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RESUMO 

 

A recuperação primária e secundária de petróleo só conseguem extrair, em média, 30 

% do óleo descoberto, sendo assim importante a aplicação da recuperação avançada 

de petróleo (EOR) visando aumentar a produtividade dos reservatórios. Dentre os 

métodos especiais de recuperação de petróleo, destaca-se o método químico, no qual 

são injetados componentes, como surfactantes, microemulsões, polímeros e soluções 

alcalinas, com a finalidade de aumentar e facilitar o deslocamento do óleo da rocha 

reservatório. A combinação de polímero, surfactante e álcali em um mesmo banco de 

fluido, conhecido como método álcali-surfactante-polímero (ASP) apresenta 

características favoráveis para aplicação em EOR. Neste trabalho, sistemas 

multicomponentes microemulsionados e nanoemulsionados com constituintes ASP 

foram desenvolvidos para aplicação na inversão da molhabilidade de rocha 

reservatório e na EOR. Através dos diagramas pseudoternários obtidos na região rica 

em fase aquosa foi selecionado um ponto de microemulsão (WIV), com a seguinte 

composição: 15 % C/T (razão C/T de 0,5), 0,5 % FO e 84,5 % de FA com água 

destilada ou solução de 1,5 % de álcali. O carbonato de sódio foi utilizado como agente 

alcalinizante e, posteriormente, 0,6 % de três polímeros comerciais de poliacrilamida 

na fase aquosa foram aplicados na obtenção de novas microemulsões. Com pontos 

de microemulsão ASP, pelo método de diluição, foram formuladas nanoemulsões com 

baixas concentrações de insumos, contendo 1,5 % de C/T, 0,05 % de FO e 98,39 % 

de FA contendo 1,5 % de Na2CO3 e 0,06 % de polímero. As microemulsões e 

nanoemulsões foram caracterizadas através do diâmetro de gotículas médio, a 

dimensão máxima e formato dos agregados micelares, potencial hidrogeniônico, 

tensão superficial, viscosidade e comportamento reológico utilizando modelos 

matemáticos e, por fim, aplicados na inversão de molhabilidade e na EOR em rocha 

arenítica Botucatu. Os tamanhos de gotículas apresentaram valores característicos 

de agregados micelares, a dimensão máxima foi de 4,2 nm e os formatos das micelas 

foram do tipo elipse oblato, esfera e esfera oca. O pH confirmou um valor alcalino (pH 

de 10,0 ± 0,5) e a tensão superficial foi reduzida, com valores abaixo de 35,0 mN/m a 

25 ± 1 °C. Para as microemulsões sem polímero e as nanoemulsões o comportamento 

reológico foi do tipo newtoniano, já para as demais microemulsões o modelo reológico 

matemático foi de fluidos não newtonianos. A viscosidade das microemulsões com 

polímeros, foram de 19 a 41 cP, a 25 ± 1 °C, todas maiores que a do petróleo médio 

(29,3 °API) presente na rocha reservatório Botucatu, que apresenta valor de 14,5 cP. 

Todos os sistemas formulados deixaram a rocha molhável à água, sendo eficientes 

na inversão de molhabilidade, favorecendo o desalojamento do óleo. Os resultados 

de recuperação comprovaram a eficiência de varrido e de deslocamento das 

microemulsões e nanoemulsões, fornecendo recuperações totais do óleo variando de 

65 % a 97 %. 

 

Palavras Chaves: Álcali. Surfactante. Polímero. Microemulsão. Nanoemulsão. 

Recuperação Avançada de Petróleo. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The primary and secondary oil recovery can only extract, on average, 30 % of the oil 
discovered, so it is important to apply advanced oil recovery (EOR) to increase the 
productivity of the reservoirs. Among the special methods of oil recovery, we 
emphasize the chemical method in which components such as surfactants, 
microemulsions, polymers and alkaline solutions are injected with the intent of 
increasing and facilitating the displacement of the oil from the reservoir rock. The 
combination of polymer, surfactant and alkali on the same fluid bank known as the 
alkali-surfactant-polymer method (ASP) has favorable characteristics for EOR 
application. In this work, microemulsified and nanoemulsified multicomponent systems 
with ASP constituents were developed for application in the inversion of reservoir rock 
wettability and EOR. By means of the pseudo-ternary diagrams obtained in the 
aqueous phase rich region, a microemulsion point (WIV) was selected, with the 
following composition: 15 % C/S (C/S ratio of 0.5), 0.5 % OP and 84,5 % AP, with 
distilled water or 1.5 % alkali solution. The sodium carbonate was used as an alkalizing 
agent and subsequently 0.6 % of three commercial polyacrylamide polymers in the 
aqueous phase were applied to obtain new microemulsions. With the ASP 
microemulsion points, by the dilution method, nanoemulsions were formulated with low 
concentrations of inputs, containing 1.5 % C/S, 0.05 % OP and 98.39 % AP containing 
1.5 % Na2CO3 and 0.06 % polymer. The microemulsions and nanoemulsions were 
characterized by the mean droplet diameter, the maximum size and shape of the 
micellar aggregates, potential of hydrogen, surface tension, viscosity and rheological 
behavior using mathematical models and, finally, applied in the inversion of wettability 
and EOR in Botucatu sandstone. The droplet sizes showed characteristic values of 
micellar aggregates, the maximum dimension was 4.2 nm and the micelles formats 
were oblate ellipse, sphere and hollow sphere. The pH confirmed an alkaline value (pH 
of 10.0 ± 0.5) and the surface tension was reduced, with values below 35.0 mN/m at 
25 ± 1 ° C. For the microemulsions without polymer and the nanoemulsions the 
rheological behavior was newtonian type, and for the others microemulsions the 
mathematical rheological model was of non newtonian fluids. The viscosity of the 
microemulsions with polymers were from 19 to 41 cP at 25 ± 1 °C, all higher than the 
average oil (29.3 °API) present in the Botucatu sandstone, which presents a value of 
14.5 cP. All the formulated systems left the rock water wettable, being efficient in the 
inversion of wettability, favoring the dislodging of the oil. The recovery results have 
proven the efficiency of sweeping and displacement of microemulsions and 
nanoemulsions, providing total oil recoveries range from 65 % to 97 %. 
 
Key-words: Alkali. Surfactant. Polymer. Microemulsion. Nanoemulsion. Enhanced Oil 
Recovery. 
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1. INTRODUÇÃO 

A produtividade de um reservatório de petróleo diminui com o passar dos anos 

de produção, sendo inicialmente o óleo recuperado através da recuperação primária 

(energia natural do reservatório) e em sequência por outros tipos de recuperações 

convencionais. Dentre os tipos de recuperação convencionais tem-se a injeção de 

água e de gás como agentes mecânicos de deslocamento, que têm como finalidade 

deslocar o óleo para fora dos poros das rochas, sem interação química, cuja 

tecnologia é confiável e bem conhecida, possibilitando obter aumento de produção 

(ALVARADO et al., 2010).  

Considerando somente as recuperações convencionais estima-se que, em 

média, apenas 30 % do óleo já descoberto pode ser extraído, restando 70 % a ser 

recuperado (THOMAS, 2004). Esse baixo percentual de recuperação convencional se 

dá devido às propriedades rocha-fluido que dificultam o deslocamento do petróleo. 

Dentre essas propriedades citam-se a alta viscosidade do óleo, as elevadas tensões 

interfaciais entre o fluido injetado e o óleo, e a molhabilidade ao óleo da rocha 

reservatório (CASTRO DANTAS et al., 2014).  

Esses fatores acabam impossibilitando o deslocamento do petróleo, seja 

devido aos caminhos preferenciais do fluido injetado ou pela baixa capacidade de 

desalojar o óleo para fora dos poros. Assim, o desenvolvimento e a aplicação de 

métodos especiais de recuperação tem sido alvo de estudos para aumentar o fator de 

recuperação dos campos já descobertos, manter a produção ou para a antecipação 

da produção do óleo de novos campos, minimizando as dificuldades encontradas nas 

recuperações convencionais caso fossem empregadas (THOMAS, 2004; ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2006).  

Dentre os métodos especiais de recuperação pode-se destacar: os métodos 

térmicos, miscíveis e os químicos (TURTA, 2013; JOHNS; DINDORUK, 2013). Os 

métodos térmicos são aplicados para reduzir a viscosidade do óleo através da injeção 

de fluido aquecido, de vapor ou água quente, ou pela combustão in situ; os métodos 

miscíveis atuam na redução ou eliminação das tensões interfaciais, exemplos de 

fluidos injetados neste método são o dióxido de carbono, o gás natural e o nitrogênio; 

e os métodos químicos se baseiam na adição de produtos que favoreçam a 

recuperação, como exemplos têm-se a adição de solução de polímeros (CHANG et 
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al., 2006; RELLEGADLA et al., 2017), surfactantes (IGLAUER et al., 2010; SHENG et 

al., 2015; KAMAL et al., 2016), microemulsão (SANTANNA et al., 2013; KARAMBEIGI 

et al., 2016), solução alcalina (TURKSOY; BAGCI, 2000; SHENG et al., 2013), ou até 

mesmo, uma combinação dos métodos químicos (CHEN et al., 2013; LUO et al., 2013; 

OLAJIRE, 2014; BIYANTO et al., 2017).  

Cada componente adicionado nos métodos químicos pode favorecer a 

recuperação avançada de petróleo. O polímero tem a capacidade de aumentar a 

viscosidade e, assim, aumentar a eficiência de varrido e diminuir a razão de 

mobilidade (ABIDIN et al., 2012). O tensoativo e a microemulsão atuam reduzindo a 

tensão interfacial entre o óleo e a rocha, aumentando a eficiência de deslocamento e 

dependendo do percentual de C/T, aumenta também a viscosidade, sendo a 

microemulsão mais estável termodinamicamente e de maior eficiência (BUIJSE et al., 

2010; LU et al., 2014; BERA et al., 2014; KARAMBEIGI et al., 2016). A solução alcalina 

gera tensoativo in situ e evita a perda por adsorção (PEI et al., 2013). As 

nanoemulsões, assim como as microemulsões, favorecem o aumento da recuperação 

de petróleo, tendo a vantagem de apresentar menor concentração dos componentes 

químicos, característica economicamente atrativa (CASTRO DANTAS et al., 2017).  

A combinação de polímero, surfactante e álcali, conhecida como método ASP, 

têm como características importantes em sua aplicação: o aumento do número capilar 

para reduzir a saturação de óleo residual, a maior eficiência de varrido macroscópica 

por causa do polímero viscoso, a melhoria da eficiência de deslocamento, a 

emulsificação, o arrastamento, e o aprisionamento de gotículas de óleo por causa do 

surfactante e dos efeitos alcalinos, entre outros (DAOSHAN et al., 2004; OLAJIRE, 

2014; PANTHI et al., 2016). Portanto, a combinação de métodos químicos para 

maximizar a produção de hidrocarbonetos é uma boa alternativa em que ainda são 

necessários estudos e otimização, buscando resultados mais satisfatórios e de menor 

custo.  

Neste contexto e com o intuito de otimizar o método ASP com a injeção de 

apenas um fluido com propriedades favoráveis dos agregados micelares e dos 

componentes ASP, esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e a aplicação 

na inversão da molhabilidade e na EOR de novos sistemas microemulsionados e 

nanoemulsionados contento álcali e polímero.   
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Para uma melhor compreensão deste trabalho esta tese foi dividida em cinco 

capítulos. O Capítulo I refere-se à introdução geral; o Capítulo II contempla os 

aspectos teóricos bem como o estado da arte com enfoque nos trabalhos sobre a 

aplicação de fluidos químicos com componentes ASP na recuperação avançada; no 

capítulo III está descrita a metodologia experimental; o Capítulo IV apresenta todos os 

resultados e discussões baseados na análise de dados e resultados obtidos; o 

Capítulo V encerra-se com as principais conclusões definidas ao longo deste trabalho; 

e a listagem de todas as referências. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo, faz-se uma breve revisão dos conceitos relevantes para este 

trabalho, envolvendo tensoativos, microemulsões, agentes alcalinizantes, polímeros, 

nanoemulsões, propriedades dos fluidos e das rochas, molhabilidade, petróleo e 

métodos de recuperação de petróleo. Em seguida, apresenta-se o estado da arte 

sobre os diferentes métodos com constituintes do método ASP (álcali, surfactante e 

polímero) encontrados na literatura, desde sua formação, caracterização, bem como 

sua aplicação, justificando os objetivos e a importância deste trabalho. 

2.1. ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1.1. Tensoativo 

Tensoativos, também conhecidos como surfactantes, são moléculas anfifílicas 

ou anfipáticas, ou seja, apresentam dupla afinidade (apolar – lipofílica/hidrofóbica e 

polar – hidrofílica). Esta característica é devido a sua estrutura, mostrada na Figura 

2.1, que possui uma “cabeça” polar e uma “cauda” apolar (MYERS, 2006; ATWOOD; 

FLORENCE, 1985; HOLMBERG, 2002; TADROS, 2005).   

Figura 2.1. Representação da estrutura do tensoativo. 

 

Fonte: Autor. 

 

Os tensoativos podem ser sintéticos ou naturais, sendo eles denominados 

agentes ativos de superfície. A parte apolar da molécula usualmente é uma cadeia 

linear ou ramificada de hidrocarboneto, podendo ter partes cíclicas ou aromáticas, 

com 8 a 18/20 carbonos. A parte polar apresenta interações intermoleculares fortes 

em meio aquoso, do tipo dipolo – dipolo para os tensoativos não iônicos e íon-dipolo 

para tensoativos iônicos, sendo os iônicos acompanhados de contra-íons (ATWOOD; 
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FLORENCE, 1985; SCHRAMM; MARANGONI, 2000; HOLMBERG et al., 2002; 

TADROS, 2005; DALTIN, 2011).  

A propriedade anfifílica do tensoativo é responsável pela sua característica de 

adsorver na interface gás/líquido, líquido/líquido ou líquido/sólido, onde age na 

redução da tensão superficial e interfacial.  Outra característica importante ligada à 

propriedade anfifílica do tensoativo é a de formação de agregados, como as micelas, 

formadas em determinada concentração, caracterizados pela organização molecular 

para que o sistema apresente uma menor energia livre de Gibbs. Com isso, há um 

mínimo de interações desfavoráveis com o meio, fazendo com que o grupo polar fique 

voltado para a fase aquosa e grupo apolar para a fase oleosa/orgânica (ATWOOD; 

FLORENCE, 1985; HUNTER, 1992; SCHRAMM; MARANGONI, 2000; DALTIN, 

2011). 

Em solução aquosa, acima de certa concentração, os monômeros tendem a 

formar micelas diretas, nas quais as cabeças dos tensoativos estão voltadas para a 

água e as caudas se atraem. Já em meio apolar, as micelas formadas são do tipo 

inversas, com as caudas voltadas para o solvente e as cabeças se atraindo para o 

centro, como mostrado na Figura 2.2 (HOLMBERG et al., 2002). 

Figura 2.2. Tipos de micelas: a) direta b) inversa. 

 

Fonte: Autor. 

Os tensoativos têm grande aplicabilidade industrial devido às características já 

citadas e apresentam versatilidade para a utilização em indústrias farmacêuticas, 

alimentícias, de produtos saneantes, dentre outras. Na indústria de petróleo os 

tensoativos podem ser aplicados em upstream, como aditivo nos fluidos de perfuração 

base óleo e como fluido químico na recuperação avançada, além de aplicações 
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ambientais como dispersante de óleo, fluido de lavagem em tanques e na remoção de 

contaminantes da água produzida. 

2.1.1.1. Classificação 

 

Os tensoativos apresentam uma classificação referente ao grupo polar 

(hidrofílico) em que apresentam uma “cabeça” com grupos não iônicos ou iônicos, 

como mostrado na Tabela 2.1. A natureza do grupo polar dos tensoativos os classifica 

em cinco categorias: não iônico, aniônico, catiônico, zwiteriônico e anfótero. 

Tabela 2.1. Classificação dos tensoativos quanto à natureza do grupo polar. 

Categoria Exemplos 
Exemplos de estruturas de 

tensoativos 

Não Iônico 

Álcoois e alquilfenóis 

etoxilados, ésteres de 

ácidos graxos, 

alquilpoliglicosídeos, 

ésteres de 

anidrohexitoses 

cíclicas, 

alcanolamidas. 

CnH2n+1(OCH2CH2)mOH 

(álcool polioxietileno) 

C9H19-C6H4-(OCH2CH2)nOH 

(etoxilato de aquilfenol) 

Aniônico 

Sulfonados, 

sulfatados, 

carboximetilados, 

fosfatados, sabões. 

CH3(CH2)16COO-Na+ 

(estereato de sódio) 

CH3(CH2)11SO4
-Na+ 

(dodecil sulfato de sódio) 

Catiônico 

Sais quaternários de 

amônia, óxidos de 

amina, etoxiaminas, 

aminas graxas 

etoxiladas. 

CH3(CH2)15N+(CH3)3Br- 

(brometo de cetiltrimetil amônio) 

C12H25N+(CH3)3Cl-  

(cloreto de trimetil dodecilamônio) 

Zwiteriônico 

Nitrogênio alquil 

derivado de 

aminoácidos. 

C12H25N+(CH3)2CH2COO-  

(dodecil betaína) 

C11H23CONH(CH2)3N+(CH3)2CH2COO- 

(lauramidopropil betaína) 

Fonte adaptada: Schramm, 2000; Daltin, 2011. 
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Os tensoativos não iônicos, quando em solução aquosa, não geram íons por 

meio da dissociação.  A polaridade da cabeça deste tipo de tensoativo ocorre devido 

à presença de grupos polares com cargas parciais concentradas em uma região da 

molécula, como exemplo, o tensoativo etoxilado, que possui cargas negativas parciais 

adquiridas pelo oxigênio e cargas positivas parciais adquiridas pelo carbono.  

Os tensoativos aniônicos apresentam íons negativos (ânions) na cabeça polar 

em solução aquosa. O tensoativo aniônico destaque para este trabalho é o sabão, que 

é um sal de ácido graxo de origem animal ou vegetal. O óleo de coco (Cocos 

nucifera L.) é um óleo vegetal composto de uma mistura de triglicerídeos, no qual 

apresenta ácidos graxos que o originam, como os ácidos capróico, caprílico, cáprico, 

oléico, esteárico, linoléico, láurico, mirístico, palmítico. Os três últimos são 

encontrados em maiores concentrações, com contribuição média acima de 70 %, com 

destaque para o ácido graxo láurico (acima de 40 %). A formação do tensoativo 

aniônico dodecanoato de sódio a partir do óleo de coco ocorre através da reação de 

saponificação, como mostrada na Figura 2.3.  

Figura 2.3. Reação de saponificação para formação de tensoativo aniônico. 

 

 

Fonte adaptada: Daltin, 2011. 

