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RESUMO

Como consequência da composição do petróleo e condições as quais está submetido
dentro do reservatório durante o fluxo, alguns componentes mais pesados podem vir a
segregar-se e acabam por precipitar nos poros da rocha causando redução da permeabilidade,
restringindo a produção ou injeção de fluidos. A essa redução de permeabilidade natural na
região próxima ao poço dá-se o nome de dano por deposição orgânica ou dano orgânico à
formação. A redução da permeabilidade reduz a produtividade nos poços e consequentemente
impacta diretamente as receitas das empresas. O destaque neste trabalho é dado à utilização
de sistemas microemulsionados, conhecidos pela sua alta capacidade de solubilização, no
tratamento de dano orgânico à formação, em particular ao causado pela precipitação dos
asfaltenos. Este trabalho foi dividido em duas etapas principais, são elas: Caracterização dos
fluidos utilizados e avaliação das suas eficiências em ensaios de injeção em meio poroso.
Como fluidos precursores de dano foram utilizadas misturas Petróleo Fazenda Belém/nheptano (FZBHEP). Para formulação dos sistemas de tratamento foram utilizados os
tensoativos ALKONAT L90 e ULTRANEX NP 100, o n-butanol como cotensoativo e o
querosene como fase oleosa. Os resultados de caracterização mostraram que o petróleo
Fazenda Belém é um óleo pesado, viscoso e com teor significativo de asfaltenos e confirmam
a composição predominantemente de sílica do arenito Botucatu utilizado para os
experimentos. Os resultados dos testes de fluxo em meio poroso mostraram que a mistura
FZBHEP foi capaz de causar dano de 15%, em média, e os sistemas microemulsionados
utilizados chegaram a obter 85% de eficiência na remoção de dano, semelhante à eficiência do
xileno, mostrando assim ser uma alternativa ao uso de solventes aromáticos, com a vantagem
de ser mais aceitável operacionalmente e ambientalmente.
Palavras-Chave: dano à formação, restauração, deposição orgânica, arenito Botucatu,
microemulsões.

Microemulsified Systems in Organic Damage removal in arenitic porous medium

ABSTRACT
As a consequence of oil composition and conditions which are subjected during flow
into reservoir, heavier components may segregate and eventually precipitate in reservoir`s
pores causing a permeability reduction, restricting the production or injection of fluids. This
reduction of natural permeability in the region near wellbore is known as formation damage
by organic deposition or organic damage. Near wellbore permeability reduction reduces the
well production performance impacting in companies’ revenue. The emphasis in this work is
the use of microemulsion systems, known for their high solubilization capacity, in the
treatment of organic deposition formation damage, in special caused by asphaltenes
precipitation. This work was divided in two main stages, being: Characterization of the fluids
used and efficiency evaluation in injection tests in porous medium. As damaging precursors
were used Fazenda Belém oil/n-heptane (FZBHEP) mixtures. To formulate the treatment
systems were used, the ALKONAT L90 and ULTRANEX NP 100 surfactants, n-butanol as
cosurfactant and kerosene as oil phase. The characterization results showed that the Fazenda
Belém oil is a heavy, viscous and significant asphaltenes content oil. Silica is the main
constituent of Botucatu sandstone used during the experiments. The results of the injection
tests showed that the FZBHEP blend was able to cause an average of 15% of damage and the
microemulsion systems used got 85% efficiency in damage the removal, similar to the xylene
efficiency, thus showing be an alternative to aromatic solvents using, with the advantage of
being more operationally and environmentally acceptable.
Keywords: formation damage, organic deposition, Botucatu sandstone, microemulsions.
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1 Introdução Geral
O petróleo é a principal fonte de energia e uma das maiores fontes de matéria prima da
indústria mundial. O aumento da demanda por hidrocarbonetos está relacionado à dificuldade,
cada vez maior, em encontrar petróleos de boa qualidade (alto oAPI), obrigando à melhoria
continua de tecnologias para contornar os problemas advindos de petróleos pesados.
Durante os processos de perfuração, completação, injeção de fluidos, estimulação e
produção, a alteração das condições de temperatura e pressão e os diversos fluidos com
componentes estranhos ao reservatório que entram em contato com a formação podem vir a
provocar a redução da permeabilidade da formação, principalmente em regiões próximas ao
poço. Esta redução de permeabilidade é conhecida por dano. Existem vários tipos de danos,
tais como: dano por alteração da molhabilidade da rocha, dano por bloqueio por água, dano
por depósitos minerais, dano por depósitos orgânicos, dano por silte e argilas, dano por
depósitos bacterianos, dano por polímeros, dano por esmagamento, dano por bloqueio por
gás, entre outros. A redução da permeabilidade próxima à região do poço, implica na redução
da produção de óleo e gás assim como a injeção de fluidos para recuperação suplementar,
impactando na viabilidade dos projetos, por vezes tornando-os inviáveis. Os danos à formação
não são necessariamente reversíveis (PORTER, 1989). A grande variedade de situações em
que pode ocorrer e a complexidade dos fenômenos necessitam de conhecimento
interdisciplinar e perícia no entendimento e proposição de soluções (CIVAN, 2016).
O dano orgânico é um dos tipos de dano de mais difícil solução. Ele é provocado pelas
precipitações de compostos naturais do petróleo, tais como parafina, resinas e, principalmente,
asfaltenos. Essa precipitação é devida a perturbação do equilíbrio das espécies químicas
provocado pela alteração da temperatura, pressão e composição no reservatório durante a
produção ou injeção de fluidos. O mecanismo envolvido na redução da permeabilidade
geralmente é o bloqueio mecânico, entretanto os asfaltenos, moléculas orgânicas polares, são
capazes de se adsorver na superfície da rocha alterando a sua molhabilidade para molhável ao
óleo o que também restringe a permeabilidade (CIVAN, 2016).
São muitos os métodos de remediação propostos ao longo dos anos para o dano
orgânico que vêm sendo aprimorados com o avanço do conhecimento do comportamento das
espécies químicas pesadas no petróleo e estes são divididos em quatro grupos: químicos,
mecânicos, térmicos e tratamentos adicionais. Atualmente, os tratamentos químicos são
considerados os mais efetivos, porém de uso mais controverso, devido a serem baseados em
solventes a base de aromáticos, como tolueno e xileno, os quais são inflamáveis e conhecidos
Cláudio Regis dos Santos Lucas, Julho/2018
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pela sua carcinogenicidade. Outro fato inerente ao uso do método químico atual é a
necessidade periódica de repetir o tratamento no poço para manter a produção em nível
comercial.
O objetivo principal deste trabalho é propor o uso de sistemas microemulsionados no
tratamento de dano orgânico, devido a sua alta capacidade de solubilização e menor
toxicidade que os solventes orgânicos usados atualmente, através do estudo da variação de
permeabilidade em meio poroso de arenito Botucatu no equipamento de fluxo desenvolvido
para esse fim.
Esta dissertação é constituída de seis capítulos, dentre os quais, o Capítulo 1 faz uma
introdução geral; o Capítulo 2 abrange os aspectos teóricos compreendendo tópicos relativos a
composição do petróleo, propriedades e tipos de rochas reservatório, dano à formação,
tensoativos e sistemas microemulsionados; o Capítulo 3 descreve os estudos encontrados na
literatura que envolvem o tratamento ao dano orgânico; o Capítulo 4 descreve a metodologia
experimental utilizada neste trabalho; no Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos e
sua discussão; no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões, seguidas das referências
consultadas para fundamentação deste trabalho e a fim de dar suporte a discussão dos
resultados.
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2 Aspectos teóricos
Neste capítulo, são apresentados os principais aspectos teóricos envolvidos este
trabalho. Inicia-se pela conceituação do petróleo e suas características mais significantes
quanto à composição. A seguir aborda-se o conceito rocha reservatório, ambiente onde ocorre
o dano à formação. Em sequência, a concepção de dano à formação, com especial destaque ao
dano orgânico, que é detalhado e suas possibilidades de tratamentos retratados. Finalmente,
apresenta-se uma revisão dos conceitos mais relevantes envolvendo os tensoativos e
microemulsões.

2.1 O petróleo
O petróleo (Figura 1) é uma mistura de diversos constituintes, na grande maioria
hidrocarbonetos com diferentes formas de organização estrutural, e secundariamente por
derivados orgânicos que contêm heteroátomos (S, O, N e metais), tradicionalmente chamados
de contaminantes. O termo petróleo engloba as formas: gasosa, liquida e sólida, além de
apresentar coloração que varia do preto ao castanho (CARDOSO, 2008).

Figura 1: Petróleo do campo Fazenda Belém (Petrobrás S/A)

Fonte: O autor

O petróleo é produzido comercialmente desde 1859 com a perfuração do poço do
“Coronel Drake” nos EUA. Hoje, é a principal fonte de energia e a matéria prima para uma
infinidade de produtos no mundo, desde tintas a alimentos (THOMAS et al, 2001).
Cláudio Regis dos Santos Lucas, Julho/2018
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A expectativa demanda por petróleo deve atingir 99,3 milhões de barris por dia para o
ano de 2018 e continua a crescer apesar do aumento das fontes de energias renováveis no
mercado (BRITISH PETROLEUM, 2017).
Os petróleos podem ser classificados de diversas formas, entre elas, com respeito aos
tipos específicos de hidrocarbonetos na sua composição segundo Szklo (2012):


Parafínicos: Quando há predominância de hidrocarbonetos parafínicos, tornando
possível uma maior parcela de produção de gasolina natural durante o refino,
querosene e diesel, assim como óleos lubrificantes;



Naftênicos: Quando há predominância de hidrocarbonetos naftênicos e aromáticos,
que permite a separação de correntes para indústrias petroquímicas, para a produção,
principalmente, de polímeros;



Asfálticos: São petróleos que contêm uma quantidade relativamente grande de
compostos polinucleados aromáticos e teor expressivo de asfaltenos.
Um importante indicador da qualidade do petróleo é o oAPI que é um padrão criado

pela American Petroleum Institute definido pela Equação (1):

°API = 141,5 −

131,5
SG

(1)

Onde: oAPI = grau API e SG é a densidade específica do óleo relativa a água, ambos a 60oF e
14,7 psi.

Com base no valor obtido pela Equação (1) o petróleo pode ser classificado como leve
se oAPI > 31,1; médio se 23,3<oAPI<33,1; pesado se 10<oAPI<23,3; e extrapesado se oAPI <
10. De acordo com Fahim, Alsahhaf e Elkilani (2010) existe uma relação direta entre o oAPI e
a sua classificação, de forma que petróleos pesados e extrapesado tendem a apresentarem
maior teor asfaltênico.

2.2 A rocha reservatório
O petróleo, após ser gerado e haver migrado, é acumulado nos espaços vazios de uma
rocha porosa chamada de reservatório (Figura 2), formada ao longo de milhões de anos em
processo definido como diagênese. De fato nem sempre o petróleo é acumulado em rochas
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sedimentares. O petróleo pode se acumular ocasionalmente em fraturas em rochas ígneas
(THOMAS et al., 2001).

Figura 2: Representação de um reservatório de petróleo genérico

Fonte: O autor

2.2.1 Tipos de rochas-reservatórios

A maioria dos depósitos comerciais de petróleo ocorre em reservatórios formados por
rochas sedimentares, clásticas e não-clásticas, principalmente arenitos e calcários (ROSA;
CARVALHO; XAVIER, 2006).

2.2.1.1 Rochas Areníticas

Os arenitos (Figura 3) são cerca de 60% das rochas-reservatório encontradas no
oriente médio, onde é mais comum, e esse número aumenta para outras partes do mundo
(BJØRLYKKE; JAHREN, 2010). É uma rocha clástica formada por partículas de areia
unidas por uma matriz, geralmente de origem argilosa ou calcaria (ROSA; CARVALHO;
XAVIER, 2006).
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Figura 3: Exemplar de arenito Botucatu

Fonte: O autor

2.2.1.2 Rochas Carbonáticas

As rochas carbonáticas são os calcários (Figura 4), as dolomitas e àquelas
intermediárias entre as duas: calcários magnesianos, calcários dolomíticos e dolomitos
calcíticos, em função do teor de magnésio que pode variar de 0 a 21,7% (Pettijohn, 1975).

Figura 4: Exemplar de calcário

Fonte: O autor

2.2.2 Porosidade e Permeabilidade

A porosidade e permeabilidade são talvez as mais importantes propriedades das rochas
na engenharia de reservatórios, enquanto a primeira define a capacidade de armazenamento de
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fluidos, a segunda se refere à capacidade de escoamento (ROSA; CARVALHO; XAVIER,
2006).
A permeabilidade e a porosidade não são propriedades constantes ao longo do
reservatório, pois dependem fortemente das características dos materiais que originaram o
reservatório, processo de deposição e diagênese/processo de dissolução (BAKER HUGHES
INTEQ, 1999).

