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Resumo: Métodos de recuperação avançada de petróleo são utilizados com o objetivo de 

aumentar a produtividade de reservatórios nos quais, os métodos convencionais são pouco 

eficientes, ou mesmo como alternativa inicial para produção. Dentre esses métodos, existem 

os métodos térmicos, miscíveis e químicos. A utilização dos métodos químicos de recuperação 

avançada atua na alteração de propriedades físico-química rocha/fluido, diminuindo a 

saturação residual de óleo e aumentando o deslocamento de óleo no meio poroso. A injeção 

de fluidos químicos, como solução de polímero, solução de tensoativo e microemulsão, busca 

aumentar a viscosidade de fluido injetado, diminuir a tensão interfacial e aumentar a 

miscibilidade entre o fluido injetado e o óleo retido. Estudos nessa área mostram que fluidos 

químicos são considerados uma alternativa eficaz na produção de petróleo após a utilização de 

água ou gás como fluido de injeção. Neste trabalho foi avaliado a utilização de fluidos 

químicos (solução de tensoativo e microemulsão) na recuperação avançada de petróleo (EOR) 

com a Ultramina NP200 como tensoativo. Os sistemas microemulsionados foram compostos 

por: Ultramina NP200; n-Butanol; querosene e água de abastecimento local. Os sistemas 

microemulsionados (SM) foram caracterizados por medidas de diâmetro de partícula, tensão 

superficial, tensão interfacial e viscosidade. Nos testes de EOR, avaliou-se a influência da 

concentração de tensoativo injetado e a forma como a tensão superficial, interfacial e a 

viscosidade influenciam na recuperação de óleo cru (29º API). A utilização de solução de 

Ultramina NP200 conseguiu aumentar a capacidade de deslocamento de petróleo em relação 

a injeção de salmoura. Porém, a solução de tensoativo, apesar da alta concentração (25% m/m), 

obteve fator de recuperação inferior quando comparado a microemulsão, mesmo quando a 

concentração de matéria ativa é baixa (1,0% - m/m).  O fator de recuperação aumentou com o 

aumento da concentração de tensoativo na microemulsão, porém esse crescimento foi 

significativo para a injeção de SM com até 6% (m/m) de tensoativo. Observou-se também que 

é possível alcançar resultados satisfatórios de recuperação injetando menores quantidades 

microemulsão, seguida de injeção de salmoura. A utilização do sistema microemulsionado 

com 6% tensoativo (SM4) com vazão de 0,5 mL/min, chegou a recuperação do óleo in place 

de 24,1% (%OOIPA) e recuperação total de 77,2% (%OOIPT). Na avaliação econômica, foi 

observado que a utilização de pequenos volumes de microemulsão, com maior concentração 

de tensoativo, pode resultar em um projeto mais viável, mediante análise do preço do barril de 

petróleo. No cenário atual (50 USD/bbl) é possível alcançar uma taxa interna de retorno (TIR) 

de 27% por injeção e 0,5Vp de SM3 e 2,5Vp de salmoura. 

 

Palavras-chave: tensoativo, microemulsão, recuperação avançada de petróleo, viabilidade 

econômica de projeto. 

 



 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

Enhanced oil recovery (EOR) methods are used to increase the productivity of reservoirs when 

water or gas injections are inefficient, or can be used as a initial alternative to production. EOR 

methods is classified in thermal, miscible and chemical. The use of chemical methods acts on 

the alteration of physicochemical rock / fluid properties, reducing the residual oil saturation 

and increasing the displacement of oil in the porous medium. Injection of chemical fluids, such 

as polymer solution, surfactant solution and microemulsion, seeks to increase the viscosity of 

injected fluid, decrease interfacial tension and increase miscibility between the injected fluid 

and the retained oil. Studies in this area show that chemical fluids are efficient alternative in 

the production of oil after the use of water or gas as an injection fluid. In this work the use of 

chemical fluids (surfactant and microemulsion solution) in the EOR with Ultramina NP200 as 

a surfactant was evaluated. Microemulsion systems are composed of: Ultramina NP200; n-

Butanol; kerosene and local water supply. Microemulsion systems (SM) were characterized 

by measurements of droplet size, surface tension, interfacial tension and viscosity. In the EOR 

tests, the influence of the injected surfactant concentration and the way in which surface 

tension, interfacial and viscosity influence the recovery of crude oil (29º API) was evaluated. 

The use of Ultramina NP200 solution has been able to increase the capacity of displacement 

of petroleum in relation to the injection of brine. However, the surfactant solution, despite the 

high concentration (25% m / m), obtained a lower oil recovery when compared to the 

microemulsion, even when the active matter concentration is low (1.0% - m / m). The oil 

recovery increased with increasing surfactant concentration in the microemulsion, but this 

growth was significant for SM injection with up to 6% (m / m) of surfactant. It has also been 

observed that satisfactory results of %OOIPA can be achieved by injecting smaller amounts of 

microemulsion followed by injection of brine. The use of the microemulsified system with 6% 

surfactant (SM4) with a flow rate of 0.5 mL / min, reached the oil recovery in place of 24.1% 

(% OOIPA) and total recovery of 77.2% (% OOIPT). In the economic evaluation it was 

observed that the use of small volumes of microemulsion, with higher concentration of 

surfactant, can result in a more viable project, by analyzing the price of a barrel of oil. 

 

 

Keywords: surfactant, microemulsion, enhanced oil recovery, economic feasibility of project. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A exploração comercial do petróleo foi iniciada nos Estados Unidos no ano de 1859 e 

logo depois surgiu o desenvolvimento de métodos para a obtenção de derivados por destilação, 

substituindo o querosene e o óleo de baleia, gerando elevado lucro. As tendências indicam o 

domínio contínuo pela indústria do petróleo no futuro previsível, pois ainda não surgiu outro 

meio que pudesse competir com o combustível fóssil. O petróleo possui função essencial no dia 

a dia da sociedade moderna, sendo este a base para a produção de diversos produtos, tais como: 

gás de cozinha, plásticos, gasolina, tintas, lubrificantes, entre outros (KHAN; ISLAM, 2007). 

Em geral, uma grande parte da quantidade de óleo mensurada dentro de um reservatório 

não consegue ser produzida por fatores operacionais ou pelas propriedades físico-químicas do 

óleo retido no meio poroso. Dessa forma, as operações de recuperação de petróleo são separadas 

em três etapas: primária e secundária (convencionais) e avançada (especial). A produção no 

estágio primário é resultado da energia (pressão) natural proveniente do reservatório. A etapa 

secundária tem como objetivo recuperar a pressão dissipada durante a produção inicial de óleo 

e, por último, a etapa avançada que utiliza processos miscíveis, químicos ou térmicos para 

deslocar o óleo retido após a etapa convencional (GREEN; WILLHITE, 1998). 

A injeção de água do mar ou produzida ou gás compreende a etapa secundaria de 

recuperação e são os métodos mais utilizados para manter a produtividade de um reservatório. 

Esses tipos de fluidos têm como função manter a pressão interna do reservatório e produzir óleo 

por deslocamento mecânico de fluido. Porém, quando o ganho na produção de óleo diminui é 

necessário utilizar outras metodologias que facilite o deslocamento do óleo retido no meio 

poroso. Os métodos de recuperação avançada de petróleo foram criados com o intuito de elevar 

a produtividade do reservatório por meio de diferentes aspectos: aumento da temperatura do 

óleo retido, melhorar a interação do fluido injetado com o petróleo, diminuir a diferença de 

viscosidade entre os fluidos injetados e o petróleo, entre outros (GREEN; WILLHITE, 1998; 

HAGOORT, 1988; KHAN; ISLAM, 2007; LATIL et al., 1980; ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006). 

Os métodos químicos de recuperação avançada têm como objetivo principal o 

deslocamento do óleo retido através da interação entre o fluido injetado e o petróleo, reduzindo 

a saturação de óleo residual. Sistemas como solução de tensoativo, microemulsão e soluções 

poliméricas são alvo de estudos para o melhoramento da quantidade de óleo produzido na etapa 

de recuperação avançada de petróleo (EOR).   
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Sistemas microemulsionados são dispersões transparentes, estáveis 

termodinamicamente, capazes de solubilizar substâncias polares e não polares e que possuem 

tamanho de gotícula em escala nanométrica (HOLMBERG, 1994; SHINODA; LINDMAN, 

1987). Essas características chamam a atenção para a aplicação de nanotecnologia em EOR 

(BERA et al., 2014; CASTRO DANTAS et al., 2014; GOODWIN, 2004; JEIRANI et al., 2013; 

KUMAR; SAXENA; MANDAL, 2016). Esses sistemas são obtidos por uma combinação de 

tensoativo, óleo, água e, se necessário, um cotensoativo. As microemulsões também possuem 

maior viscosidade e tensão interfacial muito baixa (entre microemulsão e óleo), se comparadas 

às soluções de tensoativo (KESSEL, 1989; SANTANNA et al., 2009). Sistemas 

microemulsionados testados anteriormente na EOR apresentaram bons resultados de eficiência 

de óleo deslocado na etapa avançada. Esse resultado está associado ao seu reduzido tamanho 

de gotícula, que o torna capaz de percorrer maiores regiões no reservatório, bem como  reduzir 

a tensão interfacial fluido-óleo (AOUDIA et al., 2006; BERA et al., 2014; CASTRO DANTAS 

et al., 2014; HENDRANINGRAT; LI; TORSÆTER, 2013; JEIRANI et al., 2013).  

A aplicação de tensoativo em solução ou em microemulsão na EOR tem mostrado bons 

resultados em estudos experimentais (CASTRO DANTAS et al., 2014; DAGHLIAN SOFLA; 

SHARIFI; HEMMATI SARAPARDEH, 2016; EL-BATANONEY; ABDEL-MOGHNY; 

RAMZI, 1999; HOSSEINI-NASAB et al., 2016; JEIRANI et al., 2013; NANDWANI et al., 

2017; XU; SAEEDI; LIU, 2016). Porém, em geral são sistemas que necessitam de maior 

investimento se comparados com a injeção de água. Considerando o contexto atual, com os 

baixos preços do barril de petróleo, surgem limitações no investimento aplicado em EOR.  

Dessa forma, estudos que visam a otimização da concentração de matéria ativa, que possui 

custo elevado, e a redução da quantidade de fluido injetado (número de volumes porosos) são 

importantes para garantir a viabilidade econômica de aplicação em reservatórios. 

 Nesse estudo será avaliada a simulação, em escala de laboratório, das etapas de 

recuperação de petróleo, com ênfase na aplicação do método químico de recuperação avançada 

utilizando sistemas microemulsionados. Serão considerados os parâmetros de diâmetro de 

gotícula, tensão superficial, tensão interfacial, e viscosidade para compreender as características 

dos sistemas utilizados. Nos testes de EOR serão avaliados a influência da quantidade de 

matéria ativa, da quantidade de fluido injetado para manter a produção do reservatório, a injeção 

em bancos de fluidos com volumes menores, a vazão de injeção e a viabilidade econômica de 

aplicação das metodologias estudadas. 

Esta tese é constituída de seis capítulos para proporcionar melhor entendimento do 

estudo realizado. O Capítulo I refere-se à introdução geral; no Capítulo II são abordados os 
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aspectos teóricos relacionados a esta pesquisa; o Capítulo III refere-se ao estado da arte, ou 

seja, trata de algumas pesquisas encontradas na literatura que têm relação com este estudo; o 

Capítulo IV trata da metodologia experimental utilizada; o Capítulo V apresenta os resultados 

correspondentes aos ensaios experimentais e as respectivas discussões; no Capítulo VI são 

abordadas as conclusões finais; e, por fim são citadas as referências bibliográficas utilizadas 

como base para esse estudo. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1.  Petróleo 

 

O petróleo representa uma matéria prima essencial na sociedade moderna, pois é 

elemento base de muitos produtos, tais como: gás de cozinha, plásticos, gasolina, tintas, 

lubrificantes, entre outros (KHAN; ISLAM, 2007). 

A teoria mais aceita relata que a origem do petróleo ocorreu a partir da matéria orgânica 

(microorganismos e algas marinhas) depositada juntamente com sedimentos. A interação entre 

material orgânico, sedimento e condições termoquímicas adequadas são fatores que levam a 

geração do petróleo. Dessa forma, o tipo de hidrocarboneto produzido é sempre função do tipo 

de material orgânico depositado. Na forma de óleo cru, o petróleo também atua como 

responsável pela geração da maior parte da energia consumida em todo o mundo. A constante 

busca pelo petróleo tem tornado cada vez mais complexo o acesso a este, chegando a ser 

explorado em lâminas de água profundas e ultra-profundas, com o intuito de atender ao aumento 

do consumo (MUSTAFA; SOUZA; ROCHA, 2003).   

Petróleo é uma mistura complexa composta em sua maior parte de carbono e hidrogênio. 

Assim, a classificação dos hidrocarbonetos pode ser feita baseado na estrutura molecular. Nesse 

caso, eles são divididos em duas principais classes: alifáticos e aromáticos. Dentre os 

hidrocarbonetos alifáticos existe subdivisões denominadas de alcanos, alcenos, alcinos e os seus 

cíclicos. A Figura 1 mostra os tipos de hidrocarbonetos baseado na estrutura molecular 

(DONALDSON; CHILINGARIAN; YEN, 1985). 

 

 

Figura 1 – Classificação de hidrocarbonetos 

 
 

Fonte: (MACCAIN, 1990)  

 

Alifáticos Aromáticos 

Hidrocarbonetos 

Alcanos Alcenos Alcinos Cíclicos 
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Os hidrocarbonetos denominados de alcanos têm a fórmula geral CnH2n+2. Esses 

compostos são chamados de hidrocarbonetos saturados pois os átomos de carbono estão ligados 

à quantidade de átomos de hidrogênios possíveis, ou seja, os carbonos estão saturados com 

hidrogênio. Exemplos de hidrocarbonetos do tipo alcano são: metano, etano e propano. 

Observa-se assim que o prefixo indica o número de carbono + o sufixo “ano”. Esse tipo de 

hidrocarboneto também é comumente chamado de parafina (MACCAIN, 1990).  

Os hidrocarbonetos classificados como alcenos (CnH2n) e alcinos (CnHn) são os mais 

comuns do tipo insaturados. No caso dos alcenos ocorre a presença de ligações duplas e para 

os alcinos ocorre a presença de ligações triplas. Exemplos desses tipos de hidrocarbonetos são: 

eteno (alceno) e o etino (alcino). E os hidrocarbonetos do tipo aromáticos (arenos) são formados 

por ligações do tipo dupla e simples alternadas em um anel de seis carbonos. Esses tipos de 

compostos incluem o benzeno e compostos semelhantes. Normalmente, as estruturas de 

compostos aromáticos são formadas com benzeno como o bloco básico da estrutura do 

composto (DONALDSON; CHILINGARIAN; YEN, 1985; MACCAIN, 1990). 

 Essa mistura pode se apresentar na forma de sólido, líquido ou gás, como asfalto sólido, 

óleo cru e gás natural, respectivamente. Os problemas associados à produção de petróleo bruto 

e gás natural, bem como a importância econômica destes, tem estimulado interesse na origem 

do petróleo e nos aspectos que controlam as suas propriedades físicas e suas composições 

químicas (DONALDSON; CHILINGARIAN; YEN, 1985). 

 

2.2. Rochas reservatório  

 

Após o processo de formação de petróleo, baseado na teoria de deposição de matéria 

orgânica sob condições favoráveis de temperatura e pressão, os hidrocarbonetos deixam a rocha 

matriz e se deslocam por caminhos permeáveis até encontrarem um tipo de formação rochosa 

ou armadilha que impeça a movimentação contínua desse fluido fazendo com que ele se 

acumule, formando um reservatório de hidrocarbonetos. As rochas em que o petróleo se 

acumula e onde é encontrado no momento da descoberta, são denominadas de rochas 

reservatório. E a formação que impede a movimentação contínua do petróleo é denominada de 

rocha selante, que atua como uma barreira, relativamente impermeável e mantém os 

hidrocarbonetos presos no reservatório (DANDEKAR, 2013; HAGOORT, 1988).  

Para que haja viabilidade econômica em uma acumulação de petróleo, o volume de óleo 

recuperável deve ser economicamente atrativo e a rocha deve ter porosidade e permeabilidade 

favorável para que os hidrocarbonetos presentes no meio poroso consigam se deslocar do 
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reservatório para o poço de produção e do poço para a superfície. Apesar de toda acumulação 

de petróleo ser composta, em sua maioria, de carbono e hidrogênio, cada reservatório de 

petróleo é de natureza única, isso porque a composição química pode variar significativamente, 

o que também resulta em variações nas propriedades físicas (DANDEKAR, 2013). 

Quase que a totalidade das rochas reservatórios são de origem sedimentar. Elas foram 

formadas através da deposição de fragmentos de erosão mecânica de rochas mais antigas ou 

por precipitação química ou orgânica. As rochas do reservatório, que contêm acumulações de 

petróleo e gás, mais comuns são os arenitos e os carbonatos. Cerca de 10% das acumulações de 

hidrocarbonetos são encontradas em folhelhos fraturados e rochas ígneas e metamórficas. 

Arenitos são rochas que consistem em grãos de areia que têm como principal mineral o quartzo, 

partículas de argila e outros minerais em menor quantidade em vários graus de decomposição. 

Os carbonatos são compostos principalmente de calcita e dolomita, com argila e quartzo como 

minerais secundários comuns. Se o principal mineral é a calcita, a rocha é referida como 

calcário. Rocha dolomita é o termo utilizado para carbonatos com dolomita como seu principal 

constituinte. (HAGOORT, 1988; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).  

.  

2.3. Propriedades da rocha e dos fluidos 

 

As propriedades do reservatório de petróleo representam a base para a maioria das 

aplicações de engenharia de petróleo. No entanto, a determinação de diversas propriedades da 

rocha e do fluido só pode ser obtida, através de amostras físicas da formação e submetidas a 

análises experimentais em laboratório. Após a análise geológica sobre a acumulação de óleo de 

uma determinada região é possível obter uma perspectiva comercial sobre o reservatório, então 

é tomada uma decisão para perfurar um poço exploratório. Na avaliação da formação, as 

amostras das rochas reservatórios e fluidos são coletadas e avaliadas sob o ponto de vista 

técnico e comercial. Nessa etapa são determinadas propriedades físicas da formação, os tipos 

de fluidos do reservatório de petróleo e a interação entre esses são essenciais para que seja 

possível avaliar o potencial desempenho de um determinado reservatório de petróleo 

(DANDEKAR, 2013). 

Baseado na importância das propriedades da rocha e do fluido para o entendimento do 

processo de produção de petróleo serão discutidos, nessa etapa, alguns pontos importantes no 

que diz respeito a rocha e aos fluidos que fazem parte do meio poroso. Esses parâmetros são 

necessários serem mensurados para chegar ao resultado final de eficiência de deslocamento de 

petróleo. Alguns fatores são considerados como principais na influência direta das condições 
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do reservatório, tais como: viscosidade, permeabilidade, tensão superficial e interfacial. Dessa 

forma, esses fatores despertam interesse de pesquisadores e da indústria do petróleo, a fim de 

encontrar medidas que possam proporcionar maior rendimento de extração de petróleo. 

 

2.3.1. Porosidade 

 

A porosidade é definida como a razão entre o espaço vazio de um determinado meio em 

relação ao volume de massa total desse meio, que pode ser expressa em percentual. Essa 

característica fornece a capacidade para acumulação de petróleo e gás e dá à rocha capacidade 

de absorção e retenção de líquidos. A porosidade pode ser classificada como primária e 

secundária de acordo com a sua formação. A porosidade primária é desenvolvida durante a 

deposição do material sedimentar, é caracterizada pela porosidade intergranular de arenitos e 

as porosidades intercristalina de alguns calcários. Porosidade secundária é aquela que se 

desenvolveu por algum processo geológico após a fase de deposição, e caracterizada pelo 

desenvolvimento de fratura como encontrado em alguns folhelhos e calcários e cavidades, 

comumente encontrados em pedras calcárias. Rochas com porosidade primária são mais 

uniformes nas suas características e uma grande parte da porosidade é induzida (ALLEN; 

ROBERTS, 1982; BRADLEY, 1987). 

Outros tipos de porosidades existentes são a porosidade efetiva e absoluta. A porosidade 

efetiva é a relação entre o volume de vazios interconectados de uma determinada rocha em 

relação ao seu volume total. E a porosidade absoluta (Equação 1) é a relação entre o volume de 

vazios de uma rocha, também chamado de volume poroso (Vp) e o volume total (Vt) da mesma. 

Os principais fatores que controlam a porosidade são o tamanho de grão, classificação, textura 

(forma de grão, arredondamento e empacotamento), tipo e forma de cimentação de grãos, e a 

quantidade e localização de argila ou outros minerais associados com a areia. Camadas e 

intrusão de argila, carbonatos ou outros materiais nos interstícios de um depósito de arenito 

podem ser sensivelmente de menor porosidade (BRADLEY, 1987; ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006). 

 

                                                   Ø(%) =  
𝑉𝑝

𝑉𝑡
. 100                                                                    (1) 
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2.3.2. Permeabilidade 

 

A facilidade com que os fluidos se movem através dos poros interconectados da rocha 

reservatório é definida como permeabilidade. A Permeabilidade pode ser caracterizada apenas 

pela condução experimental de fluxo de fluido em uma rocha reservatório. Porém, é possível 

determinar diferentes tipos de permeabilidade. A permeabilidade absoluta ocorre apenas 

quando um único fluido ocupa o meio poroso, no entanto a medida de permeabilidade de uma 

rocha preenchida com apenas um fluido é diferente da permeabilidade da mesma rocha 

preenchida com dois ou mais fluidos, denominada de permeabilidade relativa (ALLEN; 

ROBERTS, 1982; PAULINO, 2007). 

De acordo com a lei de Darcy, para fluxo linear, a permeabilidade absoluta é definida 

de acordo com a Equação 2.  

 

                                                  𝑘 =  
𝑞𝜇𝐿

𝐴(𝑃1− 𝑃2)
                                                                   (2) 

 

 

Onde: 

q = vazão volumétrica do fluido (cm3/s) 

µ = viscosidade do fluido (cP) 

L = comprimento do meio poroso na direção do fluxo (cm) 

A = área transversal da amostra (cm2) 

P1 – P2 = diferença de pressão hidrostática (atm) 

 

Assim como a porosidade, a medida de permeabilidade deve ser realizada em 

laboratório. Para identificar esse parâmetro deve ser realizado o teste de formação (well-test), 

onde a permeabilidade é calculada através de equações diferenciais, submetendo o reservatório 

à uma condição dinâmica e monitorando respostas de pressão e temperatura. Para os resultados 

de permeabilidade o tamanho do grão tem efeito predominante, devido à capacidade de 

escoamento e com o atrito do fluido com a superfície da área dos grãos da rocha. (DULLIEN, 

1992). 
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2.3.3. Saturação de fluidos 

 

Acredita-se que antes do processo de migração do petróleo a rocha reservatório, na 

maioria das formações, estava completamente saturada com água. Essa água é muitas vezes 

denominada de água de formação, pois normalmente contém elevada concentração de sais. 

Quando o processo de migração de hidrocarbonetos ocorreu, o gás, o óleo e a água foram 

distribuídos nos espaços porosos da rocha reservatório, dessa forma, em geral, um reservatório 

de petróleo contêm hidrocarboneto no estado gasoso e/ou líquido e água que ocupam os mesmos 

espaços de poro ou adjacentes. Nesse caso, a segregação por gravidade entre os fluidos não 

acontece completamente em três camadas distintas de gás, óleo e água, e não foi possível por 

causa da resistência ocasionada por forças capilares (DANDEKAR, 2013). Nesse caso é 

fundamental o conhecimento do tipo de fluido dentro do meio poroso, pois as quantidades de 

cada fluido irão definir o valor econômico de um reservatório. Para determinar a quantidade de 

hidrocarbonetos acumulada em uma formação de rocha porosa, é necessário determinar a 

saturação individual de fase fluida, isto é, gás, óleo e água.  

A saturação de um fluido é definida como a relação entre o volume de fluido, em 

determinada amostra de rocha de reservatório, e o volume poroso da amostra, ou seja, a 

saturação de fluido é definida como a fração ou percentual do volume poroso ocupado por uma 

determinada fase fluida (gás, óleo ou água), como ilustrado na Equação 3. Onde Sf é a saturação 

do fluido, Vf  é o volume de fluido e Vp o volume poroso (volume de vazios) (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2006). 

 

                                                            𝑆𝑓 =  
𝑉𝑓

𝑉𝑝
                                                             (3) 

 

A Equação 3 pode ser aplicada para definir as saturações específicas de óleo (So), gás (Sg) e 

água (Sw). 

 

                                                      𝑆𝑜 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜

𝑉𝑝
                                                             (3.1) 

 

                                                      𝑆𝑔 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑔á𝑠

𝑉𝑝
                                                             (3.2) 

 

                                                     𝑆𝑤 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎

𝑉𝑝
                                                             (3.3) 
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 As Equações 3.1, 3.2 e 3.3 mostram que todas as saturações são baseadas no volume 

poroso, então a soma das saturações individuais pode variar de 0% a 100% ou de 0 a 1, com 

mostrado na Equação 4. 

 

                                                     𝑆𝑜 +  𝑆𝑔 + 𝑆𝑤 = 1                                                         (4) 

 

Em um processo de produção de óleo, o parâmetro fundamental, que deve ser conhecido 

antes do início da aplicação de métodos de recuperação avançada num reservatório que atingiu 

o limite de produção após a etapa convencional, é a saturação do óleo residual. Esta saturação 

deve ser determinada para avaliar a viabilidade econômica de qualquer técnica de recuperação 

avançada de óleo (DONALDSON; CHILINGARIAN; YEN, 1985). 

 

2.3.4. Tensão superficial e interfacial 

 

Considerando um recipiente cheio de água, as forças atrativas de Van der Waals são 

distribuídas igualmente por todas as moléculas, exceto aquelas na região superficial. Na 

superfície do líquido, não há água acima das moléculas, dessa forma a força resultante para as 

moléculas superficiais tende a atrair essas moléculas para o interior do liquido mantendo o 

equilíbrio e com uma tendência a contrair espontaneamente. Nesse caso, pode-se imaginar que 

para cada nova molécula colocada na área superficial é necessário que um trabalho seja feito 

sobre ela. A quantidade de trabalho necessária para criar um cm2 de superfície é denominada 

de energia superficial medidas em dinas por centímetro, comumente designada por tensão 

superficial. Por esta razão, gotas de líquido e bolhas de gás tendem a adotar uma forma esférica, 

pois assim esta forma reduz a energia livre da superfície. (DONNEZ, 2010). No caso de dois 

líquidos imiscíveis, ocorre uma situação semelhante, no entanto não é possível afirmar de 

imediato como a interface tenderá a se comportar. Porém, ainda ocorrerá um desequilíbrio das 

forças intermoleculares e aparecerá uma configuração que diminua a energia livre interfacial 

entre os líquidos (SCHRAMM, 1992).  