 

Os tensoativos catiônicos possuem íons positivos (cátions) na cabeça polar em 

solução aquosa. A maioria destes tensoativos, por questão econômica, possui em sua 

estrutura o nitrogênio com carga positiva, mas poderia ser formado por fósforo, 

enxofre, selênio, arsênio, entre outros. 

Os tensoativos zwiteriônicos apresentam íons positivos e negativos ao mesmo 

tempo na cabeça polar quando em solução aquosa. Os tensoativos podem ser 

chamados de anfóteros quando o caráter iônico da cabeça do tensoativo depende do 

pH do meio. Se o meio for básico (altos valores de pH), o tensoativo vai se comportar 

como aniônico, se o meio for ácido (baixos valores de pH) como catiônico (MYERS, 

2006; HOLMBERG, 2002; DALTIN, 2011).  
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Além dos tipos de tensoativos citados na Tabela 2.1, existem outros tipos de 

tensoativos, podendo ser chamados de tensoativos especiais. Como exemplos deles, 

podem-se citar os tensoativos de origem natural (exemplo a lecitina de soja), 

poliméricos (exemplo o poliacrilato de sódio), fluorcarbonados, organo-siliconados, 

entre outros (TADROS, 2005; DALTIN, 2011). 

Quanto ao grupo apolar, os tensoativos podem ser classificados de acordo com 

a matéria-prima que origina a sua cauda (cadeia hidrocarbônica). Os tensoativos 

podem ser obtidos a partir de fontes naturais (do óleo animal ou vegetal) ou não (da 

indústria petrolífera). Dentre os diferentes tipos de grupos hidrofóbicos precursores da 

parte apolar dos tensoativos têm-se os ácidos graxos, parafinas, olefinas, 

alquilbenzenos, álcoois, alquilfenóis, polipropilenoglicóis, fluorcarbonos, organo-

siliconados, entre outros.  Como destaque para este trabalho pode-se citar os sabões, 

tensoativo obtido a partir de ácidos graxos naturais, como o óleo de coco saponificado 

(OCS). 

A solubilidade, a facilidade de emulsificação, bem como as aplicações dos 

tensoativos depende das suas características hidrofílicas e lipofílicas (BERTHOD; 

GEORGES, 1983; MYERS, 2006; SOUZA, 2013). Segundo a regra de Bancroft, de 

forma qualitativa pode-se dizer que tensoativos mais hidrofílicos tendem a formar 

emulsões diretas (O/A) e mais lipofílicas tendem a formar emulsões inversas (A/O) 

(DALTIN, 2011).  

Em 1949 Griffin, originou uma escala quantitativa semi-empírica das 

contribuições apolares e polares da estrutura da molécula de tensoativos não iônicos, 

denominada balanço hidrofílico lipofílico (BHL). A escala de BHL é de 0 a 20, variando 

do tensoativo mais lipofílico (0 – como o hidrocarboneto) para o mais hidrofílico (20 – 

como o polietileno glicol), ou seja, para formar emulsões e/ou microemulsões diretas 

usa-se tensoativos de altos valores de BHL e as inversas os de baixos valores 

(TADROS, 2005; RHEIN et al., 2007). 

Na Tabela 2.2, estão apresentadas as faixas gerais de BHL de tensoativos, 

suas possíveis aplicações e exemplos de tensoativos etoxilados com o BHL calculado 

segundo a Equação (1) (GRIFFIN, 1949). 

𝐵𝐻𝐿 =  
𝑀𝑀𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑓í𝑙𝑖𝑐𝑎

𝑀𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 20                                                                                     (1) 
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Em que: BHL é o Balanço Hidrofílico Lipofílico e MM é a massa molar.  

Os valores de BHL orientam a escolha dos tensoativos de acordo com a 

aplicação, mas outros fatores precisam ser considerados como a concentração do 

tensoativo, a temperatura, as condições do meio, entre outros.  

Tabela 2.2. Faixas de BHL, aplicações e exemplos de tensoativos não iônicos etoxilados. 

BHL Aplicações Exemplos de Tensoativos Etoxilados 

Molécula Inicial Grau de 

Etoxilação 

BHL calculado 

1,5-3 Anti-espumante - 

3-6 
Emulsificante 

A/O 

Nonilfenol 

Amina Esteárica 

Álcool Estearílico 

2 

2 

2 

5,7 

4,9 

4,9 

7-9 Umectante 

Nonilfenol 

Álcool Laurílico 

Álcool Estearílico 

3 e 4 

3 

5 

7,5 e 8,9 

8,3 

9 

8-18 
Emulsificante 

O/A 

Nonilfenol 

Amina Esteárica 

Álcool Laurílico 

Álcool Estearílico 

4 a 30 

15 a 30 

3 a 25 

5 a 30 

8,9 a 17,1 

14,2 a 16,6 

8,3 a 17,7 

9,0 a 16,6 

13-15 Detergente 

Nonilfenol 

Amina Esteárica 

Álcool Laurílico 

Álcool Estearílico 

10 a 12 

15 

9 e 10 

14 

13,3 a 14,1 

14,2 

13,3 e 13,8 

13,9 

15-18 Solubilizantes 

Nonilfenol 

Amina Esteárica 

Álcool Laurílico 

Álcool Estearílico 

20 a 50 

20 a 30 

25 a 50 

20-30 

16,0 a 18,2 

15,3 a 16,6 

17,7 a 18,3 

15,3 a 16,6 

Fonte Adaptada: Goodwin, 2004; Tadros, 2005; Daltin, 2011. 

Os valores de BHL para os tensoativos iônicos podem ser calculados pela 

fórmula de Davies e Rideal, 1963, mostrada na Equação (2). Este cálculo de BHL 

considera o número de grupos químicos hidrofílicos e lipofílicos presentes na molécula 

de tensoativo e seus respectivos valores de BHL parciais. (DAVIES; RIDEAL, 1963) 
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𝐵𝐻𝐿 = 7 + ∑(𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑓í𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠) + ∑(𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑝𝑜𝑓í𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠)               (2) 

De modo geral, observa-se que os tensoativos não iônicos apresentam valores 

dentro da escala de Griffin (BHL menores que 20), enquanto que para tensoativos 

iônicos estes valores podem ultrapassar esta escala. Como exemplos de tensoativos 

com valores maiores que 20, tem-se o laureato de sódio e o dodecil sulfato de sódio, 

com BHL de 20,9 e 39,0, respectivamente. 

2.1.1.2. Concentração micelar crítica (c.m.c.) 

O tensoativo pode estar presente em solução na forma dispersa, denominada 

monômeros, ou presentes na forma de agregados. A concentração micelar crítica 

(c.m.c.) é a menor concentração em que o tensoativo forma o primeiro agregado 

micelar, concentração logo após saturação da superfície em que se observa um 

equilíbrio dinâmico entre monômeros e micelas. Logo, em concentrações abaixo da 

c.m.c. existem somente tensoativos como monômeros, e acima da c.m.c. estão os 

tensoativos livres constantes em equilíbrio com os tensoativos em agregados 

micelares, onde observa-se o aumento do número de micelas com o aumento da 

concentração dos tensoativos. As estruturas micelares podem adotar diferentes 

formas dependendo da estrutura molecular e da concentração do tensoativo, como 

exemplos, observa-se geometrias esféricas, elípticas, cilíndricas, lamelares, entre 

outras. 

Devido à auto-organização espontânea do tensoativo em solução, em dada 

concentração (c.m.c.), observa-se uma mudança brusca das propriedades físico-

químicas, como da tensão superficial, condutividade, espalhamento de luz, pressão 

osmótica, entre outras. Assim, a concentração micelar crítica pode ser determinada 

através do estudo de algumas propriedades físico-químicas. Na Figura 2.4, mostra-se 

o comportamento de algumas propriedades em função da concentração de tensoativo. 
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Figura 2.4. Propriedades Físico-Químicas em função da concentração do tensoativo. 

 

Fonte: Soares, 2016.  

Os valores de c.m.c. dos tensoativos podem ser influenciados por diversos 

fatores, como a estrutura química do tensoativo, a temperatura e o meio que se 

encontra. De modo geral, os tensoativos iônicos apresentam maiores valores de 

c.m.c. que os não iônicos, quando se compara tensoativos com cauda apolar 

semelhante. Estes maiores valores estão ligados a interações intermoleculares mais 

fortes, com trabalho elétrico, e maior solubilidade dos tensoativos iônicos em água, 

precisando de mais tensoativos para formar os agregados micelares.  

O tamanho e a estrutura da cauda apolar dos tensoativos também influenciam 

nos valores de c.m.c. O aumento do número de carbonos da cauda apolar linear, tanto 

no tensoativo iônico como no não iônico, reduz os valores de c.m.c., uma vez que 

diminui a solubilidade do tensoativo e favorece as interações entre as caudas 

facilitando a formação de micelas em concentrações menores, sendo este efeito mais 

pronunciado para os tensoativos não iônicos (SHINODA et al., 1963). A estrutura da 

cauda também influencia, uma vez que essas cadeias podem ser lineares, ramificadas 

ou aromáticas, com solubilidades diferenciadas. Por exemplo, um tensoativo 

aromático apresenta maior valor de c.m.c. que um linear com o mesmo número de 

carbonos, pois fatores geométricos de organização dificultam a formação das micelas. 
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De modo geral, o efeito da temperatura nos valores de c.m.c. está diretamente 

ligado à influência na solubilidade do tensoativo. Os tensoativos iônicos são mais 

solúveis e apresentam maiores valores de c.m.c. com o aumento da temperatura, já 

os tensoativos não iônicos a solubilidade, bem como os valores de c.m.c., são 

reduzidas com o aumento da temperatura.  

A mudança do meio da solução do tensoativo também influencia nos valores 

de c.m.c., como a adição de eletrólitos. A presença dos eletrólitos provoca uma 

diminuição dos valores de c.m.c., uma vez que ocorrerá uma competição entre os 

tensoativos e os eletrólitos (ânions e cátions) pelas moléculas de água. A diminuição 

da solvatação dos tensoativos pelas moléculas de água favorece um aumento da 

interação entre eles, que irão gerar agregados micelares em concentrações menores. 

Esse efeito do meio eletrolítico é mais pronunciado para os tensoativos iônicos, sendo 

para os não iônicos a interferência insignificante (ROSEN, 2004; TRADOS, 2005). 

A adição de não eletrólitos no meio pode modificar os valores de c.m.c., 

dependendo da influência na solubilidade e nas interações entre os tensoativos. Por 

exemplo, a adição de etanol em soluções de tensoativos pode reduzir os valores de 

c.m.c., uma vez que é menos polar que a água e se orientam entre as cabeças dos 

tensoativos diminuindo as repulsões eletrostáticas (HOLMBERG et al., 2002). 

2.1.1.3. Microemulsões 

Segundo Holmberg et al., 2002, microemulsão é uma mistura homogênea 

macroscópica de uma fase oleosa, uma fase aquosa e um tensoativo, que se forma 

espontaneamente, uma vez que é termodinamicamente estável e dinâmica. A 

espontaneidade ocorre devido à redução de energia livre de Gibbs e aumento da 

entropia, onde ocorre um processo dinâmico de auto-organização baseado nas forças 

intermoleculares e no movimento browniano dos constituintes misturados.  As 

características do tensoativo de ser anfifílico, de redução da tensão interfacial e de 

auto-organização, permitem a dispersão de duas fases líquidas imiscíveis, formando 

agregados de pequenos diâmetros (menores que 100 nm), com elevada superfície 

interna e com possibilidade de formação de filme interfacial óleo/água curvado, como 

os observados na estrutura de micelas diretas e inversas (PRINCE, 1977; 

DANIELSSON; LINDMAN, 1981; ROBB, 1982; ATWOOD; FLORENCE, 1985; 

ROSEN, 2004; MYERS, 2006; SCHRAMM, 2005).  
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Na formação das microemulsões, além do tensoativo como principal 

componente, fase oleosa e fase aquosa, pode-se também adicionar um cotensoativo, 

composto com a função de estabilizar as repulsões eletrostáticas entre as cabeças 

dos tensoativos, principalmente dos tensoativos iônicos, e/ou facilitar a solubilização 

no núcleo micelar (GURGEL, 2004). Normalmente o cotensoativo mais empregado é 

um álcool de cadeia curta, como o n-butanol, mas podem-se ter outros compostos 

como ácidos orgânicos e aminas (BARROS NETO, 1996). 

Na fase aquosa das microemulsões, além da água, é possível ter diferentes 

componentes (aditivos), como eletrólitos com características ácidas ou alcalinas, 

polímeros, entre outros. A fase oleosa é uma fase orgânica de diferentes 

composições, como exemplos tem-se: hidrocarbonetos simples, (como um alcano 

puro – hexano e heptano; mistura de hidrocarbonetos complexos; compostos 

aromáticos; óleo cru; diferentes óleos vegetais ou animais; e outros (SANTOS, 2014). 

Como já visto anteriormente, dependendo da característica do tensoativo ele 

pode favorecer a formação de micelas do tipo direta ou inversa. Em microemulsões, 

assim como em soluções de tensoativos, também ocorrem a formação de micelas 

diretas (O/A) ou inversas (A/O), mas o núcleo micelar é preenchido com a fase 

dispersa, oleosa ou aquosa, respectivamente. As dimensões dos agregados micelares 

podem apresentar diferentes diâmetros, sendo as microemulsões com valores de 10 

a 200 nm (ROSEN, 2004; TADROS, 2005; SCHRAMM, 2005).  

De modo geral, a microemulsão, dispersão coloidal, é uma mistura monofásica 

de pelo menos três componentes, altamente estável, translúcida ou transparente, 

opticamente isotrópica, com alta capacidade de redução da tensão interfacial e com 

grande área de contato (SCHULMAN; MONTAGUE, 1961). Diante das suas 

propriedades, as microemulsões apresentam aplicabilidades em diferentes áreas, 

farmácia, saúde, agricultura, petróleo, entre outros (PAUL; MOULIK, 2001). Como 

destaque para a indústria de petróleo pode-se citar suas aplicações em fluidos de 

faturamento (CASTRO DANTAS et al., 2003; LIU et al., 2010), inibidores de corrosão 

(MOURA, 2002; MOURA et al., 2009; WANDERLEY NETO et al., 2012; ZHU et al., 

2017), na solubilização e prevenção de formação de borra de petróleo (VIANA et al., 

2015) e na recuperação avançada de petróleo (SANTANNA et al., 2009, 2013; BERA 

et al., 2014; CASTRO DANTAS et al., 2014).  
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2.1.1.4. Diagramas de fases e regiões de Winsor 

A formação das microemulsões ocorre quando os componentes da mistura 

envolvida estão em proporções adequadas, características da região de Winsor IV. 

Para sua formulação é primordial conhecer sobre os diagramas de fases e a 

classificação Winsor (WINSOR, 1948). 

O equilíbrio de fases em diferentes proporções de constituintes é representado 

pelos diagramas de fases, onde as regiões de miscibilidade podem ser demarcadas. 

Quando os componentes são característicos de sistemas microemulsionados 

(tensoativo, fase aquosa, fase oleosa, contendo ou não cotensoativo) é possível 

delimitar a região microemulsão (monofásica), de sistemas multifásicos 

(microemulsão mais excesso), ou outros tipos de misturas (como géis e emulsões) 

pelos diagramas de fases a uma dada pressão e temperatura (MYERS, 2006; 

TRADOS, 2005). 

Os diagramas de fases, de acordo com o número de constituintes presentes 

em cada vértice, são classificados em três tipos: ternário, quaternário e 

pseudoternário, como observado na Figura 2.5. O diagrama ternário é usado para 

representar graficamente sistemas com três constituintes, como a microemulsão 

(tensoativo, fase oleosa e fase aquosa), é um gráfico no formato de triângulo 

equilátero, onde cada componente puro está em seu vértice, cada lado representa 

uma mistura binária e cada ponto em seu interior é uma mistura dos três constituintes 

em proporções específicas (ROSSI et al., 2007).  

 

Figura 2.5. Diagramas de fases. 

 

Fonte: Viana, 2013. 
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O diagrama quaternário é usado para representar sistemas com quatros 

constituintes, como a microemulsão com cotensoativo. É um gráfico tridimensional 

com formato de um tetraedro regular, sua interpretação é mais complexa e 

normalmente prefere-se trabalhar com diagramas pseudoternários. Os diagramas 

pseudoternários apresentam sistemas com dois constituintes puros em seu vértice e 

um pseudoconstituinte, composto de uma razão de dois constituintes, sendo, 

normalmente, para a microemulsão o pseudoconstituinte uma razão 

cotensoativo/tensoativo (Razão C/T). O formato (triangular) e a interpretação do 

pseudoternário são semelhantes ao ternário, sendo os dois os mais empregados para 

determinar as proporções adequadas para a formulação de microemulsão (RANCE; 

FRIDERG, 1977). 

As microemulsões podem estar em equilíbrio com excesso de fase aquosa (FA) 

e/ou fase oleosa (FO). Estes sistemas multifásicos foram classificados pelo 

pesquisador Winsor (1948) em Winsor I (WI), Winsor II (WII), Winsor III (WIII) e Winsor 

(WIV), como mostrado na Figura 2.6.  

Figura 2.6. Classificação de Winsor. 

 

Fonte adaptada: Nordiyana et al., 2016. 

A região de WI e WII é composta por duas fases, sendo uma de microemulsão 

e a outra de excesso de FO na fase superior para WI, ou de excesso de FA na fase 

inferior para o WII. A região de WIII é formada por três fases, a superior de excesso 

de FO, a intermediária de microemulsão e a fase inferior de excesso de FA. A 

localização das fases nas regiões I, II e III é definida devido à diferença de densidades, 

sendo os agregados das microemulsões destas regiões dos tipos: micela direta (WI), 

micela inversa (WII) e estrutura bicontínua (WIII). Por fim, a região de WIV é formada 

por uma única fase de microemulsão (WINSOR, 1948; PAN et al., 2010; DALTIN, 

2011). 
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Estas regiões de Winsor podem ser delimitadas através da construção do 

diagrama de fases, sendo as regiões de microemulsão influenciadas por diversos 

fatores, como a temperatura, a salinidade, a razão C/T e a natureza dos constituintes 

e concentrações.   

2.1.2. Agente alcalinizante 

O agente alcalinizante, também chamado de álcali, é uma base ou um sal iônico 

de um elemento metálico do grupo I e II (alcalino e alcalino terroso). Exemplos de 

álcalis são: hidróxido de sódio (NaOH - soda cáustica), hidróxido de potássio (KOH), 

carbonato de sódio (Na2CO3), bicarbonato de sódio (NaHCO3), metaborato de sódio 

(NaBO2), silicato de sódio (Na2SO3), e outros (SHENG, 2010; OLAJIRE, 2014). 