2.2.1.1 Porosidade

Segundo Farias (2007) a porosidade é a propriedade da rocha reservatório definida
como a razão entre o volume dos espaços vazios e o volume total da rocha, conforme descrito
pela Equação (2) e representado, na Figura 5.

∅=

Vv
Vt

(2)

Onde: ∅= porosidade; Vv = Volume vazio na rocha; e Vt = Volume total da
rocha.

Figura 5: Representação de uma seção transversal de uma rocha reservatório genérica

Fonte: O autor
O volume de espaços vazios é normalmente denominado de volume poroso “Vp”. A
porosidade pode ser subdividida ainda em porosidade absoluta e efetiva (FARIAS, 2007).

2.2.1.1.1 Porosidade Absoluta

A porosidade absoluta “∅𝑎 ” da rocha é a relação do volume total de espaços vazios,
conectados ou não, e o volume total da rocha (Equação (3)) (OLIVEIRA, 2007).
Cláudio Regis dos Santos Lucas, Julho/2018
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Representando os volumes de poros interconectados e os não conectados, ilustrado na Figura
6.

∅a =

Vc + Vnc
Vt

(3)

Onde: ∅a = porosidade absoluta; Vc = Volume dos poros conectados; Vnc = Volume dos poros
não conectados; e ; Vt = Volume total da rocha.

Figura 6: Representação de uma seção transversal de uma rocha reservatório típica com
destaque para os poros conectados e não conectados

Fonte: O autor

Geralmente, a determinação da porosidade absoluta é realizada através de perfilagem
(KHAN e ISLAM, 2007), embora a sua avaliação possa ser realizada através da medida física
de plugues de rocha retirados do poço durante operações de testemunhagem (AHMED, 2006).

2.2.1.1.2 Porosidade Efetiva

Embora a porosidade absoluta seja importante para a caracterização da rocha
reservatório, na indústria do petróleo, a porosidade efetiva é a de fato utilizada por considerar
somente o volume constituído pelos poros interconectados, os quais contêm o fluido que pode
ser drenado e comercializado (FARIAS, 2007). Representando os volumes de poros
interconectados por “𝑉𝑐 ”, tem-se a Equação (4)
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∅e =

Vc
Vt

(4)

Onde: ∅e = porosidade efetiva; Vc = Volume dos poros conectados; e Vt = Volume total da
rocha.
2.2.1.1.3 Porosidade em Arenitos e Carbonatos

A porosidade dos arenitos, na maioria das vezes, advém dos espaços entre os grãos
que é fortemente influenciada pelo formato e tamanho deles. A porosidade dos arenitos é na
maioria das vezes primária, ou seja, gerada no processo de deposição. Tipicamente a
porosidade desse tipo de reservatório varia de 10 a 20% (ROSA; CARVALHO; XAVIER,
2006).
Diferentemente dos arenitos a porosidade tende a ser localizada, tanto verticalmente
como horizontalmente na extensão do reservatório, mas por outro lado os poros geralmente
são maiores conferindo à rocha maior permeabilidade se os poros estiverem conectados. Nas
rochas carbonáticas a porosidade, ao contrário dos arenitos, é quase sempre secundária, e é
devida ao processo de dissolução e fraturamento (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). A
porosidade dos carbonatos é geralmente baixa com relação ao todo em decorrência da
heterogeneidade e há dificuldades no estabeleceimento de um valor médio (FARIAS, 2007).

2.2.1.2 Permeabilidade

Permeabilidade é a propriedade da rocha que expressa a facilidade ao escoamento de
fluidos por ela atravessados (AHMED, 2006). A permeabilidade foi inicialmente estudada e
definida pelo engenheiro francês Henry Darcy, em 1856, através de seus experimentos
clássicos com o fluxo de água em colunas com areia do qual originou a lei de Darcy de
escoamento (LISBOA, 2000). Matematicamente a permeabilidade é designada pela letra “𝑘”
com unidade “D”, chama-se “Darcy” e depende das características do meio da viscosidade do
fluido. Assumindo-se o fluxo como estacionário, unidirecional, linear, isotérmico e
incompressível, pode-se representar a equação da lei de Darcy para o escoamento, como na
Equação (5).
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k=−

q∙μ∙L
At ∙ ∆p

(5)

Onde: k = permeabilidade de Darcy; μ = viscosidade do fluido; q = é a vazão; L =
comprimento da seção; At = área transversal submetida ao fluxo; e Δp = diferencial de
pressão aplicado entre os dois pontos.
1 D (Darcy) é definido como a permeabilidade que permite o fluxo de 1 cm3/s de um
fluido com viscosidade 1 cP, sob um gradiente de 1 atm/cm agindo em uma seção
perpendicular ao fluxo de 1 cm2.

2.3 Dano à formação (BENNION; THOMAS; MA, 2000, BROADDUS, 1988)
Segundo Civan (2016), o dano à formação é um termo genérico que se refere a
redução da permeabilidade original de uma rocha portadora de hidrocarbonetos devido a
vários mecanismos indesejáveis, advindos das etapas de perfuração, completação, injeção,
estimulação ou produção. O dano à formação pode causar significante decréscimo de
produtividade e anualmente são perdidos bilhões de dólares em receitas (COREX, 2011).
Os mecanismos fundamentais pelo qual o dano ocorre podem ser: físico-químico;
químico; hidrodinâmico; térmico; mecânico; e biológico (CIVAN, 2016).
Os tipos de danos são agrupados conforme a classificação proposta por Broaddus
(1988), Bennion, Thomase e Ma (2000), a qual divide em: dano por formação de emulsões;
dano por alteração da molhabilidade; dano por bloqueio por água; dano por depósitos
minerais dano por depósitos orgânicos; dano por siltes e argilas; dano por depósitos
bacterianos; dano por polímeros; dano por esmagamento e dano por bloqueio por gás. Esta
classificação é mais bem detalhada a seguir.

2.3.1 Dano por formação de emulsões

Dano formado por emulsões, na rocha reservatório, é devido à invasão de fluido de
perfuração ou completação base óleo, na formação e que acaba entrando em contato com
soluções aquosas originária do reservatório, ou através do contato de fluidos de perfuração ou
completação base água com o petróleo da formação. As emulsões são normalmente
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estabilizadas pela presença de tensoativos, sejam eles aditivos dos fluidos utilizados na
operação ou por espécies químicas de ocorrência natural no petróleo, como os asfaltenos.
Como forma de recuperar a permeabilidade a padrões aceitáveis são utilizados
geralmente solventes associados com desemulsificantes.

2.3.2 Dano por alteração da molhabilidade

O dano por alteração da molhabilidade se dá quando há a inversão da molhabilidade
das rochas do reservatório, tornando as rochas sedimentares, que são geralmente molháveis à
água, em parcial ou totalmente molháveis a óleo, devido a adsorção de compostos com
propriedades tensoativas como os asfaltenos e o resultado desse processo é a redução da
permeabilidade frente aos fluidos de interesse comercial do reservatório.
A injeção de solventes mútuos para remover a fase óleo, seguida da injeção de
tensoativos adequados, é a técnica geralmente utilizada para reverter a molhabilidade da rocha
no reservatório.

2.3.3 Dano por bloqueio por água

O aumento da saturação de água nas proximidades do poço é o causador desse tipo de
dano. A principal característica da presença desse tipo de dano é o aumento substancial na
quantidade de água produzida pelo poço pelo aumento da permeabilidade relativa à água. O
principal tratamento deste problema é feito através da injeção de tensoativos para reduzir a
tensão interfacial água-óleo e facilitar o escoamento do óleo.

2.3.4 Dano por depósitos minerais

Esse tipo de dano ocorre principalmente pela injeção de fluidos inadequados ao
reservatório, por vezes com presença de espécies químicas que sob as condições
termodinâmicas do reservatório precipitam prejudicando a permeabilidade. Os tipos mais
comuns de deposição mineral são: carbonato de cálcio, carbonato de ferro, sulfato de cálcio,
sulfato de bário, sulfato de estrôncio, sulfito de ferro ou também combinações desses. Das
espécies citadas, somente o carbonato de cálcio pode ser removido completamente de forma
química através da acidificação, enquanto os demais a remoção mecânica é a melhor opção.
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2.3.5 Dano por depósitos orgânicos

Esse tipo de dano ocorre em função da formação de agregados de compostos
orgânicos dentro dos poros da rocha, próximo à parede do poço. O mecanismo é bastante
complexo, mas é governado basicamente pelas alterações de composição do óleo, pressão e
temperatura. Em certos casos, não se pode evitar tais danos, já que é inerente ao processo de
produção, sendo normalmente executada a remoção através de solventes, aquecimento, ou a
remoção mecânica da região afetada.

2.3.6 Dano por siltes e argilas

O dano por siltes e argilas é causado pela migração ou inchamento de argilas. Este tipo
de dano é mais observado após invasão do reservatório pelo fluido de perfuração não
devidamente projetado o que favorece o inchamento das argilas do reservatório, presentes
principalmente como matriz dos grãos, obstruindo os poros. Esse tipo de dano também se
caracteriza pela migração dos siltes e argilas durante o fluxo de óleo conhecido comumente
como “migração de finos” que obstruem os poros.
A remoção desse tipo de dano é muito difícil em arenitos, enquanto que em carbonatos
existe a alternativa de se recorrer a acidificação para provocar a liberação dos finos.

2.3.7 Dano por depósitos bacterianos

A formação de dano por depósitos bacterianos, dar-se pelo crescimento de colônias de
bactérias em certas condições de temperatura, pH e com fonte de alimento que favorecem a
reprodução das mesmas, causando entupimento do espaço poroso.
Este é um dano de difícil remoção. Para o tratamento são utilizados agentes oxidantes
fortes, dentre eles o peróxido de hidrogênio.

2.3.8 Dano por polímeros

A utilização de polímeros em fluidos de perfuração, géis de faturamento e fluidos para
recuperação secundária podem causar dano à formação quando esses polímeros não estão
completamente dispersos no solvente, tem afinidade pela rocha reservatório ou pela
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desestabilização do sistema em que os mesmos estão dispersos frente às condições do
reservatório.
A remoção, em alguns casos, pode ser realizada através do aumento do pH, provendo
a quebra da cadeia polimérica.

2.3.9 Dano por esmagamento

Refere-se ao dano mecânico induzido na formação causado pelo atrito da broca e
comandos durante a perfuração. Este tipo de dano é pouco espesso e inicia-se junto a parede
do poço. Ele torna-se importante em casos em que é utilizada completação a poço aberto em
reservatórios de baixa permeabilidade natural e nestes casos é aconselhável a aplicação de
algum processo de estimulação, tais como acidificação (BENNION; THOMAS; MA, 2000).
O dano por esmagamento também ocorre durante operações de canhoneio na qual a
formação é atravessada por um jato de alta energia que comprime a formação (KLOTZ;
KRUEGER; PYE, 1974).

2.3.10 Dano por bloqueio por gás

O bloqueio por gás se deve ao aumento da saturação de gás nas proximidades do poço.
O aumento na permeabilidade relativa e consequentemente acréscimo substancial na
quantidade de gás produzida são observados em ocorrência desse fenômeno. O principal
tratamento deste problema é feito através da recompletação do poço. A situação se torna
especialmente complicada pela descompressão de reservatórios de gás retrogrado.

2.4 Dano por depósitos Orgânicos
A deposição orgânica durante a produção de petróleos de baixo oAPI é um sério
problema em várias áreas através do mundo e obriga a cuidados específicos durante a sua
manipulação. Os compostos orgânicos complexos e de alto peso molecular agem através da
deposição nas facilidades de produção e nas gargantas dos poros da rocha reservatório, além
disso, os compostos orgânicos, em especial os asfaltenos, podem também alterar a
molhabilidade da superfície da rocha de molháveis à água e estabilizar emulsões aumentando
a viscosidade do fluido produzido (ALCÁZAR-VARA, 2016). As implicações deste
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problema são imensas, considerando que o custo de uma intervenção no poço gira em torno
de milhões de dólares (ESCOBEDO; MANSOORI, 1997).
Dentro do reservatório, o dano ocorre devido a perturbação do equilíbrio
termodinâmico das espécies químicas provocado pela alteração da temperatura, pressão e
composição no reservatório, durante a produção ou injeção de fluidos (CIVAN, 2016). Desta
forma é considerado um processo normal a produção primária para óleos que tendem a
precipitar mesmo sem contato com fluídos estranhos ao reservatório.