O termo tensão superficial é aplicado para valores de tensão de um liquido em contato 

com o seu vapor ou em contato com o ar. Porém, a energia existente entre o contato de dois 

líquidos ou um liquido e uma superfície é denominada de tensão interfacial. A tensão superficial 

entre um fluido na fase líquida e seu vapor é uma função da temperatura, pressão e da 

composição do sistema. Já a tensão interfacial entre dois líquidos depende da temperatura e da 
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pressão. Nesse caso, aumentando a pressão e a temperatura a tensão interfacial entre dois 

líquidos tende a aumentar (BRADLEY, 1987; DONNEZ, 2010). 

Os resultados de tensões interfaciais entre dois líquidos, em geral, são intermediários 

entre os valores das tensões superficiais desses líquidos e também podem ser menores quando 

os fluidos são quimicamente similares. Muitos métodos para a medição de tensões superficiais 

e interfaciais são utilizados. Alguns métodos mais utilizados são os métodos do anel (du Nouy 

ring), o peso ou o volume da gota, a gota pendente e o spinning drop (SCHRAMM, 1992).  

A técnica spinning drop é aplicada às tensões interfaciais muito baixas, ou seja, quando 

os valores de tensão interfacial entre dois líquidos se aproximam de zero. Nesse caso, é possível 

afirmar que as duas fases passam a ser miscíveis. Dessa forma, esse resultado é o foco de alguns 

métodos de recuperação de petróleo: tornar a tensão interfacial mínima, fazendo com que o 

fluido injetado possa deslocar miscivelmente o óleo retido no meio poroso. Porém, na prática é 

necessário um estudo detalhado para fazer a tensão interfacial aproximar-se de zero para 

líquidos tão diferentes como óleo e água. A tensão interfacial geralmente é muito baixa quando 

a concentração de tensoativo adsorvido na interface líquido-líquido é máxima. Nesse caso, para 

alcançar uma máxima adsorção na interface o tensoativo deve ser igualmente solúvel no óleo e 

na fase aquosa (SCHRAMM, 1992).  

 

2.3.5. Viscosidade 

 

A resistência que um fluido exerce contra qualquer mudança de posição de seu elemento 

volumétrico é conhecida como viscosidade absoluta, ou seja, é a força por unidade de área 

necessária para manter o fluido em movimento constante em um determinado espaço. Para 

fluidos no estado líquido, a viscosidade diminui com o aumento da temperatura; já para fluidos 

no estado gasoso, o comportamento é o oposto (MACHADO, 2002). 

Para um fluido newtoniano, a viscosidade absoluta ocorre quando a força de 

cisalhamento (τ) por unidade de área entre dois planos paralelos de líquido em movimento 

relativo, é proporcional ao gradiente de velocidade ou taxa de deformação (dv/dx), de acordo 

com a Equação 5, onde µ (coeficiente de viscosidade) é constante e independe da taxa de 

cisalhamento aplicada (LIMA, 2006). 

 

                                                         𝜏 =  𝜇 
𝑑𝑣

𝑑𝑦
                                                                   (5) 
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Porém, existem fluidos em que a relação entre a taxa de deformação e a tensão de 

cisalhamento não é constante. Esses tipos de fluido são denominados de não-newtonianos. 

Dessa forma, para determinação do tipo de fluido avaliado é necessário obter a curva de fluxo, 

ou seja, a relação entre a tensão e a taxa de cisalhamento. Na indústria de petróleo existem 

alguns fluidos de viscosidade mais alta que se comportam como fluido não-newtonianos, como 

por exemplo as emulsões, soluções de polímero, petróleo e seus derivados mais viscosos 

(GOMES et al., 2007; MACHADO, 2002). A Figura 2 ilustra diferentes tipos de 

comportamentos reológicos para os fluidos não newtonianos, independentes do tempo.  

 

Figura 2 – Curvas de tensão de cisalhamento (τ) versus taxa de deformação (dv/dy) para fluidos Newtonianos e 

não-Newtonianos.  

 

 

Fonte: (FOX; MCDONALD, 1998) 

 

 

 

 

2.4. Métodos de recuperação de petróleo. 

 

Nos reservatórios de petróleo líquido, em geral, existem o óleo aprisionado no meio 

poroso junto com água e gás livre em orifícios muito pequenos e fraturas. O tamanho dos poros 

do reservatório, a forma e o grau de interconexão destes possui grande variação para diferentes 

tipos de reservatórios. No processo de perfuração de um poço produtor, em um reservatório em 

que há a coexistência do fluidos gás, óleo e água em equilíbrio, se a perfuração acontecer na 

parte superior da formação, algumas vezes apenas o gás é obtido e se a perfuração for feita 

muito abaixo, somente a água salgada é produzida em sua maioria. Dessa forma para a produção 
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de óleo mais efetiva é necessário perfurar um poço na região com maior quantidade de óleo. 

(SPEIGHT, 2007).  

O óleo retido no meio poroso, algumas vezes, está sob uma pressão tão grande que flui 

naturalmente do poço. Porém, quando o poço não apresenta surgência é possível utilizar meios 

artificiais para que o fluido chegue a superfície denominado de elevação artificial. Nesse caso, 

são utilizados equipamentos específicos que podem aumentar o diferencial de pressão sob o 

reservatório.  Essas etapas são denominadas de recuperação primária de petróleo. No entanto, 

em alguns casos, essa metodologia não é suficiente para manter o fluxo de óleo para o poço 

produtor (BAVIERE, 1991).  

Quando a pressão do reservatório é reduzida ao longo da produção, o gás natural ou 

água pode ser bombeado para o poço para substituir o óleo que é retirado e, assim, manter ou 

restaurar a pressão do meio poroso e promover o deslocamento mecânico do óleo. Esse tipo de 

intervenção passou a ser chamada de método de recuperação convencional. Porém, algumas 

vezes, o método convencional de recuperação de petróleo se torna ineficiente devido às 

características desfavoráveis do reservatório e/ou do óleo retido. Dessa forma, para promover 

o aumento do percentual da produção de petróleo, foi criado a etapa de recuperação especial. 

(BAVIERE, 1991; SPEIGHT, 2007). 

Na recuperação terciária são aplicados os métodos de recuperação avançada, que tem 

como objetivo a recuperação do óleo remanescente através da utilização de técnicas 

sofisticadas, após um campo ter sido explorado por outras técnicas de recuperação.  Sendo 

assim, devido à complexidade da estrutura microscópica e macroscópica do reservatório, 

específica de cada local, diferentes tipos de acumulações e a existência de amplos intervalos de 

propriedades de rocha e fluido, os reservatórios respondem de forma diferente e devem ser 

tratados individualmente antes de escolher o melhor método a ser utilizado para produção de 

óleo (BAVIERE, 1991).  

A Figura 3 mostra os tipos de métodos de recuperação de óleo e suas respectivas 

classificações. 
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Figura 3 – Métodos de recuperação de petróleo. 

 

 

Fonte: Adaptado de (HONG, 1994 apud (RODRIGUES, 2012)  

 

   

2.4.1. Métodos convencionais de recuperação de petróleo. 

 

A primeira etapa da produção de petróleo é iniciada logo com a descoberta do 

reservatório através da energia (pressão) armazenada que promove o deslocamento do óleo para 

a região produtora. Ao longo da vida útil do poço, a pressão cairá e, em algum momento, não 

haverá pressão subterrânea suficiente para forçar o óleo à superfície. Quando essa energia 

diminui, consequentemente ocorre diminuição da produtividade. Em geral, a recuperação 

primária ele elevadas quantidades de óleo retido no meio poroso. Quando a produção de óleo 

chega a esse estágio é iniciada, se for economicamente viável, a recuperação secundária. Porém, 

para alguns reservatórios muito profundos ou quando caracterizado como de óleo pesado, para 

possibilitar a produção é necessário a utilização de métodos de recuperação avançados.  

(DONALDSON; CHILINGARIAN; YEN, 1985; KHAN; ISLAM, 2007).  

O método de recuperação convencional envolve a recuperação da energia de um 

reservatório visando possibilitar a produção de petróleo. Esse tipo de método de recuperação 
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de óleo tem dois objetivos principais: complementar a pressão perdida, e varrer o petróleo do 

poço de injeção para o poço de produção por deslocamento mecânico. Para atingir esses 

objetivos, muitas vezes é injetado água ou gás imiscível (SPEIGHT, 2007). A injeção de água 

é o mais antigo método de recuperação. O início da injeção de água é acompanhado pelo 

aumento da pressão em toda parte do reservatório. O aumento da pressão é maior em torno dos 

poços de injeção e diminui em relação aos poços produtores (LATIL et al., 1980).  

Quando o fluido de injeção utilizado é água, o processo é chamado de waterflood, e se 

o fluido injetado for gás o processo é denominado de gasflood. A injeção desses tipos de fluidos 

não altera as propriedades do óleo, então, a eficiência desse tipo de metodologia de recuperação 

está associada a capacidade de deslocamento mecânico do óleo pelo fluido injetado (eficiência 

de deslocamento) e do volume do reservatório ocupado pelo fluido injetado (eficiência de 

varredura). O uso do gás muitas vezes se torna mais viável que a água devido a maior 

disponibilidade desse tipo de fluido, porém, em geral a injeção de água é mais eficiente, tanto 

no poder de deslocamento do óleo como na eficiência de varredura do meio poroso (SPEIGHT, 

2007). No processo de injeção de água também é possível determinar o fluxo fracionário de 

água ou de óleo obtido durante o processo de recuperação de petróleo. A equação definida por 

Leverett (1941), para fluxo fracionário, toma como base que o fluido injetado no meio poroso 

age como um pistão, empurrando o óleo para o poço produtor, porém devido a diferença de 

viscosidade entre os fluidos e as forças capilares a produção de água (fluido injetado) e óleo 

ocorrem simultaneamente. Assim, a equação de fluxo fracionário de um fluido é definida como 

a relação entre a taxa de fluxo desse fluido (Fw) e a taxa total de fluxo (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006). Por exemplo, na injeção de água é possível calcular o fluxo fracionário de 

água através do quociente entre a taxa de fluxo de água e a taxa de fluxo total de fluido (água 

+ óleo), como mostrado na Equação 6. 

 

                                                𝐹𝑤 =
𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎

𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                (6) 

 

No processo de produção de petróleo também é possível injetar água ou gás logo no 

início da produção, sem ter de esperar a redução da energia própria da formação. Esse tipo de 

estratégia busca manter a pressão do reservatório à medida que o petróleo é deslocado para o 

poço produtor, assim é possível retardar a queda na produção e aumentar a eficiência de 

produção ao final do processo. Porém, a água é um fluido de baixa viscosidade e ao longo da 

produção ela tende a fluir pela zona de menor pressão onde a formação tem passagens maiores, 

sendo assim pode não entrar em contato com o óleo que fica retido. A elevada viscosidade do 
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óleo e/ou as altas tensões interfaciais também fazem com que a utilização de água ou gás como 

fluido de injeção não seja eficiente para utilização em alguns tipos de reservatório 

(DONALDSON; CHILINGARIAN; YEN, 1985; LATIL et al., 1980; SPEIGHT, 2007). 

   

2.4.2. Métodos especiais de recuperação de petróleo 

 

Quando os métodos de recuperação convencional são considerados insuficientes, a 

escolha do método de recuperação avançada é feita de acordo com critérios técnicos e 

econômicos. Se mais de um método é tecnicamente viável, uma análise econômica realizada 

para cada um, comparando o aumento das receitas com a despesa adicional necessária, e o 

método que proporciona o maior lucro é escolhido. Recuperação avançada de petróleo é um 

método de recuperação que utiliza a injeção de fluidos que normalmente não estão presentes no 

reservatório. Por exemplo, a injeção de químicos, injeção de vapor, combustão in situ, ou até 

microbiana (KHAN; ISLAM, 2007). 

Na maioria dos reservatórios, após a recuperação convencional, a elevada quantidade 

de óleo retido é ocasionada pela baixa eficiência de varrido, as altas forças capilares ou a 

elevada viscosidade do óleo. Métodos de recuperação avançada de petróleo podem ser divididos 

em três categorias principais: métodos térmicos, que incluem injeção de vapor e combustão in 

situ; métodos químicos (injeção de tensoativo, polímero, álcali, etc); e os processos de 

deslocamento miscível, através da injeção de dióxido de carbono, gás hidrocarbonetos e injeção 

de gás inerte. Todos os métodos de recuperação avançada envolvem a injeção de quantidades 

de fluidos, de elevado valor econômico, em formações do reservatório de óleo. A aplicação de 

qualquer processo de recuperação avançada de petróleo depende de projeções econômicas que 

mostram um retorno viável sobre o investimento (BORGES, 2009; RAMIREZ, 1987). 

 

2.4.2.1. Métodos térmicos de recuperação avançada de petróleo. 

 

A elevada viscosidade do petróleo retido no reservatório torna difícil o deslocamento 

do óleo ao longo do meio poroso. Essa característica é encontrada em reservatórios de óleo 

pesado. Assim, em reservatórios desse tipo é indicado que o método de recuperação avançada 

seja iniciado o mais cedo possível, ou até mesmo descartar a utilização dos métodos 

convencionais.  A injeção de fluidos como água ou gás, que possui maior mobilidade, pode não 

obter eficiência de varrido favorável e, nesse caso, tem baixo percentual de recuperação. O 
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método térmico tem como objetivo principal reduzir a viscosidade do óleo retido através de 

aquecimento e melhorar a sua mobilidade. Existem dois métodos térmicos que atuam de 

maneira diferente para proporcionar aquecimento do petróleo. O primeiro é através da injeção 

de fluidos aquecidos (água). A água pode ser injetada na forma de vapor ou à elevadas 

temperaturas, porém ainda no estado líquido. Esse tipo de técnica é utilizada, em geral, para 

óleo pesado. Quando é aplicado vapor em reservatórios de óleo mais leve ocorre a vaporização 

das frações mais leves, que nesse caso podem formar uma frente solvente. (ALVARADO; 

MANRIQUE, 2010; KHAN; ISLAM, 2007; LATIL et al., 1980; ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006) 

Outro método térmico de recuperação avançada de petróleo é denominado de 

combustão in situ. No processo de combustão in situ uma pequena quantidade de óleo do 

reservatório entra em ignição através da injeção de ar promovendo a combinação de oxigênio e 

combustível formando dióxido de carbono e água, e liberando calor. Em muitos reservatórios a 

ignição ocorre de forma espontânea e em outros é necessário aquecimento. Nos dois tipos de 

métodos térmicos de recuperação avançada, o óleo se torna mais móvel pela adição de calor e 

aumento da pressão fazendo com que seja conduzido de forma mais efetiva para a produção de 

poços (ALVARADO; MANRIQUE, 2010; KHAN; ISLAM, 2007; SPEIGHT, 2007).  

 

2.4.2.2. Métodos miscíveis de recuperação avançada de petróleo 

 

Os métodos miscíveis de recuperação têm como objetivo inicial proporcionar um 

processo de miscibilidade, ou seja, promover o deslocamento do óleo retido utilizando um 

fluido que seja miscível com óleo. Existem duas variações dentro dos métodos miscíveis de 

recuperação: Processo de primeiro contato miscível, onde o fluido injetado é diretamente 

miscível com o óleo (gás liquefeito de petróleo) do reservatório nas condições de pressão e 

temperatura do reservatório. O outro processo é chamado de múltiplo contato miscível. Nesse 

processo o fluido injetado não é miscível com o óleo no primeiro contato. Em vez disso, o 

processo depende da modificação da composição da fase injetada, ou fase de óleo, através de 

múltiplos contatos entre as fases do reservatório e os componentes de transferência de massa 

sob condições adequadas de pressão, temperatura, composição. Esta modificação da 

composição irá gerar miscibilidade entre o deslocamento e as fases deslocadas in situ (GREEN; 

WILLHITE, 1998). 

O tipo de fluido injetado depende da sua miscibilidade com o óleo retido. Dentre os 

fluidos injetados estão hidrocarbonetos miscíveis, dióxido de carbono e nitrogênio e gases de 
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combustão. A injeção de hidrocarbonetos miscíveis tem como objetivo principal gerar 

miscibilidade, produzir inchaço no volume de óleo e, assim, provocar diminuição da 

viscosidade do óleo. Na injeção de dióxido de carbono (CO2), a miscibilidade não acontece de 

imediato, porém em condições favoráveis de temperatura, pressão e composição de óleo, é 

gerada uma frente miscível aumentando o deslocamento do óleo. Esse método exige uma 

pressão inferior à pressão necessária na injeção de hidrocarbonetos (ALVARADO; 

MANRIQUE, 2010; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).  

Injeção de nitrogênio e gases de combustão também são classificados como métodos 

miscíveis de recuperação avançada. Para que haja miscibilidade entre o fluido injetado e o óleo 

o processo deve ser realizado à altas pressões fazendo com que frações mais leves do óleo sejam 

vaporizadas fornecendo um mecanismo de transmissão de gás. Porém, esses processos têm altas 

despesas de capital, e por isso raramente são utilizados (ALVARADO; MANRIQUE, 2010).  

Os fluidos de injeção utilizados nessa metodologia possuem baixa viscosidade e baixa 

densidade. Essas características se tornam um problema frequente nesse processo devido à 

baixa eficiência de varrido obtida. Para tentar minimizar esse efeito, os gases são injetados de 

forma alternada com a injeção de água. Esta técnica é denominada de WAG (water alternating 

gas). Esse método é geralmente utilizado no processo de injeção de CO2, aumentando a 

eficiência de varredura e também reduz a necessidade de maiores quantidades de fluidos mais 

caros (ALVARADO; MANRIQUE, 2010; SPEIGHT, 2007). 

 

2.4.2.3. Métodos químicos de recuperação avançada de petróleo 

 

Forças capilares é um dos principais fatores que fazem com que o petróleo fique retido 

no meio poroso. Baseado nesse aspecto, alguns métodos de recuperação avançada de petróleo 

buscam diminuir ou eliminar as forças capilares existentes no reservatório. Em um meio poroso 

e permeável, o aumento da pressão capilar está associado a restrição da interface água-óleo em 

um alto grau de curvatura decorrente das tensões interfaciais existentes. A pressão capilar é 

influenciada pela geometria do poro, molhabilidade e tensão interfacial, pois quanto menor o 

tamanho do poro, maior a pressão capilar, à medida que a tensão interfacial e/ou o ângulo de 

contato aumentam (SCHRAMM, 1992).  

As forças viscosas também influenciam no processo de produção do óleo retido no meio 

poroso. Esse tipo de força é composta pelo gradiente de pressão aplicado, diferenças de 

densidade e relação de viscosidade entre os fluidos envolvidos no processo. Na etapa de 

recuperação convencional, através da injeção de água no meio poroso, uma parte do óleo retido 
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será deslocado para o poço de produção, porém as forças capilares, à elevada viscosidade do 

óleo e tensões interfaciais desenvolvidas quando a água é injetada, irão atuar dificultando o 

deslocamento de outra parte do óleo. Dessa forma, não importa a quantidade de água injetada 

no meio poroso, sempre haverá uma quantidade de óleo aprisionado no reservatório (óleo 

residual à água) (SCHRAMM, 1992; ZHANG; TWEHEYO; AUSTAD, 2007).  

O método químico tem como objetivo a redução das tensões interfaciais entre o fluido 

injetado e o óleo retido no meio poroso. Outro aspecto importante é a alteração da viscosidade 

de fluidos de injeção, através da adição de produtos químicos (SCHRAMM, 1992; ZHANG; 

TWEHEYO; AUSTAD, 2007). 

Métodos químicos de recuperação avançada de petróleo utilizam fluidos químicos 

específicos injetados no reservatório deslocando o óleo através da interação entre o fluido 

injetado e o óleo retido. Em geral, os métodos químicos são classificados em termos dos 

principais agentes químicos utilizados para modificar o equilíbrio estabelecido nos 

reservatórios após a recuperação através de métodos convencionais. O principais agentes 

utilizados nesse tipo de recuperação são: polímeros, tensoativos, microemulsão e certos 

produtos químicos, tais como sais álcalis, ou misturas apropriadas que os contêm, como a 

injeção de misturas de álcali-tensoativo-polímero (método ASP) (LI et al., 2000; NEDJHIOUI 

et al., 2005).  

O princípio de aplicação desses agentes é explicado a seguir. 

 

i) A injeção de polímeros na recuperação avançada de petróleo utiliza moléculas 

de polímeros, com elevada massa molar, solubilizado em água para alterar a fluidez do fluido 

injetado no meio poroso. Porém, moléculas muito grandes fluem com mais dificuldades no 

meio poroso, assim, o tamanho ideal da molécula de polímero é um fator importante para a 

aplicação desse método. Essas moléculas são solúveis na água devido à ligação de hidrogênio 

entre as moléculas de água e as cadeias polares dos polímeros. A solubilização de polímero em 

água tem como objetivo a injeção de fluido de maior viscosidade, onde se espera que o fluido 

escoe de forma mais uniforme e que o processo de deslocamento de óleo para o poço produtor 

seja mais efetivo se comparado à injeção de água. Os polímeros mais utilizados para essa 

finalidade são as poliacrilamidas e a goma xantana (DONALDSON; CHILINGARIAN; YEN, 

1985; SHENG, 2011). 

 

ii) No processo de injeção de tensoativo, que em geral, ocorre em solução ou em 

microemulsão, o óleo é deslocado para produção devido, principalmente, a redução da tensão 
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interfacial entre o fluido injetado e o óleo retido. A diminuição no percentual de óleo recuperado 

no processo de recuperação convencional também pode estar associada à problemas de 

molhabilidade. A utilização de tensoativo no fluido de injeção pode reduzir a tensão interfacial, 

chegando a valores muito baixos quando utilizado sistemas microemulsionados, e alterar a 

molhabilidade da formação.  Quando a solução de tensoativo/microemulsão entra em contato 

com o óleo residual, as gotas formadas, sob um gradiente de pressão, sofrem deformação, como 

consequência da reduzida tensão interfacial e, assim, ocorre deslocamento ao longo da garganta 

dos poros. A tensão interfacial entre os fluidos pode ser afetada por diversos parâmetros: tipo 

de tensoativo, concentração de tensoativo, tipo de óleo, salinidade, temperatura e pressão. 

Portanto, são necessários experimentos para avaliar esses efeitos. No que diz respeito a 

influência da concentração de tensoativo acredita-se que quanto maior a concentração de 

tensoativo no fluido injetado (solução ou microemulsão) menor será o valor de tensão 

interfacial. Na avaliação da alteração da molhabilidade, principalmente em reservatórios 

carbonáticos, a utilização de tensoativo atua retirando a película de óleo aderida na parede dos 

poros, tornando a formação mais molhável à água, diminuindo  a saturação residual de óleo e 

facilitando o processo de produção de óleo (BAI et al., 2017; GREEN; WILLHITE, 1998; 

SHENG, 2015).  

 

iii) O método de injeção de fluido alcalino é baseado na possibilidade de produção 

de uma reação química entre um agente alcalino, como o carbonato de sódio e hidróxido de 

sódio (agentes alcalinos mais comuns) e ácidos orgânicos (componentes saponificáveis) em 

petróleo bruto para produzir tensoativo (sabões) dentro do reservatório que podem diminuir a 

tensão interfacial. A adição do álcali aumenta o pH e diminui a adsorção do surfactante, de 

modo que as concentrações de surfactantes muito baixas podem ser usadas para reduzir o custo 

(SHENG, 2011). 

 

iv) O método químico de recuperação avançada de petróleo denominado de ASP 

utiliza uma combinação de álcali, tensoativo e polímero para aumentar a produção do óleo 

aprisionado no meio poroso através da união de características dos compostos utilizados. A 

principal função do composto alcalino é promover a emulsificação do petróleo, o tensoativo 

atua na redução mais efetiva da tensão interfacial e contribui para a estabilidade da emulsão 

formada e os polímeros são responsáveis pelo controle de mobilidade e aumento da eficiência 

de varredura do fluido injetado. Dessa forma, um fluido com maior viscosidade pode auxiliar 
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na redução de coalescência da emulsão formada, aumentando a sua estabilidade (EZKWE, 

2011; SHENG, 2011). 

 

2.5.  Tensoativo 

 

Tensoativos são moléculas anfifílicas constituídas de uma parte polar ligada a outra 

parte apolar (Figura 4), usualmente uma molécula de hidrocarboneto ou fluorocarbonada de 

cadeia linear ou ramificada composto de 8 - 18 átomos de carbono, ligada a um grupo (cabeça) 

polar. Apesar de muitas vezes o tensoativo ser uma molécula de hidrocarboneto (solúvel em 

óleo), a cabeça polar tem afinidade pelas moléculas de água, tornando dessa forma os 

tensoativos também solúveis em água (HOLMBERG et al., 2002; TRADOS, 2005). 

 

 Figura 4 - Representação esquemática de uma molécula de tensoativo.  

Cauda

Hidrofóbica (Apolar)

Cabeça

Hidrofílica
(Polar)

 
Fonte: Autor 

 

 

As moléculas de tensoativo têm a propriedade de formar agregados, chamados micelas. 

Na micela, quando o tensoativo está solubilizado em água, os grupos hidrofóbicos são 

direcionados para o interior do agregado e os grupos de cabeça polar são direcionados para o 

solvente. Nesse caso, o agregado é denominado como micela direta. Dessa forma, a formação 

de micela inversa ocorre quando o tensoativo está solubilizado em óleo (fase orgânica), os 

grupos hidrofílicos são direcionados para o interior do agregado e os grupos de cauda apolar 

são direcionados para o solvente.  Esses agregados estão em equilíbrio dinâmico e a taxa de 

troca entre uma molécula de tensoativo e a micela pode variar por ordens de grandeza, 

dependendo da estrutura da molécula de tensoativo (GOODWIN, 2004; TRADOS, 2005). Esse 

aspecto é de grande relevância, pois apresenta comportamento diferenciado quando comparado 

ao formato de monômeros livres em solução. 

As propriedades e as aplicações dos tensoativos podem ser definidas pelo equilíbrio 

hidrofílico lipofílico das moléculas (BHL), que correlaciona as estruturas das moléculas com o 

potencial de redução da tensão superficial, solubilidade, concentração micelar crítica, poder de 
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detergência, molhabilidade e capacidade de formação de espuma. A partir dessas 

características, alguns tensoativos podem ser bons em algumas aplicações e não tão bons em 

outras (MYERS, 2006). A Tabela 1 relaciona as características fundamentais do tensoativo e 

algumas aplicações específicas.  

 

Tabela 1 – Características de tensoativos e suas possíveis aplicações. 