A alcalinidade de uma solução depende da concentração dos álcalis no meio, 

os quais tem o papel de neutralizar ácidos presentes numa solução e/ou aumentar a 

basicidade do meio. Segundo Sheng, 2010, alcalinidade é uma medida da capacidade 

de uma solução de neutralizar ácidos ao ponto de equivalência de carbonato ou 

bicarbonato, determinada pela titulação com um ácido de pH igual 4,5.  

A dissociação do álcali pode gerar o aumento do potencial hidrogeniônico (pH), 

devido a liberação do íon hidroxila (OH-), tornando o meio básico, como mostrado nas 

Equações químicas (3), (4) e (5), dos álcalis hidróxido de sódio (NaOH - Eq. (3)) e 

carbonato de sódio (Na2CO3 - Eq. (4) e (5)). Entretanto, nem sempre a alcalinidade irá 

aumentar a basicidade, por exemplo, o pH da solução pode ser reduzido pela adição 

do dióxido de carbono (CO2), enquanto que a alcalinidade permanece inalterada 

(SHENG, 2010). 

NaOH(𝑠) → 𝑁𝑎+ (aq) +  OH−(𝑎𝑞)  (dissociação da base)                   (3) 

Na2CO3(𝑠)  → 2𝑁𝑎+ (aq) +  CO3
2−(𝑎𝑞)  (dissociação do sal)                 (4) 

CO3
2−(𝑎𝑞) +  H2O(l)  →  HCO3

−(aq) +  OH−(𝑎𝑞) (reação de hidrólise)         (5) 

Logo, a basicidade está ligada a concentração dos íons hidrogênio na solução, 

ou seja, depende do pH da solução, sendo básico quando o seu valor é maior que 7. 

Já alcalinidade está relacionada a presença dos agentes alcalinizantes na solução, 

gerando os íons de carbonato (CO3
2-), de bicarbonato (HCO3

-) e de hidróxido (OH-).   

O agente alcalinizante bicarbonato de sódio é classificado como um sal básico, 

pois na reação de hidrólise do ânion bicarbonato libera o ânion hidroxila (OH-) e o 
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ácido carbônico (H2CO3), como mostrado nas Equações (6) e (7). O ácido carbônico 

é um ácido fraco instável, que está em equilíbrio com dióxido de carbono (CO2) e água 

(H2O), como mostra na Equação (8).  

NaHC𝑂3(𝑠) + 𝐻2O(l) → 𝑁𝑎+ (aq) +  HC𝑂3
−(𝑎𝑞)     (dissociação do sal)                      (6) 

𝐻C𝑂3
−(𝑎𝑞) + 𝐻2O(l) → 𝐻2C𝑂3(aq) + O𝐻−(aq)        (reação de hidrólise)                     (7) 

𝐻2C𝑂3(aq) ↔ C𝑂2(g) +  𝐻2O(l)                        (8) 

O álcali é bastante utilizado em métodos químicos de recuperação avançada de 

petróleo, onde o álcali pode ser aplicado na forma de solução alcalina pelo método 

álcali (A) (TÜRKSOY; BAĞCI, 2000; PEI et al., 2013; SHENG, 2013)  ou misturado 

com outros componentes, como com o surfactante e o polímero nos métodos Álcali-

Surfactante (AS); Álcali-Polímero (AP) e Álcali-Surfactante-Polímero (ASP) (CHEN et 

al., 2013; LUO; ZHANG; HUANG, 2013; OLAJIRE, 2014; BIYANTO et al., 2017), ou 

ainda como parte de soluções micelares (SANTANNA et al., 2009, 2013; CASTRO 

DANTAS et al., 2017).  

Dentre os álcalis mais utilizados nos métodos de recuperação estão o hidróxido 

de sódio (NaOH), ortossilicato de sódio (Na4SiO4), metassilicato de sódio (Na2SiO3); 

silicato de sódio penta-hidratado (Na2SiO3.5H2O), fosfato de sódio (Na3PO4.12H2O), 

silicato de sódio [(Na2O) (SiO2) n, n = 2, 2,4 e 3,22], carbonato de sódio (Na2CO3), 

pirofosfato de sódio (Na4P2O7), tripolifosfato de sódio (Na5P3O10) e bicarbonato de 

sódio (NaHCO3). Estes álcalis apresentam valores de pH de 8 a 13,5, numa 

concentração de 0 a 10 %.  

A importância do álcali nos métodos de recuperação é devida a capacidade de 

formar tensoativo in situ ao reagir com os sítios ácidos do petróleo bruto, a redução 

da tensão interfacial, a emulsificação, o aumento do pH, a alteração da molhabilidade 

de rocha, a baixa adsorção do tensoativo e/ou polímero, a redução da necessidade 

de maiores concentrações de outros componentes, a redução de custo. 

2.1.3. Polímeros 

Os polímeros são macromoléculas, que apresentam alta massa molar (na 

ordem de 103 a 108) e estrutura molecular de pequenas unidades de repetição 

denominadas meros (n), as quais são unidas geralmente por ligações primárias 

covalentes. Estes polímeros são formados pelos compostos químicos denominados 
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monômeros, onde os meros podem ser chamados de resíduos de monômero, sendo 

esta diferença mostrada na Figura 2.7 (CANEVAROLO JR., 2002; LIMA, 2010). 

Figura 2.7. Monômero e mero da poliacrilamida. 

 

    Fonte adaptada: Wever et al., 2011. 

   As estruturas e propriedades dos polímeros dependem das suas interações 

intramoleculares (covalente, iônica e metálica) e intermoleculares de forças de Van 

der Waals (forças de dispersão, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio), que dependem 

de fatores como composição, massa molar e ordem intermolecular. Os polímeros 

apresentam algumas classificações: quanto a sua origem, polimolecularidade, forma 

molecular, estrutura química, método de preparação e a sua ionicidade, apresentadas 

na Tabela 2.3 (MANO; MENDES, 1999; CANEVAROLO JR., 2002; HOLMBERG et 

al., 2002b; LIMA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Aspectos Teóricos e Estado da Arte                          36 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
Flavia Freitas Viana 

 

Tabela 2.3. Diferentes classificações dos polímeros. 

Classificação Tipos Exemplos de Polímeros 

Origem 

Natural 

Goma Xantana, Amido, celulose, proteínas, 

borracha de seringueira, DNA e RNA, diamante, 

grafite, sílica, asbesto. 

Sintético 

Poliacrilamida, poliéster, náilon, polietileno, 

poliestireno, poliácido fosfórico, policloreto de 

fosfonitrila. 

Natural modificado 

Carboximetilcelulose (CMC), Hidroxietilcelulose 

(HEC), Carboximetilhidroxietilcelulose (CMHEC) 

e Hidroxipropilguar (HPG) 

Polimolecularidade 

Oligômeros (baixa 

massa molar) 

Polímeros de massa molar menor que 

103 g/mol. 

Homopolímero 

(único tipo de 

mero) 

Polietileno, Polipropileno e Poliacrilamida 

Copolímero 

(mais de um tipo de 

mero). 

Goma Guar e Acrilonitrila-butadieno-estireno – 

ABS 

Forma molecular 

Linear 

Polietileno de alta densidade (PEAD), 

policloreto de vinila, copolímero de acrilamida e 

acrilato de sódio. 

Ramificado Polietileno de baixa densidade (PEBD) 

Reticulado (com 

ligações cruzadas) 
Resina fenólica 

Estrutura química 
Variando a função 

química do mero. 

Poliésteres, poliamidas, poliésteres, 

policarbonatos. 

Método de 

Preparação (tipo de 

reação) 

Polímero de adição 

Polietileno, polimetracrilato de metila, 

policloropreno, poliacrilamida, polipropileno e 

policloreto de vinila. 

Polímero de 

condensação 

Politereftalato de etileno, náilon 6,6, poli(p-

xileno), 

Ionicidade 

Não iônicos 
Polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, 

amido 

Iônicos (aniônico, 

catiônico e 

anfótero) 

Goma xantana, poliacrilamida parcialmente 

hidrolisada – HPAM, polisulfonato de vinila 

(Aniônico), poli-ioneno (catiônico) 

Comportamento 

Mecânico 

Borracha ou 

Elastômero 

Polibutadieno, poli-isopreno e borracha 

vulcanizada (BV). 

Plástico 

Resina de fenol-formaldeído (baquelite), epóxi 

(araldite) – termorrígidos 

Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Policloreto 

de vinila (PVC) – termoplástico 

Fibras Poliacrilonitrila (PAN), náilons e poliéster (PET). 

Fonte: Canevarolo Jr., 2002; Holmberg et al., 2002; Prajapati, 2009. 
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Os polímeros na indústria de petróleo apresentam diversas funções 

importantes, dentre elas pode-se destacar as de espessante, controlador de filtrado, 

estabilizante, floculante e viscosificante. Na recuperação avançada de petróleo, as 

aplicações dos polímeros atuam aumentando o fator de recuperação do óleo, com 

aumento da produção de óleo acumulado e diminuição de produção de água, devido 

à redução da razão de mobilidade, o aumento da eficiência de varrido, a redução da 

permeabilidade à água dependendo do aumento da viscosidade, podendo ainda 

alterar a molhabilidade da rocha  (CHANG et al., 2006; ABIDIN; PUSPASARI; 

NUGROHO, 2012; OLAJIRE, 2014; RELLEGADLA; PRAJAPAT; AGRAWAL, 2017). 

Como destaque dos polímeros empregados em EOR tem-se o biopolímero 

goma xantana e os sintéticos poliacrilamida e poliacrilamida parcialmente hidrolisada. 

A goma xantana é um polissacarídeo aniônico produzido por fermentação bacteriana 

(exemplo a Xanthomonas campestris) da glicose ou frutose, de massa molar de 2 a 

50 x 106 g/mol, com cadeia rígida, resistente à salinidade e suscetível a degradação 

bacteriana (GARCÍA-OCHOA et al., 2000; WEVER; PICCHIONI; BROEKHUIS, 2011; 

OLAJIRE, 2014). 

A poliacrilamida é sintetizada a partir da polimerização do monômero 

acrilamida, podendo ser via radicais livres ou por copolimerização. A poliacrilamida 

pode ser classificada como não iônica (neutra) e seus derivados como iônicos. Estes 

polímeros apresentam elevada massa molar, maiores que 106 g/mol e diferentes graus 

de hidrólise, sendo destaque sua atuação como viscosificante (WEVER; PICCHIONI; 

BROEKHUIS, 2011; OLAJIRE, 2014). 

Dentre os derivados da poliacrilamida tem-se copolímero de acrilamida e ácido 

acrílico, conhecido como poliacrilamida parcialmente hidrolisada. Sua síntese ocorre 

via hidrólise parcial da poliacrilamida ou pela reação de copolimerização, esta 

segunda reação está apresentada na Figura 2.8. A sua grande aplicação em EOR se 

dá devido sua resistência mecânica, baixo custo e resistência às bactérias, mas 

apresentam sensibilidade à salinidade (MORGAN; MCCORMICK, 1990; OLAJIRE, 

2014). 
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Figura 2.8. Reação de copolimerização para obtenção da poliacrilamida aniônica. 

 

Fonte adaptada: SNF, 2015. 

2.1.4. Nanoemulsão 

A nanoemulsão é um tipo de emulsão (O/A ou A/O), que é termodinamicamente 

instável e cineticamente estável, que requer energia para a sua formação e 

apresentam tamanhos de gotículas na escala nanométrica, como mostrado na Tabela 

2.4.   

Tabela 2.4. Tamanhos de gotículas das nanoemulsões. 

Tamanho de Gotícula 

(nm) 
Autor 

1 a 100 (CHIESA et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2016) 

< 100 (FRYD; MASON, 2012; KOROLEVA; YURTOV, 2012) 

20 a 200 (SOLANS et al., 2005; LIN EE et al., 2008) 

< 200 (CHUESIANG et al., 2018; PENG et al., 2018) 

20 a 500 

(BIDITA et al., 2016; NOOR EL-DIN et al., 2017; 

TAARJI et al., 2018) 

100 a 600 (BOUCHEMAL et al., 2004) 

10 a 1000 

(JAISWAL; DUDHE; SHARMA, 2015;  

PENGON et al., 2018) 

      Fonte: Autor. 

A faixa de diâmetros de gotículas varia de acordo com a literatura, como visto 

na Tabela 2.4, com valores de 1 nm a 1000 nm. A estabilidade cinética e área de 

contato dos sistemas nanoemulsionados são favorecidas pelos pequenos diâmetros 
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de gotículas. Esta estabilidade cinética e física ocorre devido às interações das forças 

superficiais e ao movimento browniano das pequenas gotículas que superam as 

forças gravitacionais, evitando a coalescência, sedimentação, cremação e outros 

processos de desestabilização da emulsão. A desestabilização da nanoemulsão 

ocorre principalmente devido ao efeito de envelhecimento de Ostwald ou maturação, 

que ocorre devido à pressão de Laplace que favorece o crescimento das gotas 

(GOODWIN, 2004; BIDITA et al., 2016; PENGON et al., 2018). 

As nanoemulsões são sistemas coloidais transparentes ou translúcidos, 

semelhantes às microemulsões, mas apresentam a vantagem de possuírem menor 

composição de matéria ativa e menor custo dependendo do método de preparação. 

Os métodos de preparação dos sistemas nanométricos são divididos em dois grupos, 

de acordo com a energia consumida necessária para a emulsificação, como mostrado 

na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5. Métodos de preparação das nanoemulsões. 

Método de 
preparação 

Descrição Geral Exemplos Autores 

Alta Energia 
de 

emulsificação 
(métodos de 
dispersão) 

Uso de 
equipamentos 

mecânicos 
(homogeneizadores) 

que levam a 
formação de 

pequenas gotículas. 

Homogeneizadores 
de alta pressão 

Bivas-Benita et al., 
2004; Qian; 

McClements, 2011; 
Oliveira et al., 2016 

Geradores de 
ultrassom 

Bidita et al., 2016; Jin 
et al., 2018 

Microfluidifizadores 
Koroleva; Yurtov, 2012; 
Bai; McClements, 2016 

Baixa Energia 
de 

emulsificação 

Depende do 
potencial químico 
dos componentes, 

ocorre pela mudança 
de composição ou 
meio do sistema. 

Temperatura de 
inversão de fase 

(PIT) 

Sharif et al., 2012; Su; 
Zhong, 2016 

Ponto de inversão 
de emulsão (PIE) 

Ostertag; Weiss; 
McClements, 2012; 

Mayer; Weiss; 
McClements, 2013; 
Hategekimana et al., 
2015; Borrin et al., 

2016 

Emulsificação 
espontânea 

 

Bouchemal et al., 2004; 
Martini et al., 2007 

Diluição de 
microemulsão 

Meneses, 2016; Castro 
Dantas et al., 2017 

         Fonte: Autor. 

Os métodos de alta energia são os processos mais caros, onde necessita a 

utilização de mais energia (de 108 a 1010 W/Kg, segundo Gupta et al., 2016) e de 
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equipamentos adequados para as forças deformantes e cisalhantes atuarem 

diminuindo os diâmetros de gotículas, ou seja, não são atrativos economicamente 

para aplicação. Os métodos de baixa energia proporcionam a formação da 

nanoemulsão devido à mudança adequada da composição ou propriedades físicas, 

como a proporção de fase aquosa, fase oleosa, tensoativo, razão C/T, pressão, 

temperatura, entre outros. São mais atrativos, pelo fato de não necessitar de 

equipamentos especializados e o menor consumo de energia (~103 W/Kg, segundo 

Gupta et al., 2016). (GUPTA et al.,  2016)   

Dentre as vantagens do uso das nanoemulsões pode-se citar a estabilidade 

cinética, as baixas concentrações de matéria ativa (menor que 10 %), o tamanho 

nanométrico, as baixas tensões interfaciais, a variabilidade da reologia dos sistemas, 

entre outras. Estas propriedades justificam a gama de aplicação em diversas áreas, 

como na formulação de medicamentos, na indústria alimentícia, cosmética e em 

síntese de materiais (GUPTA et al., 2016; MENESES, 2016). 

As aplicações das nanoemulsões na recuperação avançada de petróleo são 

pesquisas recentes visando aumentar o fator de recuperação uma vez que, os 

diâmetros são menores que os poros das rochas reservatórios, atuando como 

redutores da tensão interfacial podendo alterar a molhabilidade da rocha. Para obter 

maiores eficiências de recuperação de petróleo, compostos de maior viscosidade 

podem estar presentes nas nanoemulsões (SOUZA, 2017).  

2.1.5.  Propriedades das microemulsões e nanoemulsões 

Para o estudo do comportamento dos fluidos químicos, faz-se necessário 

analisar alguns parâmetros para interpretar suas propriedades e aplicabilidades. A 

seguir, serão comentadas as propriedades de tamanho de gotícula, geometria 

molecular, comportamento reológico, tensão superficial, condutividade e potencial 

hidrogeniônico.   

Os sistemas coloidais apresentam partículas dispersas com diferentes 

diâmetros, como mostrado na Tabela 2.6. Estes diâmetros podem ser determinados 

por diferentes técnicas. Como destaque pare este trabalho, o método de 

espalhamento dinâmico luz (DLS) e a técnica Espalhamento de raios X a baixo ângulo 

(SAXS) foram utilizados.  
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Tabela 2.6. Dimensões de sistemas coloidais. 

Tipo de sistema Diâmetro de Partícula 

(nm) 

Características 

Micelas < 10  
Dispersam pouco a luz e são 

transparentes 

Microemulsões ou 

soluções micelares 

Entre 10 e 100  
Transparente, de 10-20 nm e 

Translúcido de 20 a 100 nm 

Emulsões >100 Opaco e leitoso 

Nanoemulsões 50 a 200 Transparente ou translúcida 

Fonte adaptada: Tadros, 2005; Souza, 2013. 

A auto-organização dos tensoativos faz com que os sistemas apresentem 

estruturas (geometrias) diferentes, as quais dependem de variações de concentração, 

pH, temperatura e outros. Estas estruturas podem ser divididas em dois grupos: 1 – 

limitado (discreta) ou 2 – Infinito (ilimitado ou conectada), mostradas na Figura 2.9. 

Figura 2.9. Estruturas da auto-organização dos tensoativos. 

 

Fonte adaptada: Holmberg et al., 2002; Tadros, 2005. 

O primeiro grupo é composto por agregados do tipo micelar, com geometria do 

tipo esférico, oblato, prolato ou cilíndrico. Já o segundo são os agregados conectados 
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em uma, duas ou três dimensões, gerando estruturas como a hexagonal (1D), lamelar 

(2D) e a fase bicontínua cúbica (3D). As geometrias das micelas podem ser 

determinadas pela técnica de espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) 

(HOLMBERG et al., 2002; TADROS, 2005; SANTOS, 2014). 