Os principais causadores de dano orgânico são:
 Asfaltenos: são moléculas polares, polidispersas e com propriedades tensoativas
(MANSOORI, 2007). Suas moléculas são formadas por anéis poliaromáticos,
contendo heteroátomos (S, O, N) e metais (V, Ni, Fe) e têm alto peso molecular
(CIVAN, 2016). Por definição os asfaltenos são compostos insolúveis em n-alcanos
leves, tais como n-heptano, mas solúvel em solventes polares como tolueno ou
diclorometano (SHEDID; ABBAS, 2005);
 Resinas: assim como os asfaltenos, as resinas são moléculas polares, mas com peso
molecular menor. As resinas não precipitam sozinhas, mas associadas aos asfaltenos.
Uma das definições do que são as resinas reside em sua solubilidade em n-alcanos, nos
quais ela é solúvel naqueles de cadeias maiores tal como o n-heptano, mas insolúvel
em cadeias menores como propano (KHANIFAR et al. 2011);
 Diamondoids: São estruturas em forma de gaiola encontradas em petróleos formados
em condições de alta temperatura. Têm alta temperatura de fusão e dessa forma
precipitam rapidamente em óleos crus (MANSOORI, 2007);
 Parafinas: são solúveis em n-alcanos e têm ponto de fusão definidos ao contrário dos
asfaltenos (MULLINS et al., 2007). São compostas de n-alcanos com 15-40 carbonos
e pouca ou nenhuma ramificação. As parafinas podem ser separadas do óleo em forma
de cristais pela redução de temperatura (DONG; XIE; ZHANG, 2001).

A precipitação de asfaltenos é um dos problemas mais comuns em muitos
reservatórios. A precipitação e deposição de asfaltenos em poros da rocha reservatório e suas
interações com a rocha e fluidos é um fenômeno complexo os quais devem ser investigados
sob condições de reservatório (KHANIFAR et al., 2011).
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O efeito da temperatura na deposição dos asfaltenos é menos pronunciado que na
deposição das parafinas. A estabilidade dos asfaltenos tende a aumentar com a temperatura. A
redução da pressão em um processo de depleção do reservatório tem um efeito acentuado na
floculação dos asfaltenos. Os petróleos de maior conteúdo de asfaltenos e resinas são os mais
susceptíveis a sofrer precipitação (CIVAN, 2016).
Tanto os asfaltenos quanto parafinas formam precipitados grudentos, espessos e
deformáveis (CHUNG, 1992). A deposição na superfície dos poros é irreversível a menos que
algum tratamento com solvente seja aplicado (LEONTARITIS; AMAEFULE; CHARLES,
1994).
De acordo com Minssieux (1997), à medida que os poços de reservatórios de óleo
asfaltênico vão produzindo, a deposição orgânica se inicia na porção superior onde a pressão
primeiro atinge a pressão de floculação dos asfaltenos e então gradualmente atinge as porções
inferiores e acaba por atingir as porções próximas do poço (Figura 7). Além da capacidade de
se adsorver na superfície das rochas e alterar sua molhabilidade, os asfaltenos podem se
combinar em agregados e ao serem carregados pelo fluxo são capturados pela garganta dos
poros, reduzindo drasticamente a permeabilidade.

Figura 7: Representação do perfil de pressão no reservatório durante o processo de produção

Fonte: adaptado de Hurst (1953)

Cláudio Regis dos Santos Lucas, Julho/2018

Aspectos Teóricos

18

2.5 Métodos de tratamento para dano orgânico
De acordo com Abdulrazag (2007), os tratamentos conhecidos pela indústria para
remediar os problemas causados pela precipitação de orgânicos na cadeia produtiva do
petróleo são divididos basicamente em quatro tipos: químico, mecânico, térmicos e
tratamentos adicionais:

2.5.1 Métodos Químicos

Para Abdulrazag (2007) os métodos químicos são os mais populares desde que são
utilizados para o tratamento no poço ou dentro da formação. Os tratamentos químicos estão
subdivididos em três subclasses:


Tratamento com solvente: solventes, como xileno e tolueno, são utilizados,
geralmente, para dissolver os depósitos de asfaltenos;



Detergentes para asfaltenos: são compostos químicos da classe dos tensoativos que são
utilizados para quebrar os depósitos de asfaltenos e impedir que se reaglomerem;



Modificadores de cristais: são polímeros utilizados para alterar o crescimento do
cristal prejudicando o processo de nucleação, cristalização ou pela modificação dos
cristais de parafina.
No planejamento para utilização de todos os tipos de tratamentos químicos, aspectos

ambientais e de segurança do pessoal devem ser consideradas devido à toxidade e
inflamabilidade de alguns produtos.
Os enfoques das subclasses detergentes para asfaltenos e modificadores de cristais têm
sido voltados ao ambiente fora do meio poroso, enquanto o tratamento por solventes atende
aos dois ambientes.
Houchin e Hudson (1986) apresentam uma classificação para os tratamentos químicos
mais voltados ao dano à formação, subdivididos em:


Tratamento por soaking em solvente ou bombeio continuo de solvente: São
tratamentos que envolvem o uso de uma mistura de solventes aromáticos
quimicamente modificados com solventes de parafinas e asfaltenos, dispersantes e/ou
inibidores. Obtém ótima eficiência em presença de dano causado por emulsão de água
em óleo e por precipitação orgânica combinada. Tratamentos em média são de 25 GPF
e o tempo de contato de 2 a 4 horas para temperatura de fundo de 150 oF e são
dependentes da magnitude do dano;
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Tratamento com combinação de preflush com solvente/ácido tratado: O tratamento
ácido contém um solvente dispersível em água e é precedido por um sistema de
solventes aromáticos quimicamente modificados. É aplicado em danos orgânicos
complexos. É efetivo em danos inorgânico ácidos solúveis e orgânico ácido
insolúveis. O tratamento recomendável é de 25-50 GPF;



Tratamento com combinação de ácido tratado/postflush com solvente: O tratamento
com solução ácida combinado com solvente dispersível em água é seguido por um
solvente aromático em operações onde resinas solúveis em óleo são utilizadas para
divergir;



Tratamentos base água: Eles incluem soluções ácidas e salmoura contendo solventes
dispersíveis em água. São aplicadas ao tratamento de dano orgânico de leve a
moderado;



Tratamentos com água quente: São combinações de sistemas base água em solvente
dispersível em água. Combinam método térmico de recuperação com químico no
tratamento de dano orgânico severo.

2.5.2 Métodos Mecânicos

Os métodos mecânicos não são aplicáveis ao tratamento dentro do reservatório, sendo
utilizados para remover depósitos de asfaltenos de linhas de surgência, tubos de produção e
dutos, onde são utilizados pigs e raspadores. Este método tem como características a boa
eficiência de limpeza e a mínima chance de formação de dano à formação durante o processo
(ABDULRAZAG, 2007).

2.5.3 Métodos Térmicos

Os métodos térmicos de acordo com Abdulrazag, 2007 têm como princípio a
utilização de calor para remoção dos depósitos e incluem o óleo aquecido, aquecedor de fundo
de poço e o uso de químicos liberadores de calor.


Óleo aquecido: consiste na injeção de óleo aquecido para remoção de depósitos do
poço. Esse método não deve ser aplicado se depósitos consideráveis estão presentes,
pois causa dano à formação;



Aquecedores de fundo: Eles têm como objetivo fundir os depósitos de asfaltenos e
parafina na parede do poço ou coluna de produção, permitindo a produção. Esta
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técnica sofre limitações, principalmente, do tipo econômica, pois depende da
disponibilidade de eletricidade, custo de manutenção do sistema e custo dos
equipamentos;


Químicos liberadores de calor: este processo envolve bombear para dentro do poço
uma mistura equimolar de cloreto de amônio e nitrato de sódio. Um retardante é
utilizado durante o bombeio para atrasar a reação exotérmica que libera grande
quantidade de nitrogênio.

2.5.4 Outras Técnicas (ABDULRAZAG, 2007)

Outros métodos de tratamento da deposição de asfaltenos têm sido aplicados na
indústria. Estes métodos incluem:
 Tratamento com bactérias: o cenário de aplicação deste tipo de tratamento são poços
de alto BSW. O tratamento consiste em misturar bactérias com biocatalizador, além de
biocida para controlar o crescimento de bactérias redutoras de sulfato;
 Técnicas de produção e mudanças de equipamentos: consiste em mudar equipamentos
ou ajuste de válvulas de forma a provocar fluxo turbulento nas linhas de produção, já
que este tipo de regime prejudica a deposição de asfaltenos e parafinas;
 Tratamento com radiação ultrassônica: É uma técnica que envolve a aplicação de
radiação ultrassônica sobre a formação, para dissolver os depósitos.

2.6 Tensoativos
Os tensoativos são moléculas anfifílicas, isto é, têm grupos polares (hidrofílicos) e
apolares (lipofílico) em suas extremidades (MITTAL, 1979). Os tensoativos são
particularmente utilizados para viabilizar a solubilização de espécies pouco solúveis ou
promover o surgimento de um meio em que se pode modificar a cinética e a posição de
equilíbrio em reações (MANIASSO, 2001).

2.6.1 Classificação quanto a estrutura

Os tensoativos podem ser classificados quanto a natureza da carga polar da sua
estrutura quando em solução aquosa (MYERS, 2006).
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2.6.1.1 Tensoativos não ionicos

Os tensoativos não iônicos possuem na sua parte hidrofílica um grupamento polar,
geralmente um éter, álcool, carbonila, entre outros, que confere a sua polaridade (MYERS,
2006).

2.6.1.2 Tensoativos iônicos

Os tensoativos iônicos possuem grupamentos polares que envolvem a participação de
íons e são classificados como:


Catiônico: Quando a molécula apresenta em seu grupo polar carga positiva em
solução. São exemplos os sais queternários de amônio e aminas de cadeia longa
(MYERS, 2006);



Aniônico: Quando a molécula apresenta em seu grupo polar carga negativa. São
exemplos os grupos carboxílicos, sulfatos entre outros (MYERS, 2006);



Anfótero: Quando a molécula possui ambas as cargas, positiva e negativa, é dita
anfótera ou zwiteriônica. A cararacterística do tensoativo é determinada pelo meio no
qual se encontra, sendo aniônico em meio ácido e catiônico em meio básico (ROSEN,
1978);



Mesoiônico: Quando a molécula apresenta ambas as cargas, positivas e negativas em
solução a partir do deslocamento dos elétrons na sua estrutura. São exemplos de
tensoativos mesoiônicos as alquilazidas (MARTI et al., 1989).

2.6.2 Classificação quanto ao balanço hidrofílico-lipofílico (BHL)

Os tensoativos também podem ser classificados quanto ao seu balanço hidrofílicolipofílico (BHL) em uma escala de 0-20, conhecida como escala de Griffin. Nessa escala
quanto menor seu BHL, mais característica lipofílica a molécula possui e no outro extremo a
característica hidrofílica. De acordo a Tabela 1, pode-se observar que os valores de 3 a 6 são
favoráveis a formação de micelas inversas e os valores de 8 a 18, por sua vez, de micelas
diretas (GRIFFIN, 1954; CAPEK, 2004).

Cláudio Regis dos Santos Lucas, Julho/2018

22

Aspectos Teóricos

Tabela 1: Representação da classificação na escala de Griffin

Fonte: VIANA, 2013

2.6.3 Concentração micelar crítica (c.m.c)

Devido a sua estrutura e características químicas, os tensoativos são capazes de
solubilizar líquidos imiscíveis. Em determinada concentração o tensoativo que estava presente
na interface migra para seio da mistura se agrupando em forma de micelas que coexistem em
equilíbrio com os monômeros que continuam a habitar a interface da mistura, e a essa
concentração dá-se o nome de concentração micelar crítica (c.m.c). A depender da
concentração e características do tensoativo a micela pode apresentar diversas morfologias
como micela direta, micela indireta, hexagonal invertida, lamela de camada dupla, entre
outras (ALLINGER, 1982; EVANS et al., 1994).