BHL Aplicação Característica 

3 - 6 Emulsificante A/O  
Aplicação ambienta e biológica 

8 – 18+ Emulsificante O/A 

7 - 9 

Lubrificação Estabilidade química e adsorção em superfícies 

Flotação Mineral 
Característica de adsorção adequada no minério de 

interesse e baixo custo 

13 - 16 Detergência Baixa c.m.c., biodegradabilidade e espumantes 

15 – 18+ Recuperação de petróleo 

Formação de microemulsão e propriedades de 

solubilização e facilidade de quebra da emulsão 

após a recuperação de óleo 

 

Fonte: (GOODWIN, 2004; MYERS, 2006) 

 

A Tabela 1 mostra a vasta aplicação existente para moléculas de tensoativos. Esse 

composto está presente na fabricação de cosméticos e produtos de higiene pessoal, detergentes, 

indústria têxtil, produtos de revestimento, mineração, proteção de plantas e controle de pragas, 

alimentos, indústria farmacêutica, indústria química, produção de petróleo, entre outros. Uma 

das maiores áreas de estudo de aplicação de tensoativo na área de exploração de recursos 

naturais está ligado ao processo de recuperação de petróleo (MYERS, 2006; SCHRAMM, 

1992).  

Tensoativos utilizados para recuperação de petróleo devem ser estáveis nas condições 

de altas temperaturas e pressões e extremos de pH. Apesar da utilização de tensoativo para 

recuperação de óleo ser uma metodologia promissora, também é possível ocasionar problemas 

nos estágios posteriores do processamento de óleo. Em alguns casos, a utilização de tensoativo 

na produção de óleo com elevado volume de água é possível a formação de emulsões de alta 

estabilidade que devem ser quebradas e a água separada (SHENG, 2015; SULAIMAN; LEE, 

2012; TRADOS, 2005).  
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2.5.1. Concentração micelar crítica (c.m.c.) 

 

A concentração micelar crítica (c.m.c.) indica a concentração de tensoativo na qual as 

moléculas de tensoativo se organizam em forma de micelas após à saturação superficial. Após 

adição de moléculas de tensoativo no sistema, eles se organizam inicialmente na interface (a) 

na forma de monômeros, reduzindo a energia livre do sistema através da diminuição da tensão 

superficial e (b) impedindo o contato das partes hidrofóbicas do tensoativo com a água 

formando agregados, como é mostrado na Figura 5. Quando a c.m.c é atingida, em geral, 

qualquer adição de moléculas de tensoativo apenas aumenta o número de micelas no meio 

devido a saturação total da superfície, ou seja, antes de atingir o c.m.c., a tensão superficial 

diminui bruscamente com o aumento da concentração de tensoativo, no entanto após atingir a 

c.m.c., a tensão superficial tende a permanecer constante. Quando a concentração de tensoativo 

está abaixo, porém próxima da c.m.c., existe um equilíbrio dinâmico entre monômeros e 

micelas (GOODWIN, 2004; SHENG, 2011). 

 

Figura 5 – Representação de moléculas de tensoativo em solução em concentrações (a) abaixo e 

(b) acima da c.m.c. 

 

Fonte: (SHENG, 2011) 

 

Em geral, a formação dos agregados micelares ocorre em pequenas quantidades de 

tensoativo por volume de solução. A concentração micelar crítica é influenciada principalmente 

pela estrutura do tensoativo, solvente, temperatura e a presença de outras substâncias (ex. 

eletrólitos). A formação dos agregados micelares pode ser identificada pela variação de algumas 

propriedades físico-químicas da solução em função da concentração do tensoativo. Há uma 

grande quantidade de métodos que foram aplicados para a determinação c.m.c. Esses métodos 

se dividem em medição direta e indireta (MANIASSO, 2001; NESMĚRÁK; NĚMCOVÁ, 

2006). 
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Uma das formas de determinação da concentração micelar crítica é feita de forma direta. 

Nesse caso é observado uma alteração de alguma propriedade da solução de tensoativo com o 

aumento da sua concentração quando há formação de micelas. A mudança de inclinação ou 

descontinuidade da dependência propriedade-concentração dá o valor à c.m.c. Os métodos 

diretos de medição da c.m.c são, por exemplo, tensão superficial, condutividade elétrica e 

pressão osmótica. Na Figura 6 é representada a variação de algumas propriedades do tensoativo 

em função da sua concentração e nela pode-se observar a mudança brusca de comportamento 

que apresentam ao alcançar a c.m.c. 

 

Figura 6 – Propriedades de identificação da concentração micelar crítica (c.m.c.). 
c
.m

.c
.
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Concentração de Tensoativo

Pressão osmótica

Tensão superficial

Condutividade

 

                                                                              Fonte: Adaptado de (NESMĚRÁK; NĚMCOVÁ, 2006) 

 

 

2.5.2. Classificação dos tensoativos 

 

A classificação dos tensoativos pode ser feita de acordo com a sua região hidrofílica, no 

que diz respeito ao caráter iônico e não iônico. Os tensoativos iônicos se subdividem em 

catiônicos e aniônicos. Existem também os tensoativos denominados de anfóteros, que podem 

se comportar como tensoativos catiônico ou aniônico dependendo das condições do meio 

(TRADOS, 2005). As características desses compostos são definidas a seguir. 

 

 

i) Os tensoativos não iônicos, quando em solução não se dissociam. Os tipos mais 

comuns de tensoativos não iônicos são aqueles derivados do óxido de etileno, denominados de 

tensoativos etoxilatos e representam um dos que possuem grande aplicabilidade industrial em 
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todo o mundo. Em geral, são mais tolerantes, do que os aniônicos, à dureza da água e tendem a 

ser mais eficazes do que outros tensoativos para a remoção de óleos em tecidos sintéticos. A 

maioria dos tensoativos não iônicos são facilmente solúveis em água e têm baixa concentração 

micelar crítica, o que o torna efetivo mesmo à baixas concentrações (SCHMITT, 2001).  

Em processos de recuperação avançada de petróleo os tensoativos não iônicos se 

apresentam como uma boa alternativa por serem, normalmente, os mais eficientes na redução 

de tensão interfacial (SCHMITT, 2001). 

 

ii) Tensoativos aniônicos possuem grupamentos funcionais que liberam íons 

carregados negativamente quando solubilizados em água. Esse tipo de tensoativo tem elevada 

aplicação industrial, devido principalmente, a ter um custo de fabricação mais baixo e alto poder 

de detergência. A molécula de tensoativo aniônica, para alcançar maior eficiência em 

detergência, em geral, deve apresentar na cadeia hidrofóbica um grupo alquila linear com um 

comprimento de cadeia na região de 12-16 átomos de carbono. Os grupos hidrofílicos mais 

utilizados são os carboxilatos, sulfatos, sulfonatos e fosfatos (SHENG, 2011; TRADOS, 2005).  

No que diz respeito a aplicação em processos de recuperação avançada de petróleo os 

tensoativos aniônicos são aplicáveis, pois possuem adsorção relativamente baixa em rochas do 

tipo arenito. Os tensoativos aniônicos são mais tolerantes à salinidade do meio, apesar da 

capacidade de redução interfacial não ser tão boa se comparados aos tensoativo não iônicos 

(SHENG, 2011; TRADOS, 2005). 

 

iii) Os tensoativos classificados como catiônicos possuem um ou mais grupamentos 

que quando solubilizados em água liberam íons carregados positivamente. Os mais comuns são 

os compostos de amônio quaternário, e estão presentes em muitos produtos comerciais, porém 

são menos utilizados que os aniônicos, além de ser mais caro. Esse tipo de tensoativo tem 

aplicação ampla na área de tratamento de água e produção de produtos cosméticos (MYERS, 

2006; SHENG, 2011, 2015).  

No que diz respeito à aplicação em processos de recuperação avançada de petróleo os 

tensoativos catiônicos podem ser utilizados em rochas carbonáticas para alterar a molhabilidade 

de molhável a óleo para molhável a água (MYERS, 2006; SHENG, 2011, 2015). 

 

iv) Os tensoativos anfóteros possuem dois grupos ativos. Podem apresentar caráter 

catiônico ou aniônico quando solubilizado em água. Esse comportamento depende do pH da 

solução em que são dissolvidos. Quando o pH da solução é mais ácido, as moléculas adquirem 
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cargas positivas, porém em soluções alcalinas, tornam-se carregadas negativamente. Além 

disso, pode haver um pH específico em que ambos os grupos iônicos apresentam igual 

ionização. Esse tipo de tensoativo é tolerante à temperatura e à salinidade, porém tem custo 

elevado (NASCIMENTO, 2009; SHENG, 2015; TRADOS, 2005).  

 

2.5.3. Microemulsão 

 

Uma microemulsão é definida como um sistema termodinamicamente estável de fluidos 

imiscíveis, formada, em geral, pela mistura de óleo (fluido orgânico), água (fase polar) e 

tensoativo, e se necessário um cotensoativo que em geral é um álcool. A formação de sistemas 

microemulsionados exige que uma quantidade adequada dos componentes envolvidos seja 

misturada. Para se obter a composição correta de um sistema microemulsionado é necessário 

preparar misturas com diferentes composições e verificar o tipo de equilíbrio e número de fases 

para cada composição obtida. Para tal, deve ser construído um diagrama de fases que possibilita 

a delimitação dos equilíbrios associados a cada composição específica (MYERS, 2006; 

TRADOS, 2005).  

Hoar e Schulman (1943) introduziram pela primeira vez o termo microemulsão, 

obtendo, por titulação uma emulsão leitosa (estabilizada por sabão) com um álcool de cadeia 

média, resultando em um sistema com aparência transparente ou translúcido, devido ao pequeno 

tamanho da fase dispersa, e estabilidade superior às emulsões convencionais. Tais sistemas 

representam fases termodinamicamente estáveis e foram denominados de microemulsões. 

(HOAR; SCHULMAN, 1943). 

A utilização de tensoativos para obtenção de dispersões de líquidos imiscíveis reduz a 

tensão interfacial entre os fluidos envolvidos e no que diz respeito ao tamanho de gotícula, as 

microemulsões, em geral, têm diâmetros de gotículas inferior a 100 nm. Na obtenção desses 

sistemas, a utilização de moléculas de álcool ajuda na redução do tamanho de gotícula, e em 

geral, reduz os valores de tensão interfacial além de minimizar a interação entre as cabeças 

polares do tensoativo na micela. Se a tensão interfacial alcança valores muito baixos, o diâmetro 

de gotícula pode reduzir até cerca de 10 nm. Essas dispersões, em geral, são obtidas em 

quantidades de tensoativo de médias à altas (GOODWIN, 2004; HOAR; SCHULMAN, 1943). 

A interação entre água e óleo é de natureza repulsiva e a presença de moléculas de 

tensoativo faz com que haja estabilidade entre as fases gerando forças que atraem suas 

moléculas. No entanto, esse efeito estabilizador é favorecido pela formação dos diferentes tipos 

de microestruturas. Assim, a compreensão dos tipos de microestrutura dos sistemas de 
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microemulsão é necessário (NAJJAR, 2012). É possível se considerar a formação de dois tipos 

de agregados esféricos, denominados de micelas. A micela normal (direta) com a cauda (parte 

hidrofóbica) formando o núcleo e as cabeças (parte hidrofílica) em contato com o meio aquoso 

e a micela inversa com o núcleo formado pela parte polar e a cauda para fora em contato com 

meio apolar. As micelas diretas solubilizam o óleo (menor quantidade) no núcleo, formando 

microemulsões óleo em água (O/A), sendo a água chamada de fase contínua, enquanto que as 

micelas inversas podem solubilizar a água formando microemulsão de água em óleo (A/O) 

(TRADOS, 2005). A Figura 7 mostra uma representação esquemática das micelas  

 

Figura 7 – Representação de Micelas. 

O A

Micela Direta Micela Inversa

Microemulsão O/A Microemulsão A/O
 

                                                                                                                 Fonte: Autor 

 

Na determinação do equilíbrio de fases dos sistemas microemulsionados Winsor (1948) 

classificou os diferentes equilíbrios encontrados na mistura dos constituintes de um diagrama 

pseudoternário. A denominação de equilíbrio Winsor I (WI) está relacionada ao equilíbrio de 

uma fase homogênea límpida (microemulsão) e a fase óleo em excesso. Winsor II (WII) 

coexiste uma fase aquosa em excesso e a micremulsão. O equilíbrio Winsor III (WIII) é 

composto por microemulsão com a maioria das moléculas de tensoativo formando agregados 

bicontínuos   coexistindo com um excesso de fase aquosa e um excesso de fase óleo e a região 

de Winsor IV (WIV) corresponde à uma única fase (microemulsão) (PAN et al., 2010). A Figura 

8 representa o esquema do equilíbrio de diferentes fases de Winsor. 
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Figura 8 – Representação dos tipos de equilíbrio de Winsor obtidos através da construção de um diagrama de 

fases. 

 

Winsor IIWinsor III Winsor IV

O/A

Bincontínua

A/O

óleo

água água

Winsor I

óleo

 

 
Fonte: Autor 

 

Para a delimitação das regiões de Winsor a temperatura é um fator importante a ser 

considerado. A região denominada de Winsor I é mais facilmente obtida, e é bastante estável 

em temperaturas mais baixas. No entanto, com o aumento da temperatura, a estabilidade 

diminui migrando o equilíbrio para a região de Winsor III e para temperaturas mais elevadas 

torna-se estável o equilíbrio entre microemulsão e fase aquosa (Winsor II). 

As dispersões de um líquido em outro líquido imiscível são relevantes em diversas 

aplicações, que vão desde a indústria alimentícia e produtos farmacêuticos até a indústria do 

petróleo. 

A eficiência de sistemas microemulsionados na recuperação de petróleo está associada 

a diminuição do óleo retido no meio poroso, que muitas vezes, é justificado pelo poder de 

redução de tensão interfacial à valores muito baixos e, assim, a diminuição da razão de 

mobilidade do óleo retido. O interesse no uso de microemulsões na recuperação avançada de 

petróleo aumenta e diminui paralelamente aos preços do barril de petróleo. Em geral, o uso de 

grandes quantidades de tensoativo são o fator limitante de custos para esse tipo de aplicação. 

(MYERS, 2006; NAJJAR, 2012).  

 

2.6. Avalição econômica 

 

A implementação de métodos para o aumento da produção de petróleo tem como 

propósito a otimização de lucros e retorno econômico sobre o investimento proporcional ao 

risco referente ao investimento empregado. A otimização nesse contexto está associada ao 

retorno econômico de um projeto visando mudanças nas variáveis do processo de produção de 
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óleo. A avaliação econômica toma como base dois principais aspectos (LYONS; PLISGA, 

2005): 

 

 ● Estimativa da quantidade de óleo recuperável e previsão de um cronograma de recuperação 

do volume produzido; 

● Estimativa do valor econômico da produção futura prevista. 

 

Para que haja geração de receita, o retorno dos investimentos empregados deverá ser 

superior ao custo do capital aplicado. Dessa forma, os valores líquidos dos resultados serão 

positivos, agregando riqueza para o investidor e para investimento. Dentre os pontos principais 

para uma boa avaliação econômica pode-se citar: custos operacionais, preços, rentabilidade, 

taxas de risco e taxa de atratividade. A avaliação desses parâmetros visa reduzir as incertezas 

de qualquer investimento e aumentar a criação de valor para quem investe, e a perpetuação do 

projeto (MARQUEZAN;; BRONDANI, 2006).  

A avaliação da viabilidade de um projeto de investimento pode ser realizada por 

diferentes enfoques. Os indicadores de viabilidade econômica conhecidos como VPL (Valor 

Presente Líquido) e TIR (Taxa interna de Retorno) são os principais métodos para avaliação de 

um único investimento ou até mesmo a comparação entre projetos. Independentemente do 

método utilizado para avaliação da viabilidade de um projeto, se faz necessário a definição da 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA) do investimento.  

A TMA indica a mínima taxa que um investimento deve remunerar para que o se 

viabilize a sua implantação. Essa taxa considera o mínimo de retorno que o investidor pode ter 

ao financiar um projeto. Dessa forma, em investimentos mais arriscados a TMA é maior do que 

em investimentos mais seguros. Assim, a TMA é uma boa ferramenta para escolher o 

investimento a ser aplicado, dependendo do tipo de risco que o investidor se propõe a correr. 

 

2.6.1. Método do Valor Presente Líquido (VPL). 

 

O método do Valor Presente Líquido (VPL) consegue trazer para o instante inicial os 

fluxos de caixa formados por uma série de receitas e despesas usando uma Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) da empresa ou projeto (HIRSCHFELD, 2000). Também chamado de Valor 

Líquido Atual, esse método leva em consideração a valorização do dinheiro ao longo do tempo 

para considerar o retorno real do investimento. 
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O VPL de um fluxo de caixa de um determinado investimento se refere à soma algébrica 

dos valores atuais de um fluxo de caixa. A Equação 7 demonstra como calcular o VPL. 

 

                                              𝑉𝑃𝐿 =  ∑ 𝐹𝑛(1 + 𝑖)−𝑛𝑛
0                                                                     (7) 

 

Onde: 

 

VPL = valor presente líquido de um fluxo de caixa; 

n = número de períodos envolvidos em cada elemento da série de receitas e despesas do fluxo 

de caixa; 

Fn = cada valor envolvido no fluxo de caixa que ocorrem no período n; 

i = taxa mínima de atratividade. 

 

2.6.2. Método da Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 

Em geral, quando se faz um investimento qualquer o primeiro fator importante é saber 

quanto será o retorno em relação ao que foi investido. Para tal é interessante que essa quantia 

corresponda, no mínimo, à taxa mínima de atratividade. Nesse caso, é importante a 

determinação da Taxa Interna de Retorno de qualquer investimento. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) corresponde à taxa de juros que torna nulo o valor 

presente líquido, ou seja, é nessa taxa em que a soma das receitas se torna igual a soma das 

despesas. É um método muito utilizado para análise da viabilidade de projetos  no campo da 

engenharia econômica (HIRSCHFELD, 2000). 

Em uma avaliação geral é dito que se a TIR de um projeto for maior que a TMA o 

investimento é considerado viável, assim se TIR for menor que TMA o projeto torna-se inviável 

e deve ser rejeitado. Comparando a utilização do método TIR em relação ao VPL, determinação 

da taxa de retorno muitas vezes é mais vantajosa.  O VPL tem como resultado final um número 

em valor monetário, já a TIR corresponde a um valor em percentual em relação ao que foi 

investido. 
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3.   ESTADO DA ARTE 

 

Para a exploração e produção de petróleo são movimentadas grandes somas de recursos 

econômicos e humanos para que essas etapas sejam sustentáveis. Quase tão antigos quanto a 

indústria do petróleo, tecnologias de recuperação de petróleo foram desenvolvidas para 

aumentar a margem de lucro de um reservatório de petróleo. Nesse contexto, a cada dia existe 

a necessidade de estudos que busquem melhor entender, aprimorar e inovar as metodologias de 

produção de petróleo. Esse tópico apresenta algumas pesquisas desenvolvidas com objetivo de 

simular condições de reservatório e aplicar métodos de recuperação avançada, utilizando os 

métodos químicos de recuperação.  

A utilização de tensoativo para estudos experimentais não é um fato recente. Gupta e 

Trushenski (1979) estudaram a composição ideal de solução micelar (tensoativo sulfonado) 

no deslocamento de petróleo tomando como base a determinação do número capilar e Miller 

et al. (1991) estudaram a mistura de dois tensoativos (etil sulfonados e alcano sulfonato) em 

meio de alta salinidade na EOR tomando como base a saturação residual de óleo.(GUPTA; 

TRUSHENSKI, 1979) (MILLER et al., 1991) 

O potencial de aplicação dos fluidos químicos na recuperação avançada deve-se, 

principalmente a capacidade destes em: reduzir a tensão superficial (NANDWANI et al., 2017) 

e interfacial (AOUDIA et al., 2006; BERA et al., 2014; JEIRANI et al., 2013), alterar a 

molhabilidade (CASTRO DANTAS et al., 2014; HENDRANINGRAT; LI; TORSÆTER, 

2013), aumentar a viscosidade do fluido deslocante e proporcionar o controle de mobilidade 

(DAGHLIAN SOFLA; SHARIFI; HEMMATI SARAPARDEH, 2016; MAHDAVI et al., 

2016; SHAFIEE NAJAFI et al., 2017). Dessa forma, os métodos químicos de recuperação são 

considerados por alguns autores a técnica mais favorável para aplicação em processos de EOR 

(DE AVILA et al., 2016; HOSSEINI-NASAB et al., 2016; SONG et al., 2016). 

Babadagli et al. (2005) utilizaram amostras do campo de Yibal, localizado em Omã, 

para realizar teste de recuperação avançada utilizando doze tipos de tensoativos (cinco não-

iônicos, dois catiônicos, quatro aniônicos e uma mistura de tensoativo iônico e não iônico) em 

diferentes concentrações. Os tensoativos ótimos foram selecionados de acordo com os valores 

de tensão interfacial em diferentes concentrações. A injeção dos tensoativos selecionados 

obteve até 7,4% de volume de óleo recuperado após a utilização do método convencional. 

(BABADAGLI et al., 2005).  
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Babadagli (2006) estudou a influência de parâmetros como o tipo de tensoativo, poder 

de solubilização e concentração micelar crítica na recuperação de petróleo utilizando injeção 

de tensoativos. Para os tensoativos aniônicos, a concentração de tensoativos acima da c.m.c. 

proporcionou maior eficiência de recuperação, porém para outros tipos de tensoativos, ou a 

mistura destes, houve variação nos resultados de eficiência de deslocamento. (BABADAGLI, 

2006). Bera et al. (2011) estudaram o efeito da salinidade na microemulsão contendo dodecil 

sulfato de sódio/salmoura/propanol/heptano tomando como base resultados de tensão 

interfacial, entre o petróleo bruto e a microemulsão, como fator determinante na seleção de 

microemulsão na aplicação de ensaios de recuperação avançada de petróleo. Os resultados e 

eficiência de óleo recuperado pelo método avançado foram superiores a 25% e a melhor 

resposta foi obtida para o ponto de microemulsão (C/T – 20%, heptano = 53% e salmoura = 

27%) com salinidade de 4% em peso de NaCl, igual a 29,88%. (BERA et al., 2011).  

Sulaiman e Lee (2012) determinaram, através de simulação, os efeitos da molhabilidade 

e da sua alteração através da injeção de tensoativo (dodecilbenzeno sulfonato) em reservatórios 

carbonáticos. Este estudo utilizou simulador de fluxo de fluidos chamado UTCHEM. O caso 

base para esse estudo obteve 27,8% de recuperação adicional de petróleo. Analisaram 

parâmetros importantes, tais como a concentração, a salinidade, a heterogeneidade do 

reservatório e adsorção do tensoativo, com o objetivo de melhorar a recuperação em um 

reservatório de dolomita. Os resultados de modelagem mostraram que a alteração da 

molhabilidade leva à diferenças significativas na injetividade e na recuperação de óleo que são 

causadas pelas mudanças na mobilidade do fluido injetado. Visto que a utilização de tensoativo 

para injeção leva ao espalhamento no reservatório molhado com óleo, esse composto se torna 

importante no que diz respeito a alteração da molhabilidade. (SULAIMAN; LEE, 2012). 

Golabi et al. (2012) investigaram uma espécie bacteriana, com a capacidade de produzir 

biotensoativo isolado a partir do solo. Diesel foi utilizado como fonte de carbono e energia para 

o crescimento da bactéria. A quantidade de diesel em excesso no meio de fermentação serviu 

como extratante para o biotensoativo. Inicialmente, separou-se o tensoativo e em seguida o óleo 

foi evaporado, resultando em um tensoativo bruto (pó). Cada litro do meio de fermentação 

produziu cerca de 2,8 gramas de biotensoativo bruto. Uma solução aquosa do biotensioativo foi 

usada para aumentar a recuperação de petróleo em plugs de rocha saturado com salmoura 

sintética e óleo pesado (19º API). A solução do biotensoativo obteve 15% de recuperação de 

óleo in place para o plug com alta permeabilidade e 7,5% para o núcleo com baixa 

permeabilidade. (GOLABI et al., 2012). 
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Santanna et al (2013) utilizaram um sistema microemulsionado em testes de 

recuperação avançada de petróleo, e avaliaram a taxa de mobilidade e o deslocamento de óleo 

em meio poroso (arenito – Botucatu). O sistema microemulsionado utilizado (15,3% tensoativo 

não-iônico comercial, 7,7% cotensoativo, 18% fase óleo e 59% de fase aquosa) alcançou uma 

recuperação de 21,5% de OOIP e recuperação total (convencional + especial) de 62,5%. (SANTANNA 

et al., 2013).Zhou, Dong e Maini (2013) utilizaram uma câmara de aço inoxidável de dimensões 

conhecidas (9 cm x 6 cm x 1 cm) para formar um bloco de areia Granusil, com granulometria 

conhecida, a fim de simular um reservatório. Este estudo teve como objetivo a avaliação da 

utilização de álcali, tensoativo e polímero na recuperação avançada de petróleo, bem como a 

combinação destes. Os agentes alcalinos utilizados foram o Na2CO3 e NaOH, o tensoativo foi 

o Sulfato de Éter Alquilo (CS-460) e o polímero AN923PGO. Como resultado dos ensaios 

realizados, tem-se que a combinação da solução alcalina e de tensoativo reduziu a tensão 

interfacial bruscamente e gerou eficiência de óleo recuperado maior se comparado com cada 

um desses métodos aplicados separadamente. A aplicação de polímero é a mais eficaz em 

relação aos outros métodos aplicados separadamente. Com relação à combinação de todos os 

métodos, a eficiência de recuperação tem melhor resultado quando combinado os métodos, em 

uma única injeção (20,96% OOIP) se comparado à injeção da mistura de álcali + tensoativo 

seguido de polímero (11,99% OOIP). (ZHOU; DONG; MAINI, 2013). 

Hendraningrat, Li e Torsaeter (2013) verificaram a possibilidade de aplicação de 

nanofluidos em ensaios de recuperação avançada de petróleo em rocha arenito de maior e menor 

permeabilidade.  A nanopartícula utilizada era constituída de 99,8% de dióxido de silício 

adicionada à salmoura (NaCl 3% em peso) em diferentes concentrações (0,01%, 0,05% e 0,1%). 

Os fluidos obtidos foram utilizados na etapa de recuperação avançada após a injeção da solução 

de NaCl. Também foram realizados estudos de tensão interfacial entre os fluidos envolvidos, 

obtendo resultados de menor tensão interfacial para maior concentração de nanofluidos. As 

soluções de nanopartículas de sílica apresentaram potencial na capacidade de recuperação 

terciária de petróleo em arenito até uma determinada concentração. Nesse estudo, o sistema 

com concentração de 0,05% apresentou o melhor resultado de eficiência final de recuperação 

(68,75%) tanto para baixa, quanto para alta permeabilidade. Para o valor de maior concentração 

da nanopartícula (0,1%) o resultado da eficiência foi menor provavelmente por obstrução dos 

espaços porosos. (HENDRANINGRAT; LI; TORSÆTER, 2013). 