2.1.5.1. Espalhamento dinâmico de luz (DLS) 

O tamanho de partícula médio e a distribuição dos tamanhos podem ser 

determinados de acordo com o princípio de espalhamento dinâmico de luz, do inglês 

Dynamic Light Scattering (DLS). O laser fornece uma luz de comprimento de onda 

específico, o qual ao passar pela amostra é espalhado devido às velocidades das 

partículas (movimento browniano), de modo que a frequência do sinal muda de acordo 

com o efeito Doppler. O espectro de potência do sinal de interferência é calculado por 

um processador digital de sinal por transformada de Fourier de alta velocidade e 

invertido para gerar a distribuição de tamanho de partícula (PSD) (OLIVEIRA, 2013). 

De modo geral, o espalhamento da luz devido ao movimento das partículas é 

mesclado com a luz do laser original e refletido por uma sonda de 180 graus, após 

ocorrer a passagem por um cabo de fibra ótica para o detector, que, através de 

software, é dado o tamanho médio da partícula e o gráfico de distribuição de 

partículas. As medidas podem ser realizadas no modo de monodispersão, no qual é 

calculada uma distribuição gaussiana centrada em torno do diâmetro médio (ROSA, 

2014). 

Quando a luz incidente penetra na partícula sua velocidade é determinada pelo 

índice de refração, sendo este parâmetro importante para definir o tamanho de 

partícula, no qual o vetor de espalhamento da luz pode ser determinado pela Equação 

(9). O movimento aleatório das partículas em solução, relacionado ao movimento 

Browniano, pode ser calculado em termos da difusão, segundo a equação de Stokes-

Einstein, da Equação (10) (OLIVEIRA, 2013). 

q =  
4πn0

λ
 sin 

θ

2
                                                                 (9) 

Em que: q é o vetor de espalhamento de luz, n0 é o índice de refração, λ é o 

comprimento de onda do laser e θ é o ângulo de espalhamento. 
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D =  
k𝑏𝑇

6πηr
                                                                       (10) 

Em que: D é o coeficiente de difusão, kb é a constante de Boltzmann, T é a 

temperatura, η é a viscosidade do líquido e r o raio da partícula.  

Como resultado, nesta técnica, é dado um diâmetro médio de partícula e um 

gráfico de distribuição de diâmetro de partícula segundo a intensidade da luz. Neste 

gráfico é apresentado o espectro de potência de frequência gerado pela amostra como 

logaritmo de canais em porcentagem (Canais %) e a intensidade de luz espalhada 

apresentada em percentual (Passagem %), os dois em função do tamanho de 

partícula. 

2.1.5.2. Espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) 

A dimensão máxima e a geometria das micelas diretas das microemulsões e 

nanoemulsões podem ser obtidas pelas análises de espalhamento de raios X a baixo 

ângulo, do inglês Small-Angle X-Ray Scattering (SAXS). O SAXS é uma técnica 

analítica precisa, não destrutiva e requer pouca preparação da amostra. É aplicada 

para a determinação de estruturas em micro e nanoescala analisando parâmetros 

como tamanhos médios, formas, distribuição, superfície-volume, entre outros 

(GLATTER; KRATKY, 1982). 

O método consiste em incidir sobre a amostra um feixe de raios X, que devido 

a diferença de densidade eletrônica presente nos agregados micelares sofrem desvios 

a baixo ângulo (de 0,1 a 10° para partículas de 1 até 100 nm), os quais são detectados 

por uma placa de imagem e convertido em gráficos (curva de espalhamento) que 

fornece informações sobre a estrutura da amostra. A curva de espalhamento é um 

gráfico de intensidade de espalhamento I (q) em função do vetor de espalhamento q 

(Equação (11)).  

q =  
4π

λ
 sin 

θ

2
                                                             (11) 

Em que: q é o vetor de espalhamento; λ é o comprimento de onda e θ é o ângulo 

espalhado. 

De modo geral, o equipamento de SAXS apresenta uma câmera conectada a 

um tubo gerador de raios X, o qual gera o feixe em que a amostra fica em exposição 
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por um tempo definido, a temperatura constante e a certa distância do detector. Depois 

do tempo de exposição, a placa de imagem com o espalhamento de luz é detectada 

e revelada por um leitor de imagem e programa de computador, e através de softwares 

adequados são realizados tratamentos dos dados.  

Para obtenção do espalhamento dos agregados é necessário subtrair a 

intensidade do solvente ao da amostra, já que o espalhamento é resultante do 

contraste entre as densidades eletrônicas de ambos. Assim, para considerar o 

conjunto solvente-amostra de cada sistema faz-se necessário a realização de análises 

do sistema coloidal e do seu respectivo branco para o tratamento dos dados 

(MERTENS; SVERGUN, 2010; PÉREZ; NISHINO, 2012). 

Os tamanhos e formatos das micelas diretas dos sistemas coloidais podem ser 

determinados pela avaliação da Transformada de Fourier Indireta Generalizada 

(GIFT) dos dados de dispersão obtidos pela técnica de SAXS, onde a p(r) é igual a 

zero na dimensão máxima da partícula. Assim, a p(r) pode ser obtida pela 

transformada inversa da transformada de Fourier de I(q), segundo a Equação (12) 

(FREITAS, 2017).  

I(q) = 4π ∫ p(r)
sin qr

qr

∞

0
 dr                                                      (12) 

Em que: I(q) é a intensidade de espalhamento; r – distância entre as 

partículas/gotículas; p(r) é a função de distribuição de pares de distâncias. 

Para determinação dos formatos dos agregados das microemulsões e das 

nanoemulsões pode-se analisar a p(r), uma vez que sua representação é intuitiva e 

contém a mesma informação da intensidade de espalhamento.  As curvas das funções 

de distribuição de pares de distância, denominadas p(r), podem definir o formato 

geométrico das micelas diretas dos sistemas coloidais formulados através de 

comparação com padrões existentes. A p(r) fornece informações sobre a forma de 

uma partícula em solução de acordo com o comportamento de sua curva, como 

observado na Figura 2.10.  
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Figura 2.10. Curva de espalhamento de luz e função de distribuição de distância p(r) de 

corpos geométricos. 

 

Fonte: Svergun; Koch, 2003. 

O volume dos agregados pode ser calculado a partir de um perfil SAXS no qual 

as partículas globulares que possuem uma interface nítida entre a superfície e o 

solvente exibem uma queda de intensidade na região de alta resolução proporcional 

a q-4. Assim, foi determinado que o volume da partícula é calculado através das 

Equações (13) e (14) (GRANT et al., 2015). 

V =
2π2 I(0)  

𝑄
                                                       (13) 

Em que: V é o volume de Porod (nm3), I – Intensidade de espalhamento, Q é a 

invariante de Porod.  
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Q = ∫ [I(q) − 𝑘]q2∞

0
                                                        (14) 

Em que: Q é a invariante de Porod; I – Intensidade de espalhamento, k é uma 

constante que garante que a intensidade decai proporcional a q-4; q é o vetor de 

espalhamento.  

O valor da invariante de Porod (Q) é estimado a partir da convergência para 

altos valores do vetor de espalhamento (q), por programas como o DATPOROD 

(PETOUKHOV et al., 2012) ou o PRIMUS (KONAREV et al., 2003), uma vez que não 

é possível, experimentalmente, coletar dados de zero a infinito.  

Segundo a literatura, o volume de Porod pode ser usado para estimar a massa 

molar de compostos dispersos. Para macromoléculas como a proteína, foi observado 

que o volume de Porod é diretamente proporcional ao seu peso molecular em Dalton 

(RAMBO; TAINER, 2011; PETOUKHOV et al., 2012). 

2.1.5.3. Comportamento reológico  

A reologia, ramo da Física, é a ciência que estuda a deformação e o fluxo da 

matéria, a qual é submetida a tensões sob determinada pressão e temperatura 

(ALMEIDA; SILVA, 2010). Os fluidos quanto ao comportamento reológico podem ser 

classificados em dois tipos: newtonianos e não newtonianos (independentes do tempo 

ou dependente do tempo). A curva de fluxo de um fluido é dada pelo gráfico de tensão 

de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento, mostradas na Figura 2.11. 

Figura 2.11. Curvas de Fluxo dos fluidos. 

 

Fonte: Vriesmann, 2008. 
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 Como pode ser observada na Figura 2.11, a curva de fluxo do fluido newtoniano 

tem um comportamento linear, com início na origem da curva e com uma inclinação 

. Logo, para o fluido newtoniano o parâmetro reológico é a viscosidade dinâmica 

absoluta, determinada pelo coeficiente angular, já que a tensão de cisalhamento é 

diretamente proporcional à taxa de cisalhamento, como mostrado na Equação (15).  

τ = µγ                                                                                                                       (15) 

 Em que:  τ é tensão de cisalhamento (Pa); μ é viscosidade absoluta (Pa.s) e ɣ é taxa 

de cisalhamento (s-1)  

Para os fluidos não newtonianos, a relação entre a taxa de cisalhamento e a 

tensão de cisalhamento não é constante. Estes fluidos podem ser classificados em 

plástico, pseudoplástico e dilatante, para os independentes do tempo, e tixotrópicos 

ou reopéticos, para os dependentes do tempo (MACHADO, 2002). 

Os fluidos plásticos apresentam uma relação linear, mas com tensão inicial 

para começar a escoar, ou seja, com limite de escoamento. Os fluidos 

pseudoplásticos em repouso apresentam um estado desordenado e à medida que 

aumenta a taxa de cisalhamento ocorre uma ordenação que irá diminuir a viscosidade 

aparente. Nos fluidos dilatantes o comportamento é inverso, ocorre um aumento da 

viscosidade aparente com o aumento da taxa de cisalhamento.  

Para os fluidos não newtonianos dependentes do tempo, a viscosidade pode 

ser diminuída com o tempo de aplicação da taxa de cisalhamento para os tixotrópicos. 

Para os reopéticos, a viscosidade pode ser aumentada em função do tempo de 

aplicação da taxa de cisalhamento. Nestes fluidos, quando a tensão é cessada, a 

viscosidade volta ao valor inicial (MELO, 2008). 

Além das curvas de fluxo características, os fluidos podem também ser 

estudados através da aplicação de modelos matemáticos. Dentre os modelos 

empíricos, pode-se destacar o de Bingham, Ostwald de Waale e Herschel-Bulkley 

(FOX; MCDONALD, 1998). Estes três modelos matemáticos são os mais utilizados 

para descrever o comportamento de fluidos não newtonianos. 

No modelo de Bingham, os parâmetros reológicos são a viscosidade plástica e 

o limite de escoamento, obtidos pelo coeficiente angular e linear, respectivamente, do 

gráfico de tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento, expresso na Equação 

(16).  
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τ =  μpγ +  τL    para     τ >  τL                                                                              (16) 

γ = 0                    para    τ ≤  τL  

Em que: τ é tensão de cisalhamento; μp é viscosidade plástica; ɣ é taxa de 

cisalhamento; e τL é o limite de escoamento.  

A viscosidade plástica está relacionada ao atrito entre as partículas dispersas 

e entre as próprias moléculas dos dispersantes, e o limite de escoamento é 

relacionado às forças de interações entre as partículas dispersas denominadas de 

componentes eletroviscosas, considerando a teoria molecular-coloidal. Quando a 

tensão é menor que o limite de escoamento, o fluido Binghamiano comporta-se como 

um sólido (MACHADO, 2002). 

No modelo de Ostwald de Waale, conhecido como Lei de Potência, são 

considerados os parâmetros reológicos índice de consistência e o índice de 

comportamento. O primeiro é determinado pelo coeficiente linear e o segundo pelo 

coeficiente angular do gráfico de logaritmo de tensão de cisalhamento versus 

logaritmo da taxa de cisalhamento, mostrados nas Equações (17) e (18).  

τ = K(γ)n                                                                (17) 

log τ = log K + n log γ                              (18) 

Em que: τ é tensão de cisalhamento; K é índice de consistência; ɣ é taxa de 

cisalhamento; e n é o índice de comportamento. 

Segundo este modelo, o “K” indica o grau de resistência do fluido diante do 

escoamento e os valores de “n” indicam fisicamente o afastamento do fluido do modelo 

newtoniano, podendo, pelos seus valores, classificar o comportamento em 

pseudoplástico (0  n  1), newtoniano (n = 1) e dilatante (n  1) (TONELI; MURR; 

PARK, 2005; SOUZA, 2013). 

O modelo de Herschel-Bulkley é conhecido também como fluido de potência 

com limite de escoamento ou fluido de potência modificado, e respeita a Equação (19). 

𝜏 = 𝐾(𝛾)𝑛 +  𝜏0  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜏 > 𝜏0                                                         (19) 

γ = 0                    para  τ ≤  τ0  

Em que: τ é tensão de cisalhamento; K é índice de consistência; ɣ é taxa de 

cisalhamento; n é o índice de comportamento e τ0 é o limite de escoamento real. 
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Neste modelo, são considerados os parâmetros reológicos índice de 

consistência, índice de comportamento e o limite de escoamento real. O primeiro é 

determinado pelo coeficiente linear, o segundo pelo coeficiente angular do gráfico de 

logaritmo da diferença de tensão de cisalhamento e limite de escoamento real versus 

logaritmo da taxa de cisalhamento, e o último é obtido pelo coeficiente linear do gráfico 

de tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento.   

Como é possível observar, este modelo difere do de Ostwald de Waale 

somente pela existência do limite de escoamento real, sendo ele uma extensão do 

mesmo. Quando a tensão aplicada ao fluido ultrapassar este parâmetro, o 

comportamento respeitará a Lei de Potência.  

2.1.5.4. Viscosidade 

A viscosidade é a resistência de um fluido ao escoamento devido à fricção 

interna de suas moléculas. A viscosidade é influenciada pela temperatura. Para fluidos 

no estado líquido, a viscosidade diminui com o aumento da temperatura. Já para 

fluidos no estado gasoso, o comportamento é inverso, a viscosidade aumenta com o 

aumento da temperatura (MACHADO, 2002). 

A curva de viscosidade do fluido é um gráfico de viscosidade em função da taxa 

de cisalhamento, apresentado na Figura 2.12. Como já visto, existem fluidos que 

reduzem a viscosidade aparente com o aumento da taxa de cisalhamento 

(pseudoplástico) e os fluidos que aumentam a viscosidade com o aumento da taxa de 

cisalhamento (dilatante). 

Figura 2.12. Curvas de Viscosidade dos fluidos. 

 

Fonte: Vriesmann, 2008. 
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A viscosidade do fluido newtoniano é constante e chamada de viscosidade 

absoluta. Seu valor é determinado pela inclinação da curva de fluxo, ou seja, pela 

tangente do ângulo () da inclinação. Quanto maior a inclinação, maior será a 

viscosidade do fluido, podendo-se classificá-lo em espesso (grosso) ou fino 

(MACHADO, 2002). 

Para os fluidos não newtonianos independentes do tempo, as viscosidades 

determinadas são chamadas de viscosidade aparente, definida pela relação de tensão 

de cisalhamento por taxa de cisalhamento. Cada taxa de cisalhamento apresenta sua 

viscosidade aparente correspondente. As expressões para determinação de 

viscosidade, na unidade de centiPoise (cP) para cada modelo aplicado estão 

mostradas abaixo, nas Equações (20), (21), (22) e (23). 

Newtoniano: µ =
τ

γ
= tg (σ)                                    (20) 

Bingham:  μa =  μp +  
τL

γ
                                      (21) 

Ostwald de Waale:  μa =  (γ)n−1                              (22) 

Herschel-Bulkley:  μa =  K(γ)n−1 +  
τ0

γ
                               (23) 

Em que: τ é tensão de cisalhamento; K é índice de consistência; ɣ é taxa de 

cisalhamento; n é o índice de comportamento e τ0 é o limite de escoamento real; μa é 

a viscosidade aparente; μ é a viscosidade absoluta; μp é a viscosidade plástica; σ 

inclinação da curva; τL é o limite de escoamento. 

2.1.5.5. Tensão superficial 

A tensão superficial é resultante do desequilíbrio das forças de atração das 

moléculas na superfície (interface líquido/vapor ou líquido/ar). Quanto maiores forem 

as forças de atrações de Van der Waals maiores serão as tensões superficiais do 

líquido (DALTIN, 2011). 

Segundo Holmberg et al. (2002), a tensão superficial é o reflexo das forças 

coesivas em um líquido. As unidades de tensão superficial é dyn/cm ou mN/m, como 

a tensão superficial é equivalente a energia livre da superfície por unidade de área, 

suas unidades podem ser expressas em erg/cm2 ou mJ/m2. A tensão superficial é 

dependente da temperatura, da pressão e da composição do sistema.  
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A influência da composição do sistema na tensão superficial pode ser estudada 

pela adição de solutos numa solução. Na Figura 2.13, apresenta-se a influência da 

adição de tensoativos, eletrólitos e compostos orgânicos na tensão superficial.  

Figura 2.13. Influência da adição de solutos na tensão superficial. 

 

Fonte adaptada: Holmberg et al., 2002. 

 

Os tensoativos, que são de caráter anfifílico, agem diminuindo a tensão 

superficial até determinada concentração. Após a c.m.c., as soluções têm 

praticamente a mesma tensão superficial devido à formação das micelas (KABIR-UD-

DIN; ABDUL RUB; NAQVI, 2012; LU; WU; SOMASUNDARAN, 2012). 

A adição de eletrólitos em solução aquosa tende a aumentar a tensão 

superficial, uma vez que as interações íon-dipolo são mais fortes que as interações 

de ligações de hidrogênio da água, ou seja, a solvatação dos íons pela água 

aumentará as interações entre os constituintes, aumentando a tensão superficial. A 

adição de compostos orgânicos tende a diminuir a tensão superficial com o aumento 

da sua concentração, devido a interações mais fracas quando em água e, 

dependendo da estrutura, pode adsorver na superfície líquido-ar (HOLMBERG et al., 

2002). 

Existem diversos métodos de determinação de tensão superficial, como método 

do anel de Du Nouy, da placa de Wilhelmy, de coluna (ascensão) capilar, da gota 

pendente, da gota giratória e do peso da gota. Para este trabalho destaca-se o método 

da pressão máxima da bolha, no qual através da injeção de gás inerte (como o 
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nitrogênio) expelidos por dois capilares, com orifícios e diâmetros diferentes, são 

geradas bolhas no seio da solução que dão origem a um diferencial de pressão (∆P) 

que é diretamente relacionado à tensão superficial do líquido. Com a utilização de dois 

capilares é eliminada a interferência de componentes hidrostáticos, deste modo o 

capilar maior mede o efeito da profundidade de imersão e o menor mede o valor de 

pressão máxima da bolha, gerando o diferencial de pressão de acordo a equação de 

Young-Laplace (Equação (24)) (MITTAL; SHAH, 2002; GOODWIN, 2004). 