2.7 Sistemas microemulsionados
Os sistemas microemulsionados são sistemas dispersos, monofásicos, transparentes ou
translúcidos, termodinamicamente estáveis, com baixa tensão interfacial, sendo capazes de
solubilizar grandes quantidades de dois líquidos imiscíveis em uma fase homogênea, na
presença de um tensoativo, algumas vezes com a presença de cotensoativo (ROBB, 1981).
A formação dos sistemas ocorre de forma espontânea e dinâmica, ocorrendo uma autoorganização devido às forças intermoleculares e ao movimento browniano dos constituintes
misturados. O BHL dos tensoativos, temperatura, salinidade, entre outros, afetam a formação
desses sistemas (BARROS NETO, 1996).
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2.7.1 Classificação de Winsor

Winsor (1948) descreveu sistemas multifásicos contendo microemulsões em equilíbrio
com fase aquosa ou oleosa em excesso. Segundo sua classificação Winsor I (WI) é o sistema
bifásico em que a microemulsão está em equilíbrio com a fase oleosa, sendo assim a
microemulsão é do tipo óleo em água (O/A); Winsor II (WII) é o sistema bifásico em que a
microemulsão está em equilíbrio com a fase aquosa, sendo assim a microemulsão é do tipo
água em óleo (A/O); Winsor III (WIII) é o sistema trifásico em que a microemulsão está em
equilíbrio com as fases aquosa e oleosa, sendo assim a microemulsão é do tipo bicontínua.
Winsor IV (WIV): Sistema que a única fase é a microemulsão e pode ser formada em
diferentes conformações, em função da composição. A classificação de Winsor é ilustrada na
Figura 8.
Figura 8: Representação da classificação Winsor

Fonte: O autor

2.7.1.1 Parâmetros que influenciam as regiões dos sistemas microemulsionados

Diferentes

parâmetros

têm

influência

sobre

a

formação

de

sistemas

microemulsionados. Os que possuem maior significância são: natureza do óleo, natureza do
cotensoativo, natureza do tensoativo e a razão entre cotensoativo/tensoativo (C/T), além da
salinidade e pH da fase aquosa e a temperatura em que o sistema é formado (LEITE, 1995;
BARROS NETO, 1996).
Esses parâmetros afetam o domínio da presença de uma região de Winsor em
detrimento da outra, desta forma, podendo provocar a transição do equilíbrio de fases de
Winsor.

Cláudio Regis dos Santos Lucas, Julho/2018

Aspectos Teóricos

24

Especificamente, a região WIV é reduzida quanto maior for a cadeia do apolar do
cotensoativo utilizado. O aumento da cadeia apolar do óleo utilizado, assim como o conteúdo
de aromáticos, também reduz a região de WIV. O aumento da concentração de tensoativo
aumenta a região de microemulsão (LEITE, 1995; BARROS NETO, 1996).
O aumento na concentração de cotensoativo tem efeito oposto ao dos tensoativos
segundo Barros Neto (1996).
As transições de fases de equilíbrio de Winsor são afetadas pelas características do
tensoativo, uma vez que os tensoativos mais hidrofílicos tendem a formar mais regiões de WII
ao passo que os mais hidrofóbicos tendem para WI (BARROS NETO, 1996).
Para tensoativos não iônicos, o aumento da razão C/T, salinidade e temperatura,
tendem a favorecer os sistemas de WII. Para sistemas com tensoativos iônicos é observado
um comportamento diferente a respeito do aumento da temperatura, que neste caso, leva o
sistema para favorecer o WI (BARROS NETO, 1996).

2.7.1.2 Representação dos sistemas microemulsionados

Por se tratar de um sistema multicomponentes, que pode vir a conter três ou mais
componentes, são usualmente utilizados diagramas de fases para representar as composições e
o equilíbrio de fases apresentado entre as transições. Os diagramas utilizados para
representação das microemulsões podem ser classificados como ternários, quaternários e
pseudoternários (FRIBERG, 1977; PAUL et al, 2001) (Figura 9). O diagrama ternário é útil
quando só constituem o sistema três componentes, que são projetados em um diagrama
baseado em um triângulo equilátero, onde cada constituinte ocupa um dos vértices. O
diagrama quaternário é um diagrama espacial que permite o uso de quatro constituintes, cada
um em um vértice de uma pirâmide de base triangular. O diagrama pseudoternário, por sua
vez, é um diagrama ternário em que é fixada a razão de dois componentes, geralmente a razão
C/T, de um sistema de quatro constituintes, facilitando o estudo do sistema. O diagrama
pseudoternário é, em resumo, uma seção do diagrama quaternário, com os mesmos
constituintes.
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Figura 9: Representação dos tipos de diagrama de interesse no estudo de sistemas
microemulsionados

Fonte: O autor
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3 Estado da arte
Neste capítulo serão apresentados os principais estudos da literatura sobre a aplicação
dos métodos químicos na remoção de dano orgânico e sobre a utilização dos sistemas
microemulsionados no tratamento de borras de petróleo.

3.1 Métodos químicos aplicados na indústria do petróleo para a remediação
de dano orgânico à formação
Moore, Crowe e Hendrikson (1965) reportaram o uso de emulsões ácido/solventes
aromáticos, assim como a utilização de aditivos nos fluidos de tratamento ácido, como os
tratamentos mais utilizados na época. Apesar de serem efetivos para a redução do tamanho
dos aglomerados, ainda era possível macroscopicamente verificar os sólidos no óleo. Eles
propuseram uma emulsão 30/70 de solvente aromático em ácido aditivado com uma mistura
de tensoativo e estabilizantes para tratamento e foi obtido sucesso em diversos campos no
Canadá.
Jeffries-harris e Coppel (1969) afirmaram que desde o final dos anos 50 uma das
formas mais comuns de estimulação era a limpeza com recirculação de fluidos, até mesmo o
próprio petróleo aquecido, entretanto o método preferível seria algum solvente com 65 a 70%
de aromáticos, apesar de que 10% dos aromáticos adicionados ao petróleo também era
considerado efetivo. A adição de 0,25% de tensoativos não iônicos ao solvente ou a mistura
solvente-cru ajudava a quebrar emulsões de óleo-água. Cerca de 350 operações foram
realizadas entre 1960 e 1966, com taxa de sucesso de cerca de 40%.
Newberry e Barker (1985) pontuaram que muitas operações padrão na indústria do
petróleo podem vir a causar dano orgânico, como a recirculação de óleo aquecido, que
permite que precipitados presentes no óleo adentrem ao reservatório, após serem dispersos.
Houchin e Hudson (1986) chamaram a atenção de que tratamentos convencionais
utilizando ácidos para remover dano orgânico apresentam duas consequências negativas: o
dano pode ser desviado e ainda aumentar a permeabilidade à água. Eles propuseram o uso de
método estatístico para escolha do solvente a ser aplicado, analisando dados de 300 poços em
diversas locações, nos quais os seguintes tratamentos foram aplicados: Combinações de
solvente/ácido tratado (mais efetivo e maior custo); soaking em solvente; solvente bombeado
continuamente; combinações de ácido/solvente dispersível em água; combinação de água
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quente/ solvente dispersível em água; salmoura/ solvente dispersível em água (menos efetivo
e de menor custo). Eles concluem que métodos não analíticos baseados nas mudanças nas
propriedades dos fluidos produzidos são, frequentemente, os melhores métodos preditivos e a
melhor resposta de produção é obtida quando sistemas solvente/ácido tratado são utilizados.
Leontaritis e Mansoori (1988) afirmaram que o trabalho experimental ao longo dos
últimos 40 anos sugere que asfaltenos podem existir em um estado coloidal no petróleo cru e
que as comunidades industriais e de pesquisa devem seguir por esse caminho.
Trbovich e King (1991) reportaram que o uso de co-solvente contento um solvente
aromático ofereceram vantagens quando comparado com o uso somente de solventes
aromáticos no tratamento de dano orgânico.
Chang e Fogler (1994) afirmam que os solventes baseados em aromáticos, tipicamente
xileno e tolueno, que são usados para remover dano orgânico no reservatório, podem ter sua
eficiência aumentada pela adição de álcoois ou co-solventes. Estes solventes podem ser
derivados de aromáticos, tais como, alquilbenzeno, ácidos sulfônicos ou compostos de amina.
Ibrahim e Ali (2005) apresentaram um sistema de dois pacotes para remoção de
depósitos orgânicos dentro da formação e no tubo de produção. Os dois pacotes reagem para
gerar calor e produtos de reação. O calor funde o depósito e o produto da reação formado age
como dispersante e um tensoativo efetivo. Esses sistemas segundo os autores foram aplicados
com sucesso em dois poços offshore na Malásia com manutenção da produção por mais de
um ano.
Rocha Junior et al. (2006) estudaram o uso de nonilfenóis etoxilados, óleos vegetais e
ácidos orgânicos que apresentaram alta capacidade na inibição da precipitação de asfaltenos e
obtiveram resultados significantes para solubilização com ácido dodecilbenzenosulfonato.
Frost, Daussin e Domelen (2008) desenvolveram um sistema de remoção de asfaltenos
base água, mais favoráveis às condições de saúde, segurança e meio ambiente, que os
frequentemente utilizados. Este sistema apresenta alto ponto de fulgor e frequentemente
apresenta poder de solvência maior que o xileno, com benefício de deixar a formação
extremamente molhável a água.
Hamadou et al. (2008) investigaram as causas do dano à formação no campo RhourNouss através da redução de permeabilidade em testemunhos do reservatório pela injeção
direta de solvente, após a injeção direta do petróleo do mesmo campo com 1,56% em
asfaltenos. Foi observada a queda de permeabilidade entre 72,4% e 98,3% e após análise do
material aderido ao testemunho, foi verificado que o óleo aderido continha 11,42% em
asfaltenos, confirmando o dano orgânico como causador da redução de permeabilidade.
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Abdul Fatah e Nasr-El-Din (2010) apresentaram 4 casos históricos de aplicações de
tratamento, onde ácido emulsificado com xileno (70/30) foi utilizado para a remoção de
deposição de asfaltenos. Os resultados mostraram-se eficientes na melhoria da
permeabilidade, sem o aumento na produção de água, apesar da baixa estabilidade da emulsão
formada.
Boswood e Krech (2011) apresentaram estudos de caso e resultados de testes de
laboratório para solventes totalmente ácidos miscíveis que mostraram superioridade na
remoção de dano orgânico e eram mais econômicos comparados com xileno.
Salgaonkar e Danait (2012) mostraram que um sistema de solvente contendo uma
emulsão de tensoativo óleo em água em conjunto com solventes e co-solventes não contendo
BTX foi reportado como tendo o poder de solvência do xileno em duas amostras de
asfaltenos. As vantagens reportadas deste sistema são alto poder de solvência, alto flash point
e maior tempo para redeposição por deixar a rocha molhável à água.
Telang et al (2012) estudaram a otimização da injeção contínua de misturas de
diesel/xileno utilizado em um projeto piloto no campo depletado de Marrat no Kuwait em
conjunto com elevação artificial por bombeio submerso. Eles encontraram que a mistura ideal
seria 1:1 a uma taxa de 15% em volume de óleo, mas por questões econômicas e ambientais o
valor de 7,5% foi utilizado.
Dabir, S., Dabir, B. e Moghanloo (2016) simularam experimentalmente o modelo
teórico bidimensional de rede de poros de Wang-Civan para validar deposição de compostos
orgânicos pesados formados em meio poroso. Utilizaram como solventes heptano e decano
em variadas razões óleo/solvente em diversas vazões e observaram que a velocidade de
deposição e a perda de carga são inversamente proporcionais a velocidade de injeção e ao
aumento da cadeia do solvente e que a deposição ocorre até o completo bloqueio.
Wilson (2018) cita um estudo de caso em que utilizou-se uma mistura de solventes
aromáticos/alifáticos com baixa tensão interfacial associado a modificadores de mobilidade,
que são misturas de solventes, agentes molhantes e nanoemulsificantes, aplicados por um
período de 12 horas. Ele afirmou que o tratamento foi eficiente no rápido clean-up.

3.2 Uso de microemulsões como método de solubilização e tratamento de
frações pesadas de borras de petróleo
Souza (2009) avaliou o desempenho das microemulsões na solubilização de frações
pesadas do petróleo Fazenda Belém, as quais são responsáveis pela formação de depósitos,
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em um processo de solubilização em batelada, variando o tempo de agitação, os sistemas
utilizados e a razão arenito/microemulsão. As microemulsões foram a base UNITOL L90
(ALKONAT L90) como tensoativo; n-butanol e sec-butanol, como contensoativos; xileno,
querosene e suas mistura dos dois, como fase aquosa a ADT (água de torneira). Ele chegou a
obter 97-99% de solubilização da borra nesse sistema.
Viana (2013) estudou a composição da borra de petróleo produzida no processo de
armazenagem do petróleo cru na Bacia de Campos, Brazil; caracterizou sistemas
microemulsionados e estudou suas aplicações no tratamento da borra. Os sistemas utilizados
eram compostos por UNITOL L90 (ALKONAT L90) e RENEX NP 110 (ULTRANEX NP
110) como tensoativos; n-butanol, sec-butano e 3-Metil-1-butanol, como cotensoativos;
querosene, como fase oleosa; e água de toneira, solução ácida HCl 6% e solução salina NaCl
3,5%, como fase aquosa. Desses estudos foi obtida uma solubilização de 90% e uma
capacidade de solubilização de 151,7 g/L de sistema microemulsionado.