Jeirani et al. (2013) avaliaram a composição ideal de uma microemulsão utilizando 

triglicerídeo (óleo de palma) como a fase oleosa. Os resultados experimentais indicaram que a 

microemulsão ideal foi obtida quando misturadas massas iguais de óleo de palma e da fase 
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aquosa contendo cloreto de sódio à 3% em peso, 1% em peso de alquil-poliglicosídeos, de 3% 

em peso de mono-oleato de glicerilo, e 93% em peso de água deionizada. Foram realizadas 

medições de tensões interfaciais com resultados bem baixos e foi aplicado o sistema obtido na 

recuperação especial. A areia usada nestas experiências para a produção de plugs foi constituída 

por SiO2 e CaO. Foi possível recuperar 4,3% do óleo retido utilizando a microemulsão ótima, 

resultando em um percentual de 87% de recuperação total. (JEIRANI et al., 2013). 

Xu et al. (2013) utilizaram polímero (poliacrilamida parcialmente hidrolisada) para 

avaliar sua eficiência na recuperação avançada de petróleo. Os plugs para simulação do 

reservatório eram provenientes do campo de petróleo de Daqing na China. Os plugs foram 

saturados com salmoura e petróleo proveniente deste campo. A etapa de recuperação avançada 

só foi iniciada quando não havia produção de óleo na etapa convencional. O fluido injetado na 

etapa avançada corresponde à uma solução de polímero preparada com uma salmoura produzida 

em laboratório à uma concentração de 1300 mg/L para plugs com diferentes graus  de 

permeabilidade, obtendo eficiência máxima de deslocamento de óleo pelo método avançado de 

22,03%. (XU et al., 2013). 

Bera et al. (2014) investigaram o efeito da salinidade sobre o comportamento do 

diagrama de fases para a formação de microemulsão com tensoativo não iônico. A 

microemulsão (20% cotensoativo/tensoativo; 53% óleo e 27% de salmoura) aplicada em testes 

de EOR (sand pack – 60 a 100 mesh) foi mais eficiente na redução da tensão interfacial que a 

solução de tensoativo e a salmoura. A faixa de tamanho de partícula foi de 2,5 – 10 nm variando 

a salinidade da microemulsão de 2% a 9% de NaCl. A recuperação por injeção de microemulsão 

foi 25% acima da aplicação do método convencional (salmoura). (BERA et al., 2014)  

Pei et al. (2014) investigaram o efeito do polímero sobre a interação álcali com óleo 

pesado e seu uso na recuperação avançada de petróleo. O petróleo utilizado para os ensaios de 

recuperação foi do tipo pesado proveniente do campo de Xiaba (Shengli Oilfield, China), o 

agente alcalino foi o Hidróxido de Sódio (NaOH) e o polímero foi a poliacrilamida parcialmente 

hidrolisada (HPAM). Os plugs foram produzidos com a areia proveniente do mesmo campo, 

com porosidade em torno de 42%. A metodologia utilizada compreende as etapas de saturação 

com salmoura e petróleo. A recuperação convencional foi realizada com água até a produção 

mínima de óleo, no entanto foi injetado 0,5 Vp do composto químico e em seguida água foi 

injetado até cessar a produção de óleo. Foram avaliadas a eficácia de injeção de solução de 

polímero e solução alcalina em diferentes concentrações, bem como a combinação destas. Os 

melhores resultados de eficiência de óleo deslocado na etapa avançada foram de 13,87% e 

23,61% para a aplicação de polímero e álcali, respectivamente. Entretanto, a combinação desses 



Estado da Arte  52 

 

Tamyris Thaise Costa de Souza 

métodos obteve uma eficiência máxima de 39,08% na etapa avançada, chegando a 72,31% de 

eficiência total. (PEI et al., 2014). 

Daghlian Sofla et al (2016) utilizaram tensoativos, natural (Cedar) e sintéticos (AOS, 

SDS e CTAB), para avaliar a alteração da molhabilidade de rochas molháveis ao óleo (calcário 

e arenito) e seus efeitos sobre a tensão interfacial (água-óleo). O tensoativo natural tem poder 

de alterar a molhabilidade das rochas e reduzir a tensão interfacial, porém em concentração 

superior aos tensoativos sintéticos. Na aplicação desses tensoativos em testes de EOR, foram 

obtidos 17, 13 e 15% de aumento de recuperação de óleo para C12TAB, AOS e Cedar, 

respectivamente. (DAGHLIAN SOFLA; SHARIFI; HEMMATI SARAPARDEH, 2016). 

Castro Dantas et al (2017) utilizaram nanofluidos, em recuperação de óleo avançada de 

petróleo (EOR). Os experimentos foram realizados em um dispositivo capaz de simular 

condições de reservatório de petróleo usando rocha arenito da formação Botucatu. Os sistemas 

foram obtidos a partir de uma microemulsão composta por: RNX95 como tensoativo, álcool 

isopropílico como cotensoativo, querosene como fase oleosa e água destilada como fase aquosa. 

Foram adicionadas diferentes percentagens de poliacrilamida aos sistemas obtidos para avaliar 

a influência da viscosidade nos resultados de EOR. Foram avaliados os parâmetros de tamanhos 

de gotículas, tensão superficial e tensão interfacial. Foi utilizado um sistema com 2,5% em peso 

de tensoativo para os testes de EOR. A recuperação do óleo foi diretamente proporcional à 

porcentagem de polímero na nanoemulsão, variando de 39,6 a 76,8%. O óleo total na 

recuperação do local variou de 74,5 a 90%. (CASTRO DANTAS et al., 2017). 

Estudos com tensoativos e microemulsões mostram a eficiência de sua aplicação na 

recuperação avançada de petróleo, pois as propriedades físicas da interface entre duas fases 

possuem papel importante no que diz respeito às aplicações de tensoativos na indústria de 

petróleo. Muitos fatores que levam ao aprisionamento do óleo retido no reservatório estão 

associados à problemas entre as interfaces. Dessa forma, o uso de sistemas que proporcionem 

maior miscibilidade e mobilidade entre os fluidos envolvidos no processo de produção de 

petróleo é necessário. Nesse contexto, sistemas com tensoativo em sua composição apresentam 

papel fundamental.   

Nesse trabalho foi estudado a aplicação de sistemas microemulsionados na produção de 

óleo após o método convencional de recuperação de petróleo. Nessa abordagem será avaliado, 

em experimentos em escala de bancada, o processo de injeção de fluido sob a influência dos 

parâmetros: concentração de tensoativo, quantidade de fluido químico injetado, injeção em 

bancos, tempo de interação entre o fluido injetado e óleo retido e vazão de injeção. Além da 
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determinação da melhor metodologia de recuperação de petróleo baseado na quantidade de óleo 

produzido, também será desenvolvida uma avaliação econômica simplificada do processo.  
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4.    ME TODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os materiais e as metodologias 

experimentais utilizadas para a obtenção dos resultados apresentados deste trabalho. As etapas 

desenvolvidas ao longo deste trabalho são mostradas nos Fluxogramas 1 e 2. 

O Fluxograma 1 mostra as etapas de obtenção e caracterização dos fluidos químicos e 

do petróleo e o Fluxograma 2 mostra as etapas desenvolvidas para a obtenção dos resultados de 

recuperação avançada. 

 

Fluxograma 1 - Etapas de obtenção e caracterização dos fluidos químicos e do petróleo. 
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Fluxograma 2 – Etapas dos testes de recuperação de petróleo por injeção de solução de tensoativo (ST) e 

sistema microemulsionado (SM) na etapa avançada.  

 

 

 

 

4.1. Determinação da concentração micelar crítica (c.m.c.) 

 

O tensoativo utilizado nesse estudo foi uma amina graxa etoxilada - Ultramina NP200 

– do tipo não iônica (Figura 9) e BHL 14. Para a determinação da concentração micelar crítica 

(c.m.c.), foi preparada uma solução de tensoativo em água de abastecimento local com 

concentração igual a 20 % (m/m) por solubilização do tensoativo com agitação a 150 rpm e 25 

ºC. Medidas de tensão superficial foram obtidas em função da concentração de tensoativo em 

solução por diluição da solução de partida (20 % m/m) até que a medida observada estivesse 

com valor de tensão superficial próxima à da água (72 mN/m). As medidas de tensão superficial 

foram determinadas utilizando o tensiômetro Sensadyne (QC6000, Sensadyne Instruments). 
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Figura 9 - Estrutura Ultramina NP200 (R = cadeia carbônica média da amina graxa). 
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4.2. Obtenção dos sistemas microemulsionados (SM)  

 

Para determinação da composição dos sistemas microemulsionados (SM) construiu-se 

o diagrama de fases para delimitação da região de interesse (Winsor IV).   

Os componentes utilizados para delimitação das regiões de Winsor no diagrama 

pseudoternário foram: Ultramina NP200 (Oxiteno) como tensoativo, n-Butanol (Dinâmica 

99,5%) como cotensoativo, querosene (PETROBRAS) como fase oleosa e água de 

abastecimento local como fase aquosa. A razão entre Ultramina NP200 e n-Butanol (C/T) foi 

igual a 1. 

 

4.3. Caracterização dos sistemas microemulsionados 

 

A etapa de caracterização dos sistemas microemulsionados tem como objetivo verificar 

se os sistemas propostos se adequam à aplicação e auxiliar na interpretação dos resultados de 

recuperação avançada de petróleo. Os sistemas microemulsionados foram caracterizados por 

análises de diâmetro de gotícula, tensão superficial, tensão interfacial e viscosidade. 

  

4.3.1. Determinação do diâmetro de partícula 

 

Análises de diâmetro de partícula e índice de polidispersão foram realizados para 

amostras de sistemas microemulsionados (SM). Essa análise tem como objetivo avaliar a 

alteração do tamanho do agregado micelar em função da variação da composição dos sistemas 

estudados. 

Para determinação desse parâmetro foi utilizado o analisador de diâmetro de partícula 

ZetaPlus (Instrutécnica). Este equipamento utiliza a técnica de espalhamento dinâmico da luz 

(DLS) para obtenção dos resultados. Essa técnica é utilizada para determinação de diâmetro 

médio de gotícula e avaliação de estabilidade de sistemas micelares. Essa medida é baseada em 

flutuações da intensidade de espalhamento do feixe de luz emitido sobre a amostra devido ao 
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movimento aleatório das gotículas. A variação dessa intensidade em função do tempo é 

associada matematicamente ao tamanho de partículas dispersas em solução. A faixa de análise 

desse equipamento é de 2 nm a 3 μm para uma quantidade em torno de 5 mL de amostra. 

 

4.3.2. Medidas de tensão superficial 

 

As medidas da tensão superficial foram realizadas inicialmente para determinação da 

concentração micelar crítica (c.m.c.) da Ultramina NP200. Nessa fase, a análise de tensão 

superficial tem como objetivo avaliar a influência da concentração de matéria ativa (C/T) em 

microemulsão (SM) na ação superficial e posteriormente na EOR. As análises de tensão 

superficial foram determinadas utilizando o tensiômetro Sensadyne (QC6000 – Sensadyne 

Instruments).  

As medidas são obtidas pelo método da pressão máxima de bolha sem ser afetado por 

contaminação da superfície ou pela formação de espuma. Dois capilares de diâmetros diferentes 

são imersos no seio da solução e as bolhas são formadas por injeção de gás nitrogênio. O volume 

médio necessário para essa análise é cerca de 20 mL. Foram utilizadas água destilada e álcool 

etílico (99,5%) para calibração a alta (72,0 mN/m) e baixa (22,0 mN/m) tensão superficial, 

respectivamente, a 25 ±1ºC e frequência de bolha igual a 2 s-1.  

 

 

4.3.3. Medidas de tensão interfacial 

 

Os sistemas microemulsionados (SM) foram submetidos à análise de tensão interfacial 

(SM-petróleo).  Essas medidas têm como objetivo avaliar a influência da concentração de 

tensoativo na redução da tensão interfacial entre os fluidos estudados e o petróleo.  O 

equipamento utilizado para tal análise foi o Spinning Drop Tensiometer (SITE 100, Kruss) a 

temperatura de 25 ±1ºC e 7000 rpm. Nessa análise, dois fluidos são envolvidos. Um deles 

classificado como fluido leve (petróleo) e o outro como fluido pesado (microemulsão). Dessa 

forma, o fluido pesado preenche um capilar de modo que não haja bolhas de ar.  Em seguida, 

10 μL do fluido leve é injetado no capilar e submetido à rotação em torno de um eixo horizontal, 

com velocidade conhecida (1000 – 10000 rpm). Sendo assim, a fase mais leve, sob influência 

das forças de rotação e de tensão, apresentará um formato de uma bolha no centro do capilar. 

O tamanho e alongamento da bolha estão relacionados com a tensão gerada entre os fluidos. 
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Menores valores de tensão tendem a formar bolhas mais alongadas com aparência cilíndrica 

(VONNEGUT, 1942). A faixa de medição é de 0,1 mN/m a 10 mN/m. 

 

4.3.4. Medidas de viscosidade  

 

A viscosidade dos sistemas envolvidos no processo de recuperação de petróleo é 

importante visto que a facilidade de escoamento no meio poroso interfere no deslocamento de 

óleo para o poço produtor. Então, análises de viscosidade foram realizadas para os sistemas 

microemulsionados para avaliar a sua fluidez, com o objetivo de melhorar a eficiência de 

varrido no reservatório e aumentar o volume de óleo deslocado. As medidas reológicas foram 

realizadas no reômetro Hacke Maars 40 (Thermo Ficher Scientific), à 25 ±1ºC. O 

funcionamento é baseado na rotação de um sensor (Z41) imerso na amostra, por medida de 

cisalhamento estacionário e dinâmico. O experimento de cisalhamento foi aplicado durante 120 

segundos para taxa de cisalhamento de 0,01 – 400 s-1. Para realização da análise são necessários 

15 mL de amostra de fluido.  

 

4.4. Caracterização do petróleo 

 

O petróleo utilizado nos testes de recuperação avançada, proveniente do campo de 

Ubarana (UO-RNCE) foi caracterizado por meio de análise de viscosidade, massa específica, 

grau API e teor de água e sólidos totais (BSW). 

A viscosidade foi analisada em função da taxa de cisalhamento (0,01 – 400s-1) no 

reômetro Hacke Maars 40 (Thermo Ficher Scientific), à 25 ±1ºC. As medidas de massa 

específica foram realizadas por medição direta no densímetro digital automático de bancada 

DDM 2911 (Rudolph Research Analytical), à 25 ±1ºC. O valor da densidade foi utilizado para 

determinação do ºAPI do petróleo. A Equação 8 mostra a forma de cálculo desse parâmetro. 

 

                                                 ͦ𝐴𝑃𝐼 =  
141,5

𝜌
− 131,5                                                      (8) 

 

A classificação do tipo de petróleo utilizado nesse estudo tomou como base a referência 

utilizada pelo American Petroleum Institute (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Classificação de petróleo de acordo com a American Petroleum Institute. 

Classificação ρ (g/cm3) ºAPI 

Leve < 0,87 > 31,1 

Médio 0,87 – 0,92 23,3 – 31,1 

Pesado 0,92 – 1,0 10 – 22,3 

Extra pesado > 1,0 < 10 

 

 

Para a determinação do teor de BSW foi utilizado uma centrífuga microprocessada de 

bancada Excelsa® 280H (FANEM). Um tubo (ASTM) de 200 mL (graduado) foi preenchido 

com 100 mL de petróleo e 100 mL de querosene (PETROBRAS). Inicialmente foi submetido 

a temperatura de 60ºC e depois centrifugado a mesma temperatura. A identificação da 

quantidade de teor de água e sedimentos foi feita por aferição de volume no tubo ASTM. 

 

4.5. Obtenção dos plugs de calcário 

 

Os plugs utilizados nos testes de recuperação de petróleo foram extraídos de rochas 

naturais de calcário, provenientes da formação Jandaíra (Rio Grande do Norte – Brasil). Os 

plugs foram obtidos utilizando uma perfuratriz de bancada e uma broca diamantada (44 mm de 

diâmetro e 190 mm de comprimento). Depois de perfurados os plugs, foram feitos cortes nas 

extremidades dos mesmos com o intuito de obter uma superfície plana. A rocha extraída foi 

submetida à calcinação em uma mufla a temperatura de 250ºC, a uma rampa de aquecimento 

de 10ºC/min durante seis horas. Essa etapa é necessária para remoção de toda a umidade contida 

nos poros da rocha e queima de matéria orgânica. A Figura 10 mostra a aparência final do plug 

de calcário. 
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Figura 10 - Plug de calcário - Formação Jandaira (RN). 

 

 

                                                                                                                               Fonte: Autor 

 

4.5.1. Determinação da porosidade 

 

A porosidade dos plugs de calcário foi determinada de acordo com a metodologia 

descrita por Paulino (2007). Foi construída inicialmente uma curva de calibração do sistema de 

avaliação de porosidade, a partir de volumes conhecidos em função da pressão. A Figura 11 

mostra o esquema utilizado para a determinação da porosidade.  

 

Figura 11 - Esquema de montagem experimental porosímetro de Boyle 

 

                                                                                                                            Fonte: (PAULINO, 2007) 

 

 

 

 

Para os resultados de porosidade é necessário seguir as etapas descritas a seguir: 
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1º Verificar se a célula “a” está fechada e não possui vazamentos; 

2º Colocar um padrão C dentro da célula “b” e fechar; 

3º Ligar o medidor de pressão (e) que está conectado ao transdutor de pressão (f); 

4º Verificar se a célula “a” está totalmente fechada e a célula “b” aberta; 

5º Realizar vácuo nas células “a” e “b”; 

6º Fechar as válvulas; 

7º Abrir a válvula da célula “a” até que o gás nitrogênio ocupe o espaço da célula “a” e alcance 

a pressão inicial estabelecida; 

8º Fechar a válvula da célula “a”, abrir a válvula da célula “b” e aguardar até que a pressão se 

estabilize. Anotar o valor desta pressão. 

9º Repete-se o mesmo procedimento para os demais padrões, assim como suas associações. 

 

Para determinar a porosidade da rocha a ser utilizada nos testes de recuperação avançada 

o procedimento é o mesmo do descrito anteriormente, porém substituindo os padrões pelos 

plugs obtidos e utilizando a curva de calibração. O volume poroso (Vp) é calculado pela 

subtração do volume total do sólido, e o volume ocupado pelo plug de acordo com o 

porosímetro. A partir de então, calcula-se a porosidade de acordo com a Equação 1. 

 

4.6. Testes de recuperação avançada de petróleo (EOR) 

 

Para realização dos testes de recuperação avançada de petróleo foi utilizado o simulador 

de reservatório (Sistema de Confinamento para Testes Hidrostáticos em meios porosos – Figura 

12) disponível no Laboratório de Tecnologia de Tensoativos (LTT) – UFRN. Os ensaios 

desenvolvidos tiveram como objetivo determinar a eficiência de deslocamento de óleo 

utilizando o método de recuperação convencional e avançado. O tipo de reservatório utilizado 

para esses experimentos foi de rocha do tipo calcário da formação Jandaíra do estado do Rio 

Grande do Norte. 
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Figura 12 - Esquema de montagem experimental para testes de recuperação de petróleo. 
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Fonte: Autor 

  

Os fluidos utilizados nos testes de recuperação de petróleo foram: solução de KCl a 

20000 ppm (salmoura), petróleo (campo de Ubarana; UO-RNCE), solução de tensoativo (ST) 

e sistema microemulsionado (SM). Na recuperação de petróleo é mais comum a injeção de água 

do mar, ou água produzida, por serem as opções de mais fácil acesso e com menor custo para 

manter um reservatório em produção. Nesse estudo a solução de KCl a 20000 ppm foi utilizada 

substituindo à água do mar, por semelhança de concentração. 

Inicialmente para o desenvolvimento dos testes experimentais de recuperação avançada 

de petróleo é necessário garantir a efetividade das conexões entre o core holder e a seção de 

injeção de fluido e a seção de produção de óleo. Antes de iniciar o escoamento, é necessário 

aplicar a pressão de confinamento (em torno de 1500 psi). Essa pressão tem a função de garantir 

que os fluidos injetados percolem ao longo meio poroso evitando o escoamento pelas laterais 

da rocha.  

Os fluidos usados no processo de simulação de recuperação de petróleo são inseridos 

na célula de injeção e deslocados com auxílio de uma bomba que injeta água para movimentar 

o êmbolo de dentro da célula de injeção de fluido. Para o desenvolvimento desta metodologia 

são necessárias as etapas de Saturação (salmoura e petróleo) do meio poroso e Recuperação 

(convencional e avançada) do óleo retido. 

Na etapa de saturação, o plug é inicialmente preenchido por injeção de 8 volumes 

porosos (Vp) de salmoura, seguido da injeção de 8Vp de petróleo. A vazão de injeção desta 

etapa foi de 1 mL/min. Após o término das etapas de saturação foi possível determinar o volume 
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de água conata (Vwi) (saturação de água irredutível - Swi) e do volume e saturação de óleo inicial, 

denominados Voi e Soi, respectivamente. O volume de água conata (Vwi) é determinado pela 

diferença entre a quantidade de salmoura dentro do plug após a etapa de saturação com solução 

de KCl e o volume de água removido na saturação com petróleo. Dessa forma, foi possível 

calcular também a saturação de água irredutível (Swi) e a saturação inicial de óleo (Soi), 

utilizando as Equações 9 e 10, respectivamente.  

 

                                          𝑆𝑤𝑖 =
𝑉𝑤𝑖

𝑉𝑝
                                                                (9) 

                                          𝑆𝑜𝑖 =
𝑉𝑜𝑖

𝑉𝑝
                                                                  (10) 

 

 

Depois de saturado, o meio poroso foi admitido como numa condição inicial de 

reservatório, pois o plug estava preenchido com salmoura e petróleo com percentuais de 

saturação de água (Swi) e de óleo (Soi) conhecidos. A partir desse ponto são iniciadas as etapas 

de recuperação.  

Ao longo da injeção de fluido, na fase de recuperação de petróleo, são coletadas 

amostras de líquido produzido em provetas de 10 mL, com o objetivo de quantificar o óleo 

obtido em função do volume poroso injetado. Na etapa de recuperação convencional, foram 

injetados 3Vp de salmoura (KCl 20000 ppm). 

Após o término da injeção de salmoura foi possível determinar o volume de óleo 

deslocado e a saturação de óleo residual a salmoura (Sr_s). O valor de Sr_s é calculado pela razão 

entre a diferença do volume de óleo inicial (Voi) e o volume removido após a etapa de 

recuperação convencional e o volume poroso (Vp). Os valores de saturação de óleo inicial (Soi) 

e saturação de óleo retido (Srs) são utilizados para calcular a recuperação em função do óleo in 

place da etapa convencional de recuperação (%OOIPs – Equação 11). 

 

                                     %𝑂𝑂𝐼𝑃𝑆 =
𝑆𝑜𝑖− 𝑆𝑟𝑠

𝑆𝑜𝑖
. 100                                                           (11) 

 

Após a recuperação pelo método convencional, foi iniciada a etapa avançada de 

recuperação de petróleo (EOR). Nessa fase foi injetado fluido químico para aprimorar o 

deslocamento do óleo no meio poroso. Ainda nessa etapa, foram testadas diferentes 

metodologias de injeção, variando a composição dos fluidos de injeção, o número de volumes 
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porosos de fluido químico injetado, a viabilidade da injeção em bancos, o tempo de interação 

SM-petróleo e a influência da vazão de injeção no deslocamento do petróleo retido. 

                                               

4.6.1. Avaliação da injeção contínua de solução de tensoativo e microemulsão na 

EOR. 

 

Após a recuperação convencional foram iniciados os testes de recuperação avançada de 

petróleo (EOR). Nesse tópico, foi avaliada a influência da composição dos fluidos injetados na 

produção de óleo in place pelo método avançado (%OOIPA) utilizando sistema 

microemulsionado (SM) e solução de tensoativo (ST) como fluido deslocante.  

Foram injetados 3 Vp de fluido químico (SM e ST) e coletadas amostras do líquido 

produzido, em provetas de 10 mL, para quantificação do óleo produzido em função do Vp 

injetado.  Ao fim dessa etapa, foi possível determinar o volume de óleo deslocado na etapa 

avançada (Voa) e a saturação residual de óleo final (Sor). Essa saturação (Sor) corresponde ao 

percentual de óleo que fica retido após as etapas de recuperação (convencional e avançada). As 

Equações 12 e 13 mostram o cálculo para determinar o percentual de óleo in place recuperado 

pela injeção dos fluidos químicos na etapa avançada (%OOIPA) e o percentual total de óleo 

recuperado (%OOIPT), respectivamente. Os testes de recuperação avançada para avaliação da 

composição dos fluidos químicos injetados, foram realizados à vazão de 1 mL/min e 

temperatura de 25ºC. 

 

                                %OOIPA =  
Voi− Voa

Voi
. 100                                                                (12) 

 

                                  %OOIPT =  
Soi− Sor

Soi
 .100                                                              (13) 

 

Outro parâmetro possível de calcular nesse processo é denominado de fator de 

recuperação ou eficiência de deslocamento da etapa avançada (%FRA). Esse parâmetro está 

associado ao percentual de óleo produzido relacionado à quantidade de óleo retido após a etapa 

convencional. Para calcular esse parâmetro, é necessário determinar a saturação de óleo residual 

à salmoura (Sor_s) e a saturação residual final (Sor). Esta última é determinada através do 

quociente entre a diferença do volume de óleo que restou no plug após a recuperação 

convencional e o volume de óleo recuperado na etapa avançada. Assim, o fator de recuperação 

da etapa avançada (%FRA) é determinado pela Equação 14. 
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                                %FRA =  
Sor_s− Sor

Sor_s
 .100                                                              (14) 

 

4.6.2. Avaliação do número de volumes porosos (Vp) de microemulsão injetada na 

EOR 

 

Nos testes iniciais de EOR, avaliou-se o deslocamento de óleo em função da 

composição dos fluidos injetados. Porém, além da definição da composição, é importante 

avaliar a quantidade máxima (número de volumes porosos) necessária de fluido injetado para 

que a produção de óleo seja preservada. A etapa de recuperação convencional para essa fase foi 

feita seguindo a metodologia descrita no tópico 4.6 (pág. 50). 

Nessa etapa, o volume poroso (Vp) total de fluido injetado foi constante e igual a 3Vp. 

Porém, a quantidade de microemulsão injetada foi variada entre 0,5Vp e 3Vp. Quando a 

quantidade de SM injetada foi menor que três volumes porosos o volume restante foi 

completado com salmoura até o total de 3 Vp. Os testes de recuperação avançada para avaliação 

do número de volumes porosos de microemulsão injetada, foram realizados à vazão de 1 

mL/min e temperatura de 25ºC. 

 

4.6.3. Avaliação da injeção em bancos de fluidos na EOR. 

 

Nessa fase do estudo foram utilizadas diferentes proporções de SM e salmoura para 

serem injetados na etapa avançada de recuperação de petróleo. A metodologia de injeção em 

bancos consistiu na injeção alternada de menores quantidades de fluido (SM e salmoura) 

mantendo o volume final injetado igual a 3Vp.  

A etapa de recuperação convencional foi feita seguindo a metodologia descrita no tópico 

4.6 (pág 50) e as proporções de fluido injetado foram determinadas após os resultados obtidos 

pela metodologia descrita no tópico 4.6.2 (pág. 54). Os testes de recuperação avançada desta 

etapa, foram realizados à vazão de 1 mL/min e temperatura de 25ºC. 