∆𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2 =  (𝜌𝑔ℎ +  
2𝛾

𝑟1
) −  (𝜌𝑔ℎ +  

2𝛾

𝑟2
) =  

2𝛾

𝑟1
− 

2𝛾

𝑟2
                      (24) 

Em que: P1 é a pressão exercida no capilar de menor diâmetro, P2 é a pressão 

exercida no capilar maior, 𝜌 é a densidade do líquido, g é a aceleração da gravidade, 

h é a altura dos capilares (profundidade de imersão do capilar), 𝛾 é a tensão do líquido, 

r1 é o raio do capilar de menor diâmetro e r2 é o raio do capilar maior. 

2.1.5.6. Condutividade e potencial hidrogeniônico 

As medidas de condutividade expressam a capacidade das soluções 

eletrolíticas (dos íons) de transportar corrente elétrica. A condutividade também pode 

ser definida como o inverso da resistividade elétrica, como mostrado na Equação (25) 

(MOLIN; RABELLO, 2011). 

k =  
1

ρ
                                                (25) 

Em que: k é condutividade (S/m) e ρ é resistividade elétrica (Ω.m). 

O equipamento que mede a condutividade é o condutivímetro, em que o 

potencial resultante é medido a partir da aplicação de uma corrente elétrica alternada 

entre dois eletrodos, de área A e separados a uma distância l, mergulhados na 

solução. A condutividade depende de diversos fatores, como da quantidade de íons, 

das interações entre os íons, da velocidade de migração e da solvatação.  

As medidas de condutividade são expressas geralmente em unidade de 

Siemens (e seus submúltiplos: micro - µ ou mili - m) por centímetro. Para as análises 

pelo método condutivimétrico a constante da célula é conhecida (calculada em 

laboratório) e o equipamento calibrado com soluções padrões. A constante da célula 

é dada pela razão do comprimento (l) pela área (A), sendo a condutividade expressa 
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pela razão da constante da célula pela resistência elétrica, segundo a Equação (26) 

(MOLIN; RABELLO, 2011). 

k =  
l

A R
    =

K 

R
                     (26) 

Em que: k é condutividade (S/m), l comprimento (m), A área (m2) e R é resistência 

elétrica (Ω), K é a constante da célula (m-1). 

O potencial hidrogeniônico (pH) pode ser definido como o negativo do logaritmo 

da atividade do íon hidrogênio, como mostrado na Equação (27), podendo ser 

simplificada, considerando o coeficiente de atividade igual a um (para soluções 

diluídas), expresso na Equação (28).  Segundo a escala de pH, pode-se classificar as 

soluções em ácida ([H+]  [OH-]), neutra ([H+] = [OH-]), ou básica ([H+]  [OH-]), em que 

os valores de pH dependem da temperatura e da composição dos sistemas (ATKINS; 

LORETTA, 2011; HARRIS, 2011). 

pH =  − log AH+                                                (27) 

pH =  − log[H+]                                                                        (28) 

Em que: pH é o potencial hidrogeniônico, e AH
+ é a atividade do íon hidrogênio e [H+] 

é a concentração molar do íon hidrogênio. 

De modo geral, para as medidas de potencial hidrogeniônico é utilizado o 

pHmetro que apresenta eletrodo combinado (eletrodo de referência, de medida e 

sensor de temperatura), o qual é previamente calibrado com soluções padrões. Os 

valores de pH são determinados através da relação da diferença de potencial 

(baseado no método potenciométrico) em milivolts (mV) com o valor de pH da 

amostra. Para isto, o equipamento apresenta um eletrodo combinado (como o eletrodo 

indicador de vidro e eletrodo de referência prata/cloreto de prata), o qual é inserido na 

amostra e, através da diferença de concentração dos íons [H3O+] e/ou [OH-] nos 

eletrodos, é determinada a diferença de potencial, a qual é convertida no valor de 

potencial hidrogeniônico (SKOOG et al., 2009). 
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2.1.6. Petróleo e rocha  

2.1.6.1. Conceito e classificação do petróleo 

O termo petróleo originou-se do latim “petra ou petrus” (pedra) e “oleum” (óleo) 

na qual a etimologia da palavra denomina que o petróleo é um óleo de pedra. A origem 

do petróleo mais aceita é a da teoria biogênica, na qual a matéria orgânica presente 

em rochas sedimentares (rochas geradoras) sob a ação de elevadas pressões e 

temperaturas, ao longo de milhões de anos, gerou o óleo pelo processo de catagênese 

(craqueamento do querogênio entre 60 e 165 °C) e o gás pelo processo de 

metagênese (até 210 °C). Após a geração do petróleo ocorreu um processo de 

migração e posterior acumulação, na qual as rochas reservatório (porosas e 

permeáveis) e rochas selantes (impermeável) estão estruturadas geologicamente 

(com trapa/armadilha) de forma adequada beneficiando a formação das jazidas 

petrolíferas (THOMAS, 2004; FARIAS, 2008). 

  O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos mais impurezas, que 

pode ser encontrado no estado sólido (asfalto e betume), líquido (óleo) ou gasoso (gás 

natural) dependendo das condições de pressão e temperatura. De acordo com a 

análise elementar de um óleo cru típico observa-se que os átomos de carbono (na 

faixa de 11 a 14 %) e hidrogênio (83 a 87 %) estão nas maiores proporções, enquanto 

que as impurezas estão nas menores proporções, como o enxofre (0,06 a 8 %), o 

nitrogênio (0,11 a 1,7 %), o oxigênio (0,1 a 2 %) e os metais (0 a 0,3 %), presentes 

principalmente nas frações mais pesadas (THOMAS, 2004; CARDOSO, 2005; ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2006; FARIAS, 2008). 

Quanto aos seus constituintes o petróleo pode ser classificado de forma geral 

em parafínicos, naftênicos e aromáticos, subdividindo-se em seis classes, conforme 

mostrada na Tabela 2.7. Estas classes geram diferentes produtos como o querosene 

de aviação, diesel, lubrificantes, parafinas, gasolina, nafta petroquímica, solventes e 

asfalto (KHAN; ISLAM, 2007). 
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Tabela 2.7. Classificação do petróleo. 

Classes Composição Localização 

Parafínica ≥75 % de parafinas Nordeste brasileiro 

Parafínico – 

naftênica 

50 a 70 % de parafinas 

e > 20 % de naftênicos 

Bacia de Campos (RJ) 

Naftênica > 70% de naftênicos América do Sul, Rússia e 

Mar do Norte 

Aromática 

Intermediária 

> 50% de 

hidrocarbonetos a 

aromáticos 

Oriente Médio, África 

Ocidental, Venezuela, 

Califórnia e Mediterrâneo 

Aromático – 

naftênica 

> 35% de naftênicos África Ocidental 

Aromático – asfáltica > 35% de asfaltenos e 

resinas 

Canadá Ocidental, 

Venezuela e sul da França 

Fonte adaptada: Thomas, 2004. 

Outra forma de classificação do petróleo é segundo o valor de grau API do óleo, 

obtido de acordo com a Equação (29). Este valor pode ser obtido pela medição direta 

da massa especifica (ρ) a uma dada temperatura. O petróleo tipo BRENT (referência 

de qualidade), do Mar do Norte, apresenta grau API em torno de 37,8°API e o mais 

denso encontrado no Brasil apresenta em média o valor de 19°API (CARDOSO, 

2005). 

°API =
141,5

ρ
− 131,5                                                                           (29) 

Segundo o Instituto Americano de Petróleo, a OPEP, a Petrobras offshore e 

onshore, e a ANP/Brasil, o petróleo pode ser classificado em quatro categorias. Estas 

categorias são óleo leve, óleo médio, óleo pesado e óleo ultrapesado, de acordo com 

diferentes faixas de valores do °API, como apresentadas na Tabela 2.8. 
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Tabela 2.8. Classificação do petróleo segundo grau API. 

Órgão 

Classificação de °API 

Óleo Leve Óleo Médio Óleo Pesado 
Óleo 

Ultrapesado 

Instituto 

Americano de 

Petróleo 

>31,1 23,3 – 31,1 10 – 22,3 < 10 

OPEP ≥ 32 26 – 32 10 – 25 ≤10 

Petrobras 

offshore 
≥ 32 19 – 32 14 – 19 ≤ 14 

Petrobras 

onshore 
≥ 32 18 – 32 13 – 18 ≤13 

ANP/BRASIL ≥ 31,1 22,3 – 31,1 12 – 22,3 ≤12 

Fonte: Sousa Junior, 2008; Viana, 2013. 

Diversas técnicas são desenvolvidas ao longo do tempo para facilitar a retirada 

do petróleo das rochas reservatórios, uma vez que somente parte do óleo consegue 

ser produzido. Os investimentos em métodos de recuperação visam a maior produção 

de óleo com o menor custo possível, tendo em vista que o petróleo é a principal fonte 

de energia consumida de todo o mundo e é a base para a geração de uma gama de 

produtos, como plásticos, tintas, lubrificantes e medicamentos (CURBELO, 2006). 

2.1.6.2. Tipos de rocha 

Para a geração do petróleo, faz-se necessário a presença de rochas geradoras, 

rochas selantes e rochas reservatório. As rochas geradoras são quase em sua 

totalidade sedimentar, como os folhelhos (marinho e negro), os siltitos, o calcilutitos e 

as margas. As rochas selantes ou capeadoras são praticamente impermeáveis e 

atuam como uma barreira, sendo exemplos delas o domo salino, gredas e os 

evaporitos (do tipo halita, carnalita e anidrita) (HAGOORT, 1988; DANDEKAR, 2013). 

 As rochas, de maior interesse para este trabalho, são as rochas reservatórios 

que apresentam propriedades propícias ao armazenamento do óleo, como 

permeabilidade e porosidade. As rochas reservatório mais comuns são os arenitos 
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(59 %), os carbonatos (calcários e dolomitas - 40 %) e as rochas fraturadas (1 %) 

(SUGUIO, 2003; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006; FARIAS, 2008). 

O arenito é formado por grãos de areia constituídos quimicamente por quartzo 

principalmente, com pequenas quantidades de feldspatos, micas e impurezas. Estas 

rochas apresentam porosidade do tipo intergranular e por fraturas, variando de 10 a 

40 %; a principal fonte dos grãos são o granito, gnaisse e o arenito; os poros são 

pequenos a intermediários e regulares, podendo ser modificados por fraturas.      

As principais rochas carbonatadas (carbonáticas) podem ser do tipo calcita 

(CaCO3) e dolomita (CaMg(CO3)2), que possuem argila e quartzo como minerais 

secundários comuns. Sua principal fonte dos grãos são os calcários mais velhos, os 

recifes e os detritos marítimos, com composição de origem química (minerais 

carbonáticos, fosfáticos, óxidos e sulfetos) ou biológica (conchas, carapaças de 

animais aquáticos e diversos organismos).  

A porosidade das rochas carbonáticas pode ser do tipo horizontal, vertical, por 

fraturas, intergranular e/ou intragranular, também são divididas em primárias 

(resultante da deposição original das rochas) ou secundárias (com processos de 

solução, dolomitização e fraturamento). Os poros destas rochas apresentam formas e 

tamanhos irregulares, podendo ser muito maiores que os arenitos, sendo a porosidade 

quase sempre do tipo secundária (HAGOORT, 1988; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 

2006). 

2.1.6.3. Propriedade das rochas 

O conhecimento das propriedades das rochas reservatórios, que contêm dois 

ou mais fluidos (como o óleo, gás e água), é importante para a compreensão da 

formação de uma jazida, e para o estudo do comportamento dos reservatórios no 

armazenamento e na produção dos fluidos. A seguir, estão descritas algumas 

propriedades básicas das rochas. 

2.1.6.3.1. Saturação 

As rochas reservatório apresentam em seus poros dois ou mais fluidos (como 

a água, o óleo e o gás), a fração ou o percentual do volume poroso ocupado por cada 

fluido é denominado saturação. A saturação de cada fluido é calculada segundo as 

Equações (31) e (32).  A determinação da saturação pode ser por métodos diretos ou 
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indiretos, sendo o primeiro a partir de amostras de formação e o segundo através de 

medidas de propriedades físicas como registros elétricos na perfilagem e pressão 

capilar (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

Sf =  
Vf

Vp
                                                                            (31) 

Sf(%) =  
Vf

Vp
 x 100                                                           (32) 

Em que: Sf é a saturação do fluido; Vf é o volume do fluido (cm3) e Vp é o volume 

poroso (cm3).   

O valor econômico do reservatório depende da saturação de cada fluido, sendo 

os valores dependentes das condições de pressão e temperatura. Na rocha 

reservatório, o somatório das saturações de água, óleo e gás é igual a um (100 %), 

mas nem sempre estão presentes os três tipos de fluidos. A saturação da água inicial 

do reservatório ao ser descoberto é denominada saturação de água conata (CRAFT; 

HAWKINS; TERRY, 1991; BERGER; ANDERSON, 1992; JAHN; COOK; GRAHAM, 

2003; KHAN; ISLAM, 2007). 

Para ensaios de EOR, é necessário determinar as diferentes saturações dos 

fluidos ao longo dos ensaios. A saturação de água irredutível, a saturação de óleo 

inicial, a saturação de óleo residual à salmoura e a saturação do óleo residual aos 

fluidos químicos na etapa avançada são determinadas de acordo com as Equações 

(33), (34), (35) e (36), respectivamente (DONALDSON; CHILINGARIAN; YEN, 1985). 

Swi =  
Vwi

Vp
                                             (33) 

Em que: Swi é a saturação de água irredutível; Vwi é o volume de água irredutível e 

Vp é o volume poroso.   

Soi =
Voi

Vp
                                       (34) 

Em que: Soi é a saturação do óleo inicial; Voi é o volume de óleo inicial e Vp é o volume 

poroso.   
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Sor_c =
Voi− Vor_c

Vp
                                                  (35) 

Em que: Sor_c é a saturação de óleo residual à salmoura após recuperação 

convencional; Voi é o volume de óleo inicial; Vor_c é o volume de óleo recuperado pela 

salmoura na etapa convencional; Vp é o volume poroso da rocha. 

Sor_a =
Vor_c− Vor_a

Vp
                              (36) 

Em que: Sor_a é a saturação de óleo residual ao fluido químico após recuperação 

avançada; Vor_c é o volume de óleo recuperado pela salmoura na etapa convencional; 

Vor_a é o volume de óleo recuperado pelo fluido químico na etapa avançada; Vp é o 

volume poroso da rocha. 

2.1.6.3.2. Porosidade 

A rocha é formada por grãos (arcabouço), matriz (material fino que fica entre 

os grãos), cimento (material que liga os grãos) e espaços vazios. A porosidade da 

rocha, espaços vazios aonde os fluidos irão se alojar, depende da forma de arrumação 

(arranjo/empacotamento dos grãos), da variação do tamanho e da forma do grão; do 

grau de cimentação da rocha e da argilosidade (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).  

A porosidade absoluta em percentual é calculada pela divisão do volume de 

vazios de uma rocha pelo volume total da mesma através da Equação (37). A 

porosidade absoluta considera todos os poros da rocha, interconectados ou isolados, 

já a porosidade efetiva considera somente os poros interconectados.  A porosidade 

efetiva é a determinante para os estudos de EOR, uma vez que representa o volume 

máximo de fluido que pode ser deslocado do meio poroso (MOHAGHEGH et al., 1996; 

THOMAS, 2004; DEUS, 2015).  

∅ =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
 × 100                                        (37) 

Em que: Ø é a porosidade absoluta, Vp é o volume poroso e Vt é o volume total da 

rocha. 

A porosidade pode ser classificada quanto à origem dos poros em porosidade 

primária ou secundária. A porosidade primária é decorrente apenas do processo de 

sedimentação (da gênese da rocha), já a secundária ocorre após a sedimentação por 
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processos diagenéticos como a compactação, as fraturas, a cimentação, a dissolução 

e a transformação de minerais. 

Segundo Suguio (1980), as porosidades comuns estão na faixa de 5 a 25 %, e 

para as rochas reservatórios de petróleo excelentes estão na faixa de 25 a 35 %. De 

acordo com Santos, 2009, os valores mais comuns de porosidade das rochas-

reservatórios são de 5 a 35 %, com maiores proporções na faixa de 15 a 30 %. Por 

fim, segundo Rosa et al. (2006), os arenitos apresentam porosidade de 10 a 40 %, 

sendo as fraturas responsáveis por maiores valores, uma vez que a rocha é 

quebradiça.  (ROSA; CRVALHO; XAVIER , 2006; SANTOS, 2009; SUGU IO, 1980) 

2.1.6.3.3. Molhabilidade 

Molhabilidade é a tendência de um fluido aderir-se ou espalhar-se sobre uma 

superfície sólida, na presença de um segundo fluido, sendo estes dois fluidos 

imiscíveis. Dentre os dois fluidos imiscíveis em contato com o sólido, chama-se de 

fase molhante a mais atraída pela superfície e de fase não molhante a de menor 

afinidade. A fase molhante forma um filme (baixa tensão superficial) com a superfície, 

enquanto que a fase não molhante forma uma gota esférica (elevada tensão 

superficial) (CRAIG, 1971; GREEN; WILLHITE, 1998; SANABRIA, 2013).  

Segundo Brisolari (2008), molhabilidade é a capacidade que um líquido tem de 

molhar uma superfície sólida, e de acordo com Leon (2013) é a preferência de um 

fluido em aderir-se ou não a uma superfície sólida. A molhabilidade refere-se, também, 

à afinidade das rochas reservatórios pelos fluidos, assim, a preferência da rocha pelo 

óleo ou pela água é determinada por esta propriedade (AGBALAKA et al., 2008).(BRISOLARI, 2008; LEON, 2013) 

 A molhabilidade pode ser uniforme ou não uniforme em todo o reservatório, 

podendo ser classificada em diferentes tipos de acordo com as interações entre as 

rochas e os fluidos. Na Tabela 2.9, estão apresentadas as diferentes classificações 

das rochas reservatórios quanto à molhabilidade. 
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Tabela 2.9. Classificação da molhabilidade de rochas reservatórios. 

Tipos de Molhabilidade Descrição 

Molhável ao óleo 

Maior afinidade pelo óleo 

A água estará nos poros grandes e o óleo nos poros 

pequenos e sobre a superfície sólida dos poros grandes 

Molhável a água 

Maior afinidade pela água 

O óleo fica no centro dos poros maiores e a água nos 

poros pequenos e em contato com a superfície sólida 

nos poros grandes 

Molhabilidade Neutra Falta de preferência do sólido por um fluido 

Molhabilidade Fracional 

Diversas áreas do reservatório têm preferências 

diferentes 

Partes da rocha têm atração pela água (molhável à 

água) e outra parte pelo óleo (molhável ao óleo) 

Distribuição dos fluidos independe do tamanho do poro 

Molhabilidade Mista 

O óleo ocupa preferencialmente os poros maiores e a 

água os menores 

Distribuição dos fluidos depende do tamanho do poro 

Fonte adaptada: Brown; Fatt, 1956; Soares, 2012. 