3.3 Uso de microemulsões como método químico na remoção de dano
orgânico
Os estudo da microemulsão como tratamento ao dano orgânico é recente e pouco se
conhece, pois são as formulações químicas são geralmente protegidas por patentes de
pertecentes a companhias de serviço no ramo petrólifero. Alguns dos trabalhos em que o
termo microemulsão é usado em relação a solubilização de compostos orgânicos em meio
poroso são os de Darugar (2012); Pietrangeli e Quintero (2013); e Torres et al (2014) os quais
usam os sistemas microemulsionados em estudos de casos, reportando poucas características
datalhes em relação a composição do sistema, entretanto são unanimes ao afirmar que os
sistemas microemulsionados são eficientes no tratamento de dano orgânico e por emulsão.
Esse trabalho se justifica pela necessidade do desenvolvimento de sistemas
microemulsionados nacionais, que gerem divisas ao país, menos agressivos ao meio ambiente
que os atuais sitemas de tratamentos e que possam ser estudados pela comunidade cientifica a
fim de conhecer os fenômenos envolvidos.
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4 Metodologia experimental
Neste capítulo são apresentados os materiais e a metodologia utilizada para a
realização dos experimentos deste trabalho. A parte experimental deste trabalho está
basicamente dividida em duas etapas. A primeira consiste na caracterização: do petróleo
utilizado quanto ao seu oAPI, viscosidade, BSW e teor de asfaltenos e maltenos; dos sistemas
microemulsionados quanto ao equilíbrio de fases, tensão superficial e diâmetro de partícula;
do arenito Botucatu quanto à sua composição. A Figura 10 mostra o fluxograma das
atividades na primeira etapa, representada pela caracterização dos componentes utilizados ao
longo do trabalho.

Figura 10: Fluxograma da etapa caracterização de fluidos e materiais utilizados

Fonte: O autor

A segunda etapa consiste na simulação experimental de fluxo em meio poroso que
envolveu a elaboração da metodologia e construção do equipamento de fluxo, a obtenção do
meio poroso a partir do arenito Botucatu moído e os ensaios de fluxo em meio poroso
propriamente dito. Nos ensaios em meio poroso foram determinados, primeiramente, as
proporções de misturas entre o petróleo Fazenda Belém e o precipitante de asfaltenos para
criar o dano ao meio poroso. Em seguida, o sistema microemulsionado mais adequado para
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tratamento de soaking e os parâmetros ideais de concentração e tempo de tratamento com o
sistema microemulsionado foram escolhidos. Por fim, estudada a eficiência do sistema
microemulsionado versus o xileno em função do tempo de tratamento. A Figura 11 mostra o
fluxograma das atividades da segunda etapa, as quais envolvem o fluxo em meio poroso.

Figura 11: Fluxograma da etapa de fluxo em meio poroso

Fonte: O autor

4.1 Materiais
Nesta seção são sumarizados os reagentes e equipamentos utilizados durante os
experimentos de caracterização e simulação experimental de fluxo em meio poroso.
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4.1.1 Reagentes

São apresentados os reagentes, fornecedores e respectivos graus de pureza na Tabela
2.
Tabela 2: Reagentes utilizados nos experimentos
Nome
Fabricante
Pureza
Petróleo Fazenda Belém

Petrobrás S/A

-

n-heptano

Synth

PA

n-butanol

Cromoline

PA

Xileno

VETEC

PA

Querosene

Lampião

-

ALKONAT L90

OXITENO S/A

-

ULTRANEX NP 100

OXITENO S/A

-

Fonte: O autor

4.1.2 Equipamentos

Os equipamentos utilizados nos experimentos são apresentados na Tabela 3:
Tabela 3: Equipamentos utilizados nos experimentos
Nome
Modelo
Fabricante
Viscosímetro

DV-I Prime

Brookfield

Agitador de soluções

752

Fisatom

Balança analítica

240 A

Precisa

Modelo 102

Fisatom

Centrífuga

Exelsa 3 280H

Fanem

Peneira vibratória

-

Bertel

Diâmetro de partícula

Microtrack

Nanotrack 252

Tensão superficial

Sensodyne

QC 6000

DRX

Shimadzu

XRD 7000

FRX

Shimadzu

EDX 720

Manta de
aquecimento

Fonte: O autor

Além dos reagentes e equipamentos, foram utilizadas vidrarias diversas.
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4.2 Métodos
Nesta seção são apresentados os métodos utilizados para obtenção dos resultados das
caracterizações e das simulações experimentais em meio poroso.

4.2.1 Caracterização do petróleo Fazenda Belém
O petróleo utilizado neste experimento foi fornecido pela Petroleo Brasileiro S/A
(Petrobras S/A) e proveniente do campo de Fazenda Belém no Estado do Ceará/Brasil. O
petróleo Fazenda Belém foi caracterizado quanto a viscosidade, oAPI e BSW e frações de
asfaltenos e maltenos, conforme discutido a seguir.

4.2.1.1 Viscosidade

A viscosidade é uma medida que representa a resistência de um fluido ao escoamento
quando submetido à condição de movimento. A viscosidade do petróleo Fazenda Belém foi
determinada na temperatura ambiente no viscosímetro Brosksfield, modelo DV-I, no qual a
leitura da propriedade é realizada através do aumento do torque para manter a amostra em
escoamento em uma determinada rotação.
4.2.1.2 oAPI
O oAPI é um forte indicador dos contituintes do petróleo. Sendo que quanto mais
baixo for seu oAPI, maior seu conteúdo em compostos mais pesados e sua tendência a um
maior conteúdo asfaltênico (SZKLO, 2012). O oAPI é por padrão determinado a 14,7 psi e
60oF, o que equivale a aproximandamente 15,5oC, desta forma ele foi determinado para o
petróleo Fazenda Belém, através do método de picnometria, no qual o picnômetro é aferido
quanto ao seu volume real com água destilada, a partir dos dados de massa e densidade da
água para a temperatura de interesse. Em seguida a amostra de óleo é aferida quanto a sua
massa e de posse do volume real a sua densidade específica determinada. O oAPI pode ser
então expresso pela Equação (1), (Página 6).
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4.2.1.3 BSW

O BSW (Basic Sediments and Water) representa a fração de água,

sólidos e

sedimentos sendo um indicador técnico de impurezas ou contaminantes do petróleo. Ele é
utilizado para o dimensionamento de equipamentos e até como critério de abandono de um
poço (WILLIAMS, 1990). Quando produzido o petróleo contém uma quantidade de
sedimentos e água que pode ser denominada livre ou emulsionada. Existem vários métodos
que podem ser utilizados, entre eles o método centrífugo que quando bem executado, leva a
valores confiáveis segundo Williams (1990). Williams (1990), recomenda, ainda, o uso de
xileno, tolueno ou os dois, no caso de haver desconfiança quanto a presença significativa de
asfaltenos.
O teste foi efetuado para o petróleo Fazenda Belém através do método centrifugo que
consiste de preencher dois frascos graduados de 100 ml, com 50 ml de óleo, cada, a ser
analisado e em seguida completá-los para 100 ml com um solvente, neste caso o querosene e
o xileno, separados, pela desconfiança quanto a solubilização de possíveis asfaltenos,
permitindo comparar os resultados. As amostras receberam então três gotas de
desemulsificante, agitadas vigorosamente e colocadas em banho maria a 60oC por 10 minutos
e, em seguida, centrifugadas por 10 minutos a 1600 rpm na centrifuga Fanem, modelo Exelsa
3 280H. O resultado foi expresso como a soma dos valores obtidos de água e sedimentos, em
% volumétrico, lido direto no frasco.

4.2.1.4 Caracterização composicional de asfaltenos e maltenos através de filtração
em coluna cromatográfica

A filtração em coluna cromatográfica é uma análise efetuada para determinar o
conteúdo de certos compostos de uma dada amostra baseada em sua solubilidade em
determinados solventes.
A amostra de 3g petróleo Fazenda Belém foi colocada no topo da coluna
cromatográfica previamente preenchida com sílica gel, e feita a eluição gravitacional com os
solventes n-heptano, seguida do xileno, para determinar o seu conteúdo de asfaltenos e
maltenos, segundo sequência adaptada de Andersen e Speight (2007) (Figura 12), e os
refinados recolhidos a cada etapa foram aquecido a 150oC para separar o solvente e pesados.
O teor em asfaltenos e maltenos foi expresso em % mássico, em relação a massa inicial.
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Figura 12: Fluxograma de separação de asfaltenos e maltenos por filtração cromatográfica
com n-heptano e xileno

Fonte: adaptado de (ANDERSER; SPEIGHT, 2007)

4.2.2 Obtenção e caracterização dos sistemas microemulsionados
As microemulsões são conhecidas pela sua capacidade de solubilização e para efetuar
o tratamento do dano orgânico em meio poroso foram propostos dois sistemas
microemulsionados: o SMEA composto de ALKONAT L90, como tensoativo; n-butanol
como cotensoativo; querosene como fase oleosa e água de torneira (ADT) como fase aquosa;
e o SMEU composto de

ULTRANEX NP 100, como tensoativo; n-butanol como

cotensoativo; querosene como fase oleosa e água de torneira (ADT) como fase aquosa. Os
sistemas estudados se encontram na Tabela 4. Estes sistemas microemulsionados foram
escolhidos com base nas suas aplicações em trabalhos de Viana (2013) e Gomes (2009) nos
quais se mostraram eficientes na solubilização de frações pesadas em borras de petróleo.

Tabela 4: Constituintes dos sistemas microemulsionados SMEA e SMEU
Sistema
Fase
Tensoativo
Cotensoativo Fase Aquosa
Microemulsionado
Oleosa
SMEA

ALKONAT L90

n-butanol

ADT

Querosene

SMEU

ULTRANEX NP 100

n-butanol

ADT

Querosene

Fonte: O autor
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4.2.2.1 Equilíbrio de fases

Os sistemas microemulsionados podem apresentar equilibrios de fase de
microemulsão com a fase aquosa, fase oleosa ou os dois ao mesmo tempo, conforme a
classificação Winsor (WINSOR, 1948). A representação desses equilibrios é melhor
visualizada atráves dos diagramas pseudoternários onde o equilibrio é determinado para
diferentes composições na transição de fase através de tritação manual em tubo de ensaio,
seguido de separação forçada na centrifuga Centribio, modelo 80-2B. A rotação utilizada foi
de 1500 rpm e o tempo é variável a depender da facilidade de separação das fases no sistema
estudado. Os diagramas pseudoternários foram determinados para os sistemas SMEA e
SMEU.

4.2.2.2 Determinação da tensão superficial

Uma habilidade conhecida dos sistemas microemulsionados é a baixa tensão
superficial que é uma propriedade física relacionada à força de coesão entre as moléculas que
ocorre na superfície do líquido.
As análises de tensão superfícial dos sistemas microemulsionados SMEA e SMEU
foram determinadas no tensiômetro Sensadyne, modelo QC6000. No método utilizado neste
equipamento, as medidas de tensão superfical são efetuadas através do diferencial de pressão
máxima na formação de bolha durante o borbulhamento lento de nitrogênio através de dois
capilares de diâmetros diferentes posicionados na mesma profundidade em uma amostra de
cerca de 40 ml. O método se faz uso principio que a tensão superficial é diretamente
proporcial a esse diferencial de pressão (Souza, 2017).

4.2.2.3 Determinação do diâmetro de particula

As microemulsões são formadas por microestruturas que lhes conferem grande área
superficial e grande estabilidade termodinâmica.
As análises de diâmetro de partícula das microestruturas que fomam os sistemas
SMEA e SMEU foram realizadas no equipamento analisador de diâmetros de particulas da
Instrutecnica, modelo Zeta Plus, o qual faz a determinação dos diâmetros das estruturas
baseado na avaliação do comportamento da intensidade do espalhamento dinâmico de luz
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(DLS) emitido pelo laser do equipamento, durante o movimento caótico das estruturas, ao
passar através da amostra (Souza, 2017).

4.2.3 Caracterização do arenito Botucatu
O arenito Botucatu é uma formação geólogica da Bacia do Paraná. Ela é uma rocha
utilizada no Brasil para estudos de fluxo em meio poroso na engenharia de reservatórios como
se pode observar nos trabalhos de Souza (2013), Gomes (2009), Albuquerque (2008), Paulino
(2007), entre outros. O arenito Botucatu foi caracterizado quanto sua composição através das
técnicas de fluorescência de raios X e difração de raios X.