 

 



Metodologia Experimental  67 

 

Tamyris Thaise Costa de Souza 

4.6.4. Avaliação da influência do tempo de contato microemulsão-petróleo no meio 

poroso. 

 

Os sistemas microemulsionados aumentam a miscibilidade da fase orgânica na fase 

polar por redução da tensão interfacial. Essa etapa tem como objetivo avaliar a influência do 

tempo de contato do fluido injetado (SM) com o óleo retido no meio poroso sem que haja 

escoamento de fluido durante o tempo analisado. A etapa de recuperação convencional, para 

essa fase, foi feita seguindo a metodologia descrita no tópico 4.6 (pág. 50)  

A recuperação avançada foi feita inicialmente pela injeção de microemulsão (SM). 

Depois de injetado o volume de SM, as linhas de entradas e saída de fluido foram fechadas e o 

bombeamento parado por diferentes intervalos de tempo de contato (0 a 24 h). Após o tempo 

de contato (interação) estipulado entre SM-óleo, foi reiniciado o processo de injeção por fluxo 

de salmoura (KCl 20000 ppm). Os testes de recuperação avançada desta etapa foram realizados 

à vazão de 1 mL/min e temperatura de 25ºC. 

 

4.6.5. Avaliação da influência vazão de injeção na EOR. 

 

Em um processo de recuperação de petróleo a vazão de bombeio do fluido de injeção 

define a velocidade com que o líquido injetado vai percolar dentro do meio poroso, assim como 

a velocidade de óleo na saída da linha de produção. Processo de injeções em vazões mais altas, 

em geral, antecipam a produção do óleo retido, porém podem reduzir o percentual do óleo 

deslocado.  

Nos testes de recuperação convencional desenvolvidos nessa etapa a metodologia 

definida no item 4.6 foi mantida utilizando a vazão de 1 mL/min. No entanto, na fase de 

recuperação avançada de petróleo (EOR), a vazão de injeção variou entre 0,25 mL/min e 2,0 

mL/min. O objetivo desse estudo foi avaliar o tempo e a efetividade de contato SM-óleo e/ou 

SM-rocha no resultado de eficiência de recuperação avançada de óleo in place (%OOIPA).  

 

4.7. Análise de custo da injeção de microemulsão no processo de recuperação 

avançada de petróleo. 

 

As etapas de otimização de parâmetros de injeção de fluido na recuperação de petróleo 

foram realizadas com o objetivo de avaliar a melhor metodologia de injeção de um novo fluido 

químico na etapa de recuperação avançada de petróleo, tomando como base o aumento na 
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produção do óleo retido após a injeção de água. Porém, a viabilidade de um projeto de produção 

de óleo não está associada, somente, ao aumento do volume de óleo produzido. Para 

averiguação da viabilidade dos testes realizados em escala de laboratório é necessário a 

avaliação do retorno financeiro do capital empregado. Dessa forma, a análise econômica da 

injeção de microemulsão (SM) na etapa avançada de recuperação de petróleo foi avaliada em 

comparação à injeção contínua de água, visto que é um método muito utilizado. 

A viabilidade das metodologias de injeção de microemulsão foram avaliadas de acordo 

com o método da Taxa Interna de Retorno (TIR). Os custos avaliados nesse estudo estão 

relacionados apenas aos gastos com matéria prima e preparação dos sistemas 

microemulsionados, considerando que a nova metodologia proposta necessitaria de mudança 

do fluido utilizado do método convencional (salmoura) pelo método avançado (microemulsão). 

As receitas anuais são calculadas de acordo com a quantidade de óleo produzido baseado na 

oscilação do preço do barril de petróleo em dólar americano (USD/bbl). 

Para a determinação da viabilidade do investimento das metodologias propostas é 

necessário definir o tempo de projeto. Sabendo que nos testes de recuperação avançada foram 

realizados por injeção de 3Vp durante todo o processo, foi levado em consideração que a 

avaliação da TIR foi desenvolvida para um período de 10 anos, dividindo a injeção de fluido 

de 0,3Vp ao ano.  

Os dados de custo e receita são utilizados para calcular o fluxo de caixa anual para as 

metodologias testadas em laboratório. Os custos com a fase aquosa e com a fase óleo 

(querosene) foram adotados como 3 USD/m3 e 300 USD/m3 (PETROBRAS), respectivamente 

e mantidos constantes.   Planilhas do Excel foram desenvolvidas para calcular fluxo de caixa e 

a TIR para avaliação comparativa entre os investimentos, mediante variação do preço de 

matéria ativa (C/T – USD/kg) e oscilação do preço do barril de petróleo. Os custos calculados 

ao longo de todo o tempo de projeto foram admitidos como gasto no início do processo (data 

zero). Dessa forma, os resultados obtidos são mais pessimistas do que realmente se obteria com 

o custo distribuído ao longo de todo o projeto.  
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5. Resultados e Discussão 

 

Esse capítulo se refere aos resultados obtidos na execução da metodologia proposta e 

sua discussão visando o entendimento dos efeitos da injeção de microemulsão, em diferentes 

condições operacionais, na recuperação avançada de petróleo, bem como, uma avaliação 

econômica dos das metodologias propostas. 

5.1. Determinação da concentração micelar crítica (c.m.c.) 

 

A Figura 13 mostra a relação entre concentração de tensoativo e tensão superficial para 

determinação da concentração micelar crítica.  

 

Figura 13 - Concentração micelar crítica (c.m.c.) para Ultramina NP200 em água a 25 ±1ºC. 
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Fonte: Autor 

 

É possível observar, na Figura 13, que a tensão superficial tende a diminuir quando a 

concentração de tensoativo aumenta, pois, a concentração de moléculas de tensoativo na 

interface líquido/gás tende a aumentar até a saturação da superfície. É possível observar na 

Figura 13 que ao adicionar tensoativo na água a tensão superficial da água (72 mN/m) é 

reduzida até 47,5 mN/m. Dessa forma, o abaixamento significativo da tensão superficial, por 

adição de Ultramina NP200, ocorre para concentração de 2,4 g/L, nesse ponto tem-se a 

concentração micelar crítica (c.m.c.), dando início a formação de agregados micelares no 

interior da solução. 
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5.2. Obtenção dos sistemas microemulsionados 

 

Inicialmente foi obtido o diagrama pseudoternário utilizando Ultramina NP200 como 

tensoativo, n-butanol como cotensoativo, querosene como fase oleosa e água de abastecimento 

local como fase aquosa, por titulação mássica de matéria ativa (tensoativo + cotensoativo) na 

mistura óleo e água. 

A Figura 14 mostra o diagrama pseudoternário com duas regiões de Winsor. A região 

de Winsor IV (WIV) – que possui uma única fase, límpida e homogênea (microemulsão) e a 

região Winsor I (WI) – presença de duas fases, microemulsão em equilíbrio com a fase orgânica 

(querosene) em excesso. 

 

Figura 14 - Diagrama Pseudoternário para Ultramina 200 – n-butanol – água – querosene (T = 25 ±1ºC). 
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Fonte: Autor 

 

A partir do diagrama pseudoternário, foram selecionadas diferentes composições de 

microemulsão para utilização no estudo de avaliação da influência da concentração de 

tensoativo nos resultados de eficiência de recuperação de petróleo. Analisando a Figura 14, 

nota-se que a região WIV é pequena para concentrações inferiores a 50% C/T (25% de 

tensoativo). Dessa forma, foi adotada uma composição inicial de microemulsão (mostrada na 

Figura 14) composta por: 50% - n-butanol/Ultramina NP200; 48% - fase aquosa; 2% - fase 

óleo. Esse sistema foi submetido ao processo de diluição (com fase aquosa), sob agitação (150 

rpm e 25 ±1oC) e analisados os respectivos valores de tensão superficial, em função da 

Ponto de 
microemulsão inicial 
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diminuição da concentração de matéria ativa, no sistema. Essa etapa teve como objetivo 

alcançar a região no diagrama pseudoternário com menor quantidade de tensoativo e fase 

orgânica de composições estáveis e com poder de redução da tensão superficial. A Figura 15 

mostra a relação entre a concentração de tensoativo (em microemulsão) e a tensão superficial 

do sistema estudado.  

 

Figura 15 -  Influência da concentração de tensoativo na tensão superficial por diluição da microemulsão com 

fase aquosa a partir da composição inicial de: 50% n-butanol/Ultramina NP200; 48% água e 2% querosene. 
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Fonte: Autor 

 

A curva mostrada na Figura 15 pode ser subdividida em três tendências. Para 

concentração de tensoativo menor que 1% tem-se uma região de tensões superficiais mais altas 

e, portanto, com menor ação superficial. Para valores de concentração de tensoativo entre 1% 

e 9% é observada uma redução gradual nos valores de tensão superficial à medida que a 

concentração de tensoativo aumenta, chegando a 29,5 mN/m. E, a partir de 9%, a redução da 

tensão superficial é considerada sutil, então tem-se uma região de tensão superficial constante 

para valores de concentração de tensoativo maiores que 9%.   

É possível afirmar que no seio de um sistema microemulsionado existem moléculas de 

tensoativo livres (VONNEGUT, 1942). Portanto, para baixas concentrações de tensoativo a 

ação superficial é menor, pois a maioria das moléculas de tensoativo estão na forma de agregado 

(micela), então existem menos moléculas que se deslocam para a superfície. Quando a 

concentração de tensoativo aumenta, mais moléculas de tensoativo conseguem se deslocar para 

a superfície e a ação superficial aumenta (redução da tensão superficial). Com o aumento 
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contínuo da quantidade de tensoativo em microemulsão, a superfície do líquido é saturada e a 

tensão superficial passa a ser constante.  

Analisando a Figura 15 nota-se que a microemulsão alcança menor valor de tensão 

superficial (26 mN/m) com o aumento da concentração de Ultramina NP200, se comparado 

com o tensoativo em solução (47,5 mN/m). Possivelmente, esse resultado está associado a 

composição das microemulsões, pois a fase orgânica e o cotensoativo possuem tensão 

superficial menor que a água. 

As composições dos sistemas microemulsionados (SM) para a etapa de caracterização 

e nos testes de recuperação avançada de petróleo se encaixam dentro da região de baixa e 

intermediária tensão superficial (Figura 15). Na Tabela 3 são mostradas as composições dos 

fluidos químicos, sistemas microemulsionados – SM e solução de tensoativo – ST, utilizados 

para o desenvolvimento das próximas etapas desse estudo. A solução de tensoativo utilizada 

tem concentração igual a 25%. Essa concentração foi escolhida para avaliar o efeito de 

concentração mais alta de tensoativo em solução e em microemulsão. 

 

 

Tabela 3 - Composição dos sistemas microemulsionados (SM) e da solução de tensoativo (ST) para caracterização 

e testes de EOR. 

Sistema 
Ultramina NP200 

(% - m/m) 
n- Butanol (%) Água (%) Querosene (%) 

SM1 1,0 1,0 97,90 0,10 

SM2 2,5 2,5 95,85 0,15 

SM3 4,0 4,0 91,70 0,30 

SM4 6,0 6,0 87,50 0,50 

SM5 9,0 9,0 81,30 0,70 

SM6 12,5 12,5 73,00 2,00 

SM7 25,0 25,0 48,00 2,00 

ST 25,0 - 75,00 - 

 

Fonte: Autor 
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5.3. Caracterização dos sistemas microemulsionados 

(Bernardi, 2011) 

Os sistemas apresentados na Tabela 3 foram caracterizados por análises de diâmetro de 

partícula, tensão superficial, tensão interfacial e viscosidade. Esses parâmetros foram utilizados 

para interpretar os resultados de recuperação de petróleo. 

 

5.3.1. Determinação do diâmetro de partícula 

 

As medidas de diâmetro de gotícula foram realizadas para os sistemas 

microemulsionados (SM) e para a solução de tensoativo (25% - m/m).  A Figura 16 mostra as 

curvas de distribuição de diâmetro de gotícula para os sistemas microemulsionados.  

 

 

 

Figura 16 - Diâmetro de gotícula (nm) para diferentes composições de sistema microemulsionado (SM). 
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Fonte: Autor 

 

É possível observar que para as microemulsões com menor quantidade de tensoativo 

(SM1, SM2 e SM3) os resultados são semelhantes, já que as curvas quase que se sobrepõem. 

Porém, quando a concentração de tensoativo aumenta as curvas se deslocam para a direita no 

sentido do aumento do diâmetro do agregado. Nesse caso quando a concentração de moléculas 

de tensoativo aumenta, também é aumentada a quantidade de fase orgânica, assim podem ser 

formadas micelas com maior núcleo e com maior quantidade de matéria ativa, fazendo com que 

o tamanho da micela aumente.  
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Ainda na Figura 16, é possível notar que a variação no tamanho do agregado micelar é 

maior à medida que a concentração de tensoativo aumenta. Esse resultado está relacionado a 

polidispersão do sistema. Nesse caso, o aumento na concentração de tensoativo tende a formar 

agregados de maiores tamanhos e um sistema mais polidisperso. Os resultados de diâmetros 

médios para as microemulsões e solução de tensoativo são mostrados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Resultados de diâmetro médio para os sistemas microemulsionados (SM) e para a solução de 

tensoativo (ST). 

Sistema Diâmetro médio (nm) 

ST 22,4 ±0,5 

SM1 7,9 ±0,3 

SM2 8,2 ±0,1 

SM3 9,6 ±0,4 

SM4 11,0 ±0,3 

SM5 12,3 ±0,2 

SM6 15,1 ±0,3 

SM7 18,8 ±0,4 

 

A Tabela 4 mostra que o diâmetro médio das micelas para os sistemas 

microemulsionados aumentam com a concentração de tensoativo, assim como observado na 

Figura 16. O diâmetro médio de agregado micelar também foi analisado para a solução de 

tensoativo com resultado de 22,4 nm.  Essas medidas foram realizadas em triplicata para 

determinação do desvio médio das análises. 

 

5.3.2. Medidas de tensão superficial e tensão interfacial 

 

Na Tabela 5 são mostrados os resultados de tensão superficial e de tensão interfacial 

para os sistemas microemulsionados, solução de tensoativo e salmoura. A análise de tensão 

interfacial petróleo-salmoura não foi realizada pois o resultado dessa medida está fora da faixa 

de detecção do equipamento.  
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Tabela 5 - Medidas de tensão superficial e tensão interfacial (SM-óleo) para os sistemas utilizados nos testes de 

recuperação de petróleo. 

Sistema 
[Tensoativo] 

(%) 

Tensão Superficial 

(mN/m) 

Tensão Interfacial 

(mN/m) 

Salmoura - 71,9 ± 0,1 - 

Solução de tensoativo 25,0 47,5 ± 0,3 6,12 ±0,10 

SM1  1,0 42,3 ± 0,3 2,71 ±0,05 

SM2 2,5 36,1 ± 0,4 2,10 ±0,06 

SM3 4,0 32,3 ± 0,5 1,62 ±0,08 

SM4 6,0 28,6 ± 0,4 1,21 ±0,03 

SM5 9,0 25,7 ± 0,4 1,11 ±0,08 

SM6 12,5 25,1 ± 0,5 0,81 ±0,02 

SM7  25,0 24,8 ± 0,5 0,55 ±0,02 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5 é possível observar que a 

salmoura tem valor de tensão superficial superior à solução de tensoativo e as microemulsões. 

Nesse caso, a adição de tensoativo proporcionou redução significativa na tensão superficial. A 

solução de tensoativo, apesar da alta concentração (25% - m/m), foi menos eficiente na redução 

da tensão superficial quando comparada aos sistemas microemulsionados, mesmo para os SM 

com menor concentração de matéria ativa (SM1).  

Para os sistemas microemulsionados (SM1 a SM7), os valores de tensão superficial 

diminuíram à medida que o percentual de tensoativo aumentou. No entanto, para concentrações 

de tensoativo acima de 9% (m/m) a redução na tensão superficial é menos significativa, uma 

vez que se aproxima da região de tensão superficial constante. Então existe uma concentração 

limite de tensoativo com ação superficial significativa. 

Na Tabela 5, também pode-se avaliar os resultados de tensão interfacial (IFT) para a 

solução de tensoativo e para os sistemas microemulsionados (SM). Assim como nos resultados 

de tensão superficial, a tensão interfacial da solução de tensoativo foi superior à dos sistemas 

microemulsionados, apesar da alta concentração de Ultramina NP200.  

O aumento da concentração de tensoativo na microemulsão reduziu o valor da tensão 

interfacial continuamente. A presença dos grupos hidrofílicos e lipofílicos do tensoativo 

controla as propriedades interfaciais. A cadeia lipofílica interage com o óleo cru e a cabeça 

hidrofílica se liga com a fase contínua do sistema, que levam à migração do tensoativo para a 

interface óleo-água e, consequentemente, resulta na redução do IFT (KUMAR; SAXENA; 

MANDAL, 2016). Para o caso dos sistemas microemulsionados essa redução é mais efetiva 



Resultados e Discussão  77 

 

Tamyris Thaise Costa de Souza 

por apresentar em sua composição uma fase orgânica (querosene), que aumenta a afinidade 

entre os fluidos. 

 

5.3.3. Medidas de viscosidade 

 

Em geral, na recuperação de petróleo é utilizada água (água do mar, água produzida, 

etc.) como fluido de deslocamento do óleo retido, para manter a pressão interna do reservatório 

e aumentar a produtividade. Porém, a injeção de água se torna ineficiente quando o óleo retido 

possui viscosidade mais elevada, já que o fluido injetado quanto menos viscoso, tende a escoar 

por zonas porosas de menor pressão, criando caminhos preferencias (fingers) e o fluido não 

entra em contato com o óleo. A utilização de sistemas com tensoativo, dentre outras 

características, atua na alteração da viscosidade do fluido de injeção.  

A Figura 17(a) mostra a relação entre taxa de cisalhamento (s-1) e a tensão de 

cisalhamento (Pa) para os sistemas microemulsionados e para o petróleo. Analisando a Figura 

17(a), nota-se que as curvas entre tensão e taxa de cisalhamento para as microemulsões com 

menor concentração de tensoativo (SM1, SM2, SM3, SM4 e SM5) são semelhantes. Quando o 

SM tem concentração de tensoativo mais altas (SM6 e SM7) a inclinação da curva de tensão 

versus taxa de cisalhamento aumenta, resultando no aumento da viscosidade. A Figura 17(b) 

mostra a relação entre a viscosidade (Pa.s) e a taxa de cisalhamento (s-1) para os sistemas 

microemulsionados (SM) e o petróleo.  

A viscosidade dos sistemas SM6 e SM7 são maiores devido à alta concentração de 

tensoativo, porém ainda inferior a viscosidade do petróleo. Os valores de viscosidade aparente 

dos fluidos analisados tende a se manter constante com o aumento da taxa de cisalhamento, 

devido proporcionalidade entre a taxa e a tensão de cisalhamento tanto para os SM quanto para 

o petróleo. Esse comportamento caracteriza o fluido como Newtoniano (FOX; MCDONALD, 

1998). 
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Figura 17 - Influência da taxa de cisalhamento na tensão de cisalhamento (a) e na viscosidade (b) dos sistemas 

microemulsionados e petróleo 25 ±1ºC. 
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Fonte: Autor 

 

A Tabela 6 mostra os resultados da viscosidade absoluta, para a taxa de cisalhamento 

de 200 s-1, para o petróleo (campo de Ubarana) e para os sistemas microemulsionados (SM). 

Para concentrações de tensoativos mais altas, o valor da viscosidade se aproxima da viscosidade 

do petróleo, pois com o aumento da concentração de matéria ativa haverá um maior número de 

moléculas de tensoativo formando mais agregados micelares, assim, mais moléculas de água 

irão solubilizar o tensoativo, diminuindo a quantidade de fase contínua (água) livre. Baseado 

nesses resultados, é possível afirmar que os sistemas microemulsionados obtidos, além de 

reduzir os valores de tensão superficial e interfacial, constituem-se em uma alternativa de fluido 

de injeção mais espesso. 
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Tabela 6 – Medidas de viscosidade aparente para os sistemas microemulsionados (SM) e para o petróleo a 25 

±1ºC. 

Sistema [Tensoativo] (%) Viscosidade (mPa.s) 

SM1  1,0 1,25 ±0,02 

SM2 2,5 1,48 ±0,04 

SM3 4,0 1,67 ±0,01 

SM4 6,0 1,96 ±0,02 

SM5 9,0 2,95 ±0,02 

SM6 12,5 5,34 ±0,03 

SM7  25,0 12,0 ±0,01 

Petróleo - 15,2 ±0,01 

 

 

5.4. Caracterização do petróleo 

 

Nessa etapa são apresentados os resultados de caracterização do petróleo do campo de 

Ubarana (UO-RNCE). Foram determinados os valores de massa específica (ρ), grau API e BSW 

(teor de água e sedimentos). A Tabela 7 mostra os resultados dos parâmetros de caracterização 

do petróleo a temperatura de 25ºC.  

 

Tabela 7 - Resultados de caracterização do petróleo Ubarana (UO-RNCE). 

Amostra ρ (g/cm3) ºAPI BSW 

Petróleo (Ubarana) 0,88 29,3 2% 

 

De acordo com a American Petroleum Institute o petróleo utilizado é caracterizado 

como médio. 

 

5.5. Testes de recuperação avançada de petróleo (EOR) 

 

Nesse tópico, apresenta-se os resultados da influência da concentração de tensoativo, da 

tensão superficial, tensão interfacial, viscosidade, volume poroso injetado, injeção em bancos, 

tempo de interação SM/petróleo e vazão de injeção na recuperação avançada de petróleo. 
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5.5.1. Avaliação da influência da concentração de tensoativo na EOR. 

 

O objetivo desta etapa foi avaliar o tipo de sistema (ST e SM) e a concentração de 

tensoativo no deslocamento de óleo no meio poroso na etapa avançada de recuperação de 

petróleo (EOR). Foram injetados salmoura, solução de tensoativo (ST) e sistemas 

microemulsionados (SM) como fluido de deslocamento. 

A Figura 18 mostra o comportamento da produção de óleo em função do volume poroso 

injetado nas etapas convencional e avançada. Esse comportamento relaciona os fatores de 

recuperação (%OOIP), saturação de óleo (So) e o fluxo fracionário (Fw).  

Nos testes de recuperação avançada, foram injetados três volumes porosos (Vp) de 

salmoura na etapa convencional de recuperação, seguido de 3Vp de cada sistema químico: 

sistemas microemulsionados (SM1 a SM7) e solução de tensoativo (ST) com vazão de 1 

mL/min. A etapa convencional foi desenvolvida por injeção de 6 Vp, para efeito comparativo 

com os resultados dos fluidos químicos. 
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Figura 18 – Curva de produção de óleo relacionado ao fator de recuperação de óleo in place (%OOIP), saturação 

de óleo (So) e fluxo fracionário (Fw) em função do volume poroso injetado na avalição de concentração de 

tensoativo na EOR. 
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Fonte: Autor 

 

Analisando a Figura 18 pode-se observar o comportamento da produção de óleo pelo 

percentual de óleo in place deslocado (%OOIP) ou pela diminuição da saturação de óleo (So) 

em função do aumento do volume poroso de fluido injetado. No início da etapa convencional, 

para todos os testes mostrados, nota-se que o fluxo fracionário (Fw) até 0,5 volumes porosos 

injetados é bem menor se comparado à produção de óleo. Esse comportamento é explicado 

devido à acomodação do óleo injetado no plug. Quando a salmoura é injetada, uma elevada 

quantidade desse fluido ocupa o espaço do óleo deslocado na saída da linha de produção.  

Para valores de volumes porosos (Vp) injetados maiores que 0,5, apenas uma parte do 

fluido injetado desloca efetivamente o óleo, resultando na produção acumulada de óleo, fazendo 

com que o fluxo fracionário aumente significativamente, pois o volume de óleo produzido é 

menor. 
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Na injeção de 6Vp de salmoura (plug 1) é possível notar que após os três primeiros 

volumes porosos injetados o resultado de %OOIP e de So tem pouca alteração, assim como o 

fluxo fracionário. Quando a injeção de salmoura é feita de forma contínua a produção de óleo 

tende a diminuir devido à baixa viscosidade do fluido e da alta tensão interfacial salmoura-óleo. 

Nesse momento é possível que haja a formação de caminhos preferencias (fingers) 

prejudicando o processo de produção de óleo. Nos experimentos seguintes a aplicação de fluido 

químico é observada, por injeção de 3Vp de ST e SM, após a salmoura, para avaliar o potencial 

de deslocamento dos sistemas propostos. 

Analisando a injeção de solução de tensoativo (plug 2), nota-se, no início da injeção (até 

3,5 Vp), um discreto aumento na curva de produção de óleo em relação ao fluxo contínuo de 

salmoura, porém esse resultado passa a ser constante quando Vp > 3,5. 

Nos resultados que se seguem na Figura 18 têm-se a aplicação dos sistemas 

microemulsionados (plug – 3, 4, 5, 6, 7,8 e 9). É possível observar, para a aplicação de todos 

os SM, que no início da injeção a saturação de óleo (So) reduz de forma mais brusca, assim 

como o aumento do percentual de óleo in place recuperado (%OOIP) e a redução fluxo 

fracionário (Fw) de fluido é mais efetivo. Esse comportamento está associado ao aumento da 

viscosidade e à redução da tensão interfacial óleo-SM. Outro comportamento importante é 

observado no início da etapa avançada (injeção de SM) onde, quanto maior a concentração de 

tensoativo ([SM7] > [SM6] > [SM5] > [SM4] > [SM3] > [SM2] > [SM1]) maior foi o efeito 

sobre a redução da saturação de óleo e consequentemente maior produção de óleo e menor foi 

o fluxo fracionário. Dessa forma, o aumento da concentração de tensoativo aumentou a 

mobilidade do óleo retido no meio poroso e diminuiu o fluxo fracionário no primeiro volume 

de SM injetado.  

A Figura 19 mostra os resultados de recuperação de óleo in place na etapa convencional 

(%OOIPS) e na etapa avançada (%OOIPA), para os diferentes tipos de fluidos injetados na EOR.  
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Figura 19 - Influência da injeção de salmoura, solução de tensoativo (ST) e sistema microemulsionado (SM) na 

recuperação de petróleo. 
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Fonte: Autor 

 

O primeiro resultado mostrado na Figura 19 se refere ao teste por injeção contínua de 

salmoura (6Vp). Nesse experimento, até a injeção dos 3Vp iniciais, a salmoura conseguiu 

recuperar 52,0% do óleo do meio poroso, porém nos 3Vp seguintes esse resultado chegou até 

54,6%, ou seja, a injeção contínua de salmoura resultou em um ganho de apenas 2,6 pontos 

percentuais. Assim, como observado na Figura 18 (plug 1) a injeção contínua de salmoura não 

consegue alcançar percentual de óleo produzido significativo. A dificuldade de interação 

salmoura-óleo e a facilidade da fluidez do fluido injetado desfavorece o processo. 