A molhabilidade da rocha afeta a posição, o deslocamento e a distribuição dos 

fluidos no meio poroso e influencia em diversas propriedades dos reservatórios, como 

a permeabilidade relativa, a pressão capilar e as saturações dos fluidos (água conata, 

óleo residual e gás) (ANDERSON, 1986; MORROW, 1990; AGBALAKA et al., 2008; 

GOLABI et al., 2012; LEON, 2013). 

A molhabilidade tem um papel importante no aumento da recuperação de 

petróleo, pois de modo geral a formação molhável a água favorece a maior produção 

de óleo (MAITLAND, 2000). Diversos métodos de recuperação podem ser favorecidos 

pela alteração da molhabilidade ao injetar fluidos químicos, como a injeção de 

surfactantes e de agentes alcalinizantes (SCHRAMM, 2000; STANDNES; AUSTAD, 

2000; ADIBHATLA; MOHANTY, 2008; HIRASAKI; ZHANG, 2004).  

Existem diversos métodos para a medição da molhabilidade de meio porosos, 

sendo eles divididos em quantitativos e qualitativos. Dentre os quantitativos destacam-
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se, os ensaios de US Bureau of Mines (USBM) e índice Amott. Já para os métodos 

qualitativos, pode-se elencar o de embebição espontânea, microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), flotação e ângulo de contato, sendo este último o destacado para 

este trabalho (COMBES et al., 1998; SCHRAMM, 2000; GUAN et al., 2002).  

2.1.6.3.3.1. Ângulo de contato 

A molhabilidade de um sólido em uma interface líquida, que está relacionada à 

energia de ligação a essa interface, pode ser expressa em termos do ângulo de 

contato que a interface de líquido faz com o sólido, como mostrada na Figura 2.14.  

Segundo Thomas Young (1805), a medida de ângulo de contato é realizada através 

do equilíbrio das forças existentes entre os fluidos imiscíveis e o sólido, e, de acordo 

com Willard Gibbs (1906), o equilíbrio entre as energias interfaciais do sistema 

também determina o ângulo de contato (CURBELO, 2006). 

Figura 2.14 . Ângulo de contato da água com um sólido no ar ou no óleo. 

 

Fonte adaptada: Mittal; Shah, 2002. 

Quando um líquido é posto em contato com uma superfície sólida, em 

condições ideais, obtêm-se um equilíbrio, no qual o ângulo de contato é expresso pela 

equação de Young. Na equação de Young, o ângulo de contato está relacionado com 

as tensões interfaciais de cada interface no sistema. A Figura 2.15 está apresentando 

o equilíbrio de forças de um sistema óleo/água/superfície plana da rocha, em que o 
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ângulo de contato é determinado de acordo com a Equação (38), uma vez que no 

equilíbrio a soma das forças que atuam ao longo da linha de contato é nula (NUNEZ, 

2007; CURBELO, 2006; DALTIN, 2011).  

Figura 2.15. Equilíbrio de forças de um sistema óleo/água/rocha. 

 

Fonte: Nunez, 2007. 

 

cos 𝜃 =  
𝜎𝑜𝑟 − 𝜎𝑎𝑟

𝜎𝑎𝑜 
        (Equação de Young)         (38) 

Em que: θ é o ângulo de contato; σor é a tensão interfacial entre o óleo e a rocha; σar 

é a tensão interfacial entre a água e a rocha; σao é a tensão interfacial entre a água e 

o óleo.  

Em sistemas como o da Figura 2.15, o ângulo de contato pode ser obtido pelos 

métodos de ângulo de retrocesso ou ângulo de avanço de água. No ângulo de 

retrocesso o óleo entra em equilíbrio com o sólido previamente em contato com a 

água. Já no segundo método a água entra em equilíbrio com o sólido previamente em 

contato com óleo (NUNEZ, 2007; TIAB; DONALDSON, 2004; SOUZA, 2013).  

A medição do ângulo de contato apresenta dificuldades, uma vez que se fazem 

necessárias condições ideais de fluido e superfície. Dentre os fatores que prejudicam 

as medidas dos ângulos de contato pode-se citar a rugosidade, a heterogeneidade, a 

contaminação e a complexidade da geometria dos poros, além das características dos 

fluidos como viscosidade, composição e interações intermoleculares (CURBELO, 

2006; FAERSTEIN, 2010). 

 A determinação do ângulo de contato é uma medição qualitativa com escala 

arbitrária entre 0° e 180° (ANDERSON, 1986; SANABRIA, 2013). A molhabilidade de 

uma superfície sólida pela água pode ser classificada de acordo com os valores de 

ângulos de contatos obtidos, como mostrado na Tabela 2.10. 
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Tabela 2.10. Classificação da molhabilidade segundo o ângulo de contato. 

Classificação Ângulos de Contato Autores 

Molhável à água 

Molhabilidade neutra 

Molhável ao óleo 

0° a 60 – 75° 

60° - 75° a 105°- 120° 

105° - 120° a 180° 

Anderson, 1986. 

Souza, 2013. 

Molhável à água 

Molhabilidade intermediária 

Molhável ao óleo 

0° a 90° 

90° 

90° e 180° 

Craig, 1971. 

Sanabria, 2013. 

Superfície altamente hidrofílica 

Superfície hidrofílica 

Superfície hidrofóbica 

Superfície altamente 

hidrofóbica 

0° 

0° a 90° 

90° a 160° 

160° a 180° 

Silva, 2016. 

Fonte: Autor. 

2.1.7. Recuperação de Petróleo 

O petróleo originalmente se encontra armazenado nas rochas reservatórios a 

determinada pressão e temperatura, sua produção ocorre através de diferentes tipos 

de recuperação. 

A recuperação primária é baseada na energia existente no reservatório na 

época de sua descoberta, esta energia depende da natureza dos fluidos, das 

condições de pressão, da temperatura e do volume do reservatório. Para que o poço 

seja considerado surgente, a energia natural deve ser suficiente para garantir o fluxo 

no meio poroso, na coluna de produção e na superfície, vencendo as perdas de 

cargas, a hidrostática e o gradiente devido à aceleração para que ocorra uma elevação 

natural. 

A recuperação secundária, ao longo dos anos, passou a designar a natureza 

do processo, e não a uma ordem cronológica, com tecnologia conhecida, chamados 

de recuperações convencionais. A recuperação terciária são processos mais 

complexos e com tecnologia a serem aprimoradas, são chamados de métodos 

especiais de recuperação de petróleo (EOR) (THOMAS, 2004).  
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A recuperação secundária (convencional) e terciária (especial ou EOR) são 

recuperações suplementares, também chamado de recuperação melhorada de 

petróleo (IOR), no qual aumentam a energia do reservatório através da injeção de 

determinados fluidos ou reduz as resistências viscosas e/ou capilares ao fluxo. Na 

Figura 2.16, estão apresentados os tipos de recuperação e suas classificações.  

Figura 2.16. Tipos de recuperação de petróleo. 

 

Fonte adaptada: Rosa; Carvalho; Xavier, 2006; Khan; Islam, 2007; Olajire, 2014; Castro 

Dantas et al., 2017. 

2.1.7.1. Recuperação Convencional 

As recuperações convencionais de petróleo têm o objetivo de deslocar o fluido 

para fora dos poros da rocha mantendo a pressão do reservatório. Nesta recuperação 

é aumentada a energia do reservatório através de injeção de fluidos, sem que haja 

qualquer tipo de interação entre o fluido injetado (deslocante), o fluido deslocado e a 

rocha reservatório, uma vez que é um processo puramente mecânico de substituição 

de um fluido por outro (Thomas, 2004; PAULINO, 2007).  

Os fluidos deslocantes mais comuns são o gás imiscível (no “Gasflooding”) ou 

água (no “Waterflooding”), que de acordo com a eficiência de deslocamento e de 

varrido conseguem deslocar o óleo para o poço de produção. Os gases imiscíveis 

mais comuns são o dióxido de carbono (CO2) e o gás de hidrocarbonetos (gás natural), 
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a aplicação depende da disponibilidade, e podem ser injetados na mesma composição 

em que foram produzidos (SPEIGHT, 2007; RBEAWI, 2013; TEIXEIRA, 2012). 

A água para injeção precisa passar por processos de tratamento e apresentam 

fatores positivos para a sua aplicação. Dentre estes fatores tem-se a disponibilidade 

de água em abundância (água produzida, de superfície, de subsuperfície e água do 

mar), a eficiência de deslocamento do óleo (menor que os especiais), a tecnologia 

bem conhecida, o baixo custo e a facilidade de injeção. Todavia, com o passar do 

tempo o percentual de água produzido nos fluidos é aumentado e sua injeção torna-

se inviável economicamente. Ao longo da produção o fluxo fracionário de cada fluido 

(água ou óleo) pode ser acompanhado, parâmetro importante para determinar o 

momento de parar com a recuperação (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

As recuperações convencionais apresentam efeitos de manutenção e ou 

aumento da produção de óleo, antecipação da produção, redução do declínio natural 

e manutenção de pressão do reservatório. Normalmente, é utilizado quando o 

reservatório não tem energia suficiente para produção, mas não é necessário esperar 

esse declínio, podendo ser aplicado no início da produção. Mesmo após a 

recuperação convencional, parte de óleo ainda fica retido (óleo residual) e parte do 

reservatório não é varrido devido à formação de caminhos preferenciais, assim a 

utilização e o tempo de atuação de cada tipo de recuperação dependem de uma 

avaliação econômica (THOMAS, 2004; SOUZA, 2017). 

 

2.1.7.2. Métodos Especiais de Recuperação de Petróleo  

Os métodos especiais de recuperação, também conhecidos como métodos de 

recuperação avançada de petróleo (EOR) têm o objetivo de recuperar o óleo residual 

que apresentam maiores dificuldades para serem produzidos, devido às elevadas 

tensões interfaciais entre o fluido deslocante e o óleo, ou entre óleo e a rocha, e/ou a 

altas viscosidades do petróleo. Normalmente são mais caros, interferem nas 

características dos reservatórios e/ou dos fluidos e são empregados quando a 

produção não é viável pela recuperação convencional. Entretanto, nem sempre são 

empregados necessariamente após as recuperações primária e convencional, 

dependem das características do reservatório e dos fluidos, bem como da avaliação 

econômica (CURBELO, 2006; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006; SOUZA, 2017).  
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Os métodos especiais podem ser classificados em quatro tipos: térmico, gás 

miscível (gasoso), químico e outros. Os métodos mais utilizados são o de injeção de 

gás (51 %) e o térmico (41 %), sendo os químicos (8 %) com menor expressão. (SOARES, 2016) 

Os métodos térmicos mais comuns são os de injeção de fluidos quentes 

(injeção de água quente e injeção cíclica ou contínua de vapor) e de combustão in-

situ (combustível é o óleo do reservatório e comburente o ar injetado), e o menos 

comum o eletromagnético. Eles atuam na melhoria da eficiência de deslocamento 

devido redução da viscosidade do óleo e/ou destilação do óleo, são ideais para óleos 

muito pesados (baixo °API) (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006; OLAJIRE, 2014). 

Nos métodos miscíveis são injetados gases com pressão maior que a pressão 

mínima de miscibilidade com o óleo, dependendo das condições de pressão e 

temperatura. Segundo Green & Willhite (1998), a miscibilidade pode ser obtida a partir 

do primeiro contato com o óleo nas condições de pressão e temperatura do 

reservatório ou no processo de múltiplo contato miscível, que depende da modificação 

da composição do gás ou do óleo através de transferências de massas (SOUZA, 

2017).   

Estes métodos miscíveis têm o objetivo de aumentar a eficiência de 

deslocamento, onde podem atuar diminuindo a tensão interfacial e as forças capilares, 

reduzindo a viscosidade do óleo e alterando a molhabilidade da rocha reservatório. 

Os mais comuns são o de injeção de CO2, de N2 e de gás de hidrocarbonetos (gás 

rico, de gás pobre e de GLP). Os métodos químicos serão descritos no tópico 

2.1.7.2.1. (ROSA; CAR VALH O; XAVIER, 2006; SOUZA, 2017).  

Outros métodos, diferentes destas três classificações, pode ser a de injeção de 

microorganismos (Microbial enhanced oil recovery - MEOR) ou de água e gás 

alternado (“Water Alternating Gas” - WAG). No método MEOR, há a injeção de 

microorganismos e de nutrientes que geram reações no reservatório que geram 

substâncias favoráveis (como biopolímero, biotensoativos, solventes, biomassa) ao 

aumento do fator de recuperação (KRÜGER et al., 2016; AFZALI; REZAEI; 

ZENDEHBOUDI, 2018; S.J.; BANAT; JOSHI, 2018). No WAG é injetado de forma 

alternada a água e o CO2, onde a água favorece o aumento da eficiência de varrido e 

o CO2 da eficiência de deslocamento (SPEIGHT, 2007; OLAJIRE, 2014). 
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2.1.7.2.1. Método Químico 

Os métodos químicos têm como objetivo aumentar o fator de recuperação 

dependendo das interações químicas e físicas entre os componentes do sistema fluido 

químico injetado/fluido deslocado/rocha reservatório. Os tipos de métodos químicos 

são denominados de acordo com o nome do aditivo químico injetado, sendo os 

principais os polímeros, surfactantes, álcalis, espumas e ASP (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006; OLAJIRE, 2014). Na Tabela 2.11, estão apresentados os tipos de 

métodos químicos com constituintes álcali, surfactante e polímero.   

Tabela 2.11. Métodos químicos com constituintes ASP. 

Fluido Químico Atuação Predominante Descrição 

Surfactante (S) 
Redução de Sor (Aumento 

da ED) 

Reduz a tensão interfacial e pode 

alterar a molhabilidade da rocha. 

Solução Micelar 

(Microemulsão) 

Redução de Sor 

e Controle de M 

(Aumento da ED e da EV) 

Reduz a tensão interfacial, 

solubiliza o óleo, dependendo da 

viscosidade favorece o aumento 

da eficiência de varrido. Ainda 

podem alterar a molhabilidade da 

rocha. 

Polímeros (P) 
Controle de M 

(Aumento da EV) 

Aumenta a viscosidade do fluido 

deslocante. 

Álcalis (A) 
Redução de Sor (Aumento 

da ED) 

Reduz a tensão interfacial e 

geração surfactante in situ. 

Álcali-

Surfactante (AS) 

Redução de Sor (Aumento 

da ED) 

Reduz a tensão interfacial, diminui 

a perda por adsorção do 

surfactante, altera molhabilidade 

da rocha. 

Surfactante-

Polímero (SP) 

Redução de Sor 

e Controle de M 

(Aumento da ED e da EV) 

Reduz a tensão interfacial, 

aumenta a viscosidade do fluido 

deslocante, pode alterar a 

molhabilidade da rocha. 

Álcali-

Surfactante-

Polímero (ASP) 

Redução de Sor 

e Controle de M 

(Aumento da ED e da EV) 

Reduz a tensão interfacial, diminui 

a perda por adsorção do 

surfactante, aumenta a 

viscosidade do fluido deslocante, 

altera molhabilidade da rocha. 

Onde: Sor é a Saturação de óleo residual; ED é a Eficiência de deslocamento; 

EV é a Eficiência de varrido; M é a Mobilidade. 

Fonte: Autor. 
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O método ASP é quando se aplica em um único banco principal um fluido com 

uma solução com os constituintes álcali, surfactante e polímero, no qual tem-se o 

sinergismo da atuação de cada componente beneficiando o aumento da recuperação 

de petróleo. Este fluido tem as vantagens e desvantagens das soluções micelares, 

mas apresentam um menor custo, uma vez que se usam menores concentrações dos 

constituintes. Segundo Rosa et al., (2006), uma formulação ASP possível é uma 

solução com 1 % de álcali, 0,1 % a 0,3 % de surfactante e 0,1 % de polímero.  

Os esquemas de injeção no método ASP variam um pouco, dependendo das 

características dos fluidos e da formação, e do procedimento adotado. Normalmente, 

antes do banco principal ASP, tem-se um pré-banco (“pre-flush”) e depois um pós-

banco (“protection slug” ou “polymer drive”) estes bancos têm o papel de evitar 

incompatibilidade entre os fluidos e favorecer o escoamento por todo o reservatório. 

No pós-banco normalmente se é adicionado uma solução de polímero para fazer o 

controle de mobilidade (SHARMA et al., 2015).  

2.1.8. Parâmetros de recuperação de petróleo 

Existem alguns parâmetros importantes para acompanhar o processo de 

injeção de fluidos para deslocar o óleo do meio poroso das rochas reservatórios. Estes 

parâmetros indicam o comportamento da produção de um poço e as eficiências da 

recuperação de petróleo. A seguir estão apresentados alguns parâmetros básicos. 

2.1.8.1. Mobilidade e Razão de Mobilidade 

A mobilidade permite quantificar a contribuição de cada fase para o fluxo, sendo 

conhecida como fator de resistência. A mobilidade de cada fluido é determinada pela 

relação da sua permeabilidade efetiva e a sua viscosidade, nas condições de 

reservatório, segundo a Equação (39) (THOMAS, 2004). 

λf =  
kf

μf
                                                                                                                                           (39)       

Em que: λf é a mobilidade do fluido; kf é a permeabilidade efetiva ao fluido e µf é a 

viscosidade do fluido.  

A razão de mobilidade é a relação da mobilidade de um fluido deslocante pelo 

fluido deslocado, este parâmetro é muito utilizado em estudos de deslocamento 
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imiscível de uma fase por outra no reservatório, como mostrado na Equação (40). O 

aumento da recuperação é favorecido pela redução da razão de mobilidade, no qual 

pode ocorrer devido ao aumento da viscosidade de um fluido deslocante ou da 

redução da viscosidade do fluido deslocado (DAKE, 1978).  

M =  
λDeslocante

λDeslocado
                                                                                                                             (40)                                         

Em que: M é a razão de mobilidade; λDeslocante é a mobilidade do fluido injetado; 

λDeslocado é a mobilidade do fluido produzido.  

A Equação (41) mostra a razão de mobilidade caso o fluido deslocante atrás da 

frente de avanço seja a água e o deslocado no banco seja o óleo (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2006).  

M =  
λw

λo
=   

kw  µo 

ko μw
                                                                                                            (41) 

Em que: M é a razão de mobilidade; λW é a mobilidade da água; λo é a mobilidade do 

óleo; kw é a permeabilidade efetiva à água; kw é a permeabilidade efetiva ao óleo, µw 

é a viscosidade da água e µo é a viscosidade do óleo.  

Para valores muito altos da razão de mobilidade, ocorre uma baixa eficiência 

de varrido do óleo, devido à formação de caminhos preferencias denominados fingers.  

