)11N(C2H5)2  + CO2 + H2O               (22) 

 

Desse modo, a reação geral para a formação da N,N-dietildodecilamina é representada pela 

Equação 23. 

 

CH3(CH2)11NH2   +   2CH3CHO   →   CH3(CH2)11N(C2H5)2   +   2H2O      (23) 

 

 No procedimento experimental para obtenção da N,N-dietildodecilamina, 50 g de 

dodecanamina foram colocados em um balão de reação resfriado e 46 mL de ácido metanóico 

foram adicionados lentamente e o conteúdo do balão foi agitado continuamente até que a amina 

fosse totalmente solubilizada. Em seguida, 70 mL de etanal foram colocados dentro do balão. 

O sistema permaneceu em agitação e a reação foi mantida entre 90 e 95ºC durante 6 horas. O 

procedimento foi realizado em uma capela por envolver o uso de solventes tóxicos e o produto 

resultante foi colocado em um evaporador rotativo para eliminar o excesso dos solventes que 

possam ter ficado impregnados no produto da reação. Uma vez tendo produzido a N,N-

dietildodecilamina, a obtenção do sal foi semelhante ao procedimento já descrito para sintetizar 

o cloreto de dodecilamínio, diferenciando-se apenas pela substituição da dodecanamina pela 

N,N-dietildodecilamina. 
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4.3.2 Caracterização 

 

 

A caracterização dos tensoativos foi feita através da determinação do ponto de fusão, 

espectroscopia de infravermelho e medidas de concentração micelar crítica (c.m.c.). 

 

 

4.3.2.1 Ponto de fusão  

 

 

 Os valores de ponto de fusão foram obtidos utilizando um aparelho digital de ponto de 

fusão Microquímica, modelo MQAPF-301, através de análises em triplicata com um erro 

associado de ± 1 ºC. 

 

 

4.3.2.2 Análise espectroscópica (FTIR) 

 

 

As análises de espectroscopia no infravermelho foram realizadas em um espectrômetro 

Shimadzu, modelo IRAffinity. Os espectros foram obtidos pela técnica de reflexão total 

atenuada (ATR), utilizando-se um prisma de seleneto de zinco (SeZn), através de um módulo 

HATR MIRacle da PIKE Technologies.  

 

 

4.3.2.3 Concentração micelar crítica 

 

 

Os valores de concentração micelar crítica foram determinados a partir das curvas de 

tensão superficial em função da concentração de tensoativo. Para obtenção destes dados, 

registra-se os valores da tensão superficial da solução de tensoativo que se deseja analisar até 

que esse valor atinja o valor da tensão superficial da água na temperatura de análise, através da 

diluição contínua de 30 mL das soluções aquosa e salina (KCl-2%) de tensoativo 0,09 M para 

o cloreto de dodecilamínio (DAC) e 0,07 M para o cloreto de N,N-dietildodecilamínio 
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(NNDAC). As medidas foram realizadas em um Tensiômetro..Chem-Dyne Research, modelo 

SensaDyne QC-6000 na temperatura de 300C. 

 

 

4.4 Obtenção dos diagramas pseudoternários 

 

 

A determinação das regiões de Winsor baseou-se no método que designa os pontos de 

solubilidade máxima dos componentes ativos – cotensoativo e tensoativo – nas fases aquosa 

(FA) e oleosa (FO) por titulações mássicas. Para tanto, os componentes ativos foram fixados 

em uma razão, pesados de acordo com a base de cálculo estabelecida e titulados com a fase 

aquosa e com a fase oleosa e as transições entre as regiões foram identificadas pela mudança 

de aspecto do sistema. Em seguida, definida a base de cálculo, preparou-se sistemas 

constituídos pelas fases cotensoativo/tensoativo e FA cujo titulante era a fase oleosa e os 

sistemas constituídos pelas fases cotensoativo/tensoativo e FO cujo titulante era a fase aquosa. 

A delimitação das regiões de Winsor foi igualmente determinada por titulações mássicas através 

de pesagem e centrifugação para auxiliar na identificação das mudanças no aspecto físico dos 

sistemas. Para este trabalho, foram utilizados os seguintes componentes: cloreto de 

dodecilamínio e cloreto de N,N-dietildodecilamínio como tensoativos, n-butanol como 

cotensoativo, querosene como fase oleosa e água destilada e solução aquosa de cloreto de 

potássio – 2% como fases aquosas. 

 

 

4.5 Sistemas microemulsionados 

 

 

Os sistemas microemulsionados foram escolhidos de modo a contemplar regiões de 

Winsor ricas em fase aquosa, fase oleosa e fase cotensoativo/tensoativo.  
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4.5.1 Caracterização dos sistemas microemulsionados 

 

 

 A caracterização dos sistemas microemulsionados preparados foi feita com a finalidade 

de determinar suas propriedades e investigar seu comportamento para a aplicação pretendida 

nesta pesquisa. Os parâmetros estudados foram: diâmetro de partícula, viscosidade, densidade 

e tensão superficial. 

 

 

4.5.1.1 Tamanho de partícula 

 

 

As medidas de diâmetro de gotícula dos sistemas microemulsionados selecionados 

foram realizadas utilizando o Analisador de Potencial Zeta Brookhaven, modelo ZetaPlus 

90Plus/BI-MAS, utilizando o software ZetaPlus Particle Sizing versão 5.32.  Estas análises 

foram realizadas em triplicata, no tempo total de 90 segundos, tendo como parâmetros o índice 

de refração da água (1,33), o índice de refração do querosene (1,48), o ângulo de 90º, o tempo 

de corrida de 30 segundos e a temperatura de 30 ºC, sendo o comprimento de onda do laser de 

659,0 nm e taxa de contagem média de 3,0 kcps.  

O método empregado nestas análises é a Espectroscopia de Correlação de Fótons (PCS) 

de difusão quase elástica de luz (QELS). Dentre as vantagens desta técnica, pode-se elencar a 

rapidez da análise, a versatilidade, a boa acurácia (de ± 1% para amostras monodispersas), a 

faixa de diâmetro detectável (de 2nm a 3000 nm), o controle de temperatura (5 a 75 ºC ± 0,1 

ºC) e o pouco volume de amostra necessário (0,5 a 3 mL). Como resultado esta técnica permite 

determinar o diâmetro efetivo, o índice de polidispersão, bem como os respectivos desvios 

padrões.  
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4.5.1.2 Viscosidade 

 

 

As análises de viscosidade dos sistemas microemulsionados foram feitas em um 

reômetro rotacional Thermo Scientific, modelo Haake Mars à temperatura de 30 ºC, cujo 

método utilizado foi o de cilindros concêntricos. As análises foram realizadas em duplicata. 

 

 

4.5.1.3 Densidade 

 

 

A densidade dos sistemas estudados neste trabalho foi analisada utilizando um 

densímetro digital Anton-Paar, modelo DMA 4500 M. Para estas análises feitas em triplicata, 

3 mL da amostra são inseridos no capilar do densímetro calibrado à temperatura de 30 ºC e o 

equipamento fornece o valor da densidade.  

 

 

4.5.1.4 Tensão superficial 

 

 

As medidas de tensão superficial foram realizadas no tensiômetro Chem-Dyne 

Research, modelo SensaDyne QC-6000, utilizando fluxo de nitrogênio gasoso, cujas análises 

eram registradas através do programa computacional SensaDyne Tensiometer.  As medidas 

foram realizadas à temperatura de 30 ºC e em duplicata. 

 

 

4.5.1.5 Espalhamento de raios x a baixo ângulo 

 

 

As análises de espalhamento de raios x a baixo ângulo foram realizadas a fim de obter 

informações sobre a forma e disposição das microestruturas formadas no seio dos sistemas 

microemulsionados utilizados.  