Observando a Figura 19, a injeção de solução de tensoativo (25% - m/m), após a etapa 

convencional, proporcionou melhor resultado de deslocamento de óleo (5,7% OOIPA) se 

comparado a injeção contínua de salmoura. Porém esse resultado é pequeno visto a quantidade 

de tensoativo na sua composição. A injeção de solução de tensoativo alcançou resultado de 

produção de óleo menor se comparado a qualquer composição de microemulsão utilizada.  

O sistema SM1 (1,0% de tensoativo) obteve ganho de cerca de nove pontos percentuais 

de óleo produzido na etapa avançada em relação à injeção de salmoura, aumentando a eficiência 

de recuperação de 2,6% para 11,4% OOIPA. Mesmo a baixas concentrações, os sistemas 

microemulsionados têm maior poder de deslocamento de óleo, em relação à solução de 

tensoativo. Esse resultado pode ser explicado pela menor tensão interfacial microemulsão-

petróleo e viscosidade mais altas.  

O aumento na concentração de tensoativo nos sistemas microemulsionados (SM1 – 

SM7) aumentou continuamente o percentual de óleo recuperado, chegando a 23,1% de 
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%OOIPA e 79,0% de recuperação total de óleo. No entanto, é possível observar também que o 

ganho de produção de óleo é discreto para aplicação de SM com concentração de tensoativo 

superior a 6% (m/m – SM4), sendo, portanto, não justificado o uso de microemulsões com 

maior concentração de matéria ativa tomando como base a avaliação de eficiência de 

recuperação.  

A Tabela 8 mostra os resultados de porosidade (Ø), volume poroso (Vp), saturação 

inicial de óleo (Soi), saturação residual de óleo à salmoura (Sor_s), saturação residual de óleo 

(Sor) após as etapas convencional e avançada, percentual de óleo in place recuperado pelo 

método convencional e especial (%OOIPS; %OOIPA), fator de recuperação da etapa avançada 

(%FRA) e recuperação total (%OOIPT). 

 

Tabela 8 – Resultados de porosidade (Ø), volume poroso (Vp), saturação inicial de óleo (Soi), saturação residual 

de óleo à salmoura (Sor_s), saturação residual de óleo final (Sor), recuperação de óleo in place pelo método 

convencional e avançado (%OOIPS e %OOIPA) e recuperação de óleo in place total (%OOIPT) em função do tipo 

de sistema injetado. 

 

 

Os resultados de recuperação de óleo in place, por injeção de 3Vp de salmoura 

(%OOIPS), foram diferentes em função da variação da saturação de óleo inicial. Apesar dos 

plugs terem sido selecionados por semelhança de volume poroso, para efeito comparativo dos 

testes de recuperação, existe variação entre esses valores devido à heterogeneidade natural da 

rocha. Dessa forma, após a etapa de saturação do meio poroso, a saturação de óleo inicial (Soi) 

foi variável.  

Plug / Fluido 

injetado 

Característica 

[Tensoativo] 

(%) 
Ø (%) 

Vp 

(cm3) 
Soi Sor_s Sor %OOIPS %OOIPA %OOIPT %FRA 

1 / Salmoura 0,0 57,9 27,1 0,794 0,360 - 54,6 - 54,6 - 

2 / ST 25,0 47,9 26,5 0,646 0,295 0,258 54,3 5,7 60,0 12,5 

3 / SM1 1,0 55,2 25,0 0,675 0,286 0,209 57,6 11,4 69,0 27,0 

4 / SM2 2,5 59,6 25,8 0,633 0,294 0,189 53,6 16,6 70,2 35,8 

5 / SM3 4,0 42,8 26,2 0,699 0,301 0,169 56,8 19,0 75,8 43,9 

6 / SM4 6,0 54,8 27,0 0,678 0,302 0,162 55,4 20,7 76,1 46,5 

7 / SM5 9,0 55,1 27,3 0,609 0,266 0,135 56,2 21,6 77,8 49,4 

8 / SM6 12,5 53,0 27,4 0,585 0,258 0,129 55,9 22,1 78,0 50,1 

9 / SM7 25,0 60,3 26,5 0,600 0,264 0,126 55,9 23,1 79,0 52,4 
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Na Tabela 8, os resultados de saturação residual de óleo (Sor) se referem ao percentual 

de óleo presente no meio poroso após as etapas de recuperação (convencional + avançada). 

Esse resultado quando comparado com a saturação inicial de óleo resulta no percentual total 

(%OOIPT) de óleo deslocado do meio poroso. Assim como discutido anteriormente, os 

resultados de %OOIPA crescem à medida que a concentração de tensoativo em SM aumenta, 

resultando em maiores quantidades total de óleo produzido (%OOIPT). 

Os resultados de %FRA representa o percentual de óleo produzido pelo método 

avançado em relação a quantidade de óleo retido após o método convencional. O efeito do 

sistema microemulsionado nesse resultado é significativo em relação a solução de tensoativo. 

O sistema SM1 apresenta aumento de 14,5 pontos percentuais em relação a ST, apesar da 

diferença de concentração de matéria ativa. É possível observar também que mediante o 

aumento da concentração de tensoativo na microemulsão o %FRA foi crescente. 

 

5.5.2. Influência da tensão superficial e interfacial dos sistemas microemulsionados 

(SM) na EOR. 

 

Os resultados de recuperação de petróleo foram crescentes com o aumento da 

concentração de tensoativo, esse aumento está relacionado ao aumento da miscibilidade por 

ação interfacial dos agregados micelares. O aumento na eficiência de recuperação de óleo in 

place pode ser explicado pelo comportamento das curvas mostradas na Figura 20 que relaciona 

o %OOIPA com as medidas de tensão superficial e interfacial.  
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Figura 20 - Influência da variação da tensão superficial (salmoura e SM) (a) e interfacial (SM-óleo) (b)  

para diferentes concentrações de tensoativo na recuperação avançada de óleo in place a 25 ±1ºC. 

 
Fonte: Autor 

 

A Figura 20(a) mostra a relação entre os valores de tensão superficial e recuperação de 

óleo in place (%OOIPA) em função da concentração de tensoativo em microemulsão. É possível 

observar que a medida que a tensão superficial diminui o percentual de óleo produzido aumenta. 

Porém, para concentrações de tensoativo maiores que 6% (SM4) e tensão superficial inferior a 

29 mN/m, o ganho na produção de óleo tende a sofrer pequenas variações. Dessa forma, esse 

resultado mostra que o menor valor de tensão superficial alcançada pela microemulsão estudada 

reflete no melhor resultado de óleo recuperado. 

A Figura 20(b) mostra a relação entre os valores de tensão interfacial e recuperação de 

óleo in place (%OOIPA) em função da concentração de tensoativo em microemulsão. O 

aumento na concentração de tensoativo diminuiu continuamente a tensão interfacial, 

alcançando 0,55 ±2mN/m para o sistema SM7 (25% de tensoativo). Porém, para a variação de 

concentração de tensoativo entre 1% e 6% os valores de tensão interfacial reduzem mais 

acentuadamente, e nessa mesma faixa de concentração de matéria ativa a eficiência de 

deslocamento cresce também de forma mais significativa.  

Esse resultado tem influência direta nos testes de EOR, pois à medida que a tensão 

interfacial diminui a recuperação de óleo cresce, apresentando resultado de tendência constante 

para valores de tensão interfacial menores que 1,5 mN/m e concentração de tensoativo maior 

que 6%. A quantidade de óleo produzido e a tensão interfacial atingem uma tendência constante 

devido à saturação da interface óleo-água. 
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5.5.3. Avaliação da viscosidade dos sistemas microemulsionados (SM) na EOR. 

 

Os sistemas microemulsionados foram avaliados sob o comportamento reológico. Nesse 

tópico foi analisado o resultado de viscosidade aparente dos sistemas microemulsionados em 

função do resultado de recuperação de óleo in place pela etapa avançada.  

A Figura 21 mostra as curvas de viscosidade e fator de recuperação (%OOIPA) em 

função da concentração de tensoativo.  

 
Figura 21 – Relação entre a variação da viscosidade dos sistemas microemulsionados e a eficiência de 

recuperação de óleo in place na etapa avançada. 
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Fonte: Autor 

 

Analisando a Figura 21 é possível observar que o aumento da viscosidade do sistema 

microemulsionado é contínuo, diferente do comportamento da curva do fator de recuperação 

de petróleo na etapa avançada (%OOIPA). Os resultados de viscosidade para os sistemas 

microemulsionados são crescentes com o aumento da concentração de tensoativo. Esse 

aumento é mais evidente para concentração de tensoativo maior que 6%. Porém, a partir desse 

ponto, o ganho de produção de óleo é pequeno para maiores concentrações de tensoativo. Dessa 

forma, o aumento da viscosidade do fluido injetado pode aumentar o contato SM-óleo 

aumentando a interação entre os fluidos e reduzindo a tensão interfacial, no entanto não 

interfere significativamente no deslocamento mecânico do óleo. 
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5.5.4. Avaliação do número de volumes porosos de microemulsão (SM) injetada na 

EOR. 

 

Essa etapa foi desenvolvida para avaliar a influência da quantidade de volumes porosos 

de microemulsão injetada para que se mantenha a produtividade do meio poroso. O número de 

volumes porosos injetados na etapa convencional foi mantido no total de 3Vp. No entanto, a 

quantidade de microemulsão injetada variou de 0,5 a 3Vp, sendo o volume de injeção total (3Vp) 

completado com solução de KCl a 20000 ppm (salmoura).  

As microemulsões selecionadas para esse estudo foram os sistemas SM3 e SM4, com 

4% e 6% de tensoativo, respectivamente. Os sistemas SM3 e SM4 foram escolhidos por serem 

as composições que obtiveram valores de recuperação de óleo in place anteriores à tendência 

constante de percentual de óleo produzido (ver Figura 20). 

A Tabela 9 mostra a quantidade de volume poroso de fluido (SM e salmoura) injetado 

na etapa convencional e avançada, o volume poroso (Vp) dos plugs, a saturação de óleo inicial 

(Soi), a saturação de óleo residual à salmoura (Sor_s) e final (Sor) e os resultados de recuperação 

convencional de petróleo (%OOPIS), fator de recuperação da etapa avançada (%FRA) e 

recuperação total de óleo in place (%OOIPT). Os testes descritos na Tabela 8 tiveram como 

objetivo avaliar o aumento gradativo da quantidade de microemulsão injetada na etapa 

avançada de recuperação de petróleo.  

 

Tabela 9 – Resultados de porosidade (Ø), volume poroso (Vp), saturação inicial de óleo (Soi), saturação residual 

de óleo à salmoura (Sor_s), saturação de óleo residual final (Sor), recuperação de óleo in place pelo método 

convencional (%OOIPS), fator e recuperação da etapa avançada (%FRA) e recuperação de óleo in place total 

(%OOIPT) em função do aumento da quantidade SM3 e SM4 injetado na EOR. 

 

Volume poroso (Vp) injetado 

Plug 
Ø 

(%) 

Vp 

(cm3) 
Soi Sor_s Sor %OOIPS 

 

%OOIPT Convencional 

Salmoura 

Avançada 

Microemulsão (SM) + Salmoura (S) 

%FRA 

6 - 10 56,4 23,0 0,928 0,444 - 52,2 - 52,2 

3 

SM3 

0,5 SM + 2,5 S 11 55,0 22,4 0,775 0,381 0,325 47,2 20,6 58,1 

3 1,0 SM + 2,0 S 12 48,2 22,5 0,753 0,332 0,209 55,9 37,0 72,1 

3 2,0 SM + 1,0 S 13 43,0 22,7 0,610 0,282 0,171 53,7 39,5 72,0 

3 3,0 SM 14 59,6 22,5 0,638 0,273 0,150 57,2 45,0 76,5 

3 

SM4 

0,5 SM + 2,5 S 15 47,6 22,3 0,680 0,305 0,231 55,1 24,3 66,0 

3 1,0 SM + 2,0 S 16 44,9 22,0 0,625 0,263 0,160 57,9 39,3 74,4 

3 2,0 SM + 1,0 S 17 53,8 23,0 0,602 0,284 0,156 52,8 45,0 74,0 

3 3,0 SM 18 48,2 22,5 0,800 0,361 0,190 54,8 47,6 76,3 
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Os plugs de calcário utilizados, mostrados na Tabela 9, foram selecionados previamente 

de acordo com a semelhança de volume poroso entre si para possibilitar a comparação dos testes 

de recuperação avançada. Os resultados de recuperação de óleo in place, por injeção de 3Vp de 

salmoura (%OOIPS), foram diferentes em função da variação da saturação de óleo inicial (Soi). 

No teste com injeção de salmoura apenas (plug 10) a etapa convencional foi desenvolvida por 

injeção de 6 Vp, para efeito comparativo com os fluidos químicos. Os resultados de saturação 

de óleo residual (Sor) se referem ao percentual de óleo restante em cada plug após a recuperação 

avançada dos respetivos plugs. Dessa forma, foi possível calcular a quantidade total de óleo in 

place produzido (%OOIPT) tomando como base a Soi e Sor.  

Na Tabela 9 é possível observar que os resultados de %FRA aumenta à medida que a 

quantidade de microemulsão injetada também aumenta. A injeção de 3 Vp de SM3 obteve um 

resultado de 45% de FRA. Esse resultado é significativamente superior se comparado com a 

injeção de 0,5 Vp de SM3 + 2,5Vp de salmoura (20,6%). Porém, o maior efeito sobre ganho de 

%FRA ocorre quando o volume de SM3 injetado aumentou de 0,5 para 1,0 Vp, com o aumento 

de 17,6 pontos percentuais. Esse mesmo comportamento é observado para os testes com o 

sistema SM4. O fator de recuperação aumentou com o aumento da quantidade de SM injetado, 

chegando a 47,6%. É possível observar também que todos os experimentos desenvolvidos para 

o sistema SM4 obtiveram resultados de %FRA superiores aos testes com SM3 devido à sua 

maior concentração de matéria ativa. No entanto, o efeito da maior concentração de matéria 

ativa é observado na injeção de 2 Vp de cada sistema. Quando são injetados 2Vp de SM4 + 1Vp 

de salmoura tem um ganho de fator de recuperação avançada de 5,5 pontos percentuais em 

relação ao teste com 2Vp de SM3 + 1Vp de salmoura.   

A Figura 22 mostra o comportamento da produção de óleo em função do volume poroso 

injetado nas etapas convencional e avançada para os experimentos da injeção de SM3 + 

salmoura. Esse comportamento relaciona os fatores de recuperação de óleo in place (%OOIP), 

saturação de óleo (So) e o fluxo fracionário (Fw).  
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Figura 22 - Curva de produção de óleo relacionado ao fator de recuperação de óleo in place (%OOIP), saturação 

de óleo (So) e fluxo fracionário (Fw) em função do volume poroso injetado na avalição do número de Vp de SM3 

na EOR.  
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Analisando a Figura 22, é possível observar a influência da quantidade SM3 injetado na 

produção de óleo, baseado no percentual de óleo in place produzido (%OOIP) ou pela 

diminuição da saturação de óleo (So) no meio poroso. Assim, como mostrado anteriormente, no 

início da etapa convencional, nota-se que o fluxo fracionário (Fw) até 0,5 volumes porosos é 

inferior à produção de óleo. No entanto, para Vp > 0,5 apenas parte do fluido injetado consegue 

deslocar o óleo, resultando na produção acumulada de óleo. 

No experimento realizado no plug, 10 foram injetados 6Vp de salmoura para efeito 

comparativo com o aumento da quantidade de SM3 injetado. Nesse experimento, a produção 

acumulada de óleo se torna constante a partir de 3Vp injetados e dessa forma o fluxo fracionário 

(Fw) também não se altera. Com o aumento da quantidade de SM3 injetado, a saturação de óleo 

(So) diminui mais efetivamente a medida que o percentual de óleo recuperado (%OOIP) 

aumenta.  

Avaliando a Figura 22 para os testes nos plugs 11 e 12, durante a injeção de SM3, 0,5 

Vp e 1,0 Vp injetado, respectivamente, observa-se que o volume de óleo deslocado é crescente, 

pois a fluxo fracionário (Fw) diminui, continuamente. Quando é iniciada a injeção de salmoura 

o fluxo de produção de óleo diminui aumentando o fluxo fracionário e as curvas de saturação e 

de %OOIP assumem comportamento de tendência constante. Comparando o experimento do 

plug 13 com o do plug 12, é possível afirmar que a injeção de até 2Vp de SM3 gerou uma curva 

de produção de óleo mais ascendente. Esse resultado é justificado pelo maior volume de fluido 

químico injetado. Porém, no teste injetando continuamente 3Vp de SM3 (plug 14) na etapa 

avançada, a curva de saturação (So) e de produção de óleo (%OOIP) são semelhantes ao teste 

do plug 13. 

A Figura 23 mostra, assim como para o sistema SM3, o comportamento da produção de 

óleo em função do volume poroso injetado nas etapas convencional e avançada sob o aumento 

da quantidade de SM4 injetado. Esse comportamento relaciona os fatores de recuperação de 

óleo in place (%OOIP), saturação de óleo (So) e o fluxo fracionário (Fw). 
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Figura 23 - Curva de produção de óleo relacionado ao fator de recuperação de óleo in place (%OOIP), saturação 

de óleo (So) e fluxo fracionário (Fw) em função do volume poroso injetado na avalição do número de Vp de SM4 

na EOR. 
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Analisando a produção de óleo mostrada na Figura 23, observa-se que o aumento do 

percentual de óleo deslocado (%OOIP) e redução de saturação de óleo (So) na etapa avançada 

de recuperação, por injeção de SM4, é mais acentuado se comparado com a injeção de SM3 

(Figura 22), principalmente para os testes com a maior volume de SM injetado. Esse 

comportamento é explicado pela maior concentração de C/T em SM4, pois possui maior 

capacidade de redução da tensão interfacial óleo-SM e maior viscosidade.  

Para a injeção de 0,5 e 1,0 Vp de SM4, para os plugs 15 e 16, respectivamente, a 

produção de óleo é crescente, assim como aconteceu para o sistema SM3. Quando a injeção de 

salmoura é iniciada as curvas de produção de óleo e fluido injetado tendem a ser constantes 

durante a injeção. Ainda na Figura 23 nota-se que a medida que a quantidade total de 

microemulsão injetada aumenta (plugs 15, 16, 17 e 18), o efeito sobre a redução na saturação 

de óleo (So) é mais evidente e consequentemente aumento do %OOIP. Assim, no teste realizado 

para o plug 18 (3Vp de SM) é observado o maior resultado eficiência de recuperação.   

A Figura 24 mostra os resultados de recuperação de óleo in place por injeção de 

microemulsão + salmoura (%OOIPA), após a etapa convencional, para as diferentes 

combinações de quantidade de volume poroso de sistema microemulsionado e salmoura 

injetada, de acordo com a descrição mostrada na Tabela 8, utilizando SM3 (Figura 24a) e SM4 

(Figura 24b) como fluido químico.  

 

Figura 24 - Avaliação do número de volumes porosos injetados de SM3 (a) e SM4 (b) na produção de óleo in 

place na etapa avançada de recuperação de petróleo (%OOIPA). 
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Os resultados da Figura 24 mostram a recuperação de óleo in place para os três últimos 

volumes porosos injetados, dos casos mostrados nas Figuras 22 (plugs 10, 11, 12, 13 e 14) e 23 

(plugs 10, 15, 16, 17 e 18). Avaliando os dados da Figura 24, tanto para a injeção do sistema 

SM3, quanto SM4, houve aumento contínuo no %OOIPA com o aumento de volumes porosos 

e microemulsão injetada. Analisando os testes com menor quantidade de SM injetado (0,5 Vp 

de SM3/SM4) é possível observar que mesmo injetando uma menor quantidade de SM o 

resultado de recuperação chega a ser superior (para SM4) ao resultado por injeção contínua (3 

Vp) de salmoura. Também é possível observar que a injeção de 0,5Vp e 1,0Vp de microemulsão, 

aumentou a capacidade de deslocamento de óleo realizado pela salmoura.  

Nesse caso, a injeção de salmoura após a injeção de microemulsão possui a função 

mecânica de deslocamento do fluido, porém a interação petróleo-SM diminui a tensão 

interfacial, aumentando a mobilidade do óleo retido e, fazendo com que a salmoura alcance 

resultado de deslocamento superior se comparado com o teste por injeção de salmoura somente. 

Avaliando os testes por injeção de 1 Vp de SM + 2 Vp de salmoura, observa-se que esse teste 

produziu deslocamento de óleo semelhante se injetado apenas 2 Vp de microemulsão. Porém, a 

injeção de salmoura após a fluxo de 2 Vp de microemulsão aumentou o ganho de óleo produzido 

em dois pontos percentuais para SM3 (18,3% OOIPA) e cerca de quatro pontos percentuais para 

SM4 (21,2% OOIPA).  

A Figura 25 mostra o comparativo dos estudos de quantidade de microemulsão injetado 

para os sistemas SM3 e SM4 sob o percentual de petróleo produzido na etapa avançada 

(%OOIPA) em função do volume poroso de SM injetado. 

 

 

Figura 25 - Comparativo de recuperação de óleo in place utilizando SM3 ou SM4 seguido de salmoura como 

fluidos de injeção. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

5

10

15

20

25

0,0Vp Salmoura

2,0Vp Salmoura

1,0Vp Salmoura

2,5Vp Salmoura%
 O

O
IP

A

Volume poroso de SM3/SM4 injetado (Vp)

 SM3

 SM43,0Vp Salmoura

 

 

  



Resultados e Discussão  96 

 

Tamyris Thaise Costa de Souza 

Fonte: Autor 

 

O aumento na quantidade de microemulsão injetada (SM) aumentou a quantidade de 

óleo produzido. No entanto, a capacidade de aumento significativo na produção de óleo, para 

ambos os fluidos químicos, só acontece até a injeção de 2 Vp de SM (+ 1 Vp de salmoura) com 

18,3% e 21,2% OOIPA para SM3 e SM4, respectivamente. A injeção de três volumes porosos 

de microemulsão atinge eficiência de recuperação semelhante ao resultado encontrado para o 

teste anterior, com 19,3% para SM3 e 21,5% para SM4. A semelhança dos resultados entre a 

injeção de três volumes porosos (3 Vp) e dois volumes porosos (2 Vp SM + 1Vp Salmoura) de 

microemulsão tem influência direta na questão econômica de operação. A utilização de sistema 

microemulsionado tem custo superior ao da utilização de salmoura, que é utilizada como 

complemento do volume total injetado. 

Avaliando a Figura 25, é possível observar também que até a injeção de 0,5 Vp de 

microemulsão os resultados de %OOIPA são semelhantes para ambos os sistemas, apesar da 

maior quantidade de tensoativo no sistema SM4. Esse resultado pode estar associado à pequena 

quantidade de fluido injetado para que haja diferença no efeito de capacidade de deslocamento 

entre os sistemas. No entanto, para a injeção de quantidade de microemulsão superior a 0,5Vp 

nota-se, o efeito da maior concentração de tensoativo presente no sistema SM4, com melhores 

resultados de %OOIPA. Dessa forma, se comparada a eficiência entre os sistemas, na injeção 

de SM4 ocorre um ganho de três pontos percentuais de %OOIPA em relação à injeção da mesma 

quantidade de SM3. Esse resultado está associado ao maior poder de redução de tensão 

superficial e interfacial do sistema SM4 em relação ao sistema SM3.  

Visto que a injeção contínua de microemulsão até 3 Vp não é necessário para manter a 

produção de óleo, foi realizado o estudo de injeção em bancos de fluidos químicos (SM3 e 

SM4) utilizando testes na proporção 1:2 (1 Vp de SM + 2 Vp de salmoura) e na proporção 2:1 

(2 Vp de SM + 1 Vp de salmoura).  

 

5.5.5. Avaliação da injeção em bancos de SM e salmoura na EOR. 

 

Nesse estudo foi avaliado a influência da injeção de microemulsão e salmoura em 

diferentes proporções e em pequenos volumes de forma alternada (injeção em bancos). Assim 

como nos testes anteriores, na recuperação convencional foi injetado 3Vp de salmoura (KCl – 

20000 ppm). A vazão em todas as etapas foi de 1 mL/min. Os experimentos realizados nessa 

etapa são descritos na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Descrição dos experimentos realizados para avaliação da injeção em bancos de microemulsão e 

salmoura. 

Experimento 
Proporção 

1:2 2:1 

01 1Vp SM : 2 Vp salmoura 2Vp SM : 1Vp salmoura 

02* 2x(0,5Vp SM) : 2x(1Vp salmoura) 2x(1Vp SM) : 2x(0,5Vp salmoura ) 

03* 4x(0,25Vp SM) : 4x(0,5Vp salmoura ) 4x(0,5Vp SM) : 4x(0,25Vp salmoura ) 

*Injeção alternada entre os fluidos. 

 

A Tabela 10 descreve as proporções dos fluidos de injeção na etapa avançada de 

recuperação de petróleo para as proporções de 1:2 e 2:1 de microemulsão (SM3 e SM4) e 

salmoura. Nos experimentos 2 e 3, a quantidade de fluido químico e salmoura injetada (no 

experimento 1) foram divididas em volumes menores e injetados de forma alternada. Por 

exemplo, no experimento 2 para a proporção 1:2 foram injetados 1 Vp de SM + 2 Vp de 

salmoura, porém os volumes de cada fluido foram divididos em volumes menores e injetados 

alternadamente na seguinte sequência: 0,5 Vp SM – 1 Vp salmoura – 0,5 Vp SM – 1 Vp salmoura.   

A Figura 26 ilustra o esquema de injeção realizado nessa etapa. O objetivo desse tipo 

de teste é avaliar a influência da injeção alternada de fluidos químicos no percentual de óleo 

deslocado, visto que essa metodologia é utilizada em outros métodos químicos de recuperação 

avançada.  

 

Figura 26 - Ilustração da injeção em bancos de microemulsão e salmoura. 
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A Figura 27 mostra o comportamento da produção de óleo em função do volume poroso 

de fluido injetado nas etapas convencional (salmoura) e na avançada (SM3 + salmoura). Na 
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etapa avançada é ilustrado a alternância entre os fluidos injetados (SM3 / Salmoura) e o 

comportamento do fluxo de óleo em cada experimento. A Figura 27 relaciona os fatores de 

recuperação de óleo in place (%OOIP), saturação de óleo (So) e o fluxo fracionário (Fw). 
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Figura 27 - Curvas de produção de óleo relacionando o fator de recuperação de óleo in place (%OOIP), saturação 

de óleo (So) e fluxo fracionário (Fw) com volume poroso de fluido injetado para avalição de bancos de injeção de 

SM3 e salmoura na EOR.  
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Observando os dados da Figura 27 é possível perceber que no Experimento 2 e 3 (1:2 e 

2:1) apresenta produção de óleo mais gradativa, se comparado ao Experimento 1. Quando o 

fluido é injetado em partes menores, tanto na injeção de SM3 quanto salmoura a curva de 

produção é sempre ascendente, enquanto que no Experimento 1 a partir de 4,5 Vp a curva de 

óleo recuperado (%OOIP) e saturação de óleo (So) apresenta tendência constante. Quando o 

SM é injetado continuamente, em ambas as proporções, o efeito do aumento da miscibilidade 

entre os fluidos é contínuo, assim a injeção de salmoura na sequência atua apenas deslocando 

o óleo mais móvel que está retido.  