4.2.3.1 Fluorescência de raios X

A fluorescência de Raios X (FRX) é uma técnica de análise composicional (do Boro
ao Urânio) atráves da exposição da amostra à radiação X, que causa exicitação dos átomos
presentes que, por sua vez, emitem raios X secundários que são captados, os quais são
especificos para cada elemento (COELHO, 2001). A amostra de arenito Botucatu moído e
peneirado na malha de 200 Mesh foi analisada no espectofotômetro Shimadzu, modelo EDX
720.
4.2.3.2 Difração de raios X

A difração de raios X (DRX) é um método analítico para determinação das estruturas
cristalinas e amorfas. Ela se baseia no espalhamento de radiação eletromagética provocado
pela interação dos Raios X com os elétrons presentes nos átomos do material. A amostra de
arenito Botucatu moído e peneirado na malha de 200 Mesh foi analisada no difratômetro
Shimadzu, modelo XRD 7000 ao passo de 0,02 e ângulos de varredura de 5 a 60 graus com
base no trabalho de Costa (2016).

4.2.4 Simulação experimental de fluxo em meio poroso

Para realização dos testes criação e remoção de dano foi desenvolvida uma
metodologia e montado um sistema fluxo em meio poroso (Figura 13). Os experimentos de
fluxo em meio poroso tiveram como objetivo avaliar através da variação de permeabilidade a
extensão de dano orgânico provocado e a eficiência de tratamento pelo método químico de
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soaking a 25oC. O meio poroso utilizado para estes experimentos foi o arenito Botucatu
moído, peneirado e coletado entre 20 e 100 Mesh.

Figura 13: Simulador de fluxo em meio poroso e sua representação esquemática

Fonte: O autor

O equipamento utilizado nos experimentos de fluxo em meio poroso é composto de
uma bomba com vazão máxima de 20 ml/min e pressão máxima de 3600 psi, Garrafa de
transferência em aço inoxidável, válvula de 3 vias, manômetro de 0-80 psi e célula de fluxo
em polipropileno com limite de temperatura de 70 oC.

Experimento pa remoção de dano orgânico por soaking

1. Preparação da célula com posicionamento do filtro inferior;
2. Preechimento da célula de fluxo com arenito Botucatu moído;
3. Compressão do arenito Botucatu moído na célula com 200 N;
4. Posicionamento do filtro superior;
5. Montagem da tampa com o-ring;
6. Rosqueamento das quatro porcas da cela;
7. Posicionamento da célula no suporte;
8. Lubrificação do êmbolo da garrafa de transferência com vaselina;
9. Preechimento de um lado da garrafa de transferência com água;
10. Rosqueamento da tampa da garrafa de transferência do lado da água;
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11. Preechimento do outro lado da garrafa de transferência com o fluido de aferição,
petróleo de baixa viscosidade (PBV);
12. Rosqueamento da tampa da garrafa de transferência do lado do fluido de aferição,
PBV;
13. Posicionamento da garrafa de transferência no suporte;
14. Preechimento do reservatório de água com água destilada;
15. Conexão da mangueira da bomba à válvula de duas vias (2) da garrafa de
transferência;
16. Conexão da mangueira da válvula de duas vias (1) da garrafa de transferência à
válvula de 3 vias;
17. Abertura das válvulas de duas vias (1) e (2);
18. Abertura da válvula de 3 vias na posição de purga
19. Abertura da válvula de 2 duas vias (3) do manômetro;
20. Bombeio a 20 ml/min até retirar todo ar das linhas com o fluido de aferição, PBV;
21. Fechamento da válvula de 2 vias (3) do manômetro;
22. Abertura da válvula de 3 vias na posição de injeção;
23. Injeção do fluido de aferição, PBV, até preencher a célula à 1 ml/min;
24. Cálculo da porosidade dividindo o volume bombeado pelo volume interno da célula de
fluxo;
25. Bombeio do fluido de aferição, PBV, à 5 ml/min pelo tempo suficiente para se obter
fluxo estabilizado ou pelo menos 3 Vp;
26. Cálculo da permeabilidade original (ki) pela Equação (6), a qual é a Equação (5),
página 10, ajustada à geometria cilindrica da célula;

k=

4∙q∙μ∙L
π ∙ d2 ∙ p

(6)

Onde: k = permeabilidade de Darcy; μ = viscosidade do PBV; q = é a vazão; L = comprimento do leito poroso; d
= diâmetro do leito poroso; p = pressão manométrica a montante da célula durante fluxo estacionário.

27. Trocar o fluido de injeção do PBV para o fluido precursor de dano;
28. Bombeio do fluido precursor de dano, à 5 ml/min;
29. Trocar o fluido de injeção do fluido precursor de dano pelo PBV;
30. Bombeio do fluido de aferição, PBV, à 5 ml/min pelo tempo suficiente para se obter
fluxo estabilizado ou pelo menos 3 Vp;
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31. Cálculo da permeabilidade alterada pelo dano (ks) pela Equação (6);
32. Trocar o fluido de injeção de PBV para o fluido de tratamento;
33. Bombeio do fluido de tratamento, à 1 ml/min;
34. Aguardar tempo de contato conforme o experimento;
35. Trocar o fluido de tratamento pelo PBV;
36. Bombeio do fluido de aferição, PBV, à 5 ml/min pelo tempo suficiente para obter
fluxo estabilizado ou pelo menos 3 Vp;
37. Cálculo da permeabilidade após tratamento (kf) pela Equação (6).

4.2.4.1 Determinação da porosidade

A porosidade do meio poroso de arenito Botucatu foi determinada através do método
de saturação, no qual a porosidade é determinada em função da geometria da célula e o
volume injetado de PBV até seu transbordamento.

4.2.4.2 Criação de dano orgânico em meio poroso

Para a criação do dano foram usadas misturas precussoras de dano orgânico
constituídas de petróleo Fazenda Belém e n-heptano (FZBHEP), em nas proporções
volumétricas de 7:3, 5:5 e 3:7, para provocar a alteração da permeabilidade no meio poroso.
Para avaliar a intensidade do dano foi formulada a equação Equação (7) para o cálculo
do percentual de dano (%Dano), a qual representa a alteração percentual de permeabilidade
alterada pelo dano (ks) em relação à permeabilidade original (ki).
k𝑠 − ki
%D = (
) x 100%
ki

(7)

Onde: %D= percentual de dano; k s = permeabilidade alterada pelo dano; k i = permeabilidade
original. Valores negativos representam redução da permeabilidade.

O fluxograma do estágio de criação do dano em meio poroso utilizando misturas
precursoras pode ser observado na Figura 14.
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Figura 14: Fluxograma do experimento da criação do dano orgânico em meio poroso

Fonte: O autor

4.2.4.3 Seleção de sistemas microemulsionados para tratamento de dano orgânico

Com a criação do dano em meio poroso foi realizada uma pré-seleção dos sistemas
microemulsionados para tratamento de dano orgânico.
A seleção do sistema para tratamento do dano orgânico entre o SMEA e SMEU foi
baseada no desempenho no tratamento do dano orgânico em uma composição no diagrama
pseudoternário relativamente rica em água ponto 1 - (55% de cotensoativo/tensoativo - 40%
de fase aquosa - 5% de fase oleosa).
A permeabilidade após tratamento (kf) determinada após 24 horas de tratamento de
soaking. As permeabilidades obtidas após tratamento foram então analisadas com relação ao:


Percentual de recuperação de permeabilidade (%R), através da equação (8), a qual
representa a relação percentual da alteração da permeabilidade após o tratamento (kf) e
a permeabilidade alterada pelo dano (ks);

%R = (

kf − ks
) x 100%
ks

(8)

Onde: %R = percentual de recuperação de permeabilidade; k f = permeabilidade após
tratamento e k s = permeabilidade alterada pelo dano.


Percentual da permeabilidade original (%O), representada na equação (9), a qual
representa o relação entre a permeabilidade após tratamento (kf) e permebilidade
original (ki);
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kf
%O = ( ) x 100%
ki

(9)

Onde: %O = percentual da permeabilidade original; k f = permeabilidade após tratamento e
k i = permeabilidade original.


Eficiência na remoção do dano (%ERD), através da equação (10), a qual representa a
relação percentual entre a alteração de permeabilidade devido ao tratamento e devido
ao dano.

%ERD = (

kf − ks
) x 100%
ks − ki

(10)

Onde: %ERD = eficiência na remoção do dano; k f = permeabilidade após tratamento; k s =
permeabilidade alterada pelo dano; e k i = permeabilidade original.
O fluxograma do estágio de seleção de sistemas microemulsionados para tratamento
de dano orgânico pode ser observado na Figura 15.

Figura 15: Fluxograma do experimento de tratamento do dano orgânico com os sistemas
SMEA e SMEU

Fonte: O autor

4.2.4.4 Planejamento experimental

Com objetivo de investigar a influência de parâmetros como concentração de matéria
ativa (cotensoativo + tensoativo), fase oleosa e tempo de contato no processo de remoção do
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dano foi planejado um grupo de experimentos fatorial 23, nos quais as faixas de valores estão
explicitadas na Tabela 5.
Tabela 5: Faixa de valores das variáveis no planejamento experimental Fatorial 23 para
remoção do dano orgânico em meio poroso com sistemas microemulsionados
Variáveis
Faixa
Materia ativa (C+T)

45-55%

Fase oleosa (FO)

5-10%

Tempo de contato (tsoak)

1-24h

Fonte: O autor

Com a definição dos níveis assumidos pelas variáveis, dentro do interesse do projeto,
os níveis foram codificados em (+) para níveis superiores; (-) para os níveis inferiores e (m)
para o ponto central, conforme a Tabela 6. Os experimentos executados nesta fase do trabalho
são do tipo 2k completo, com triplicatas executadas no ponto central para subsidiar os cálculos
de erro e ajuste do modelo.
Tabela 6: Valores codificados das variáveis no planejamento experimental 23 para remoção do
dano orgânico em meio poroso com sistemas microemulsionados
Codificação
Variáveis
-1
M
+1
Materia ativa (C+T)

45,0%

50,0%

55,0%

Fase oleosa (FO)

5,0%

7,5%

10,0%

Tempo de contato (tsoak)

1,0h

12,5h

24,0h

Fonte: O autor

A resposta analisada do experimento é a eficiência na remoção do dano
(%ERD) dado pela equação (10) obtida a partir das permeabilidades determinadas através dos
ensaios em fluxo poroso antes e após o dano e após o tratamento com os sistemas
microemulsionados.
Os cálculos estatísticos dos efeitos estimados, erros, variância, modelo e superfícies de
resposta foram feitos utilizando o software STATISTICA versão 7.0. As relevâncias de cada
variável para a permeabilidade, bem com as suas interações, são determinadas pelo teste P e o
ajuste de modelos foi definido pelo teste F, no intervalo de confiança de 95%.
A matriz do planejamento experimental a dois níveis está apresentada na Tabela 7.
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Tabela 7: Matrix do planejamento experimental fatorial 23 para remoção do dano orgânico em
meio poroso com sistemas microemulsionados
Ensaio
tsoak
[C+T]
[FO]
1

-1

-1

-1

2

1

-1

-1

3

-1

1

-1

4

1

1

-1

5

-1

-1

1

6

1

-1

1

7

-1

1

1

8

1

1

1

9

0

0

0

10

0

0

0

11

0

0

0

Fonte: O autor

O fluxograma do estágio de planejamento experimental para o tratamento de dano
orgânico pode ser observado na Figura 16.

Figura 16: Fluxograma dos experimentos do planejamento experimental

Fonte: O autor

4.2.4.5 Teste de eficiência com sistemas microemulsionados versus xileno

Baseados nos resultados estatísticos, obtidos com o planejamento experimental,
escolheu-se o(s) ponto(s) ótimo(s) para testar a(s) sua(s) eficiência(s) frente ao solvente
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comumente utilizado na indústria para o tratamento de dano orgânico em região próxima ao
poço, o xileno.
As efetividades na recuperação de permeabilidade foram expressas em função do
percentual de recuperação de permeabilidade (%R), percentual da permeabilidade original
(%O) e da eficiência na remoção do dano (%ERD), conforme as equações (8), (9) e (10),
respectivamente.
O fluxograma do estágio de teste de eficiência com sistemas microemulsionados
versus xileno pode ser observado na Figura 17.

Figura 17: Fluxograma dos experimentos de eficiência com sistemas microemulsionados
versus xileno

Fonte: O autor
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5 Resultados e discussão
Neste capítulo serão apresentados e discutido os resultados referentes à caracterização
das substâncias utilizadas nos experimentos e das simulações de fluxo em meio poroso em
relação a criação do dano em meio poroso utilizando misturas percussoras de dano
constituídas de Petróleo Fazenda Belém e n-heptano;

a seleção dos sistemas

microemulsionados mais adequados ao tratamento e as suas eficiências versus o xileno, em
função do tempo.