As medidas foram efetuadas através de uma câmera SAXSess, Anton Paar, atrelada a 

um tubo gerador de raios x PW3830, PANalytical com radiação Cu Kα, a 40 kV, 50 M mA e 
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comprimento de onda de 0,1542 nm. As amostras foram submetidas ao vácuo usando um capilar 

de quartzo, fixando a temperatura de 30 ºC com o auxílio de uma unidade termostatizada, Anton 

Paar, modelo TCS 120.  

Os ensaios foram realizados submetendo a amostra ao feixe de raios x pelo período de uma 

hora para cada amostra, variando a amplitude do vetor espalhamento, com um feixe de 1,48 Å. 

O tratamento dos dados foi feito utilizando o software SAXSQuant da Anton Paar. 

 

 

4.6 Substratos 

 

 

Os substratos utilizados neste trabalho foram o calcário proveniente da Formação 

Jandaíra, coletado no Assentamento Velha Chica, no município de João Câmara/RN e o 

carbonato de cálcio P. A. da marca Vetec pureza 99%. 

 

 

4.6.1 Obtenção do pó do calcário 

 

 

Para utilizar o calcário, foi necessário inicialmente cortá-lo e fragmentá-lo em pedaços 

menores. Estes pedaços foram lavados e submetidos à calcinação a 250 ºC em um forno tipo 

mufla Tecnal, modelo EDG 7000 durante 6 horas para eliminar água e resíduos orgânicos. Após 

a calcinação, os pedaços de calcário foram triturados mecanicamente e com o pó resultante 

efetuou-se a separação granulométrica, utilizando uma série de peneiras Tyler recolhendo a 

fração passante na peneira de 270 mesh e retida na peneira de 325 mesh, o que corresponde a 

tamanho médio de grão entre 0,046 e 0,052 mm conforme informado na Tabela 3. 
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Tabela 3. Série de peneiras Tyler utilizadas. 

Abertura das peneiras 

# Mesh mm 

100 0,150 

150 0,106 

200 0,075 

270 0,053 

325 0,045 

400 0.038 

 

 

4.6.2 Caracterização dos substratos 

 

 

Para determinar as propriedades dos substratos utilizados, foram feitas análises de FTIR, 

análise térmica, difração e fluorescências de raios X. 

 

 

4.6.2.1 Análise espectroscópica (FTIR) 

 

 

As análises de espectroscopia no infravermelho foram feitas em um espectrofotômetro 

Shimadzu, modelo IRAffinity. Os espectros foram obtidos pela técnica de reflexão total 

atenuada (ATR), utilizando-se um prisma de seleneto de zinco (SeZn), através de um módulo 

HATR MIRacle da PIKE Technologies.  
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4.6.2.2 Análise térmica (TGA) 

 

 

As análises termogravimétricas foram realizadas em um analisador termogravimétrico 

e calorímetro simultâneo TA Instruments, modelo SDTQ600. Os ensaios foram feitos em 

cadinho de platina, com taxa de aquecimento de 20 ºC/min sob atmosfera de nitrogênio como 

gás de purga com uma vazão de 50 mL/min. 

 

 

4.6.2.3 Difração de raios X 

 

 

Os resultados de difração de raios X foram obtidos a partir de um difratômetro 

Shimadzu, modelo D5000, utilizando um filtro de níquel e radiação Cu-K (λ = 1,54 Å). 
 

 

4.6.2.4 Fluorescência de raios X 

 

 

Os dados de fluorescência de raios X foram obtidos em um espectrômetro de 

fluorescência de raios X, Shimadzu, modelo XRF – 1800. 

 

 

4.7 Petróleo 

 

 

Com o interesse de investigar a modificação na molhabilidade dos substratos 

carbonáticos, foi necessário embebê-los, sob forma de pastilhas, em petróleo. O petróleo 

utilizado foi proveniente do Campo de Ubarana – RN e para caracterizá-lo foram realizadas 

análises de densidade e viscosidade. 
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4.7.1 Densidade 

 

 

A análise de densidade do petróleo foi realizada de acordo com a norma ASTM D4052 

a 30ºC em um densímetro digital Anton-Paar, modelo DMA 5000M. Nesta análise, um pequeno 

volume (0,7 mL) da amostra é introduzido em um tubo oscilante e com base na mudança da 

frequência de oscilação causada pela diferença de massa do tubo determina-se a densidade. 

 

 

4.7.2 Viscosidade 

 

 

A análise de viscosidade do petróleo foi feita em um reômetro rotacional Thermo 

Scientific, modelo Haake Mars à temperatura de 30 ºC, cujo método utilizado foi o de cilindros 

concêntricos. As análises foram realizadas em duplicata. 

 

 

4.7.3 Ensaios de molhabilidade 

 

 

Os ensaios de molhabilidade foram realizados através da determinação dinâmica do 

ângulo de contato formado na superfície sólida de pastilhas de calcário ou de carbonato de 

cálcio (CaCO3) ao depositar uma gota de água destilada sobre ela. Estas análises foram feitas 

no goniômetro Krüss, modelo DSA100, utilizando o método da gota séssil. Os valores de 

ângulo de contato eram computados em intervalos de 1 minuto até atingir 10 minutos. Para este 

estudo, foram consideradas análises em triplicata. 

Para preparar as amostras, utilizou-se uma  metodologia[60, 86] em que pastilhas sob a 

forma de discos foram confeccionadas através da prensagem hidráulica de cerca de 0,4 g de 

carbonato de cálcio ou do pó do calcário preparado previamente. As pastilhas preparadas foram 

imersas no petróleo e armazenadas a 50 ºC por 48 h em uma estufa. Após esse período, as 

pastilhas foram resfriadas à temperatura ambiente e lavadas com tolueno P.A. e heptano P.A. a 

fim de remover o excesso de petróleo da superfície das pastilhas. Conforme secaram, as 

pastilhas foram imersas nas microemulsões estudadas por 30 min e secadas à temperatura 
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ambiente. Ao fim deste procedimento, as amostras estavam prontas para as medidas de 

molhabilidade. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 Obtenção dos tensoativos 

 

 

 Os tensoativos utilizados neste trabalho foram o cloreto de dodecilamínio e cloreto de 

N,N-dietildodecilamínio, escolhidos por serem catiônicos, já que esta classe de tensoativos tem 

se mostrado mais eficaz na modificação da molhabilidade de carbonatos quando comparados 

com tensoativos aniônicos e não iônicos[62, 68, 70]. 

 

 

5.1.1 Cloreto de dodecilamínio 

 

 

A preparação do cloreto de dodecilamínio foi realizada de acordo com técnica descrita 

na metodologia (item 4.3.1.1.), obtendo-se um rendimento de 95%. A caracterização do sólido 

cristalino obtido por determinação do ponto de fusão, com valor de 185 ºC, mostrou que o 

tensoativo foi obtido com sucesso, apresentando baixo teor de impurezas, já que está próximo 

à faixa de valores compatível para este produto[87-89]. Além de obter um maior rendimento de 

reação se comparada com outras rotas, este processo de síntese não envolve a formação de gases 

como subprodutos. 

A caracterização por espectroscopia na região do infravermelho apresentada na Figura 

19 mostrou que o sal sintetizado apresenta bandas de absorção em consonância com os dados 

mostrados na literatura para este produto[90]. Na Tabela 4 estão identificadas as absorções das 

bandas mais significativas, bem como suas atribuições[44] que confirmam esta informação. 
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Figura 19. Espectro FTIR do cloreto de dodecilamínio (DAC). 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

T
ra

ns
m

it
ân

ci
a 

(%
)

Número de onda (cm
-1

)

3000-2810 

2670-2450

1620

1510

1465

7201150
2020

2920

2850

 

 

Tabela 4. Principais bandas de absorção do cloreto de dodecilamínio (DAC). 