Segundo Lake, (1989) e Craig, (1971), a razão de mobilidade ideal para evitar os 

caminhos preferencias é menor que um.  (CRAIG, 1971; LAKE, 1989) 

2.1.8.2. Fluxo Fracionário 

O modelo do tipo pistão com vazamento (modelo de Buckley-Leverett) 

determina que parte do fluido deslocado fica para trás, assim ocorre fluxo simultâneo 

de fluido deslocante e deslocado na região invadida, determinado pelo fluxo 

fracionário de cada fluido. A produção simultânea dos fluidos ocorre devido a diferença 

de viscosidades dos fluidos e as forças capilares (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 

2006).  

O fluxo fracionário de um fluido é dado pela equação oriunda do modelo de 

Buckley-Leverett, em que seu valor é calculado pelo quociente entre a taxa de fluxo 

desse fluido e a taxa total de fluxo (Oliveira et al, 2014). Caso seja injetada água em 

um reservatório de óleo, tem-se que o fluxo fracionário da água mais o do óleo ao 
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longo da produção é igual a um, como mostrado nas Equações (42), (43) e (44) 

(ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).  

 fw =  
vw

vt
                                                                                     (42) 

Em que: fw é o fluxo fracionário de água; νw é taxa de fluxo de água; νt é taxa de fluxo 

total (água mais óleo).  

fo =  
vo

vt
                                                                                                                                (43) 

Em que: fo é o fluxo fracionário do óleo; vo é taxa de fluxo do óleo; νt é taxa de fluxo 

total (água mais óleo).  

 fw +      fo = 1                                                                                                                                 (44)                                

Em que: fw é o fluxo fracionário de água; fo é o fluxo fracionário do óleo.  

2.1.8.3. Eficiências de Recuperação 

Os métodos de recuperação de petróleo são aplicados para aumentar o fator 

de recuperação, mostrado na Equação (45), onde podem atuar no aumento da 

eficiência de varrido através da diminuição da razão de mobilidade ou no aumento da 

eficiência de deslocamento através da redução da saturação de óleo residual. Esses 

efeitos são observados ao reduzir as tensões interfaciais, ao aumentar o número 

capilar, ao reduzir a viscosidade do fluido deslocado ou a aumentar a viscosidade do 

fluido deslocante. Segundo Thomas (2004), para ter boas recuperações são 

necessárias que todas as eficiências sejam altas.  

𝐹𝑅 =  𝐸𝑉𝑉  𝑥 𝐸𝐷                                                                                                                                                                        (45) 

Em que: FR é fator de recuperação (Eficiência de recuperação), EVV é eficiência de 

varrido volumétrica, ED é eficiência de deslocamento. 

A Eficiência de varrido volumétrica é a relação entre o volume do reservatório 

invadido pelo volume total do fluido injetado. Esta propriedade depende de diversos 

fatores, como do esquema de injeção, da razão de mobilidade, do volume de fluido 

injetado e da permeabilidade. O valor dessa eficiência indica quanto do reservatório 
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foi alcançado pelo fluido injetado, mas não é suficiente para determinar a quantidade 

de óleo deslocado (THOMAS, 2004). 

  Na eficiência de deslocamento, segundo Rosa et al., (2006), é quantificada a 

redução da saturação de óleo na região invadida pelo fluido injetado, ou seja, é uma 

medida que determina a capacidade do fluido injetado deslocar o óleo para fora dos 

poros. Esta medida depende de diversos fatores, como das tensões interfaciais, da 

molhabilidade e do volume injetado. Para a determinação dos seus valores é 

necessário ter conhecimento das saturações inicias e ao longo da produção.   

Em ensaios de recuperação, depois das etapas de saturação, o plugue da 

rocha reservatório saturado com água conata e petróleo é tido como condição inicial, 

simulando uma condição de reservatório real. Após são realizados ensaios de 

recuperação convencional e avançada, sendo neste trabalho destaque o método 

químico.  

O volume de óleo deslocado pela salmoura e a saturação de óleo residual à 

salmoura são usados para calcular a eficiência de deslocamento do óleo com a 

salmoura injetada, pela Equação (46) ou a recuperação de óleo original in place 

(OOIP) da etapa convencional, pela Equação (47). As Equações (48) e (49) são 

utilizadas para os cálculos da eficiência de deslocamento na etapa avançada e da 

recuperação de óleo original in place da etapa avançada.  

EDc =
Soi− Sor_c

Soi
 x 100                                                                                       (46) 

Em que: EDc é a eficiência de deslocamento do óleo pela salmoura na etapa 

convencional; Soi é a saturação de óleo inicial; Sor_c é saturação de óleo residual à 

salmoura após recuperação convencional. 

%OOIPC =
 Vor_c

Voi
  x 100                                                                                                (47) 

Em que: %OOIPc é a recuperação de óleo original in place na etapa convencional em 

percentual; Vor_c é o volume de óleo recuperado pela salmoura na etapa convencional; 

Voi é o volume de óleo inicial. 
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EDa =
Sor_c− Sor_a

Sor_c
 x 100                                                                                                      (48) 

Em que: EDa é a eficiência de deslocamento do óleo na etapa avançada; Sor_c é 

saturação de óleo residual à salmoura após recuperação convencional; Sor_a é 

saturação de óleo residual ao fluido químico após recuperação avançada.    

%OOIPa =
 Vor_a

Voi
  x 100                                                                                               (49) 

Em que: %OOIPa é a recuperação de óleo original in place na etapa avançada em 

percentual; Vor_a é o volume de óleo recuperado pelo fluido químico na etapa 

avançada; Voi é o volume de óleo inicial. 

Os valores de eficiência total e a recuperação de óleo original in place total 

podem ser calculados através das Equações (50) e (51). Sendo o primeiro relacionado 

às saturações finais e o segundo ao volume do óleo recuperado, respectivamente. 

EDTotal =
Soi−Sor_a

Soi
 x 100                                                                                                                  (50) 

Em que: EDTotal é a eficiência de deslocamento do óleo total (na etapa convencional e 

avançada); Soi é a saturação de óleo inicial; Sor_a é saturação de óleo residual ao fluido 

químico após recuperação avançada; Vor_c é o volume de óleo recuperado pela 

salmoura na etapa convencional. 

 %OOIPTotal =
 Vor_c+ Vor_a

Voi
  x 100                                                                                (51) 

Em que: %OOIPTotal é a recuperação de óleo original in place total em percentual; Vor_c 

é o volume de óleo recuperado pela salmoura na etapa convencional; Vor_a é o volume 

de óleo recuperado pelo fluido químico na etapa avançada; Voi é o volume de óleo 

inicial.  

 

2.2. Estado da Arte 

 

Dentre os diversos métodos químicos de recuperação avançada de petróleo 

existentes, neste trabalho o enfoque está nos processos que envolvam a adição dos 

componentes do método ASP, da microemulsão e nanoemulsão. Assim, serão 
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apresentadas algumas pesquisas realizadas nestas áreas que serviram como base 

para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 Türksoy e Bağci, 2000, aplicaram soluções alcalinas para a recuperação de 

petróleo leve e pesado de rochas calcárias. As concentrações ótimas dos agentes 

alcalinizantes, NaOH e o NaSiO3, foram definidas de acordo com a menor tensão 

interfacial óleo/agente alcalinizante em diferentes concentrações. Assim, após a 

realização de 22 testes variando a concentração de salmoura, a concentração dos 

dois álcalis e a taxa de injeção, para os dois tipos de óleo de Garzan (leve) e de Raman 

(pesado), só foi possível observar um incremento de recuperação para o óleo leve, 

com aumento de 7 a 9 %, com a base NaOH. A maior recuperação de óleo foi de 66,6 

%, nas seguintes condições: 40000 ppm de salmoura, 0,6 % de NaOH, com 1,8 

volume poroso injetado na taxa de 200 cm3/h. (TÜRKSOY; BAĞCI, 2000) 

 Daoshan et al., 2004, utilizaram o método químico ASP (álcali-surfactante-

polímero) com concentrações constantes de 1800 ppm do polímero poliacrilamida 

parcialmente hidrolisada e de 1,2 % do álcali NaOH. As concentrações dos dois 

surfactantes foram definidas pela análise da tensão interfacial em diferentes razões 

do tensoativo alquilbenzeno sulfonado e o biotensoativo ramnolipídico, da viscosidade 

interfacial e da adsorção. As caracterizações interfaciais comprovaram o efeito 

sinérgico positivo da mistura dos dois surfactantes. A presença do biotensoativo 

favoreceu a diminuição da perda por adsorção do surfactante na rocha, sendo a 

mistura de 0,2 % de biotensoativo com 0,15 % do surfactante na formulação ASP a 

de melhor resultado, obtendo com 0,3 volumes porosos a recuperação de petróleo de 

16,6 % original oil in place (OOIP) de formação arenítica. (DAOSHAN et al ., 2004) 

 Nedjhioui et al., 2005, analisaram a influência das propriedades de tensão 

superficial e condutividade de sistemas ASP. Foram avaliados sistemas compostos 

de surfactantes aniônicos (dodecilsulfato de sódio e dodecilbenzeno sulfonato de 

sódio), biopolímero (goma xantana) e alcáli (NaOH). Ao aumentar as concentrações 

dos constituintes elevou-se a condutividade e diminuiu-se as tensões interfaciais até 

certo ponto, que através do comportamento das curvas pode-se determinar a 

concentração micelar crítica e as concentrações de agregação crítica, em que os 

resultados mais significativos, de menores tensões, foram para os sistemas com 

dodecilbenzeno sulfonato de sódio. O sistema ótimo, com 2 % deste surfactante, 0,7 
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% de NaOH e 0,2 % de goma xantana, foi selecionado para uma posterior aplicação 

na recuperação avançada do óleo cru da Argélia. (NEDJHIOUI et al. , 2005) 

 Carrero et al., 2007, estabeleceram um modelo baseado na simulação 

numérica do processo de recuperação avançada de petróleo através do método 

químico ASP. De acordo com o modelo determinado, onde se variou as concentrações 

de agente alcalinizante (entre 0 e 0,5898 meq/ml de CaCO3), concentração de 

surfactante (entre 0,001815 e 0,005 de fração volumétrica) e de polímero (entre 

0,0487 e 0,12 %), de 111 a 326 dias, concluíram que a variável mais significativa foi a 

concentração de polímero e a única interação significativa foi entre o álcali e o 

surfactante.  Este resultado está relacionado à otimização de uma eficiência de varrido 

volumétrica e da importância da sinergia entre o meio alcalino e o surfactante para 

diminuir a tensão interfacial, visando resultados satisfatórios de recuperação de 

petróleo. (CARRERO et al., 2007) 

 Samanta et al., 2012, otimizaram as faixas de concentrações dos componentes 

do sistema ASP para determinar a melhor eficiência de recuperação de petróleo de 

areia na faixa granulométrica de 60 à 100 mesh. Para isso, variaram-se concentrações 

do polímero (poliacrilamida parcialmente hidrolisada – PHPAM), de surfactante 

aniônico (SDS) e do álcali (NaOH) e observaram também as alterações nas 

propriedades de tensão superficial e viscosidade. Diante destes parâmetros, a melhor 

recuperação ocorreu com baixas tensões superficiais e altas viscosidades, em que o 

álcali e o surfactante proporcionam a redução da tensão e o polímero aumenta a 

viscosidade. O aumento das concentrações dos três componentes favoreceu o 

aumento da recuperação avançada de 23 a 33 %, sendo recomendadas neste estudo 

as faixas de concentrações de polímero, surfactante e álcali de 1500 – 2000 ppm, 0,2 

% e 0,7 – 1,0 %, respectivamente. (SAMANTA et al ., 2012) 

 Santanna et al., 2013, aplicaram um sistema microemulsionado como método 

químico de recuperação avançada de petróleo da formação Botucatu. O ponto 

selecionado foi classificado como Winsor IV, e apresenta uma característica viscosa 

(WIV gel), sendo seus constituintes 15,3 % em massa de tensoativo aniônico oriundo 

de gordura vegetal e animal, 7,7 % em massa de álcool isoamílico como cotensoativo, 

18 % em massa de óleo de pinho como fase oleosa e 59 % em massa de água 

destilada como fase aquosa. A aplicação deste sistema microemulsionado reduziu a 

razão de mobilidade e tensão interfacial, o que favoreceu a diminuição de saturação 
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de óleo final (3,07 %) e maior eficiência de deslocamento (87,5 % OOIP) comparado 

com a recuperação convencional. (SANTANNA et al., 2013) 

 Sedaghat et al., 2013, avaliaram diferentes polímeros e distribuição de poros 

de micromodelos na recuperação avançada de petróleo pelo método ASP. As 

soluções ASP foram compostas de 10000 ppm de agente alcalinizante Na2CO3, 2000 

ppm de surfactante aniônico SDS e 1200 ppm de polímero, sendo os quatro polímeros 

aplicados o HPAM 3330, o HPAM 3430 (dois de poliacrilamida parcialmente 

hidrolisada), o AN 105 e o AN 125 (dois de polímeros sulfonados). Dentre os quatro 

sistemas ASP aplicados, o que apresentou melhor recuperação foi o com polímero 

AN 125, obtendo-se recuperação acima de 85 %, justificado devido a sua capacidade 

de aumentar a viscosidade, mesmo em meio salino. (SEDAGHAT; HATAM POUR; RAZM I, 2013) 

 Luo et al., 2013, propuseram um método de recuperação avançada de petróleo 

pesado de areia, na faixa granulométrica de 80 à 120 mesh, através da injeção 

alternada de gás e de componentes químicos (constituintes ASP). Os gases utilizados 

foram CO2 puro ou gás de combustão enriquecido (30 % de CO2 + 70 % de N2), 

enquanto que os constituintes ASP são 0,2 % de poliacrilamida parcialmente 

hidrolisada (Flopaam 3630S), 0,5 % de Na2CO3 ou NaOH e 0,2 % de ORS-46L, como 

polímero, agentes alcalinizantes e surfactante comercial, respectivamente. A adição 

de ASP reduziu consideravelmente a tensão interfacial e melhorou a mobilidade, 

favorecendo a eficiência de varrido. Dentre os agentes alcalinizantes, o NaOH 

apresentou as menores tensões interfaciais, mas testes de recuperação foram 

realizados somente com Na2CO3, em que o melhor resultado foi com CO2 alternado 

com ASP na razão de 1:1, que proporcionou 27,43 % OOIP. (LUO; ZH ANG; HUAN G, 2013) 

 Delshad et al., 2013, desenvolveram e validaram um modelo ASP simplificado 

para simulação em larga escala de recuperação de petróleo. Neste modelo, diversos 

fatores foram considerados, tendo como destaque as variáveis do processo de 

geração de sabão devido à reação do ácido em pH elevado e o comportamento de 

fase devido a mistura de sabão e surfactante. Três validações foram realizadas, em 

que se utilizou 0,2 e 2 % de surfactante, 0 e 1 % de cosolvente, 1500 e 3000 ppm de 

polímero Flopaam 3630S e 1600 e 27500 ppm de carbonato de sódio (Na2CO3), em 

que foram obtidas elevadas recuperações, acima de 96 % em duas validações, do 

arenito Berea. Para simulação 3D em larga escala, a mistura ASP foi de 0,2 % de 

surfactante, 3000 ppm de polímero e 27500 ppm de Na2CO3, na taxa de injeção de 
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2105 ft3/d por poço, sendo a injeção de 153 dias, em que o modelo simplificado está 

em concordância com modelos completos ao se usar um fator de conversão 

considerando a fração de ácido convertida em sabão. (DELSHAD  et al., 2013) 

 Wang et al., 2013, abordaram os problemas presentes na aplicação do método 

de recuperação avançada de petróleo ASP com base forte (NaOH) na área piloto 

industrial do campo petrolífero de Daqing de formação arenítica, bem como soluções 

necessárias. A solução ASP utilizada era constituída de 1 a 1,2 % de base NaOH, 0,1 

a 0,3 % de surfactante alquilbenzeno sulfonato e 1400 a 1800 ppm de polímero 

poliacrilamida parcialmente hidrolisada, de peso molecular 2500x104, apresentando 

resultados de eficiência de varrido de 60 a 75 %, com eficiência acima de 20 % de 

OOIP. (WANG et al., 2013) 

A aplicação do método ASP na área piloto do campo petrolífero Daqinq Xingbei 

na China, segundo Wang et al. (2013), geraram diversos problemas que necessitam 

de medidas preventivas e erradicadoras. Dentre eles tem-se a deposição nas linhas 

de tubulação de agregados de óleo, cera, resinas, asfaltenos, polímeros degradados, 

microorganismos, argilas, areia e água adsorvida; danos e aquecimento no forno; 

muita espuma em líquido produzido e dificuldade de separação óleo e água. As 

medidas adotadas sugeridas foram lavagem das linhas de tubulação; adição de 

agente anti-deposição; instalação de tubo radiante de gás; uso de bomba de parafuso 

e antiespumante; otimização de parâmetros e uso de microfloculação suspensa no 

processo de filtração. 