5.1 Caracterização do petróleo Fazenda Belém
O petróleo Fazenda Belém teve suas propriedades de viscosidade, oAPI, BSW e teor
de asfaltenos e maltenos determinados. Essas propriedades estão organizadas nos subtópicos
seguintes.

5.1.1 Viscosidade

A viscosidade foi determinada no viscosímetro Brosksfield, modelo DV-I, sendo
obtido o valor de 36000 cP (25o C/14,7 psi).
5.1.2 oAPI
Através do método de picnometria foi obitido o valor de 0,983 g/cm3 (60oF/14,7 psi).
Aplicando-se a Equação (1), página 6, obtem-se o valor de 12,3, que determina que o petróleo
Fazenda Belém é classificado como pesado pela classificação API, próximo ao límite superior
da classificação de extrapesado.

5.1.3 BSW

O valor obtido a partir dos testes com xileno e querosene foi de 0%, devido ao fato
dessa amostra estar em repouso por vários anos, separando toda a água presente. Esse
resultado é interessante ao trabalho, pois a presença de água pode causar a formação de
emulsão, que também é causadora de dano à formação, e não permitiria a avaliação somente
do efeito da deposição orgânica. Um resumo desses resultados encontra-se na Tabela 8.
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Tabela 8: BSW do petróleo Fazenda Belém para os solventes xileno e querosene pelo método
centrífugo
Solvente
BSW
Xileno

0,0%

Querosene

0,0%

Fonte: O autor

5.1.4 Caracterização composicional de asfaltenos e maltenos através de filtração
em coluna cromatográfica

Após a evaporação do solvente residual, no processo de aquecimento, foram obtidos
1,2 % de material insolúvel ao n-heptano e solúvel ao xileno (asfaltenos), 98% de material
solúvel ao n-heptano (maltenos) e 0,8% de material que não foi solúvel em nenhum dos dois
solventes testados, sendo denominado resíduo. Os dados obtidos estão apresentados na Tabela
9.

Tabela 9: Fracionamento composicional do petróleo Fazenda Belém por filtração
cromatográfica com n-heptano e xileno
%Amostra de
petróleo Fazenda

%Asfaltenos

%Maltenos

%Resíduo

1,2

98,0

0,8

Belém
100

Fonte: O autor

Na Figura 18 é possível observar os agregados de asfaltenos ao seram expostos ao nheptano.
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Figura 18: Asfaltenos precipitados em n-heptano

Fonte: O autor

5.2 Obtenção e caracterização dos sistemas microemulsionados
Os sistemas microemusionados SMEA e SMEU tiveram suas propriedades de equilibio
de fases, tensão superficial, e diâmetro de partículas determinados e os resultados
relacionados e discutidos nos subtópicos seguintes:

5.2.1 Equilíbrio de fases

Os diagramas pseudoternários obtidos através de titulação para os sistemas
microemulsionados: SMEA (n-butanol/ALKONAT L90 = 0,5 - Água de torneira (ADT) –
Querosene) (a) e SMEU (n-butanol/ULTRANEX NP 100 = 0,5 - Água de torneira (ADT) –
Querosene) (b) (Figura 19) encontram-se a seguir.
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Figura 19: Diagrama pseudoternário reduzido para SMEA (n-butanol/ALKONAT L90 = 0,5 Água de torneira (ADT) – Querosene) (a) e SMEU (n-butanol/ULTRANEX NP 100 = 0,5 Água de torneira (ADT) – Querosene) (b)

Fonte: O autor

Pode-se observar na Figura 19 que ambos diagramas reduzidos apresentam
exclusivamente os equilíbrios de fase de WIV e WI. O diagrama com ULTRANEX NP 100
apresenta uma região maior de WI evidenciando uma maior polaridade do tensoativo do que o
tensoativo ALKONAT L90. A maior polaridade do tensoativo diminue a região de WIV em
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favor da de WI pela maior atração do tensoativo pela fase aquosa do que com a fase oleosa
que acaba por ficar em excesso.

5.2.2 Determinação da tensão superficial
As tensões superficiais foram determinados a 25oC para os sistemas SMEA e SMEU e
os dados se encontram na Tabela 10.

Tabela 10: Tensão superficial para os sistemas microemulsionados SMEA e SMEU
Sistema
σ (mN/m)
Microemulsionado
SMEA

32,5

SMEU

35,8
Fonte: O autor

Os dois sistemas aprensentaram baixa tensão superficial evidenciando uma
característica típica dos sistemas microemulsionados, devido à capacidade dos tensoativos de
interferir nas forças intermoleculares na interface do sistema. Entretanto, o maior abaixamento
da tensão superfícial provocado pelo SMEA indica que ele tem uma capacidade maior de
interferir nas forças de coesão entre as moléculas na interface do sistema, que o SMEU.

5.2.3 Determinação do diâmetro de particula
Os diâmetros de partículas foram determinados a 25oC para os sistemas SMEA e
SMEU e encontram-se na Tabela 11.
Tabela 11: Diâmetro de partícula para os sistemas microemulsionados SMEA e SMEU
Sistema
Índice de
Dpmédio (nm)
Microemulsionado
polidispersão
SMEA

9,2

0,345

SMEU

9,7

0,370

Fonte: O autor

Através dos resultados apresentados na Tabela 11 é possível destacar que os diâmetros
das microestruturas no SMEA são ligeiramente menores que o SMEU para esta composição.
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Os índices de polidispersão, que medem as homogeneidades na distribuições dos tamanhos,
para os sistemas SMEA e SMEU são ligeiramente maiores que 0,3. Valores abaixo de 0,3
indicam um sistema monodísperso (LEMOS-SENNA, NEMEN 2011). Os sistemas
monodispersos são interessantes ao trabalho por faciliar seu espanhamento em meio poroso.

Figura 20: Distribuição de diâmetros de partículas para os sistemas SMEA e SMEU

Fonte: O autor

A Figura 20 apresenta a distribuição de diâmetros de particulas para os sistemas
SMEA e SMEU, no qual é possível observar que o SMEU apresenta um discreto aumento na
variedade de diâmetros em comparação com o SMEA, o que implica em um maior índice de
polidispersão.

5.3 Caracterização do arenito Botucatu
O arenito Botucatu teve sua composição e fase de cristais determinados e relacionados
conforme os subtópicos seguintes:
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5.3.1 Fluorescência de raios X

Os resultados da caracterização do Arenito Botucatu por fluorescência de raios X são
mostrados na Tabela 12.

Tabela 12: Composição do Arenito Botucatu
Substância
Percentual
SiO2

75,1407

Al2O3

14,5775

Fe2O3

7,2743

TiO2

2,0613

K2O

0,4986

CaO

0,4476
Fonte: O autor

É possível observar que o Arenito Botucatu é rico em óxidos de silicio e aluminio.

5.3.2 Difração de raios X

Os resultados do difratograma mostram que o arenito Botucatu é composto de Quartzo
(SiO2) e Caolinita (Al2Si2O5(OH)4), levando em consideração a posição e intensidade dos
picos em certos ângulos característicos representados por α e ψ, respectivamente, como
registrado na Figura 21.

Cláudio Regis dos Santos Lucas, Julho/2018

56

Resultados e discussão

Figura 21: Difratograma para o Arenito Botucatu

Fonte: O autor

5.4 Simulação experimental do fluxo em meio poroso
Neste subtópico são apresentados os resultados e discussão dos experimentos em meio
poroso.

5.4.1 Determinação da porosidade

A porosidade observada para o meio poroso de arenito Botucatu moído foi de 47%.

5.4.2 Criação de dano orgânico em meio poroso

A Tabela 13 apresenta os dados de permeabilidade original (ki), permeabilidade
alterada pelo dano (ks) e percentual de dano (%D) para o fluxo estabilizado de PVB a 5
ml/min após fluxo com misturas petróleo Fazenda Belém/n-hetptano (FZBHEP).

Cláudio Regis dos Santos Lucas, Julho/2018

57

Resultados e discussão

Tabela 13: Dados de permeabilidade original (ki), permeabilidade alterada pelo dano (ks) e
percentual de dano (%D) para o fluxo estabilizado de PVB a 5 ml/min após fluxo com
misturas petróleo Fazenda Belém/n-hetptano (FZBHEP)
Mistura precursora de dano
ki
ks
%D
(proporção)
FZBHEP (7:3)

100,3 D

96,4 D

3,9 %

FZBHEP (5:5)

105,4 D

89,7 D

14,9 %

FZBHEP (3:7)

101,1 D

84,9 D

16,0 %

Fonte: O autor

Analizando os dados da Tabela 13, observa-se primeiramente uma certa uniformidade
na permeabilidade, ki, devido ao fato se efetuar o peneiramento do arenito Botucatu moído.
Observa-se ainda que os valores de permeabilidade são relativamene altos, fruto dos poros
completamente interconectados e tamanho maior, comparado ao poro de uma rocha
reservatório normal, o que não se apresenta como um problema nesta fase já que foi possível
observar a alteração de permeabilidade após a passagem das misturas percusoras de dano
compostas de petróleo Fazenda Belém/n-heptano.
Os valores de percentual de dano (%D), apesar de apresentados na Tabela 13, foram
demonstrados na Figura 22 para destacá-lo e facilitar sua interpretação.

Figura 22: Representação gráfica de percentual de dano (%D) para o fluxo estabilizado de
PVB a 5 ml/min após fluxo com misturas petróleo Fazenda Belém/n-hetptano (FZBHEP) nas
proporções de 7:3, 5:5 e 3:7
30,0%
25,0%

%D

20,0%
16,0%

14,9%
15,0%
10,0%
5,0%

3,9%

0,0%
FZBHEP (7:3)

FZBHEP (5:5)

FZBHEP (3:7)

Fluido Prercusor de dano

Fonte: O autor
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Observa-se através da Figura 22, que todas as misturas FZBHEP, causaram alguma
redução de permeabilidade, como esperado, pois n-heptano causa precipitação dos asfaltenos,
que se agregam e se adsorvem na superfície dos grãos, prejudicando o escoamento. É possível
observar ainda que o aumento da proporção de n-heptano o aumento da proporção de nheptano reduziu significativamente a permeabilidade do meio entre FZBHEP (7:3) e FZBHEP
(5:5), No entanto, com o aumento subsequente na quantidade de n-heptano, foi observado
pouca influência no processo, desta forma constata-se que o aumento da concentração de nheptano influencia até uma determinada concentração. Apesar de observado o aumento de 1,1
pontos percentuais no percentual de dano entre FZBHEP (5:5) e FZBHEP (3:7), selecionou-se
a proporção FZBHEP (5:5) para os fases seguintes, pois a alteração de permeabilidade
provocada é suficiente para continuação do trabalho.

5.4.3 Seleção de sistemas microemulsionados para tratamento do dano orgânico

A partir da determinação dos diagramas pseudoternários de equilibrio de fases foi
escolhido o ponto 1 de composição (55% de cotensoativo/tensoativo - 40% de fase aquosa 5% de fase oleosa), para aplicação na remoção de danos. Os dados obtidos nos tratamentos
aplicando SMEA e SMEU estão apresentados na Tabela 14.

Tabela 14: Dados do percentual de recuperação de permeabilidade (%R), percentual da
permeabilidade original (%O) e eficiência na remoção do dano (%ERD) para os tratamentos
com SMEA e SMEU na composição (55% de cotensoativo/tensoativo - 40% de fase aquosa 5% de fase oleosa)
Sistema
%R
%O
%ERD
Microemulsionado
SMEA – ponto 1

16,4

95,2

73,8

SMEU – ponto 1

16,3

97,0

81,7

Fonte: O autor

Os dados de permeabilidade absoluta para os sistemas microemulsionados (SMEA e
SMEU) são melhor visualizados através da Figura 23, onde os pontos representam o valor de
permeabilidade, inicial (ki), alterada pelo dano (ks) e após o tratamento (kf), com as
microemulsões SMEA e SMEU.
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Figura 23: Dados absolutos de permeabilidade original (ki), permeabilidade alterada
pelo dano (ks) e permeabilidade após tratamento (kf) com SMEA e SMEU de composição
(40% de cotensoativo/tensoativo, 55% de fase aquosa e 5% de fase oleosa)

Permeabilidade (D)

120,0
115,0
110,0

105,0
100,0
95,0
90,0
ki

ks

SMEA - ponto 1

kf

SMEU - ponto 1

Fonte: O autor

A partir da análise da Tabela 14 e da Figura 23, é possível observar que ambos os
sistemas (SMEA e SMEU) apresentaram capacidade de tratar o dano causado pelos
compostos pesados presentes no petróleo. Os asfaltenos têm atividade sobre a superfície da
rocha e em alguns casos é capaz de alterar sua molhabilidade. Apesar de ambos apresentarem
valores altos de recuperação de permeabilidade o SMEU teve um desempenho discretamente
superior com 81,7% frente aos 73,8% do SMEA, ambos no ponto 1. Uma das explicações
para esse desempenho superior pode ser dado com base na estrutura do tensoativo utilizado, o
qual apresenta um anel aromático, servindo de ponto de atração para o asfalteno, entretanto a
diferença não é tão pronunciada devido, provavelmente, ao dano não ser causado
exclusivamente, por asfaltenos. Tendo em vista o desempenho similar dos sistemas SMEA e
SMEU, se escolheu o SMEU para aplicação na otimização da remoção do dano por
planejamento experimental.