Faixas de absorção Atribuição da banda 

3000-2810 cm-1 

(absorção larga e intensa) 

Deformações axiais das ligações N-H do grupo NH3
+. 

2920 e 2850 cm-1 Deformações axiais das ligações C-H dos grupos CH3 e CH2. 

2670 a 2450 e 2020 cm-1 Bandas de combinação do grupo NH3
+. 

1620 e 1510 cm-1;  Deformações angulares das ligações N-H do grupo NH3
+. 

1465 cm-1 Deformação angular das ligações C-H de alcanos. 

1150 cm-1 Deformação axial da ligação C-N. 

720 cm-1 Deformação angular das ligações C-H dos grupos (CH2)n p/ 

n≥4. 
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5.1.2 Cloreto de N,N-dietildodecilamínio 

 

 

Diferentemente do primeiro tensoativo, a obtenção do cloreto de N,N-

dietildodecilamínio envolveu mais de uma etapa porque consistiu na síntese da amina que foi o 

reagente de partida para a produção do sal. Desse modo, a primeira etapa consistiu em uma 

reação de aminação redutiva[91] gerando a N,N-dietildodecilamina, cujo rendimento foi de 90%. 

Com a amina terciária obtida, o passo seguinte foi a reação de obtenção do sal com a solução 

diluída do ácido clorídrico, gerando o segundo produto, com aspecto físico pastoso, com um 

rendimento de 80%.  

A Figura 20 mostra o espectro de infravermelho do cloreto de N,N-dietildodecilamínio 

e a Tabela 5 traz as atribuições das principais bandas do composto obtido, indicando que o 

produto desejado foi realmente sintetizado.  

 

Figura 20. Espectro FTIR-ATR do cloreto de N,N-dietildodecilamínio (NNDAC). 
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Tabela 5. Principais bandas de absorção do cloreto de N,N-dietildodecilamínio (NNDAC). 

Faixas de absorção Atribuição da banda 

3640-3130 cm-1 Deformação axial da ligação O-H.  

2920 e 2850 cm-1 Deformação axial das ligações C-H dos grupos CH3 e CH2. 

1640 cm-1 Vibrações assimétricas das ligações do tipo –NR, em que R 

representa um radical alquila[85]. 

1460 cm-1 Deformação angular das ligações C-H de alcanos. 

1370 cm-1 Deformação angular das ligações C-H do grupo CH3. 

1180 cm-1 Deformação axial da ligação C-N. 

1050 cm-1 Deformação axial da ligação C-O de álcoois. 

 

A partir do espectro, pode-se perceber que há duas bandas de absorção características 

da ligação O-H de álcoois. Essa ocorrência se deu pela adição de etanol à N,N-

dietildodecilamina a fim de solubilizá-la para que a solução de ácido clorídrico fosse adicionada 

na etapa de obtenção do sal. Apesar do produto final ter sido submetido aos processos de 

filtração e rotaevaporação para separação e eliminação dos solventes, o estado físico do cloreto 

de N,N-dietildodecilamínio – pastoso – dificulta e impede a saída de todo conteúdo alcoólico. 

Foi possível constatar durante o manuseio dos materiais utilizados nas sínteses que os 

dois sais de amínio formados apresentam características típicas de tensoativos como 

detergência e formação de espuma.  

 

 

5.1.3 Concentração micelar crítica 

 

 

Um parâmetro essencial na caracterização de tensoativos é a concentração micelar 

crítica (c.m.c.). Apesar do cloreto de dodecilamínio ser um tensoativo já conhecido[92-94], fez-

se necessário investigar esta propriedade, tendo visto que a rota de síntese utilizada para obtê-

lo foi diferente da metodologia utilizada em trabalhos anteriores[95, 96] e, determinou-se também 

a c.m.c em solução de KCl 0,24M além da solução aquosa. 

 Os valores de c.m.c. foram definidos no ponto de inflexão das curvas de tensão 

superficial versus concentração de tensoativo, através da intersecção das curvas obtidas no 

gráfico, como mostrado na Figura 21. Esses gráficos estão colocados no Anexo deste trabalho. 
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Figura 21. Variação da tensão superficial em função da concentração do tensoativo DAC em 
meio aquoso. 
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As Figuras 22 e 23 mostram as curvas de tensão superficial para os tensoativos DAC e 

NNDAC, respectivamente em meio aquoso e em meio salino. 

 

Figura 22. Curvas de tensão superficial versus concentração do tensoativo DAC em água e no 
meio salino (KCl-0,24 M). 
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Figura 23. Curvas de tensão superficial versus concentração do tensoativo NNDAC em água e 
no meio salino (KCl-0,24 M). 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

 NNDAC em H
2
O

 NNDAC em KCl-0,24 M

T
en

sã
o 

S
up

er
fi

ci
al

 (
m

N
/m

)

Concentração de tensoativo (mol.L
-1

)

 

 

A partir das curvas apresentadas nas Figuras 22 e 23, observa-se que os pontos de 

inflexão para as curvas em meio aquoso (curvas pretas) ocorrem com concentrações de 

tensoativo mais elevadas que para as curvas em meio salino (curvas vermelhas). 

A Tabela 6 especifica os valores de c.m.c. encontrados a partir dos gráficos. 

 

Tabela 6. Valores de c.m.c. para os tensoativos DAC e NNDAC. 

Natureza do meio Valor de c.m.c. (x10-2) M 

DAC 

Meio aquoso 1,68 

Meio salino (KCl-0,24M) 1,07 

NNDAC 

Meio aquoso 1,76 

Meio salino (KCl-0,24M) 1,33 

 

 

O efeito da redução da c.m.c em meio salino pode ser explicado pela diminuição da 

solubilidade dos tensoativos, visto que os íons presentes no meio competem com monômeros 

de tensoativo, reduzindo o efeito de solvatação destes, o que termina por favorecer a migração 



Resultados e Discussão 

70 
 

dessas moléculas para a interface líquido-gás, ocasionando o fenômeno de saturação de 

interface e, consequentemente, c.m.c. com menor concentração de moléculas de tensoativo. 

 Outro fator responsável pela diminuição da c.m.c. de tensoativos iônicos em meio salino 

é o aumento do número de agregação do sistema. Este mecanismo pode ser melhor entendido 

voltando a atenção para a parte hidrofílica da molécula tensoativa.  

 Com a adição de eletrólitos ao meio, ocorre uma diminuição das repulsões eletrostáticas 

entre as cabeças polares dos tensoativo, o que favorece o empacotamento de monômeros de 

tensoativos e posterior formação de micelas em menores concentrações de tensoativos[97]. 

Santos et al. (2009) pontuaram também que os eletrólitos no meio diminuem a espessura da 

dupla camada elétrica da região polar das moléculas de tensoativo, possibilitando a agregação 

micelar em menores concentrações[98].  