Quando os volumes são injetados em quantidades menores e alternadas esse efeito 

também passa a ser alternado o que justifica a diferença entre a aparência das curvas. 

Comparando as proporções 1:2 e 2:1 é possível notar tendência semelhante entre os 

experimentos de cada proporção, porém na proporção 2:1 observado curva de eficiência de 

recuperação levemente superior.  

A Figura 28 mostra o comportamento da produção de óleo em função do volume poroso 

de fluido injetado nas etapas convencional (salmoura) e na avançada (SM4 + salmoura). Na 

etapa avançada é ilustrado a alternância entre os fluidos injetados (SM4 / Salmoura) e o 

comportamento do fluxo de óleo em cada experimento. A Figura 28 relaciona os fatores de 

recuperação de óleo in place (%OOIP), saturação de óleo (So) e o fluxo fracionário (Fw).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Resultados e Discussão  101 

 

Tamyris Thaise Costa de Souza 

Figura 28 - Curvas de produção de óleo relacionando o fator de recuperação de óleo in place (%OOIP), saturação 

de óleo (So) e fluxo fracionário (Fw) com volume poroso de fluido injetado para avalição de bancos de injeção de 

SM4 e salmoura na EOR.  
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Avaliando resultados das curvas mostradas na Figura 28 nota-se, semelhante à Figura 

27, que no Experimento 2 e 3 em relação ao Experimento 1 (1:2 e 2:1), apresenta produção de 

óleo mais gradativa. Quando o fluido é injetado em partes menores, tanto na injeção de SM4 

quanto salmoura a curva de produção é sempre ascendente, enquanto que no Experimento 1 a 

partir de 4,2 Vp a curva de óleo recuperado (%OOIP) e saturação de óleo (So) apresenta 

tendência constante. Esse comportamento se reflete no fluxo fracionário de fluido injetado (Ff). 

Comparando as proporções testadas, existe tendência semelhante entre os experimentos, no 

entanto na proporção 2:1 as curvas de %OOIP e So aparenta maior inclinação no início da etapa 

avançada. 

Na Figura 29 é mostrado o comparativo do percentual de óleo in place produzido na 

etapa avançada de recuperação de petróleo (%OOIPA) por injeção de bancos de microemulsão 

(SM3 e SM4) e salmoura.  

 

Figura 29 - Avaliação da eficiência de recuperação por injeção em bancos de microemulsão (SM3 e SM4) e 

salmoura para a proporção de 1:2 (a e b) e 2:1 (c e d). 
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Na Figura 29a e 29b é mostrado o resultado de produção de óleo para a injeção de SM3 

(a) e SM4 (b) na proporção 1:2. É possível observar que nos experimentos 1 e 2 o resultado de 

%OOIPA foram semelhantes independente da microemulsão utilizada, porém a injeção de 

microemulsão com maior percentual de tensoativo (SM4) obteve o resultado final ligeiramente 

superior. A diminuição no volume do banco de injeção (Experimento 3 – 1:2) gerou diminuição 

na quantidade de óleo recuperado, apesar do volume total injetado ser igual aos experimentos 

anteriores.  Quando a injeção é feita de forma alternada existe a tendência de haver sempre 

maior quantidade de salmoura dentro do meio poroso, então o percentual de tensoativo deve 

ser menor em relação à injeção contínua de microemulsão. Dessa forma, a diminuição dos 

bancos de injeção para a utilização do sistema microemulsionado prejudica o processo de 

produção de petróleo. Existe ainda a possibilidade de, no caso da injeção de pequenos bancos 

de SM, a água estar ultrapassando o banco de microemulsão devido a sua maior fluidez, dessa 

forma a eficiência final acaba sendo reduzida. 

Na Figura 29c e 29d é mostrado o resultado de produção de óleo para a injeção de SM3 

(a) e SM4 (b) na proporção 2:1. Nos Experimentos (1, 2 e 3) utilizando SM3 e SM4 a 

diminuição no resultado de %OOIPA foi contínua, porém a redução na produção de óleo no 

Experimento 3 foi menor se comparada aos experimentos na proporção 1:2. Esse resultado 

ocorre porque nesta proporção (2:1) maior quantidade de microemulsão foi injetada, dessa 

forma a ação interfacial é maior. 

Ainda avaliando a Figura 29 é possível observar que nos Experimentos 2 e 3 utilizando 

o sistema SM3 (Figura 29a e 29c), em geral, o efeito do deslocamento de óleo (%OOIPA) da 

injeção de salmoura é semelhante à injeção de microemulsão. Porém, quando a concentração 

de tensoativo na microemulsão injetada aumenta (SM4) o efeito no resultado de %OOIPA 

(Figura 29b e 29d) da injeção de microemulsão é superior a injeção de salmoura. Isso ocorre 

porque quando se injeta maior quantidade de matéria ativa a redução na tensão superficial e 

interfacial é maior, deslocando maior quantidade de óleo resultando num percentual de 

recuperação final maior, apesar da menor eficiência obtida para esse experimento.  

Nas Tabelas 11 e 12 são descritos os parâmetros de porosidade (Ø), volume poroso (Vp), 

saturação inicial de óleo (Soi), saturação residual de óleo à salmoura (Sor_s), saturação de óleo 

residual final (Sor), recuperação de óleo in place na etapa convencional (%OOIPS), avançada 

(%OOIPA), fator de recuperação da etapa avançada (%FRA) e recuperação total de petróleo 

(%OOIPT) para os testes de injeção em bancos de microemulsão e salmoura. Os plugs utilizados 

nesse estudo foram selecionados por semelhança de volume poroso com variação de seus 

valores devido à heterogeneidade natural da rocha. Os resultados de recuperação de óleo in 
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place, na etapa convencional (%OOIPS), foram diferentes em função da variação da saturação 

de óleo inicial (Soi).  

 

Tabela 11 - Resultados de porosidade (Ø), volume poroso (Vp), saturação inicial de óleo (Soi), saturação residual 

de óleo (Sor) e recuperação de óleo pelo método convencional (%OOIPS), avançado (%OOIPA) e recuperação total 

de petróleo (%OOIPT) por injeção em bancos de SM3 + salmoura nas proporções 1:2 e 2:1. 

SM3 Proporção 1:2 

Experimento Plug Ø (%) Vp (cm3) Soi Sor_s Sor %OOIPS %OOIPA %OOIPT %FRA 

1 12 48,2 22,5 0,753 0,332 0,209 55,9 16,3 72,2 37,0 

2 19 44,3 20,8 0,822 0,362 0,230 55,9 16,1 72,0 36,6 

3 20 43,0 21,2 0,606 0,268 0,180 55,8 14,5 70,3 32,9 

 Proporção 2:1 

1 13 43,0 22,7 0,610 0,282 0,171 53,7 18,3 72,0 39,5 

2 21 39,9 21,9 0,732 0,338 0,210 53,8 17,5 71,3 37,8 

3 22 44,8 21,2 0,532 0,246 0,154 53,8 17,2 71,0 37,3 

 

Avaliando os dados da Tabela 11, a redução no volume dos bancos de injeção reduz o 

percentual de óleo in place recuperado para 14,5% na proporção 1:2 e 17,2% na proporção 2:1. 

É possível observar também que mesmo com redução do volume do banco de injeção 

(experimento 2 e 3) o %OOIPA para a proporção 2:1 foi superior a todos os experimentos na 

proporção 1:2, pois a quantidade de fluido químicos injetado é duas vezes maior. 

 

Tabela 12 - Resultados de porosidade (Ø), volume poroso (Vp), saturação inicial de óleo (Soi), saturação residual 

de óleo (Sor) e recuperação de óleo pelo método convencional (%OOIPS), avançado (%OOIPA) e recuperação total 

de petróleo (%OOIPT) por injeção em bancos de SM4 + salmoura nas proporções 1:2 e 2:1. 

SM4 Proporção 1:2 

Experimento Plug Ø (%) Vp (cm3) Soi Sor_s Sor %OOIPS %OOIPA %OOIPT %FRA 

1 16 44,9 22,0 0,625 0,263 0,160 57,9 16,5 74,4 39,0 

2 23 44,8 21,2 0,830 0,341 0,202 58,8 16,9 75,7 40,9 

3 24 44,7 21,1 0,727 0,313 0,210 56,9 14,2 71,1 32,9 

 Proporção 2:1 

1 17 53,8 23,0 0,602 0,284 0,156 52,8 21,2 74,0 45,0 

2 25 52,0 20,5 0,513 0,234 0,132 54,4 19,9 74,3 43,5 

3 26 47,4 22,0 0,648 0,291 0,167 55,0 19,2 74,2 42,6 
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De acordo com os dados da Tabela 12, a redução no volume dos bancos de injeção reduz 

o percentual de óleo in place recuperado para 14,2% na proporção 1:2 e 19,2% na proporção 

2:1. Chegando a uma redução de dois pontos percentuais (experimento 3) no %OOIPA para 

ambas as proporções. Assim como para os experimentos com SM3, é possível observar que 

mesmo com a redução do volume do banco de injeção (experimento 2 e 3) o %OOIPA para a 

proporção 2:1 foi superior a todos os experimentos na proporção 1:2, devido à maior quantidade 

de fluido químico injetado. De acordo com os resultados mostrados nas Tabelas 11 e 12, o 

Experimento 1, na proporção 2:1, produziu melhor resultado de óleo por injeção da 

microemulsão SM4, com 21,2% de óleo in place recuperado na etapa avançada (%OOIPA), 

chegando a 74% de recuperação total de petróleo (%OOIPT).  

 

5.5.6. Avaliação do tempo de contato SM-óleo (sem fluxo) na EOR. 

 

Nesse tópico foi avaliado o tempo de contato entre o sistema microemulsionado SM4 e 

o óleo retido no meio poroso na etapa avançada de recuperação de petróleo. Na etapa de 

recuperação convencional foram injetados 3 Vp de salmoura (KCl 20000 ppm), mantendo a 

metodologia dos testes anteriores, para determinação da quantidade de óleo recuperado pelo 

método convencional (%OOIPS) e vazão de injeção de 1 mL/min durante todo o processo de 

recuperação de petróleo. 

Para essa avaliação, foram injetados 2 Vp de microemulsão (SM4). No entanto, ao invés 

de injetar a salmoura imediatamente após o fluido químico (testes anteriores), foram 

determinados intervalos de tempo entre a injeção de sistema microemulsionado e salmoura na 

etapa avançada. 

A Figura 30 mostra as curvas de produção de óleo relacionando o percentual de óleo in 

place produzido (%OOIP) na etapa convencional e avançada, a saturação de óleo (So) e o fluxo 

fracionário (Fw) em função do volume poroso injetado, considerando diferentes tempos de 

contato (1 h, 6 h e 24 h) SM-óleo.  
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Figura 30 - Curvas de produção de óleo relacionando o fator de recuperação de óleo in place (%OOIP), saturação 

de óleo (So) e fluxo fracionário (Fw) com volume poroso de fluido injetado para avalição do tempo de interação 

SM-óleo na EOR.  

 

 

A Figura 30 mostra que a variação do tempo de contato SM4-óleo não alterou 

significativamente nas curvas de comportamento de fluxo realizado pela salmoura, visto que as 

curvas de produção de óleo e de saturação de óleo são similares para os testes realizados 

A Tabela 13 mostra os valores de porosidade (Ø), volume poroso (Vp) para os plugs de 

calcário utilizados nessa etapa, a saturação inicial de óleo (Soi), saturaçãode óleo residual à 

salmoura (Sor), saturação de óleo residual final (Sor), percentual de óleo recuperado na etapa 

convencional (%OOIPS) e avançada (%OOIPA), fator de recuperação da etapa avnaçada 

(%FRA) e a recuperação total (%OOIPT). 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

0

20

40

60

80

100

SM4 SalmouraSalmoura

 

 So   %OOIP   Fw

Nº de volume poroso injetado (Vp)

S
o
 /
 O

O
IP

 (
%

)

Injeção contínua

Plug 17

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 F
w

0 1 2 3 4 5 6

0

20

40

60

80

100

SM4 SalmouraSalmoura

 

 So   %OOIP   Fw

Nº de volume poroso injetado (Vp)
S

o
 /
 O

O
IP

 (
%

)

Tempo de contato = 1h

Plug 27

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 F
w

0 1 2 3 4 5 6

0

20

40

60

80

100

SM4 SalmouraSalmoura

 

 So   %OOIP   Fw

Nº de volume poroso injetado (Vp)

S
o
 /
 O

O
IP

 (
%

)

Tempo de contato = 6h

Plug 28

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 F
w

0 1 2 3 4 5 6

0

20

40

60

80

100

SM4 SalmouraSalmoura

 

 So   %OOIP   Fw

Nº de volume poroso injetado (Vp)

S
o

 /
 O

O
IP

 (
%

)

Tempo de contato = 24h

Plug 29

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 F
w



Resultados e Discussão  107 

 

Tamyris Thaise Costa de Souza 

 
Tabela 13 - Resultados de porosidade (Ø), volume poroso (Vp), saturação inicial de óleo (Soi), saturação residual 

de óleo à salmoura (Sor_s), saturação de óleo residual final (Sor), recuperação de óleo in place pelo método 

convencional (%OOIPS) e avançado (%OOIPA), fator de recuperação da etapa avnaçada (%FRA) e recuperação 

total de petróleo (%OOIPT) para avaliação do tempo de contato SM4-óleo na EOR. 

Tempo (h) Plug Ø (%) Vp (cm3) Soi Sor_s Sor %OOIPS %OOIPA %OOIPT %FRA 

0 17 43,0 23,0 0,602 0,284 0,156 52,8 21,2 74,0 45,0 

1 27 44,6 23,5 0,659 0,319 0,181 51,5 21,1 72,6 43,5 

6 28 40,3 21,9 0,625 0,297 0,157 52,5 22,4 74,9 47,1 

24 29 39,8 22,7 0,607 0,292 0,153 51,9 23,0 74,9 47,7 

 

A variação de recuperação de óleo in place, na etapa convencional (%OOIPS), foram 

diferentes em função dos diferentes resultados de volume poroso e de saturação de óleo inicial 

(Soi). De acordo com a Tabela 13, a recuperação no método avançado aumentou de 21,2% 

(injeção contínua de SM4 e salmoura) a 23,0% após 24 h de contato microemulsão-óleo, sem 

escoamento, resultando um ganho de 1,8 ponto percentual. Esse resultado pode estar associado 

ao aumento da miscibilidade do fluido injetado (SM4) com o petróleo retido devido ao tempo 

de contato. Porém, o aumento no percentual de óleo produzido não foi expressivo, devido ao 

tempo de espera ter sido com o processo em repouso, diminuindo a possibilidade a efetividade 

da interação entre os fluidos.  

 

5.5.7. Avaliação da vazão de injeção na EOR. 

 

Nessa etapa foi avaliada a influência da vazão de injeção de microemulsão e salmoura 

na etapa avançada de recuperação de petróleo. A etapa de saturação (salmoura e petróleo) e 

recuperação convencional foi mantida em 1 mL/min. Porém, na etapa avançada foram testadas 

vazões de 0,25 mL/min, 0,5 mL/min, 1 mL/min e 2 mL/min.  

A Figura 31 mostra a produção de óleo relacionado ao percentual de óleo in place 

produzido (%OOIP) na etapa convencional e avançada, a saturação de óleo (So) e o fluxo 

fracionário (Fw) em função do volume poroso injetado, levando em consideração diferentes 

vazões de injeção de SM4 + salmoura. 
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Figura 31 - Curvas de produção de óleo relacionando o fator de recuperação de óleo in place (%OOIP), saturação 

de óleo (So) e fluxo fracionário (Fw) com volume poroso de SM4 injetado para avalição da vazão de injeção na 

EOR.  

 

 

Observados os resultados de produção de óleo mostrados na Figura 31 é possível notar 

que quando se inicia a etapa avançada de recuperação de petróleo (Vp > 3), para as menores 

vazões de injeção, nos plugs 30 (0,25 mL/min) e 31 (0,5 mL/min), a ascensão da produção de 

óleo (%OOIPA) é menos acentuada se comparado às curvas de produção para os plugs 17 e 32 

com vazões de 1 mL/min e 2 mL/min, respectivamente, assim como para a curva de redução 

da saturação de óleo (So) no meio poroso. Na Figura 31, nota-se também que quando se inicia 

a injeção de salmoura (Vp > 5), nos testes com menor vazão (plugs 30 e 31) o fluxo fracionário 

(Fw) aumenta mais gradativamente em relação aos testes nos plugs com maiores vazões (plugs 

17 e 32). Nesse caso, os fluxos mais lentos de salmoura injetada potencializam o deslocamento 

do óleo móvel e reduzindo a quantidade de fluido injetado produzido.  
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A Figura 32(a) mostra o comparativo dos resultados de %OOIPA em função da 

quantidade (volumes porosos) injetada de SM4 para diferentes vazões de injeção de fluido nessa 

etapa e a Figura 32(b) mostra o resultado de óleo recuperado pelo método avançado (%OOIPA) 

em função da vazão utilizada. 

 

Figura 32 – Resultado de recuperação de óleo na etapa avançada (%OOIPA) em função no volume poroso injetado 

para diferentes vazões in injeção (a) e relação da vazão de injeção no resultado de óleo produzido na etapa avançada 

(b).  

 

 

Fonte: Autor 

 

Avaliando a Figura 32(a) é possível observar que no início do processo de recuperação 

avançada (injeção de SM4) a produção de óleo é maior para maiores vazões. Após a injeção de 

cerca de 0,7Vp, a produção de óleo para as vazões de 1 mL/min e 2 mL/min são semelhantes, 

porém, a produção acumulada de óleo tende a diminuir em relação à curva formada pela injeção 

de SM4 com vazão de 0,25 e 0,5 mL/min. Depois de injetados cerca 1,25Vp de microemulsão, 

os valores de produção acumulada de óleo in place na etapa avançada são semelhantes para 

todas as vazões empregadas.  

Comparando os testes por injeção de microemulsão a 1 mL/min e 2 mL/min, durante 
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as vazões, porém na fase de injeção de salmoura com vazão de 1 mL/min o percentual de 

recuperação de óleo chega a superar ao teste utilizando a vazão de 2mL/min para Vp maior que 

2,2.  
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menores (0,25 e 0,5 mL/min), a produção de óleo continuou crescente durante a injeção de 

microemulsão, porém o ganho de produção acumulada diminuiu com o aumento do volume 

poroso de salmoura injetada. Esse resultado está relacionado à elevada tensão interfacial óleo-

água e a maior facilidade de escoamento, salmoura, por caminhos preferenciais, devido à baixa 

viscosidade.  

Analisando a Figura 32(b) é possível relacionar o percentual de óleo produzido na etapa 

avançada (%OOIPA) com a vazão de injeção. Os resultados de recuperação para vazões 

menores (0,25 e 0,5 mL/min) são semelhantes, no entanto a tendência da curva mostra que para 

vazão de injeção superior a 0,5 mL/min a produção acumulada de óleo tende a diminuir. Esse 

comportamento se deve à utilização de menores vazões de injeção que tende a fazer com que o 

fluido injetado percole melhor pelo volume poroso, aumentando o contado fluido-óleo e 

reduzindo a tendência de se criar caminhos preferenciais (fingers). Dessa forma, o maior 

contato entre microemulsão-óleo aumenta a miscibilidade do óleo retido, gerando maior 

quantidade de óleo produzido. Quando se trata da injeção de salmoura, apesar da elevada tensão 

interfacial, a redução da vazão de injeção aumenta o contato água-óleo, favorecendo o 

deslocamento mecânico do óleo retido, que deve ser mais móvel devido a interação com a 

microemulsão. 

A variação da vazão de injeção não influencia no número de volume poroso injetado, 

porém, a utilização de vazões mais baixas, apesar de aumentar o fator de recuperação, precisa 

de um tempo maior de operação. Quando é utilizado vazões de injeção mais altas reduz o 

percentual de óleo produzido ao final de 3Vp injetado. No entanto, para vazão maior que 1 

mL/min a produção de óleo é mais acentuada, ou seja, produz maior quantidade de óleo mais 

cedo, contudo o fluxo fracionário é maior. 

A Tabela 14 descreve os resultados de volume poroso (Vp) dos plugs utilizados nos 

testes de avaliação de vazão na recuperação avançada, bem como os valores de saturação inicial 

de óleo (Soi), saturação residual de óleo à salmoura (Sor_s), saturação de óleo residual final (Sor) 

e resultados de recuperações de óleo in place convencional (%OOIPS), avançada (%OOIPA), 

fator de recuperação da etapa avançada (%FRA) e recuperação total (%OOIPT). 
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Tabela 14 - Resultados de porosidade (Ø), volume poroso (Vp), saturação inicial de óleo (Soi), saturação de óleo 

residual à salmoura (Sor_s), saturação de óleo residual final (Sor), fator de recuperação da etapa avançada (%FRA) 

e recuperação de óleo in place (%OOIP) para os testes de recuperação de petróleo utilizando SM4 para as vazões 

de 0,25; 0,5; 1 e 2 mL/min. 

Vazão 

(mL/min) 
Plug Ø (%) Vp (cm3) Soi Sor_s Sor %OOIPS %OOIPA %OOIPT %FRA 

0,25 30 40,0 21,7 0,793 0,368 0,180 53,6 23,7 77,3 51,1 

0,5 31 46,2 23,2 0,597 0,280 0,136 53,1 24,1 77,2 51,3 

1,0 17 43,0 22,9 0,602 0,284 0,156 52,8 21,2 74,0 45,0 

2,0 32 43,4 23,5 0,591 0,284 0,165 51,9 20,1 72,0 41,8 

 

Assim como nas etapas anteriores, os plugs foram selecionados por semelhança de 

volume poroso. Os resultados de recuperação de óleo in place, na etapa convencional 

(%OOIPS), foram diferentes em função da variação da saturação de óleo inicial (Soi).  

Avaliando os dados da Tabela 14, comparando os resultados dos testes à 1 mL/min com 

0,5 mL/min, a vazão é reduzida pela metade (maior tempo de operação), gerando um ganho de 

produção em torno de três pontos percentuais, com 21,2% OOIPA a 1 mL/min e 24,1% OOIPA 

a 0,5 mL/min. Porém, comparando os resultados dos testes à 1 mL/min com 2 mL/min, a vazão 

é duas vezes maior (menor tempo de operação), a recuperação de óleo na etapa avançada tem 

uma queda de aproximadamente um ponto percentual com 21,2% a 1 mL/min e 20,1% a 2 

mL/min. Dessa forma, nota-se que, para os sistemas microemulsionados obtidos, a redução da 

vazão de injeção interfere positivamente na produção de óleo in place pelo método avançado 

(%OOIPA). 

 

5.5.8. Considerações finais sobre os testes de recuperação avançada de petróleo. 

 

Os testes experimentais desenvolvidos nas etapas anteriores possibilitaram determinar 

alguns parâmetros de operação no processo de recuperação avançada de petróleo utilizando 

fluidos químicos como fluido de injeção. Nesse tópico, foram levantados os parâmetros que 

favorecem o melhoramento do processo produtivo, levando em conta o percentual de óleo 

produzido.  

Nos testes de recuperação avançada para avaliação de recuperação de petróleo em 

função do tipo de sistema, a microemulsão apresentou melhor desempenho se comparado à 

salmoura e à solução de tensoativo. Com relação à concentração de tensoativo, em 

microemulsão, o aumento contínuo desta não reflete no aumento contínuo da produção de óleo. 
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Desta avaliação é possível afirmar que o sistema microemulsionado SM4 representa a 

composição mais adequada para testes de EOR, visto que para os sistemas estudados os 

resultados de %OOIPA está associado à redução da tensão superficial.  

Nos testes de avalição de números de volumes porosos de microemulsão injetada foi 

possível observar que mesmo na injeção contínua a produção de óleo tende a um resultado 

constante para volumes porosos injetados maiores de 2Vp. Nessa etapa foi observado que a 

injeção de 2Vp de SM4 + 1Vp de Salmoura produziu o melhor resultado de %OOIPA.  

Outros parâmetros estudados sob a influência na produção de óleo foi o tempo de 

contato SM-óleo (sem escoamento) e a vazão de injeção no processo de recuperação avançada. 

O aumento do tempo de contato SM-petróleo foi avaliado em até 24 h. Nesse caso, foi 

observado um aumento discreto no percentual de óleo produzido, dessa forma não é resultado 

uma resposta suficiente para a operação de produção. Porém, a variação da vazão é um 

parâmetro que produz efeito significativo sobre o resultado da recuperação. Nesse estudo, pôde-

se definir a melhor vazão como sendo para vazão de 0,5 mL/min. 

A Tabela 15 mostra os parâmetros que determinaram os melhores resultados de 

recuperação de petróleo para esse estudo, comparando com a injeção contínua de salmoura. 

 
Tabela 15 - Parâmetros que determinam melhor efeito sobre o aumento da recuperação de petróleo em relação 

injeção contínua de salmoura.  

Parâmetros Avaliação do parâmetro estudado Resposta ótima 

Tipo de sistema 

químico 

Microemulsão apresenta meio eficiência na EOR se 

comparado à solução de tensoativo 
Microemulsão 

Concentração de 

tensoativo 

O aumento contínuo na concentração de tensoativo na 

microemulsão não reflete no aumento contínuo no fator de 

recuperação de petróleo 

6% (m/m) 

Tensão superficial 

O resultado de tensão superficial para os sistemas 

microemulsionados tem relação direta com o fator de 

recuperação em relação ao óleo in place 

28,6 mN/m 

Tensão interfacial 
A diminuição da tensão interfacial representa o aumento do 

fator de recuperação  
1,2 mN/m 

Quantidade de fluido 

injetado 

A combinação de microemulsão e salmoura na recuperação 

avançada alcança resultado de fator de recuperação à injeção 

contínua de microemulsão  

2 Vp de SM + 1Vp 

de Salmoura 

Vazão de injeção 

O aumento da vazão de injeção antecipa a produção de óleo, 

porém o uso de vazões menores aumenta o fator de 

recuperação. 

0,5 mL/min 
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As respostas dos parâmetros estudados na Tabela 15 são baseados na obtenção da 

melhor resposta de óleo produzido na etapa avançada. Porém, outra avaliação a ser considerada 

está relacionada à viabilidade econômica dos sistemas estudados.  

 

 

5.6. Avaliação da viabilidade econômica da injeção de microemulsão na EOR. 

 

Nos testes de recuperação de petróleo são injetados 6Vp de fluido, onde três volumes 

porosos de salmoura foram injetados na etapa convencional para todos os testes. Dessa forma 

os resultados de análise econômica foram obtidos em relação aos três últimos volumes porosos 

injetados, trocando a injeção de salmoura pela injeção de sistema microemulsionado, 

viabilizando o comparativo econômico entre os processos, considerando testes em escala de 

bancada. Para avaliação da viabilidade econômica dos investimentos propostos foi adotado uma 

Taxa Mínima de Atratividade de 10%.  