5.4.4 Planejamento experimental
Os resultados experimentais obtidos para o planejamento fatorial 23 aplicado para o
tratamento do dano orgânico com o SMEU, são apresentados na Tabela 15.

Tabela 15: Resultados do planejamento experimental fatorial 23 para tratamento com SMEU
Ensaio
tsoak (h)
[C+T] (%m)
[FO] (%m)
%ERD
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1

1,0

45,0

5,0

74,0

2

24,0

45,0

5,0

79,0

3

1,0

55,0

5,0

75,8

4

24,0

55,0

5,0

83,4

5

1,0

45,0

10,0

75,4

6

24,0

45,0

10,0

79,0

7

1,0

55,0

10,0

76,1

8

24,0

55,0

10,0

85,1

9

12,5

50,0

7,5

79,0

10

12,5

50,0

7,5

78,8

11

12,5

50,0

7,5

79,5

Fonte: O autor

O gráfico de Pareto, (Figura 24), ilustra uma análise estatística das variáveis, no qual
permite avaliar os parâmetros que possuem maior influência no processo, de forma individual
ou sua interação com os outros parâmetros. A Figura 24 apresenta o gráfico de Pareto para o
tratamento de dano orgânico com SMEU, nas faixas de parâmetros estudados.

Figura 24: Gráfico de Pareto para eficiência na remoção do dano como função de [C+T], [FO]
e tsoak para o tratamento com SMEU

Fonte: O autor
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A partir do Gráfico de Pareto, observa-se que:


O tempo de contato (tsoak) é o fator de maior contribuição para aumento da eficiência
no tratamento do dano orgânico, e isso se deve ao maior tempo de contato entre as
micelas da micro e o matérial orgânico adsorvido nos grãos de rocha ou precipitado
nas gargantas pelo qual o fluxo ocorre, favorecendo a transferência de massa.



O aumento da concentração de [C+T], contribui significamente para o processo de
solubilização do material orgânico causador do dano e isso se deve a maior quantidade
de moléculas de tensoativo e contensoativo disponíveis para formar micelas e
solubilizar os asfaltenos.



A quantidade de fase óleosa teve papel significativo e positivo, embora menos intenso
que a [C+T], e isso se deve a fase oleosa ter capacidade de solubilizar parte da fase
orgãnica e favorecer a formação de micelas.



A interação [C+T]*tsoak teve uma influência significativa e positiva sobre o processo
de remoção do dano, o que sugere que existe sinergismo, talvez algum reagrupamento
das micelas durante o processo de tranferência de massa com a entrada dos asfaltenos
na constituição da microemulsão.



As interações dois a dois dos parâmetros estudados restantes não tiveram contribuição
signicativa, embora todas contribuam de forma positiva.



O Gráfico de Pareto mostra ainda que o sistema microemulsionado minimiza o fator
da concentração da fase oleosa.

A tabela ANOVA para o tratamento do dano orgânico utilizando SMEU está reportada
na Tabela 16.
Tabela 16: Tabela ANOVA do planejamento experimental fatorial 23 para o tratamento do
dano orgânico utilizando SMEU
Soma de
Fonte de
Graus de
Média
quadrados
F calculado
variação (FV)
liberdade (nGL) quadrada (MQ)
(SQ)
Regressão

116,8818

8

14,6102

F1

Resíduos

0,6468

4

0,1617

90,3539

Falta de ajuste

0,3868

2

0,1934

F2

Erro puro

0,2600

2

0,1300

1,4877

Total SS

117,1418

10
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F tabelado (95% de confiança)
F tabelado

Fcal/Ftab

Modelo

21,352

4,236

Significativo

199,000

0,008

Preditivo

Fonte: O autor

O parâmetro de correlação entre os dados obtidos experimentalmente e o modelo,
representado pelo coeficiente de regressão linear, foi satisfatório (R2= 0,9944). A Equação
(11) representa o modelo de eficiência na remoção do dano (%ERD), como função das
concentrações de contensoativo mais tensoativo [C+T] e tempo de contato (tsoak). Os
coeficientes dos parâmetros indicam a contribuição da váriavel independente ou a combinação
de duas delas, quando aplicável.
%ERD = %ERD( t soak , [C + T], [FO])
= 63,07 − 0,42t soak + 0,22[C + T] + 0,86[FO]
+ 0,01(t soak x[C + T]) − 0,01([C + T]x[FO])

(11)

Onde: %ERD =eficiência na remoção do dano após tratamento referente à permeabilidade
original; 𝑡𝑠𝑜𝑎𝑘 = tempo de contato do tratamento; [C+T] = Concentração percentual mássica
do conjunto cotensoativo e tensoativo; e [FO] = Concentração percentual mássica de fase
oleosa.
A Figura 25 é um comparativo entre os valores experimentais e os valores obtidos
através do modelo da Equação (11), página 43, para a eficiência na remoção do dano
utilizando o SMEU.
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Figura 25: Gráfico de valores experimentais para eficiência na remoção do dano (%ERD)
versus valores obtidos através do modelo proposto no planejamento experimental fatorial 23

Fonte: O autor

As Figura 26, 27 e 28 apresentam os gráficos de isorespostas para eficiência na
remoção do dano (%ERD) em função de diferentes parametros no tratamento com SMEU.
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Figura 26: Superfície de resposta para eficiência na remoção do dano (%ERD) em função do
tempo de contato (tsoak) e concentração de matéria ativa ([C+T]) para o tratamento com
SMEU

Fonte: O autor

Figura 27: Superfície de resposta para eficiência na remoção do dano (%ERD) em função do
tempo de contato (tsoak) e a concentração de fase oleosa ([FO]) para o tratamento com SMEU

Fonte: O autor
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Figura 28: Superfície de resposta para eficiência na remoção do dano (%ERD) em função da
concentração de fase oleosa ([FO]) e a concentração de fase oleosa ([FO]) para o tratamento
com SMEU

Fonte: O autor

A partir das Figuras 26, 27 e 28 é possível observar que o maior desempenho é obtido
sempre no sentido da combinação máxima dos parâmetros, na zona mais escura do gráfico,
não havendo um ponto em região de colina, dentro do range dos parâmetros avaliados.

5.4.5 Teste de eficiência com sistemas microemusionados versus xileno

A partir do estudo estatístico da remoção do dano orgânico, observou-se que as
maiores %ERD para o SMEU foram os pontos 1 (40% de cotensoativo/tensoativo, 55% de
fase aquosa e 5% de fase oleosa) e 2 (35% de cotensoativo/tensoativo, 55% de fase aquosa e
10% de fase oleosa), diferindo entre si discretamente. Afim de comparar o comportamento
das eficiências resolveu-se realizar o tratamento utilizando do SMEU com o xileno e verificar
os dados de percentual de recuperação de permeabilidade (%R), percentual da permeabilidade
original (%O) e eficiência de remoção do dano (%ERD), em tratamentos de soaking em
função do tempo. Os resultados se encontram nas Figuras 29, 30 e 31.
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Figura 29: Dados do percentual de recuperação de permeabilidade (%R) para tratamento com
SMEU – ponto 1, SMEU – ponto 2 e xileno para os tempos de 1h, 12,5 h e 24 h

Fonte: O autor

Ao se observar o gráfico da Figura 29 verifica-se que o xileno obteve uma recuperação
de permeabilidade (%R) maior em todos os tempos exceto para o tempo de 1h de tempo de
contato, no qual obteve valor semelhante ao SMEU - ponto 1 e foi superado pelo SMEUponto 2. Este parâmetro leva, exclusivamente, em consideração a permeabilidade alterada
pelo dano (ks) e a permeabilidade após o tratamento (kf). Para o SMEU - ponto 1 e SMEU ponto 2, os valores dos percentuais de dano (%D) foram, respectivamente: 15,1%, 15,5% e
16,9%, logo para tempo de 1h de tratamento com SMEU – ponto 2 se sai melhor para danos
mais acentuados que o xileno.
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Figura 30: Dados do Percentual da permeabilidade original (%O) para tratamento com SMEU
– ponto 1, SMEU – ponto 2 e xileno para os tempos de 1h, 12,5 h e 24 h

Fonte: O autor
A partir da Figura 30 é possível observar que os SMEU – ponto 1 e SMEU – ponto 2,
tendem a valores de percentual de permeabilidade original semelhantes para o tempo de
contato de 24 horas. Os sistemas microemulsionados apresentam ainda uma tendencia a
horizontalização mais acentuada que o xileno na faixa estudada.
Figura 31: Dados da eficiência na remoção do dano (%ERD) para tratamento com SMEU –
ponto 1, SMEU – ponto 2 e xileno para os tempos de 1h, 12,5 h e 24 h

Fonte: O autor
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Dos valores obtidos, e apresentados na Figura 31, é possível observar que os sistemas
microemulsionados SMEU nos pontos 1 e 2 apresentaram, para o tempo de tratamento 1 h, as
%ERD com valores bem próximos e mostraram comportamento de divergência até 24 h. Isto
mostra que o ponto 1, com menor concentração de querosene que o ponto 2, tem menor
capacidade de solubilização com o tempo. Isso se deve a concentração de querosene ser
levemente menor no ponto 1. Ao observar o comportamento do crescimento da eficiência de
remoção do dano fica claro que a maioria do processo de solubilização dos compostos
orgânicos ocorre até 1 hora. Visualiza-se, ainda, que os sistemas microemulsionados
apresentaram uma boa eficiência em todos os tempos, ainda que discretamente menor que o
xileno, usado comumente no tratamento do dano orgânico.
Os pontos 1 e 2 mostraram uma eficiência entre 83 e 85% ao final do tempo de
tratamento de soaking, o que mostra a eficiência destes sistemas como opção de tratamento,
com vantagem competitiva especialmente levando em consideração a segurança operacional e
ambiental, em relação ao xileno.
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6 Conclusão
O principal objetivo deste trabalho foi estudar o uso dos sistemas microemulsionados
no tratamento de deposição orgânica em meio poroso. A partir dos resultados obtidos foi
possível concluir que:


O petróleo Fazenda Belém apresentou oAPI de 12,3 sendo classificado como petróleo
pesado e de alta viscosidade (36000 cP), o que expressa seu alto conteúdo em
compostos de maior cadeia molecular.



O método utilizado para quantificar o percentual de asfaltenos por solubilização em
solventes apresentou um valor de 1,2%, mostrando que os asfaltenos estão presentes
no sistema e podem causar a redução de permeabilidade.



O método utilizado para causar o dano orgânico através do fluxo de misturas
precursoras de dano a base de Petróleo Fazenda Belém e n-heptano através do meio
poroso foi efetivo na redução da permeabilidade do meio poroso de arenito Botucatu
moído, sendo a proporção 1:1 (5:5) a utilizada neste trabalho, alcançando valores de
cerca de 15 % de percentual de dano (%D).



O sistema microemulsionado com ULTRANEX NP 100 (SMEU) apresentou-se um
pouco mais eficiente que o sistema com ALKONAT L90 (SMEA), na avaliação do
percentual de recuperação de permeabilidade no tratamento do dano orgânico.



O planejamento experimental 23 envolvendo a concentração de matéria ativa (nbutanol / ULTRANEX NP 100), percentual mássico de querosene e tempo de contato
mostrou que o tempo de tratamento é o fator mais significativo, seguido da
concentração de matéria ativa, e do efeito sinérgico do tempo de tratamento e a
concentração de matéria ativa e, por último, a concentração de fase óleosa.



O modelo obtido para o processo de tratamento na faixa estudada de tempo de
tratamento de contato entre 1 e 24 horas, concentração de matéria ativa (C+T) de 45 a
55% e fase óleosa de 5 a 10%, se mostou significativo e preditivo.



Os pontos 1 (55% de cotensoativo/tensoativo - 40% de fase aquosa - 5% de fase
oleosa) e 2 (55% de cotensoativo/tensoativo - 35% de fase aquosa - 10% de fase
oleosa) do SMEU mostraram uma eficiência entre 83 e 85% ao final do tempo de
tratamento de soaking, e se mostraram capazes de conferir um tratamento eficiente ao
dano orgânico semelhante ao xileno com vantagens competitivas em termos
operacionais e ambientais.
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