 

 

5.2 Obtenção dos diagramas pseudoternários 

 

 

Na construção dos diagramas de fases pseudoternários foram utilizados os seguintes 

componentes: cloreto de dodecilamínio e cloreto de N,N-dietildodecilamínio como tensoativos; 

n-butanol como cotensoativo; querosene como fase oleosa (ou orgânica) e água destilada e 

solução salina de cloreto de potássio 0,24 M como fases aquosas. A relação mássica 

estabelecida entre o cotensoativo e o tensoativo, razão C/T, foi igual a 2. Esta razão foi escolhida 

por mostrar uma satisfatória região de WIV (microemulsão), em sistemas semelhantes, 

utilizando menores concentrações de tensoativo[95]. A Figura 24 mostra os quatro diagramas de 

fases obtidos para estes componentes, para cada tensoativo foram gerados dois diagramas, um 

em solução aquosa e outro em solução salina, a fim de investigar a região das fases também em 

meio salino. 
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Figura 24. Diagramas pseudoternários para os tensoativos DAC e NNDAC em meio aquoso e 
salino (KCl-0,24 M): a) DAC/Butanol/Água destilada/Querosene; b) DAC/Butanol/KCl-0,24 
M/Querosene; c) NNDAC/Butanol/Água destilada/Querosene e d) NNDAC/Butanol/KCl-0,24 
M/Querosene. 

 

Comparando os diagramas dos dois tensoativos em água pode-se observar que o DAC 

(Figura 24a) formou maior região de Winsor IV, ou seja, maior região de microemulsão. 

Com o tensoativo DAC, foi possível obter regiões de microemulsão próximas aos três 

vértices dos diagramas, sendo então possível preparar sistemas microemulsionados ricos tanto 

em fase aquosa como oleosa ou mesmo abundantes em matéria ativa, o que permite 

flexibilidade na escolha de sistemas com características de microemulsão. Já o tensoativo 

NNDAC, pelo que se observa no diagrama (Figura 24c), não formou microemulsões em regiões 

do diagrama ricas em água. Em contrapartida, indicou maior atividade lipofílica mostrando 

maior região de WI. Isso pode ser explicado em função de sua estrutura, já que a substituição 

dos átomos de hidrogênio (H) ligados ao nitrogênio (N) por radicais etila tornou o tensoativo 

mais hidrofóbico e reduziu sua polaridade, uma vez que estes radicais reduzem a deficiência 

eletrônica do átomo de N positivamente carregado através do efeito doador por indução e 
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aumentam o impedimento estérico pelo aumento de volume da cabeça da molécula do 

tensoativo. 

Para os sistemas com o tensoativo DAC obteve-se uma maior região WIV, e também se 

pode observar uma subdivisão desta região com a formação de precipitado sólido, sendo 

classificada como WIV+S. Essas regiões com resíduo sólido foram formadas com elevados 

percentuais de fase oleosa ou de C/T, uma vez que este tensoativo é sólido e não consegue, nas 

proporções misturadas nesta região, ser totalmente solubilizado, devido à sua baixa afinidade 

pelo óleo e sua elevada concentração. 

A presença do sal na fase aquosa proporcionou a formação de outras regiões, uma vez 

que a salinidade leva a inversão das fases em sistemas formulados com tensoativos iônicos. A 

inversão das fases ocorre devido à modificação das características dos tensoativos na presença 

de sais, onde em determinadas proporções os tensoativos iônicos diminuem a hidrofilia, e, 

consequentemente, aumentam a afinidade lipofílica. Assim, dependendo das proporções dos 

constituintes, parte do excesso de fase óleo é incorporada à microemulsão ao mesmo tempo em 

que a parte da fase aquosa fica em excesso, até que todo o óleo em excesso seja incorporado, 

passando então a ter somente fase aquosa em excesso, ocorrendo assim uma transição na 

seguinte ordem: WI → WIII → WII.  Estas transições foram observadas nos diagramas dos 

dois tensoativos catiônicos em meio salino, como mostram as Figuras 24b e 24d. 

A obtenção desses diagramas é de grande importância para a determinação dos pontos 

ou sistemas de interesse. Para o estudo de modificação da molhabilidade de rochas, é necessário 

que os sistemas sejam microemulsionados, sem que haja nenhuma fase em excesso. 

 

 

5.3 Sistemas microemulsionados 

 

 

Os sistemas microemulsionados foram escolhidos de modo a contemplar regiões ricas 

em fase aquosa, fase oleosa e fase cotensoativo/tensoativo (Tabela 7). 
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Tabela 7. Composição dos sistemas microemulsionados estudados. 

Sistemas 

(S) 

Tensoativo Fase aquosa 

(FA) 

Fase oleosa 

(FO) 

Razão C/T 

 

1.A.DAC 
Cloreto de 

dodecilamínio 

85% 

Água destilada 
1% 14% 

2.A.DAC 
Cloreto de 

dodecilamínio 

1% 

Água destilada 
85% 14% 

3.A.DAC 
Cloreto de 

dodecilamínio 

10% 

Água destilada 
5% 85% 

1.K.DAC 
Cloreto de 

dodecilamínio 

85% 

KCl – 2% 
1% 14% 

2.K.DAC 
Cloreto de 

dodecilamínio 

1% 

KCl – 2% 
85% 14% 

3.K.DAC 
Cloreto de 

dodecilamínio 

10% 

KCl – 2% 
5% 85% 

2.A.NNDAC 
Cloreto de N,N-

dietildodecilamínio 

1%  

Água destilada 
85% 14% 

3.A.NNDAC 
Cloreto de N,N-

dietildodecilamínio 

10%  

Água destilada 
5% 85% 

2.K.NNDAC 
Cloreto de N,N-

dietildodecilamínio 

1%  

KCl – 2% 
85% 14% 

3.K.NNDAC 
Cloreto de N,N-

dietildodecilamínio 

10% 

KCl – 2% 
5% 

85% 

 

 

 

5.3.1 Caracterização dos sistemas microemulsionados 

 

 

Os sistemas microemulsionados obtidos a partir dos tensoativos sintetizados DAC e 

NNDAC apresentaram transparência e estabilidade e foram estudados quanto às suas 

propriedades físico-químicas de diâmetro de gotícula, tensão superficial, densidade e 

viscosidade a fim de analisar se possuíam características satisfatórias para atuarem na 

modificação da molhabilidade de rochas carbonáticas. 
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5.3.1.1 Diâmetro de gotícula 

 

 

 Os sistemas escolhidos foram caraterizados quanto ao diâmetro de gotícula a fim de 

investigar se eles apresentam o tamanho definido para os sistemas microemulsionados[99]. A 

Tabela 8 apresenta os valores médios de diâmetro efetivo. 

 

 

Tabela 8. Valores de diâmetro de gotícula dos sistemas estudados. 

Sistemas Diâmetro efetivo (nm) 

1.A.DAC 153,7 ± 5,4 

2.A.DAC 148,2 ± 9,4 

3.A.DAC 208,8 ± 17,3 

1.K.DAC 117,3 ± 1,7 

2.K.DAC 108,0 ± 6,6 

3.K.DAC 158,1 ± 6,5 

2.A.NNDAC 516,9 ± 13,6 

3.A.NNDAC 768,7 ± 22,8 

2.K.NNDAC 517,5 ± 6,6 

3.K.NNDAC 973,6 ± 4,7 

 

Os dados apresentados na Tabela 8 mostram que os sistemas formados com o tensoativo 

DAC apresentaram os menores diâmetros de gotícula com valores que variaram entre 101 e 226 

nm. Os sistemas 1.A.DAC e 2.A.DAC, cujas proporções de fase aquosa e oleosa no meio 

apontam, de acordo com a literatura[100, 101], para a formação de micelas esféricas do tipo diretas 

(em que o meio contínuo é a fase aquosa) ou inversas (em que o meio contínuo é a fase oleosa), 

apresentaram valores muito semelhantes. Já para os sistemas 3.DAC, em que o percentual de 

matéria ativa é aumentado significativamente, observou-se maior diâmetro de gotícula, 

condição que sugere a formação de lamelas ou de estruturas cilíndricas, agregados maiores que 

as gotículas de microemulsão.  