Outro ponto considerado nesse estudo foi a oscilação do preço do barril de petróleo, 

então as análises de viabilidade econômica foram realizadas considerando diferentes cenários 

de preço de mercado do barril de petróleo. Um cenário pessimista com o preço do petróleo a 30 

USD/bbl, cenário realista com o preço do petróleo a 50 USD/bbl e 70 USD/bbl em um cenário 

otimista onde o petróleo custa 100USD/bbl. Dessa forma, a TIR foi calculada para os diferentes 

cenários de preço de petróleo e custo de matéria ativa. 

 A Figura 33 mostra a relação entre a taxa interna de retorno (TIR), obtida através fluxo 

de caixa gerado pelo óleo produzido por injeção de salmoura, e o preço do barril de petróleo. É 

possível observar um comportamento linear entre esses parâmetros, onde a TIR é negativa até 

o preço do barril de petróleo próximo a 50 USD. Nesse caso mostra uma predominância de 

fluxo de caixa negativo ao longo dos anos, ou seja, os custos com a injeção superam os lucros 

com produção de óleo. Porém, a preços maiores que 50 USD do barril de petróleo a TIR torna-

se positiva. Sendo assim, a partir desse ponto, o fluxo de caixa anual começa a ficar positivo. 

Porém, esse projeto ainda não se viabiliza até 63,5 USD/bbl de petróleo, pois a TIR é menor 

que a TMA adotada. Nesse cenário, será economicamente viável a utilização contínua de 

injeção de salmoura para o preço do barril maior que 63,5 USD. De acordo com a Figura 33, 

considerando um cenário otimista (100 USD/bbl) a TIR chegaria a 33%. 
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Figura 33 – Avaliação da TIR para a injeção de salmoura em função da oscilação do preço do barril de petróleo. 
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Fonte: Autor 

Após a avaliação da viabilidade econômica de manter a injeção contínua de salmoura 

para produção de óleo, foi estudado a influência no retorno financeiro da injeção de sistemas 

microemulsionados sob diferentes metodologias de injeção. Na sequência, serão mostrados os 

resultados de viabilidade econômica para os testes de EOR com sistemas microemulsionados. 

 

5.6.1. Avaliação da TIR sob o estudo de concentração de tensoativo na EOR.  

 

Nesse tópico foi avaliado a viabilidade de injeção de 3 Vp de diferentes composições de 

microemulsão na EOR, variando o preço da matéria ativa (C/T) de 0,2 a 6 USD/kg. A Figura 

34 mostra os resultados de taxa interna de retorno (TIR) para os sistemas SM1, SM2, SM3 e 

SM4 em função do preço da matéria ativa para diferentes cenários de preço do barril de 

petróleo, considerando uma TMA (linha vermelha) igual a 10%.  
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Figura 34 – TIR para os testes de EOR em função da concentração de tensoativo em microemulsão. 

0 1 2 3 4 5 6

-40

-20

0

20

40

60

80

100

 SM1

 SM2

 SM3

 SM4

 Salmoura

T
IR

 (
%

)

USD/kg de C/T

Petróleo - 30 USD/bbl

TMA

0 1 2 3 4 5 6

-40

-20

0

20

40

60

80

100

TMA

Petróleo - 70 USD/bbl

Petróleo - 50 USD/bbl  SM1

 SM2

 SM3

 SM4

 Salmoura

T
IR

 (
%

)

USD/kg de C/T

0 1 2 3 4 5 6

-40

-20

0

20

40

60

80

100

TMA

Petróleo - 100 USD/bbl SM1

 SM2

 SM3

 SM4

 Salmoura

T
IR

 (
%

)

USD/kg de C/T

0 1 2 3 4 5 6

-40

-20

0

20

40

60

80

100

TMA

 SM1

 SM2

 SM3

 SM4

 Salmoura

T
IR

 (
%

)

USD/kg de C/T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

De acordo com a Figura 34 é possível observar que o aumento no preço do barril de 

petróleo aumenta a viabilidade de aplicação dos sistemas microemulsionados independente do 

preço da matéria ativa. Analisando o cenário pessimista (30 USD/bbl), é possível afirmar que 

a aplicação de microemulsão seria praticamente inviável mesmo a baixas concentrações de 

tensoativo (SM1), pois a TIR só é maior que a TMA a preço muito baixo de matéria ativa. 

Nesse mesmo cenário para a aplicação de microemulsão com maior concentração de tensoativo 

(SM4) a taxa interna de retorno é sempre menor que a taxa de atratividade adotada, 

inviabilizando a utilização de microemulsão nesse cenário. 

Avaliando o cenário de preço do barril de petróleo a 50 USD/bbl, é possível observar 

que para o custo de matéria ativa superior a 1 USD/kg o fluxo de caixa do projeto é 

predominantemente negativo, pois a TIR é negativa para todos os sistemas empregados. É 

possível observar que a aplicação do sistema SM1, apesar de não ser o sistema mais eficiente 

em deslocamento de óleo, consegue alcançar a TIR positiva quando a matéria ativa é mais cara. 

Nota-se que quando C/T custa em torno de 0,5 USD/kg a TIR > TMA para o sistema SM1 e 

para os outros sistemas microemulsionados a TIR < TMA. Portanto nesse cenário só seria viável 
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a injeção contínua de 3Vp de SM1. A aplicação das microemulsões com maior quantidade de 

tensoativo só é viável (TIR > TMA) quando o custo com a matéria ativa é muito baixo (~ 0.2 

USD/kg) e ainda inferior a TIR para o SM1. 

Nos cenários de maior preço do barril de petróleo (70 USD/bbl e 100 USD/bbl), a 

relação entre TIR e USD/kg de matéria ativa mantém o mesmo comportamento. Porém, quando 

o preço do barril está mais alto, é possível alcançar melhores taxas de retorno e comprar matéria 

ativa a preços mais altos. No cenário otimista (100 USD/bbl), a utilização do sistema SM1 tem 

a TIR maior que a TMA a 1,5 USD/kg de C/T chegando a 87,4% (TIR) quando o preço de C/T 

é muito baixo. 

A linha em azul mostrada na Figura 34 corresponde a TIR para o caso de injeção de 

salmoura ao invés do sistema microemulsionado. É possível observar que nos cenários de preço 

de petróleo mais altos (70 e 100 USD/bbl) a injeção contínua de salmoura é mais viável. 

Contudo, nota-se que existem cenários de preço de matéria ativa que favorece a utilização de 

microemulsão.  

Para os estudos que se segue o resultado da TIR obtido para injeção de salmoura é 

mostrada para efeito comparativo entre o processo convencional e a injeção de microemulsão. 

 

5.6.2. Avaliação da TIR sob o estudo de números de volumes porosos na EOR. 

  

Nesse tópico foi avaliado a viabilidade econômica do aumento do número de volumes 

porosos injetados dos sistemas SM3 e SM4 na EOR em função do preço da matéria ativa (C/T). 

A Figura 35 mostra os resultados de taxa interna de retorno (TIR) para o sistema SM3 + 

salmoura (fase aquosa – FA) em função do preço da matéria ativa para diferentes cenários de 

preço do barril de petróleo, considerando uma TMA igual a 10%. 
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Figura 35 - TIR para os testes de EOR em função do preço de C/T para o aumento da quantidade de SM3 injetado 

na EOR. 
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Fonte: Autor 

 

Analisando a Figura 35 é possível observar que os resultados de TIR (%) aumentam 

gradativamente com a diminuição do preço de matéria ativa (C/T) independente da 

configuração de injeção de microemulsão (SM3). Analisando os cenários de preço do barril de 

petróleo em função do aumento do número de volumes porosos do sistema SM3, nota-se que 

para a injeção de 0,5 Vp de SM3 para qualquer preço de matéria ativa a TIR é sempre maior em 

relação aos demais testes.   

 Avaliando o cenário pessimista (30 USD/bbl) nota-se que só é viável a injeção de até 

1,0 Vp de SM3, onde TIR > TMA para preço de C/T menor que 0,3 USD/kg. Entretanto, 

aumentando o preço do barril de petróleo, outras configurações de injeção de microemulsão se 

viabilizam.  

Para o preço do petróleo de 50 USD/bbl a TIR só começa a ser superior a TMA para 

valores de C/T menor que 1 USD/kg, chegando aos melhores resultados de 44,4% e 45,9% para 

a injeção de 0,5 Vp e 1 Vp de microemulsão, respectivamente, para preço de C/T igual a 0,2 

USD/kg. Avaliando o preço do petróleo a 50 USD/bbl como cenário atual, é possível observar 
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que se a matéria ativa for significativamente barata é possível alcançar uma TIR entre 20 e 30 

%. 

Quando o preço do barril de petróleo aumenta para 70 USD a TIR começa a ser maior 

que a TMA para preços de matéria ativa menores que 1,3 USD/kg, ou seja, seria possível gastar 

30% a mais com matéria ativa se comparado ao cenário anterior (50 USD/bbl). Nesse cenário 

o melhor resultado de TIR acontece para a injeção de 0,5 Vp e 1 Vp de SM3 alcançando 68,4% 

e 68,5%, respectivamente, para baixos preços de C/T. 

No cenário otimista (100 USD/bbl), a taxa de retorno do investimento (TIR) passa a ser 

viável (TIR > TMA) para custo de C/T de até 2,5 USD/kg. Dessa forma o aumento do preço do 

barril permite uma abertura maior nas despesas com o fluido injetado. Nesse cenário o melhor 

retorno financeiro (TIR) ocorre para a injeção de 0,5Vp (98%) e 1Vp (95%) de SM3 para baixos 

preços de C/T. 

É possível afirmar que o aumento da quantidade de SM3 injetado diminuiu a taxa interna 

de retorno do investimento. Dessa forma, a metodologia mais viável é a injeção de 0,5 Vp de 

SM3 + 2,5 Vp de salmoura para qualquer cenário de preço de petróleo. 

Assim como foi feita a análise econômica para o número de volumes porosos de SM3 

injetado, também foi feito para o sistema SM4. A Figura 36 mostra os resultados de taxa interna 

de retorno (TIR) para o sistema SM4 em função do preço da matéria ativa para diferentes 

cenários de preço do barril de petróleo, considerando uma TMA igual a 10%. 
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Figura 36 - TIR para os testes de EOR em função do preço de C/T para o aumento da quantidade de SM4 injetado 

na EOR. 
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Analisando a Figura 36 é possível observar, assim como acontece para o sistema SM3, 

os resultados de TIR (%) aumentam gradativamente com a diminuição do preço de matéria 

ativa (C/T) independentemente da configuração de injeção de microemulsão (SM4). Avaliando 

os cenários de preço do barril de petróleo em função do aumento do número de volumes porosos 

do sistema SM4, observa-se que para a injeção de 0,5 Vp de SM4 para qualquer preço de matéria 

ativa, a TIR é sempre maior em relação aos demais testes.  

Avaliando esse investimento em um cenário pessimista (30 USD/bbl), nota-se que 

independente do preço de matéria ativa a taxa interna de retorno (TIR) é sempre menor que a 

taxa de atratividade (TMA). Dessa forma, seria inviável a aplicação de SM4 nesse cenário.  

Aumentando o preço do barril de petróleo para 50 USD, a TIR começa a ser superior a 

TMA para valores de C/T menor que 0,5 USD/kg, alcançando resultados mais altos para a 

injeção de 0,5 Vp (32,7%) para preço de C/T igual a 0,2 USD/kg. Quando o preço do barril de 

petróleo aumenta para 70 USD, o custo máximo de matéria ativa que torna viável o 

investimento é pouco alterado em relação ao cenário anterior. Assim, a TIR começa a ser maior 

que a TMA para preços de matéria ativa menores que 0,9 USD/kg. Nesse cenário, o melhor 
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resultado de TIR ocorre para a injeção de 0,5Vp e SM4 alcançando 87,6% para menores preços 

de C/T.  

Avaliando as Figuras 35 e 36, é possível perceber que a aplicação de microemulsões 

com maior concentração de matéria ativa é mais vantajosa se utilizado pequenas quantidades 

de volume poroso injetado. Dessa forma a melhor configuração de injeção, no que diz respeito 

a avaliação econômica, foi 0,5 Vp de microemulsão (SM3 e SM4) + 2,5 Vp de salmoura. 

Levando em consideração as análises econômicas até o momento, nota-se que a injeção 

de 3 Vp de SM1 (Figura 34) e 0,5 Vp de SM3/SM4 obtiveram melhores resultados de TIR em 

suas avaliações.  No entanto, esses sistemas foram comparados para identificação do melhor 

resultado. A Tabela 16 mostra os valores de taxa interna de retorno para os cenários de 50, 70 

e 100 USD/bbl para diferentes preços de matéria ativa (C/T) para os testes de EOR por injeção 

de 3Vp de SM1 e 0,5 Vp de SM (3 e 4) + 2,5 Vp de salmoura  
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Tabela 16 – Resultados de Taxa interna de retorno (TIR) para os cenários de preço de petróleo de 50 USD/bbl, 

70 USD/bbl e 100 USD/bbl por injeção de 3Vp de SM1; 0,5Vp de SM3; e 0,5Vp de SM4 na EOR. 

Cenário de análise 

(USB/bbl de petróleo) 
USD/kg de C/T 

TIR (%) 

SM1 SM3 SM4 

50 

2,5 -19,0 -12,4 -25,9 

2,0 -14,9 -7,60 -21,5 

1,5 -9,20 -1,00 -15,3 

1,0 -0,30 8,80 -6,00 

0,5 16,5 25,7 11,3 

0,3 28,9 36,9 23,8 

0,2 37,9 44,4 32,7 

70 

2,5 -11,6 -2,90 -17,8 

2,0 -6,70 3,00 -12,5 

1,5 0,30 11,1 -5,00 

1,0 11,3 23,2 6,50 

0,5 32,3 44,5 28,0 

0,3 47,8 58,9 44,0 

0,2 59,1 68,5 55,5 

100 

2,5 -2,00 9,50 -7,40 

2,0 4,10 16,8 -0,80 

1,5 12,9 27,0 8,40 

1,0 26,8 42,6 23,0 

0,5 53,4 70,4 51,0 

0,3 73,1 89,5 72,1 

0,2 87,4 98,0 87,6 

 

 

Analisando a Tabela 16 é possível observar que a taxa interna de retorno (TIR) aumenta 

com a diminuição do preço de C/T. Também é observado que a viabilidade dos investimentos 

é aumentada com a melhoria do cenário do preço do barril de petróleo, pois a taxa interna de 

retorno é menos negativa para custo mais alto de matéria ativa.  

Comparando os valores de TIR, nota-se que a injeção de 0,5 Vp de SM3 resulta em 

maior taxa de retorno em relação à injeção de 3 Vp de SM1. Entretanto, os resultados de TIR 

para a injeção de 0,5Vp de SM4 foi inferior aos outros dois testes. Dessa forma é possível 



Resultados e Discussão  122 

 

Tamyris Thaise Costa de Souza 

afirmar que a injeção de pequenas quantidades de microemulsão até 4% de tensoativo (SM3) é 

mais viável economicamente que a injeção contínua de microemulsão com baixa concentração 

de tensoativo (SM1 – 1% tensoativo). 

 

5.6.3. Avaliação do preço do petróleo na TIR.   

 

Nesse tópico foi avaliado a Taxa Interna de Retorno (TIR), para a injeção de 0,5 Vp de 

SM3 + 2,5 Vp de salmoura, em relação à variação do custo de C/T e a oscilação do barril de 

petróleo. 

Inicialmente, foi adotado o cenário atual do preço do barril de petróleo – 50,0 USD/bbl 

(INVESTING, 2017) – e um cenário otimista – 100 USD/bbl,  para avaliação do custo com 

matéria ativa no investimento escolhido. A Figura 37 mostra a influência do preço do barril 

comparando o cenário atual com o cenário otimista, em função do preço de C/T para a injeção 

de 0,5 Vp de SM3.  

 

Figura 37 – Taxa interna de retorno (TIR) em função do preço de C/T para o cenário atual (50 USD/bbl) e otimista 

(100 USD/bbl) do preço do barril de petróleo. 
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Fonte: Autor 

 

 

 

 



Resultados e Discussão  123 

 

Tamyris Thaise Costa de Souza 

Analisando a Figura 37, como era esperado, o cenário otimista gera valores de TIR mais 

satisfatórios em relação ao cenário do preço de petróleo atual. Quando o preço do barril custa 

50 USD, nota-se que para o preço de C/T > 1,5 USD/kg a taxa de retorno é sempre negativa, 

assim para C/T < 1,5 USD/kg a TIR começa a ficar positiva, porém o investimento só se torna 

viável, nesse cenário, quando o custo com a matéria ativa (C/T) é no máximo de 0,95 USD/kg 

(TIR = TMA). Dessa forma, para C/T < 3,5 USD/kg, a TIR começa a ser positiva e a viabilidade 

do investimento é possível para custo de matéria ativa menor que 2,45 USD/kg (TIR = TMA). 

Tomando como base os preços de matéria ativa para ambos, os cenários que tornam o 

investimento viável foram analisados a taxa interna de retorno em função do preço do barril de 

petróleo levando em consideração uma cotação mais baixa (0,95 USD/kg), uma cotação mais 

alta (2,45 USD/kg) e uma cotação intermediária (1,7 USD/kg) do preço de C/T. A Figura 38 

mostra a influência do peço do barril de petróleo na TIR para diferente custo de matéria ativa 

na injeção de 0,5Vp de SM3 + 2,5Vp de salmoura. 

 

Figura 38 - Taxa interna de retorno (TIR) em função do preço de do barril de petróleo (USD/bbl) para diferentes 

cotações de C/T na injeção de 0,5Vp SM3 + 2,5Vp Salmoura. 
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Fonte: Autor 

 

 

A Figura 38 mostra que o aumento do preço do petróleo influência linearmente no 

aumento da taxa interna de retorno do investimento em estudo. Quando a cotação da matéria 

ativa é mais alta (2,46 USD/kg), a TIR só tem resultado positivo quando o preço do petróleo é 

maior que 75 USD/bbl. Porém, a viabilidade do projeto só ocorre para um cenário muito 
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otimista, ou seja, o preço do petróleo deve ser maior que 100 USD/bbl. Por outro lado, quando 

a cotação de C/T é mais baixa (0,95 USD/kg), a TIR só é negativa para preço de barril de 

petróleo menor que 40 USD e a viabilidade do investimento só se concretiza para a cotação de 

petróleo a partir de 50 USD/bbl.  

É possível observar ainda, na Figura 38, que quando C/T tem valor em torno de 1,30 

USD/kg representa uma equivalência da TIR para a utilização da salmoura como fluido de 

injeção. 

Avaliando uma cotação de matéria ativa intermediária (1,7 USD/bbl), a taxa de retorno 

do investimento empregado só é maior que a taxa de atratividade para preço do petróleo maior 

que 75 USD/bbl, preço do qual viabilizaria o investimento nesse cenário. A Tabela 17 relaciona 

o preço do petróleo com a máxima cotação de matéria ativa (C/T) permitida para que seja viável 

(TIR > TMA) a injeção de 0,5Vp de SM3 + 2,5Vp de salmoura na etapa avançada de 

recuperação de petróleo. 

 

Tabela 17 – Preço do barril de petróleo (USD/bbl) e máxima cotação admitida de C/T para viabilizar o processo 

de produção proposto. 

Preço do petróleo 

(USD/bbl) 

Cotação máxima de C/T 

(USD/kg) 

30 0,35  

40 0,65 

50 0,95 

60 1,25 

70 1,55 

80 1,85 

90 2,16 

100 2,46 

 

 

Analisando a Tabela 17 nota-se que em cenários mais atrativos de preço do petróleo 

facilita a utilização da metodologia proposta para injeção de sistemas microemulsionados 

(0,5Vp SM3 + 2,5Vp salmoura).  

Outra avaliação a ser considerada é a diferença entre o processo mais viável baseado no 

fator de recuperação de petróleo e tomando como base a taxa interna de retorno do processo. A 

Tabela 18 mostra os resultados de recuperação de óleo in place pelo método avançado 
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(%OOIPA) e TIR (%) para as metodologias ótimas baseadas na eficiência de recuperação (2 Vp 

SM4 + 1 Vp salmoura) e baseada na avaliação econômica (0,5 Vp SM3 + 2,5 Vp salmoura). 

 

Tabela 18 – Comparativo de viabilidade de processo de recuperação baseado no fator de recuperação (%OOIPA) 

e na viabilidade econômica (TIR). 

Metodologias ótimas %Tensoativo % OOIPA 
% TIR (0,95 USD/kg de C/T) 

50 USD/bbl 70 USD/bbl 100 USD/bbl 

2Vp SM4 + 1 Vp Salmoura 6,0 21,2 - 16,7 -10,0 -0,9 

0,5 Vp SM3 + 2,5Vp 

Salmoura 
4,0 10,9 2,8 15,7 33,0 

 

Observado a Tabela 18, se tomarmos como referência o resultado do fator de recuperação 

de petróleo, o mais apropriado seria a injeção de 2,0 Vp de SM4 seguido da injeção de 1,0 Vp 

de salmoura. Porém, a avaliação econômica mostra que, em diferentes cenários de preço do 

barril de petróleo e utilizando o custo de matéria ativa a 0,95 USD/kg, o melhor processo de 

injeção na recuperação avançada seria a injeção de 0,5 Vp de SM3 seguido da injeção de 2,5 Vp 

de salmoura. 
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6. CONCLUSÕES 

  

Esse trabalho teve como objetivo estudar as características de sistemas 

microemulsionados e suas aplicações em recuperação avançada de petróleo sob influência da 

concentração de tensoativo, da quantidade de microemulsão injetada, da injeção em bancos de 

microemulsão e salmoura e a vazão de injeção de fluidos.  

Os resultados obtidos permitem as seguintes conclusões: 

 

- O aumento da concentração de tensoativo, em solução, reduz a tensão superficial até 47 mN/m 

para um valor de concentração micelar crítica de 0,5% (m/m); 

- O diagrama pseudoternário obtido para os componentes: Ultramina NP200 (T -tensoativo), n-

butanol (C - cotensoativo), querosene (fase óleo) e água de abastecimento local (fase aquosa) 

apresentaram as regiões e Winsor I e Winsor IV formando uma pequena região de 

microemulsão na região rica em água; 

- A diluição do ponto de microemulsão inicial (50% - C/T, 48% água e 2% querosene) com 

água resultou em valores de tensão superficial menor (25 mN/m) se comparado à solução de 

tensoativo; 

- No processo de diluição foram escolhidas composições de microemulsão com poder de 

redução de tensão superficial, chegando à um valor mínimo de razão C/T igual a 2%; 

- Para as análises de diâmetro de partícula o tamanho do agregado aumenta quando a 

concentração de tensoativo cresce. O aumento no percentual de matéria ativa também influencia 

no tamanho do agregado micelar, ou seja, o aumento da quantidade de tensoativo no meio 

produz uma maior polidispersão; 

- A redução nos resultados de tensão superficial e interfacial foram contínuas à medida que a 

concentração de tensoativo aumenta; 

- Nas análises de viscosidade das microemulsões foi observado que tanto as microemulsões 

quanto o petróleo têm comportamento reológico semelhante a um fluido Newtoniano. O 

aumento da concentração de tensoativo aumenta a viscosidade dos sistemas 

microemulsionados, porém esse efeito só é significativo para concentrações mais elevadas; 

 

- O aumento na concentração de tensoativo, em microemulsão, aumentou continuamente o 

percentual de óleo recuperado. Porém, o ganho de produção de petróleo é menor para injeção 
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de microemulsões com percentual de tensoativo acima de 6%. Dessa forma, caracteriza-se um 

limite na quantidade de tensoativo utilizado na composição desse sistema; 

- Avaliando a influência da redução da tensão superficial com o resultado de recuperação de 

óleo in place (%OOIPA), é possível concluir que a redução na tensão superficial aumenta o 

percentual de óleo produzido. Porém, existe um limite na redução do valor de tensão superficial 

que reflete no maior alcance da produção de óleo pelo método avançado de recuperação de 

óleo; 

- Avaliando a influência da redução da tensão interfacial com o resultado de recuperação de 

óleo in place (%OOIPA) é possível concluir que à medida que a tensão interfacial diminui a 

recuperação de óleo aumenta. No entanto, a produção de óleo só é crescente até um valor limite 

de tensão interfacial. Apesar do aumento de matéria ativa continuar reduzindo os valores de 

tensão interfacial; 

- Na fase de avaliação da quantidade de microemulsão injetada na etapa avançada de 

recuperação foi possível concluir que a injeção contínua (3Vp) de microemulsão não é 

justificada, visto que a combinação de injeção de menores quantidades de volumes porosos de 

microemulsão seguindo de injeção de salmoura produz resultados de recuperação semelhantes; 

- Nos testes de recuperação avançada de petróleo, a diminuição no volume do banco de injeção 

para diferentes proporções de microemulsão a salmoura gerou diminuição na quantidade de 

óleo in place recuperado, apesar do volume total injetado ser constante; 

- Para os testes de vazão de injeção de fluido na etapa avançada de recuperação de petróleo, é 

possível concluir que a redução na vazão de injeção do fluido deslocante tende a fazer com que 

o fluido injetado escoe de forma mais uniforme pelo volume poroso, aumentando o contato com 

o óleo retido e evitando a formação de caminhos preferenciais. O óleo retido tem sua mobilidade 

melhorada e esse resultado reflete também na melhoria do percentual de produção de petróleo; 

- Na análise econômica sob a influência da concentração de tensoativo em SM nota-se que para 

injetar microemulsões continuamente (3Vp) é mais viável utilizar sistemas com menor 

percentual de matéria ativa; 

- Na avaliação econômica dos testes de número de volumes porosos de SM injetado, conclui-

se que a utilização de pequenos volumes de microemulsão, com maior concentração de 

tensoativo, na recuperação avançada pode resultar em um projeto mais viável; 

- O preço do barril de petróleo, também é um indicador da viabilidade do uso de SM na EOR. 

Em cenários de preços de petróleo muito baixos, a viabilidade dessa metodologia seria possível 

para baixas cotações de tensoativo. Porém, no cenário de preços de petróleo mais otimistas 
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facilita a utilização de injeção de sistemas microemulsionados por viabilizar maiores preços de 

matéria ativa no projeto. 

O desenvolvimento desse trabalho levou em consideração parâmetros de operação para 

a injeção de sistemas microemulsionados na recuperação avançada de petróleo. É possível 

concluir que a utilização de microemulsão favorece efetivamente a produção de óleo em 

qualquer concentração de tensoativo ou quantidade injetada, sendo esse comportamento 

justificado principalmente pela ação interfacial. No entanto, a viabilidade de aplicação desses 

tipos de sistemas está associada ao custo com o tensoativo e com a oscilação do preço do barril 

de petróleo. 
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