Com a substituição da água destilada pela solução de KCl, ocorreu uma diminuição no 

tamanho das gotículas. No sistema 1.A.DAC, em que se espera a ocorrência de prováveis 

micelas do tipo diretas (O/W), a adição de sal provocou a redução das repulsões eletrostáticas 
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entre as cabeças das moléculas tensoativas, o que permite um maior empacotamento micelar e 

ocasiona a redução no tamanho dos agregados. Para o sistema 2.A.DAC, em que se espera 

prevalecer as micelas do tipo inversas (A/O) e 3.A.DAC, cujas estruturas lamelares são as mais 

prováveis, ocorre um fenômeno semelhante de repulsão entre as cabeças das moléculas de 

tensoativo pela sua proximidade e a adição de eletrólitos reduz essa repulsão, acarretando a 

diminuição do tamanho das micelas para 2.A.DAC e maior aproximação das lamelas para 

3.A.DAC, comprovadas pelos menores valores de diâmetro de gotícula.  

Diferentemente do DAC, o NNDAC não formou sistemas microemulsionados na região 

do diagrama em que predominam micelas do tipo diretas. Isso ocorreu porque ao substituir 2 

átomos de hidrogênio (H) ligados ao átomo de nitrogênio (N) por 2 radicais etila, o tensoativo 

teve sua polaridade reduzida, já que estes radicais neutralizam a deficiência eletrônica no átomo 

de N através do efeito indutivo doador, resultando na diminuição de sua solubilidade em 

água[44]. 

O tensoativo proveniente da amina terciária formou sistemas com diâmetros de gotícula 

excessivamente maiores. Esse comportamento pode ser explicado pelo impedimento estérico 

causado pelo aumento de volume da cabeça da molécula tensoativa, dificultando, sobremaneira, 

a compactação dos agregados formados e incorrendo, portanto, em estruturas de tamanho 

maior. Somados aos fatores de impedimento estérico e redução da polaridade, pode ocorrer 

ainda agregados maiores pela possibilidade de adsorção de moléculas de tensoativos às 

estruturas já formadas pela afinidade deste com o meio oleoso. 

Avaliando o efeito da adição de eletrólitos ao meio, evidenciou-se que não houve 

alteração de tamanho para os sistemas caracterizados pela predominância de micelas inversas, 

ocorrendo apenas para os sistemas 3.A.NNDAC e 3.K.NNADC, que pode ser justificado pelo 

afastamento das possíveis camadas presentes nas estruturas lamelares devido à presença dos 

íons inorgânicos.  

Por fim, depreende-se que os altos valores de diâmetro de gotícula para os sistemas com 

NNDAC denotam que os sistemas estão fora da faixa de tamanho compreendida para 

microemulsões[102], porém sua estabilidade e capacidade de reduzir a tensão superficial 

justificam seu uso para a aplicação pretendida.  
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5.3.1.2 Viscosidade 

 

 

 O estudo reológico dos sistemas microemulsionados foi realizado porque a viscosidade 

é um parâmetro muito importante para caracterizar sistemas que contemplam fluidos de 

características físicas distintas. Dessa maneira, faz-se necessário analisar o comportamento 

reológico dos sistemas preparados, visto que eles variam bastante quanto às concentrações de 

fase aquosa, fase oleosa e fase C/T, além das diferentes características físicas dos tensoativos 

utilizados.  

A partir das Figuras 25 e 26 que mostram as curvas de fluxos para todos os sistemas 

microemulsionados utilizados, pode-se depreender que todos os sistemas são considerados 

fluidos newtonianos na faixa da taxa de cisalhamento de 1 a 320 s-1, já que neste intervalo a 

razão entre a tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento é constante, sendo a curva linear e com 

intersecção no encontro dos eixos cartesianos. 

 

Figura 25. Comportamento reológico dos sistemas microemulsionados utilizando o cloreto de 
dodecilamínio a 30 ºC. 
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Figura 26. Comportamento reológico dos sistemas microemulsionados utilizando o cloreto de 
N,N-dietildodecilamínio a 30 ºC. 
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A inclinação das curvas de fluxo determina a viscosidade, em que o ângulo é 

diretamente proporcional à viscosidade, sendo o seu valor determinado pela tangente da reta. 

Assim, quanto maior a inclinação, maior a viscosidade.  

As viscosidades dos fluidos newtonianos são constantes, influenciadas apenas pela 

pressão e temperatura. A Tabela 9 apresenta os valores de viscosidade absoluta para os sistemas 

microemulsionados formulados. 

Tabela 9. Viscosidade dos sistemas microemulsionados a 30 ºC. 

Sistemas microemulsionados Viscosidade absoluta (cP) 

1.A.DAC 4,45 

2.A.DAC 2,97 

3.A.DAC 6,46 

1.K.DAC 4,52 

2.K.DAC 2,99 

3.K.DAC 6,50 

2.A.NNDAC 3,04 

3.A.NNDAC 7,78 

2.K.NNDAC 3,06 

3.K.NNDAC 7,51 
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Os dados mostrados na Tabela 8 evidenciaram um aumento nos valores de viscosidade 

com o aumento da fase C/T nos sistemas. Ao aumentar consideravelmente a concentração de 

matéria ativa nos sistemas 2.DAC para 3.DAC, bem como dos sistemas 2.NNDAC para 

3.NNDAC – independente de qual seja a fase aquosa nos dois tipos de sistemas – é percebido 

também um aumento relevante dos valores de viscosidade. Esse comportamento pode estar 

associado à formação de estruturas maiores, mais volumosas, uma vez que o aumento 

significativo da concentração de tensoativo pode propiciar a formação de microestruturas 

densamente empacotadas, passando de estruturas esféricas para lamelares[103] que apresentam, 

por sua vez, maiores tamanhos e ocupam uma área superficial significativamente maior.  

Ao comparar os sistemas 1.DAC e 2.DAC, ambos com mesmo percentual de fase C/T, 

constatou-se que o aumento representativo da fase aquosa nos sistemas resultou em maiores 

valores de viscosidade, o que segundo Garti et al. (2001) estaria associado à formação de 

aglomerados em função do crescimento e proximidade dos agregados esféricos, uma vez que 

os tensoativos usados têm mais afinidade pela fase aquosa[104]. Analisando os resultados de 

diâmetro de gotícula para os sistemas supracitados, constata-se que esse comportamento não se 

reproduz, já que a diferença de tamanho entre eles é mínima, considerando os erros associados 

às medidas. Uma possível explicação para esse comportamento é que como o DAC tem mais 

afinidade pela fase aquosa, é necessária a maior disponibilidade de moléculas de água para 

solvatar as moléculas deste tensoativo, reduzindo, assim, a fase aquosa livre para permitir o 

fluxo do fluido, o que aumenta a viscosidade. 

Dessa maneira, pode-se inferir que para o DAC, os sistemas que apresentam prováveis 

micelas inversas apresentaram os menores valores de viscosidade, seguidos pelos sistemas 

cujas micelas podem ser diretas e os maiores resultados foram para os sistemas cujas 

características indicam a possibilidade de formação de estruturas lamelares ou bicontínuas. 

Como o NNDAC, por sua vez, não formou sistemas caracterizados pela existência provável de 

micelas diretas, e seus sistemas sugerem a presença de estruturas lamelares, apresentaram 

maiores valores de viscosidade em relação aos sistemas que formam estruturas esféricas. A 

análise dos resultados também permitiu concluir que a presença do KCl na concentração 

utilizada não influenciou na viscosidade, uma vez que os sistemas com composições 

semelhantes, cuja variação foi apenas na fase aquosa, apresentaram valores muito próximos, 

com variações no intervalo de 0,5 a 3,5%. 
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5.3.1.3 Tensão superficial 

 

 

Uma das formas mais legítimas de caracterizar sistemas que contêm tensoativos em sua 

composição é através da análise de tensão superficial e interfacial porque se essas moléculas 

têm a capacidade de agir nas interfaces, proporcionando interações entre meios imiscíveis, elas 

têm que apresentar, necessariamente, valores baixos de tensão, seja superficial ou interfacial. 

As Tabelas 10 e 11 mostram os valores de tensão superficial para os sistemas 

microemulsionados obtidos. 

 

Tabela 10. Valores de tensão superficial para os sistemas microemulsionados obtidos com o 
DAC. 

Sistemas Tensão Superficial (mN/m) 

1.A.DAC 23,37 ± 0,07 

2.A.DAC 22,96± 0,06 

3.A.DAC 25,52± 0,04 

1.K.DAC 22,91± 0,07 

2.K.DAC 22,91± 0,05 

3.K.DAC 25,92± 0,06 

 

Tabela 11. Valores de tensão superficial para os sistemas microemulsionados obtidos com o 
NNDAC. 

Sistemas Tensão Superficial (mN/m) 

2.A.NNDAC 22,61±0,07 

3.A.NNDAC 26,38± 0,05 

2.K.NNDAC 23,16± 0,03 

3.K.NNDAC 25,83± 0,06 

 

A partir da análise das Tabelas 10 e 11, verifica-se que os sistemas apresentam valores 

de tensão superficial muito baixos, o que é esperado para as microemulsões[101, 105]. Os maiores 

valores, apesar de não terem sido acréscimos muito significativos ocorreram para os sistemas 

3.A.DAC, 3.K.DAC, 3.A.NNDAC e 3.K.NNDAC. Esses resultados corroboram com os 

resultados de tamanho de partícula e viscosidade. De acordo com a literatura, este 
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comportamento pode ser explicado pela formação de microestruturas densamente empacotadas 

com o aumento da concentração de tensoativo no meio, passando de micelas esféricas para 

estruturas maiores, podendo ocorrer, ainda, maiores interações entre as novas estruturas 

formadas, visto que há um aumento de concentração micelar com o aumento de fase C/T[36, 97]. 

 

 

5.4  Substratos 

 

 

Conforme já citado no item 4, os substratos utilizados foram o calcário da Formação 

Jandaíra coletado no Assentamento Velha Chica, no município de João Câmara- RN e o 

carbonato de cálcio P. A. da marca Vetec pureza 99%. 

 

 

5.4.1 Caracterização dos substratos 

 

 

 Os substratos foram caracterizados através de espectroscopia no infravermelho, 

fluorescência de raios X, análise térmica e difração de raios x. 

 

 

5.4.1.1 Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) 

 

 

 A análise dos substratos utilizados por espectroscopia no infravermelho, apresentada na 

Figura 27, mostrou que os dois sólidos apresentam bandas de absorção na mesma região do 

espectro, indicando que eles apresentam a mesma constituição química. Com essa informação, 

pode-se inferir que a amostra de calcário em questão trata-se de um calcário calcítico, cujo 

principal constituinte é o carbonato de cálcio. Além disso, foi constatada a ausência de 

impurezas nos substratos, principalmente no calcário – por se tratar de uma amostra sujeita às 

mais diversas intempéries – que pudessem interferir diretamente no processo de modificação 

de molhabilidade. 
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Figura 27. Espectros FTIR-ATR dos substratos utilizados. 
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5.4.1.2 Análise térmica (TG) 

 

 

 Os substratos também foram analisados em relação à sua estabilidade térmica. As 

Figuras 28 e 29 mostram que a degradação térmica para o calcário e para o carbonato de cálcio 

ocorre em uma só etapa, na faixa de temperatura entre 620 e 780 ºC, com perda de massa em 

torno de 43% devido à decomposição do carbonato de cálcio (CaCO3) em óxido de cálcio (CaO) 

com liberação de gás carbônico (CO2). É importante ressaltar que os resultados encontrados 

nessa tese corroboram com os resultados obtidos por Hamester (2012) para as curvas de TG e 

DTG de carbonato de cálcio comercial, em que a decomposição ocorre em uma só etapa, na 

faixa de temperatura entre 552 e 742 ºC, com perda de massa em torno de 42%[106]. 
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Figura 28. Curvas termogravimétricas (TG) para o calcário e carbonato de cálcio. 
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Figura 29. Curvas DTG para o calcário e carbonato de cálcio. 
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5.4.1.3 Difração de raios X 

 

 

 A análise de DRX é uma das ferramentas mais eficazes na identificação da estrutura 

cristalina e das fases minerais de uma amostra. Por este motivo, os substratos utilizados foram 

submetidos a esta análise. A Figura 30 apresenta os difratogramas para o calcário e para o 

CaCO3. O difratograma do calcário mostra o mesmo padrão de picos do difratograma do CaCO3 

– cujo pico de maior intensidade para o plano principal de difração em 29,44º indica a fase 

calcita[107, 108] – o que confirma a informação obtida a partir da análise no infravermelho que a 

amostra se trata de um calcário calcítico.  

 

Figura 30. Difratogramas de raios X do calcário e do carbonato de cálcio. 
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5.4.1.4 Fluorescência de raios X 

 

 

 A espectrometria de fluorescência de raios X foi utilizada para determinar a composição 

química elementar do calcário utilizado neste trabalho. A Tabela 12 mostra que o substrato em 

questão é composto majoritariamente pelo cálcio, o que só respalda os resultados das análises 

anteriores de FTIR e DRX. 

 

Tabela 12. Composição química do calcário através da técnica FRX. 

Analito Resultado (%) 

Cálcio 97,8784 

Magnésio 1,7326 

Ferro 0,1702 

Silício 0,1307 

Alumínio 0,0536 

Enxofre 0,0204 

Fósforo 0,0091 

 

 

5.5 Petróleo 

 

 

O petróleo escolhido para realizar os ensaios de molhabilidade foi proveniente do 

Campo de Ubarana-RN por ser considerado um óleo leve, de alto grau API.  

 

 

5.5.1 Densidade 
 

 

A densidade é uma propriedade física bastante utilizada para caracterizar o petróleo 

porque a partir dela, pode-se calcular o grau API do óleo para classificar o petróleo. A Tabela 

13 mostra os resultados da densidade para o petróleo utilizado. 
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Tabela 13. Parâmetros de densidade para o petróleo Ubarana. 

Petróleo Densidade – 30ºC (g.cm-3) ºAPI 

Ubarana 0,8647 31,43 

 

De posse do dado do valor de densidade, calculou-se o valor do ºAPI obtendo 31,43º, o 

que segundo o Instituto Americano de Petróleo caracteriza um óleo leve, de classe parafínica, 

com alto ponto de fluidez. 

 

5.5.2 Viscosidade 
 

 O estudo reológico do petróleo foi realizado para verificar seu comportamento mediante 

o cisalhamento, visto que para ter aplicação adequada nos ensaios de molhabilidade, o valor de 

viscosidade não pode ser elevado para que o processo de embebição pela rocha seja satisfatório. 

A Figura 31 mostra o comportamento reológico do petróleo a 30 ºC. 

 

Figura 31. Comportamento reológico do petróleo Ubarana a 30 ºC. 
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A partir da análise da curva de fluxo para o petróleo, percebe-se que este é considerado 

um fluido newtoniano, já que no intervalo da faixa da taxa de cisalhamento de 1 a 1000 s-1, a 

razão entre a tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento é constante.  

O valor da viscosidade obtido a partir do coeficiente angular da reta foi de 14,94 cP, 

sendo este um valor baixo, característico para óleos leves, o que comprova as informações 

cedidas pelo fornecedor. 

 

 

5.6 Estudo da molhabilidade das rochas carbonáticas modificados com sistemas 

microemulsionados  

 

 Realizou-se o estudo da molhabilidade da rocha calcária e do carbonato de cálcio 

modificados com sistemas microemulsionados através dos valores de ângulo de contato em 

função do tempo. 

Inicialmente foram feitas as análises de molhabilidade para os substratos sem qualquer 

tratamento prévio. Os resultados dessa análise estão apresentados no gráfico da Figura 32. 

 

Figura 32. Valores de ângulo de contato para a rocha calcária e para o carbonato de cálcio 
sem nenhum tratamento prévio. 
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Ao analisar os resultados da Figura 32, observa-se que as pastilhas não-tratadas 

apresentaram valores de ângulo de contato acima de 100º, o que caracteriza molhabilidade ao 

óleo. Os gráficos apresentam uma diminuição dos valores de ângulo de contato que tende a 

estabilizar com o decorrer do tempo. Assim, todos os ensaios foram feitos com essa variação 

de tempo. 

 

 

5.6.1 Influência do tipo de micela da microemulsão na molhabilidade utilizando DAC 

 

 

Nesse estudo variou-se os percentuais de cada uma das fases dos sistemas 

microemulsionados com DAC, visando verificar a influência do provável tipo de micela da 

microemulsão na molhabilidade. 

A composição dos sistemas microemulsionados utilizados nesse estudo está mostrada 

na Tabela 14 e as Figuras 33 e 34 mostram os gráficos de molhabilidade para as amostras 

tratadas com o tensoativo DAC.  

 

Tabela 14. Composição dos sistemas microemulsionados formados com o DAC. 

Sistemas 

(S) 

Fase aquosa (%) 

(FA) 

Fase oleosa (%) 

(FO) 

Fase CT (%) 

(C/T) 

1.A.DAC 85 1 14 

2.A.DAC 1 85 14 

3.A.DAC 10 5 85 
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Figura 33. Valores de ângulo de contato para a rocha calcária submetida ao tratamento com os 
sistemas com DAC em meio aquoso. 
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Figura 34. Valores de ângulo para o carbonato de cálcio submetido ao tratamento com os 
sistemas com DAC em meio aquoso. 
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A partir da análise das curvas das Figuras 33 e 34, observa-se que há eficiência dos 

sistemas microemulsionados na inversão da molhabilidade de molhável à óleo para molhável à 

água. Percebe-se ainda que o sistema de microemulsão rico em C/T (3.A.DAC) inverteu a 

molhabilidade instantaneamente, mantendo-se em todo o tempo do estudo, enquanto os demais 

sistemas tiveram uma inversão mais lenta em função do tempo de contato. A ordem de inversão 

da molhabilidade foi crescente: 1.A.DAC < 2.A.DAC < 3.A.DAC. 

Após o tratamento com esses sistemas, o maior valor de ângulo de contato medido foi 

de 76,1º para as pastilhas tratadas com o sistema 1.A.DAC, o que já configura molhabilidade à 

água. 

Ao comparar os valores de ângulo de contato para as amostras tratadas com os sistemas 

1.A.DAC e 2.A.DAC, foi constatado que os menores ângulos ocorrem para o sistema formado 

por micelas do tipo inversa (2.A.DAC). Enquanto a conformação do que podem ser micelas 

inversas permite uma maior interação com a fase orgânica constituída pelo petróleo – já que a 

fase contínua também é oleosa – promovendo uma compactação micelar satisfatória para a 

formação de um filme interfacial eficiente, as prováveis micelas do tipo direta, conforme 

espera-se que sejam (1.A.DAC) têm sua compactação prejudicada pela orientação das cabeças 

das moléculas tensoativas direcionada para a fase orgânica do petróleo. Além disso, a 

característica do meio contínuo desfavorece a ocorrência de interações com a fase orgânica do 

petróleo.  

No caso dos sistemas 3.A.DAC, em que o tipo de estrutura sugerida teoricamente é o de 

lamelas ou camadas, prevalece o efeito da fase contínua do sistema, já que as possíveis lamelas 

favorecem um bom empacotamento, proporcionando boa área de cobertura, o que facilita, por 

sua vez, a formação do filme interfacial que é responsável pela diminuição da tensão entre a 

rocha e a água, resultando no aumento da molhabilidade à água. 

 

 

5.6.2 Influência da adição do KCl à fase aquosa do sistema microemulsionado com DAC no 

ângulo de contato 
 

 

Os mesmos sistemas utilizados no estudo anterior tiveram sua fase aquosa substituída 

por uma solução de KCl 0,24M. Essa concentração foi utilizada por corresponder a salinidade 

de sistemas de recuperação de petróleo. 
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As Figura 35 e 36 mostram o comportamento do ângulo de contato para a rocha calcária 

e para o carbonato de cálcio com esses sistemas. 

 

Figura 35. Valores de ângulo para o calcário submetido ao tratamento com os sistemas com 
DAC em meio salino (KCl-0,24M). 
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Figure 36. Valores de ângulo para o calcário submetido ao tratamento com os sistemas com 
DAC em meio salino (KCl-0,24M). 
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Analisando as curvas das Figura 35 e 36, percebe-se que a adição de eletrólitos ao meio 

não modificou a tendência de inversão de molhabilidade, com os sistemas micelares 

provavelmente esféricos apresentando os maiores valores de ângulo e o sistema provavelmente 

lamelar com os menores ângulos. A modificação de molhabilidade apresentou a mesma 

tendência da observada para os sistemas com água e o mecanismo envolve os mesmos fatores 

já discutidos anteriormente. 

 Outro fator provocado pela adição de sal que pode estar associado ao aumento da 

molhabilidade à água é o aumento da solubilidade do tensoativo na fase aquosa da 

microemulsão, tornando esta fase mais polar. Com a adsorção da microemulsão na superfície 

da rocha, esta se torna mais polarizada pela presença dos íons cloreto, o que facilita o 

espalhamento da gota de água devido à interação química entre o liquido depositado e a 

superfície rochosa. 

Ao comparar a molhabilidade dos sistemas DAC em água e em KCl, Figuras 33, 34, 35 

e 36, foi constatado que a adição de eletrólitos favoreceu a formação de filmes interfaciais mais 

ativos na redução das tensões entre os meios. Como os íons presentes reduzem o tamanho das 

micelas por diminuição das repulsões eletrostáticas entre as cabeças das moléculas tensoativas 
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(item 5.1.3), o empacotamento micelar é favorecido, o que permite uma melhor cobertura 

interfacial. Isso resulta em maior molhabilidade e, consequentemente, menores valores de 

ângulo de contato. 

 

 

5.6.3 Influência do tipo de micela da microemulsão na molhabilidade utilizando NNDAC 
 

 

 Com esse tensoativo foram obtidos sistemas microemulsionados, cujas composições 

estão mostradas da Tabela 15. 

 

Tabela 15. Composição dos sistemas microemulsionados formados com o NNDAC. 

Sistemas 

(S) 

Fase aquosa (%) 

(FA) 

Fase oleosa (%) 

(FO) 

Fase CT (%) 

(C/T) 

2.A.NNDAC 1 85 14 

3.A.NNDAC 10 5 85 

 

 Neste caso o sistema rico em água não formou microemulsões. Por isso, não foi 

observado o sistema 1.A.NNDAC e a comparação foi feita apenas entre dois sistemas. 

Para os sistemas com NNDAC, os sistemas formados foram 2.A.DAC caracterizado por 

micelas do tipo O/A e 3.A.DAC caraterizado pela presença de lamelas. 

As Figuras 37 e 38 mostram os valores de ângulo de contato para os substratos 

submetidos ao tratamento com os sistemas contendo NNDAC em água destilada. 
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Figura 37. Valores de ângulo de contato para a rocha calcária submetida ao tratamento com os 
sistemas com NNDAC em água destilada. 
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Figura 38. Valores de ângulo de contato para o carbonato de cálcio submetido ao tratamento 
com os sistemas com NNDAC em água destilada. 
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Os sistemas microemulsionados obtidos com o tensoativo NNDAC apresentam valores 

de ângulo de contato mais baixos que os sistemas com DAC. É perceptível também que os 

sistemas formados com o primeiro tensoativo (DAC) apresentam uma taxa de aumento da 

molhabilidade com o tempo maior que para os sistemas com NNDAC. O que deve se ter em 

mente é que a substituição de átomos de hidrogênio por radicais etila na cabeça do tensoativo 

tornou o NNDAC mais hidrofóbico e menos polar, permitindo o aumento da interação entre as 

moléculas de tensoativo com a fase oleosa, impedindo, inclusive, a formação de microemulsão 

em regiões ricas em água. O resultado disso foi um sistema com micelas provavelmente 

inversas com alta interação do tensoativo com a fase contínua do sistema e também com a fase 

orgânica constituída pelo petróleo. Este fator reduziu a tensão entre a rocha e a água 

sobremaneira, ocasionando maior molhabilidade à água, com valores de θ significativamente 

menores se comparados ao sistema 2.A.DAC. Para o sistema 3.A.NNDAC, o comportamento 

foi semelhante ao obtido com DAC, mostrando que a área de cobertura superficial por parte das 

prováveis estruturas lamelares se mostra tão eficiente que o comportamento de molhabilidade 

instantânea à água se reproduz em todos os sistemas que apresentam esta característica. 

 

5.6.4 Influência da adição do KCl à fase aquosa do sistema microemulsionado com NNDAC 

no ângulo de contato 
 

 

Os mesmos sistemas utilizados no estudo anterior tiveram sua fase aquosa substituída 

por uma solução de KCl 0,24 M. A Figura 35 mostra o comportamento do ângulo de contato 

com esses sistemas. 
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Figura 39. Valores de ângulo de contato para a rocha calcária submetida ao tratamento com os 
sistemas com NNDAC em meio salino KCl-0,24M. 
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Figura 40. Valores de ângulo de contato para o carbonato de cálcio submetido ao tratamento 

com os sistemas com NNDAC em meio salino KCl-0,24M. 
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A partir da análise das Figuras 39 e 40, constata-se que a adição de eletrólitos, de forma 

semelhante ao que acontece com as amostras tratadas com DAC tem seus valores de ângulo de 

contato reduzidos significativamente. Nesse estudo, observa-se a partir da inclinação das curvas 

para 2.A.NNDAC e 2.K.NNDAC que a redução do ângulo de contato em função do tempo para 

estes sistemas é bem mais preponderante que para o tratamento com os sistemas DAC. Além 

disso, o efeito da adição de eletrólitos ao meio provoca uma diminuição mais intensa que nos 

sistemas com cloreto de dodecilamínio (DAC). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Este trabalho propôs-se a sintetizar dois tensoativos catiônicos e avaliar o efeito de 

substituição da cabeça do tensoativo nas propriedades dos seus respectivos sistemas 

microemulsionados, bem como avaliar a capacidade desses sistemas no processo de inversão 

de molhabilidade de rochas carbonáticas. Os resultados obtidos com base nos experimentos 

realizados permitiram extrair as seguintes conclusões: 

 Os tensoativos cloreto de dodecilamínio (DAC) e cloreto de N,N-dietildodecilamínio 

(NNDAC) foram sintetizados com rendimentos satisfatórios; 

 O tensoativo NNDAC é mais hidrofóbico que o DAC; 

 Os resultados de diâmetro de gotícula corroboraram com os resultados de viscosidade, 

sugerindo a ocorrência de micelas esféricas e estruturas lamelares, sendo cada sistema 

determinado pela predominância de um tipo de agregado. 

 Com relação à rocha calcária: 

 Os resultados de FTIR, TG, DRX e FRX mostraram que o calcário utilizado apresentou 

baixo teor de contaminantes, uma vez que as análises para o carbonato de cálcio 

(CaCO3) puro mostraram resultados semelhantes. 

 Com relação aos sistemas microemulsionados: 

 O tensoativo DAC apresentou sistemas caracterizados pela provável presença de 

micelas esféricas e estruturas lamelares. Já o tensoativo NNDAC apresentou sistemas 

apenas com a possiblidade de ocorrência dos dois últimos tipos de agregados. 

 Com relação à influência de eletrólitos nos sistemas microemulsionados: 

 O efeito da adição salina provocou mudanças nos diâmetros de gotícula, ocasionando a 

diminuição dos tamanhos para os sistemas com o tensoativo DAC e o aumento dos 

tamanhos para o NNDAC;  

 Para o parâmetro da viscosidade, só foram percebidas diferenças no meio salino com os 

sistemas formados com o NNDAC; 

 Os sistemas com prováveis estruturas lamelares mostraram maiores valores de tensão 

superficial, mas os resultados não foram alterados pela adição de KCl. 

 

Com relação ao estudo de molhabilidade: 
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 Os resultados de molhabilidade mostraram que as amostras de calcário e CaCO3 se 

apresentaram molháveis ao óleo, apresentando valores muito próximos entre si; 

 Com o tensoativo DAC, os sistemas de microemulsão rico em C/T (3.DAC) inverteram 

a molhabilidade instantaneamente, mantendo-se em todo o tempo do estudo, enquanto 

os demais sistemas tiveram uma inversão mais lenta em função do tempo de contato. A 

ordem de inversão da molhabilidade foi crescente: 1.DAC < 2.DAC < 3.DAC; 

 Os sistemas microemulsionados caracterizados pela possível ocorrência de lamelas 

foram os mais eficientes na diminuição dos valores de ângulo de contato.  Já os sistemas 

com prováveis micelas diretas promoveram menor modificação de molhabilidade; 

 Os sistemas microemulsionados obtidos com o tensoativo NNDAC apresentaram 

valores de ângulo de contato mais baixos que os sistemas com DAC; 

 Os menores valores de ângulo de contato foram observados para o tensoativo NNDAC 

em meio salino. 

A realização deste estudo permitiu concluir que os sistemas microemulsionados testados 

são eficientes na inversão da molhabilidade de rochas calcarias de molhável a óleo para 

molhável à água, o que os elege como uma alternativa para uso na recuperação de petróleo 

nesse tipo de rochas. 
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A.1. Curvas de intensidade de espalhamento e curvas p(r) para todos os sistemas 

microemulsionados. 
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A.2. Curvas de tensão superficial x concentração dos tensoativos sintetizados em meio aquoso 

e em meio salino.  
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A.3 Curvas de fluxo para os sistemas estudados na faxa de 1 a 800 s-1. 
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Tensoativo NNDAC 
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A.4 Densidade dos sistemas com o tensoativo DAC. 

 

Sistemas Densidade Desvio padrão 
1.A.DAC 0,97441 ± 0,00025 
1.K.DAC 0,98532 ± 0,00018 
2.A.DAC 0,76093 ± 0,00019 
2.K.DAC 0,76209 ± 0,00032 
3.A.DAC 0,84617 ± 0,00011 
3.K.DAC 0,84896 ± 0,00032 

 

 

Densidade dos sistemas com o tensoativo NNDAC. 

 

Sistemas Densidade Desvio padrão 
2.A.DAC 0,76207 ± 0,00011 
2.K.DAC 0,76558 ± 0,00018 
3.A.DAC 0,86484 ± 0,00021 
3.K.DAC 0,86296 ± 0,00015 

 

 

 

 

 

 

 