 Sharma et al., 2015, investigaram álcalis alternativos ao carbonato de sódio 

para o método ASP em reservatórios de óleo contendo anidrita e gesso. Três 

formulações ASP (1 % de misturas 1:1 de S; 0,5 a 1 % de cosolvente; 2,4 a 3,75 % 

de A e 0,25 a 0,6 % de P – Floppam 3330S e AN 125) de ultra baixa tensão interfacial 

(IFT) seguido de dois bancos de polímeros, à 55 °C, na recuperação de óleo do arenito 

Berea com gesso, apresentaram elevadas eficiências de recuperação total (de 87,5 a 

99 %) e baixa perda de surfactante por adsorção (0,197 a 0,25 mg de surfactante/g 

de rocha).  Os álcalis em destaque foram o NH4OH por não dissolver o gesso e o 

NaBO2 por apresentar a melhor eficiência de recuperação, onde ambos mantiveram 

o pH alto (acima de 10) e a permeabilidade do reservatório. (SHARMA et al., 2015) 

Panthi et al., 2016, desenvolveram uma formulação ASP para um reservatório 

arenítico com uma salmoura preparada com cátions divalentes (Mg2+ e Ca2+). Para 
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isso, utilizaram o carbonato de sódio (Na2CO3) como álcali, surfactantes aniônicos do 

tipo sulfato, sulfonato e carboxilato, a poliacrilamida parcialmente hidrolisada e o 

EDTA como agente quelante. Os resultados mostraram que a depender do óleo e do 

sistema surfactante selecionados, as taxas de recuperação variaram de valores 

abaixo de 90 % para resultados de 95 e 98 %, com gradientes razoáveis de pressão 

e baixa adsorção. O estudo mostrou a efetividade do Na2CO3 na formulação 

condicionada à presença do EDTA para sequestrar os íons divalentes presentes na 

salmoura. Além disso, os autores concluíram que a salinidade ótima deve aumentar 

com a proporção óleo-água, a fim de que possam reduzir as saturações de óleo para 

1-3 %. (PANTHI; CLEM ENS; MOH ANTY, 2016) 

 Castro Dantas el al., 2017, obtiveram nanofluidos com polímeros pelo método 

de baixa energia de diluição de microemulsão para aplicação em EOR em rocha 

reservatório arenítica Botucatu.  A injeção das nanoemulsões  (2,5 % de surfactante 

RNX95, 2,38 % de álcool isopropílico e 0,12 % de p-toluenossulfonato de sódio,  94,6 

% de água destilada, 0,40 % de querosene) obtiveram recuperações totais de petróleo 

de 75 a 90 %, tendo em vista as baixas tensões superficiais (33,6 a 39, 7 mN/m), o 

poder de miscibilidade, os pequenos diâmetros de gotículas (9,22 a 14,8 nm) e a 

elevação das viscosidades (1,278 a 48,820 cP) em função do aumento de 

concentração do polímero (0 a 0,4 %). (DANTAS et al.,  2017) 

Sharma et al., 2018, compararam a utilização de formulações ASP e ACP 

(álcali/cosolvente/polímero) em ensaios de recuperação em arenitos Berea e Boise 

com óleo cru levemente ácido, devido à presença de ácidos naftênicos. A presença 

desses ácidos junto ao álcali minimiza a necessidade do surfactante por proporcionar 

a formação de um sabão in situ. A formulação ACP leva, ainda, cosolventes, cuja 

função é baixar a viscosidade das microemulsões e obter uma região de baixa tensão 

interfacial óleo-água na região de salinidade desejada. Os resultados mostraram que 

as formulações ACP (com taxas de 80 a 90 %) levaram a valores de recuperação de 

óleo similares às formulações ASP (com 84,5%), com a limitação do uso, já que os 

sistemas que levam cosolventes em sua composição só podem ser utilizados em óleo 

cru que tenha caráter suficientemente ácido.  (SHARMA; PANTH I; M OHANTY, 2018) 

Nourafkan et al., 2018, propuseram o uso de nanopartículas (em um nanofluido) 

para liberar surfactantes no meio poroso, avaliando o transporte no núcleo arenítico e 

a adsorção dos surfactantes.  Dessa maneira, nanopartículas de dióxido de titânio 
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(NPs de TiO2) foram usadas como carreadores para uma mistura dos surfactantes 

aniônico ácido alquil aril sulfônico (AAS) e não-iônico álcool etoxilado (AE) sob 

condições ótimas de salinidade e composição.  Pelos ensaios de recuperação, um 

com uma solução de surfactante (0,3 % de mistura de 25 % AAS e 75 % AE, e 4 % 

de NaCl) e outro com o nanofluido contendo NPs (0,3 % da mistura de surfactantes, 

2000 ppm de NPs e 4 % de NaCl), foi observado que a presença de NPs aumentou a 

recuperação total de óleo (de 83,85 para 91,66 % de OOIP), tendo em vista que os 

nanofluidos são mais viscosos, tem um movimento uniforme no meio poroso, e ainda 

reduziu a adsorção das moléculas de surfactantes à metade. (NOURAFKAN; HU; WEN, 2018) 

Diante dos inúmeros resultados dos métodos de recuperação de petróleo 

abordados e dos diferentes problemas a serem mitigados, conclui-se que a 

combinação dos diferentes métodos químicos pode ser promissora. Assim, a 

formulação de sistemas com menores concentrações de matéria ativa e com 

constituintes ASP, na forma de microemulsão e nanoemulsão, para aplicação na 

recuperação avançada de petróleo em um único banco de fluido justifica a importância 

deste trabalho na otimização do método combinando o método ASP, com sistemas 

micelares na escala nanométrica.  
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, estão descritos os métodos e os procedimentos dos experimentos 

realizados (Figura 3.1), tendo como destaque: a determinação da concentração 

micelar crítica do tensoativo em diferentes fases aquosas; escolha de constituintes e 

obtenção de diagramas pseudoternários; seleção e formulação de microemulsões 

com constituintes ASP; obtenção de nanoemulsões ASP; caracterizações do ponto 

das microemulsões e das nanoemulsões; aplicação dos sistemas na inversão de 

molhabilidade e na recuperação avançada de petróleo em rocha arenítica. 

Figura 3.1. Esquema simplificado da metodologia experimental. 

 

Fonte: Autor. 
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3.1. Constituintes álcali-surfactante-polímero (ASP) 

 

A obtenção das microemulsões e nanoemulsões foi realizada com constituintes 

condizentes com os fluidos químicos utilizados na recuperação avançada de petróleo, 

classificado como ASP, devido à presença de agente alcalinizante, surfactante e 

polímero, respectivamente. Como agentes alcalinizantes foram utilizados o hidróxido 

de sódio (NaOH – Vetec – P.A. 99,5 %), o bicarbonato de sódio (NaHCO3 – Êxodo - 

P.A. 99,5 %) e o carbonato de sódio (Na2CO3 – Vetec – P.A. 99,5 %). O surfactante 

(S) foi o óleo de coco saponificado (OCS) sintetizado. E os polímeros foram 

poliacrilamidas comerciais (SNF FLOERGER) variando a massa molar e o caráter 

iônico. 

 

3.1.1. Síntese do óleo de coco saponificado (OCS) 

 

O surfactante (S) óleo de coco saponificado (OCS) foi sintetizado no 

Laboratório de Tecnologia de Tensoativos (LTT), através da reação de saponificação 

com metodologia amplamente conhecida (MORETO; FETT, 1989; MENDHAM et al., 

1992; ROSSI, 2007). 

 

3.1.2. Determinação da c.m.c. do OCS em diferentes fases aquosas 

 

Neste trabalho, a concentração micelar crítica (c.m.c.) do OCS, em diferentes 

fases aquosas, foi determinada através das medidas de tensão superficial em função 

da variação da concentração do tensoativo. Para a determinação da c.m.c. do 

tensoativo aniônico sintetizado, foram preparadas quatro soluções iniciais na 

concentração de 0,02 g/mL de OCS em água destilada e três soluções alcalinas de 

concentração 1,5 % (m/m) de hidróxido de sódio (NaOH), bicarbonato de sódio 

(NaHCO3) e carbonato de sódio (Na2CO3).  

Medidas de tensão superficial das quatro soluções, através do tensiômetro QC 

6000 SensaDyne, foram obtidas em função da concentração do tensoativo, a 

temperatura de 25 ± 1 °C. Para isso, foram realizadas diluições e medidas 

consecutivas utilizando como solvente as quatros diferentes fases aquosas 
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selecionadas. Estas diluições foram efetuadas até que as medidas observadas 

apresentassem valores elevados, próximo da água (72 mN/m).  

O equipamento determina tensão superficial de líquidos através de medidas 

rápidas e precisas (±0,1mN/m), na faixa de 1 a 100 mN/m, com temperatura 

operacional de -55 °C a 150 °C, com taxa de bolha ajustável mínima de 1 bolha/120 

segundos e máxima de 40 bolhas/segundo, volume mínimo de amostra de 20 mL, 

com opção de calibração de tensão e temperatura. Para as análises deste trabalho, 

foram realizadas calibrações máximas e mínimas das tensões superficial com água 

destilada (72,0 mN/m) e álcool etílico (22,0 mN/m), a 25 ± 1 °C, sendo ajustado 

manualmente para a água uma frequência de 2 bolhas/segundo no intervalo de 0,5 

segundos, enquanto que para o etanol a frequência foi de 4,9 bolhas/segundo e o 

intervalo de 0,2 segundos. E, por fim, foram realizadas as medidas de tensão das 

amostras, ao inserir concomitantemente os capilares com fluxo de nitrogênio no seio 

de aproximadamente 25 mL de solução, a temperatura de 25°C.  

Os valores de c.m.c. foram determinados através da intersecção das duas retas 

geradas pelo gráfico de tensão superficial (mN/m) versus concentração de OCS 

(g/mL). Além das análises para a obtenção dos valores de c.m.c. também foram 

realizadas medidas pontuais de tensão superficial nas caracterizações físico-químicas 

dos pontos de microemulsão e nanoemulsão abordada em uma seção posterior.    

 

3.1.3. Obtenção dos diagramas pseudoternários em região rica de 

fase aquosa alcalina e seleção do ponto de microemulsão 

 

Além do tensoativo (T) aniônico sintetizado (OCS) para a formação de 

microemulsão, foi selecionado um cotensoativo (C), uma fase oleosa (FO) e uma fase 

aquosa (FA). O cotensoativo selecionado foi o butan-1-ol (Cromoline – 99,5 %), a fase 

oleosa o querosene (Petrobras Distribuidora) e a fase aquosa além da solução dos 

agentes alcalinizantes (NaOH, NaHCO3 e Na2CO3) utilizou-se o cloreto de potássio 

(KCl- Synth - 99,5 %).  

Os diagramas, na região rica em água, foram obtidos por titulação mássica, 

numa razão C/T de 0,5. Esta baixa razão C/T foi selecionada por favorecer uma maior 

área de microemulsão. A FO foi escolhida como titulante para se varrer um quarto do 

diagrama, somente na região de interesse, que é onde ocorre a formação de micelas 



Metodologia                                                                     84 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
Flavia Freitas Viana 

 

diretas (O/A). A transição de fase, de acordo com Winsor, foi delimitada através da 

pesagem (balanço de massa) do sistema turvo e observação visual após agitação e 

centrifugação da amostra. 

Os diagramas foram obtidos na temperatura ambiente, e as regiões foram 

caracterizadas pelas propriedades macroscópicas, em Winsor I (WI), Winsor II (WII), 

Winsor III (WIII) e Winsor IV (WIV).  

Doze diagramas pseudoternários na região rica em diferentes fases aquosas 

foram obtidos variando os percentuais dos constituintes alcalinos em 0,5 %, 1,5 % e 

3 % e no ponto médio (1,5 %) foi testada uma mistura com solução salina de 4 % de 

KCl, para identificar as regiões de Winsor. Estes diagramas foram delimitados através 

da titulação mássica de pontos de matéria ativa cotensoativo/tensoativo (C/T – butan-

1-ol/OCS) e fases aquosas (FA – soluções de NaOH, de NaOH + KCl, de NaHCO3, 

de NaHCO3 + KCl, de Na2CO3 e de Na2CO3 + KCl) com a fase oleosa (FO - 

querosene). Segundo as análises dos diagramas, selecionou-se a concentração de 

agente alcalinizante para se trabalhar e a composição de um ponto comum na região 

de Winsor IV (de microemulsão).   

 

3.1.4. Seleção do agente alcalinizante 

Após selecionar o ponto na região de Winsor IV e escolher a concentração do 

agente alcalinizante, foram preparadas quatro microemulsões com fase aquosas 

diferentes: uma com água destilada, uma com hidróxido de sódio (NaOH), uma com 

bicarbonato de sódio (NaHCO3) e uma com carbonato de sódio (Na2CO3). Através de 

um estudo prévio das análises de caracterizações físico-químicas destas quatro 

microemulsões, foi selecionado o melhor agente alcalinizante para obter 

microemulsões álcali-surfactante (M-AS) e, posteriormente, microemulsões álcali-

surfactante-polímero (M-ASP). 

As caracterizações prévias realizadas foram de medidas de potencial 

hidrogeniônico (pH), condutividade, tensão superficial, estabilidade térmica, aspecto 

macroscópico (observação visual) e diâmetros de gotícula. Os equipamentos 

utilizados foram o pHmetro microprocessado de bancada de marca Bel, modelo W3B 

para medidas de pH; o condutivímetro Digimed modelo M-31 MS para medidas de 
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condutividade; o Tensiômetro QC 6000 SensaDyne para medidas de tensão 

superficial; e Nanotrac (Microtrac) Modelo 252 para medidas de tamanho de partícula.  

Para a análise da estabilidade térmica, foram observadas as características 

físicas macroscópicas, de acordo com o aquecimento contínuo até 80 °C. O aspecto 

macroscópico foi analisado através da observação visual de transparência ou 

formação de precipitados.  

O tamanho de partícula médio e a distribuição dos tamanhos foram 

determinados de acordo com o princípio de espalhamento dinâmico de luz (DLS). O 

laser incidente é de comprimento de onda de 780 nm, o software foi o Microtrac Flex 

11 e o equipamento mede diâmetros de 0,8 a 6540 nm, apresenta 52 canais e a 

distribuição é de acordo com a intensidade da luz. 

Para determinação dos diâmetros das micelas são inseridos como parâmetros 

o índice de refração da fase aquosa e da fase oleosa, e usado em torno de 3 mL de 

amostra transparente. As medidas foram realizadas em três corridas (triplicata) de 

trinta segundos, a temperatura ambiente (25 °C), no modo de monodispersão.  

3.1.5. Obtenção das microemulsões com polímeros 

A partir do estado da arte, foi observado que em vários trabalhos ASP são 

empregados polímeros nas concentrações de 0,05 % a 0,3 %, sendo destaque os 

polímeros de poliacrilamida. Assim, aos pontos de microemulsão, M-S e M-AS 

selecionados, foram realizados testes de solubilização com concentrações de até o 

dobro da faixa observada, de 0,05 % a 0,6 % (m/m) com três polímeros comerciais de 

poliacrilamida. Esta maior concentração de polímero foi utilizada visando obter 

sistemas mais viscosos, tendo em vista que esta propriedade pode beneficiar a 

recuperação de petróleo. Os polímeros comerciais de poliacrilamida, de três tipos, do 

fabricante SNF Floerger, apresentam as especificações presentes na Tabela 3.1.  
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Tabela 3.1. Características gerais dos polímeros comerciais de poliacrilamida. 

Polímeros de 

Poliacrilamida 

FLOPAMTM 

AH 912 SH 

FLOPAMTM 

FA 920 SH 

FLOPAMTM 

FA 920 VHM 

Estado Físico 
Sólido 

Granulado 

Sólido 

Granulado 

Sólido 

Granulado 

Cor Branco Branco Branco 

Caráter Iônico Aniônico Não iônico Não iônico 

Concentração de trabalho 

recomendada (g/L, pH 5 -7) 
5 5 5 

Tempo de dissolução em 

água desmineralizada (min, 

na concentração de 5g/L) 

150 180 240 

Viscosidade Brookfield 

(cP, a 5 g/L) 
450 100 220 

Concentração máxima (g/L) 10 15 15 

Tempo de Vida (meses, 

armazenado entre 5 e 30°C) 
24 meses 24 meses 24 meses 

Fonte adaptada: Arquivo de Dados Técnicos do fabricante SNF do Brasil Ltda. 

Os testes de solubilização dos quatro polímeros foram realizados através de 

balanço de massa, em agitação contínua, por até seis horas em um sistema fechado. 

Os polímeros solubilizados foram selecionados para fazer parte da fase aquosa das 

microemulsões M-S e M-AS, gerando novos sistemas denominados de microemulsão 

surfactante-polímero (M-SP) e microemulsão álcali-surfactante-polímero (M-ASP).   

A formulação do ponto de microemulsão foi realizada através de uma ordem 

apropriada de pesagem dos componentes.  As quatro etapas de preparo das 

microemulsões são as seguintes: 1 - inicialmente pesa-se o surfactante, o 

cotensoativo, a FO e somente parte da FA, a água destilada (sem o álcali e sem o 

polímero); 2 – com auxílio de agitador magnético homogeneíza-se e forma 

rapidamente a microemulsão (aspecto transparente); 3 - adiciona-se o polímero e 

deixa em agitação por no mínimo 6 horas, em torno de 700 rpm, para garantir sua total 

solubilização; 4- acrescenta-se a massa de álcali e em poucos minutos de agitação é 
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finalizado o preparo da microemulsão. Na Tabela 3.2 estão apresentadas as etapas 

de preparo para cada tipo de microemulsão formulada.  

Tabela 3.2. Etapas de preparo das microemulsões com constituintes ASP. 

Microemulsões M-S M-AS M-SP M-ASP 

Etapas de 

preparo 

1 adaptada 

(toda a FA é 

adicionada) 

1 1 1 

2 2 2 

4 3 

3 

2 4 

Fonte: Autor. 

3.1.6. Obtenção dos sistemas ASP nanoemulsionados 

Para formulação das nanoemulsões foi utilizado o método de diluição, com o 

objetivo de reduzir as concentrações dos insumos, principalmente da matéria ativa, 

para obter composição característica de fluidos ASP. Este método proporciona a 

formação de sistemas coloidais em escala nanométrica, cinética lenta (estável) e 

baixo fornecimento de energia externa.  

 As nanoemulsões foram preparadas usando as microemulsões ASP como 

precursoras. Estas microemulsões foram diluídas com a solução de agente 

alcalinizante na concentração selecionada através do estudo prévio (tópicos 3.1.3 e 

3.1.4). A solução de álcali foi adicionada ao sistema de forma lenta e sob agitação, 

mantendo a aparência límpida (transparente). A caracterização das nanoemulsões foi 

realizada para certificar se as propriedades físico-químicas são favoráveis à aplicação 

na inversão de molhabilidade e na recuperação avançada de petróleo. 

3.1.7. Caracterização das microemulsões e nanoemulsões com 

constituintes ASP 

Os pontos de microemulsão e nanoemulsão foram caracterizados através da 

determinação das dimensões máximas e formatos dos agregados micelares 

(geometria das micelas diretas), dos potenciais hidrogeniônicos, das tensões 

superficiais e do comportamento reológico através dos modelos matemáticos. As 

análises de pH e de tensão superficial pontuais foram realizadas através das 
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medições já explicadas anteriormente (tópico 3.1.4). As metodologias adotadas para 

as análises de espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) e do comportamento 

reológico estão descritas a seguir. 

3.1.7.1. Análises de espalhamento de raios X a baixo ângulo 

(SAXS) 

Para as análises de SAXS, o equipamento utilizado foi o SAXSess (Anton Paar, 

Áustria) com radiação de cobre de comprimento de onda de 0,1542 nm, operado a 40 

kV e 50 mA, sendo as análises realizadas com uma alíquota mínima de amostra 

inserida em um capilar de quartzo, sem presença de bolhas. A amostra foi submetida 

por 1 hora ao feixe de raios X, a 25 °C (temperatura mantida por banho termostático), 

a 700 mm de distância da amostra ao detector. A placa de imagem foi detectada pelo 

leitor de imagem Cyclone Plus (Perkin Elmer, USA) e revelada pelo programa 

Optiquant (Perkin Elmer, USA).   

O tratamento dos dados revelados foi realizado em duas etapas (Operação 2D 

e Operação 1D). De forma resumida, pode-se dizer que por meio do programa 

SAXSQuant (Anton Paar GmbH, Áustria), na operação 2D, os dados de intensidade 

em duas dimensões foram convertidos para curvas de intensidade unidimensional 

pelo software SAXSquant 3.50. Através da normatização e integração de uma região 

selecionada, que corresponde ao pico referente ao eixo primário, é gerado um arquivo 

PDH para posterior operação 1D. 

Na Operação 1D, os dados foram tratados considerando o conjunto solvente-

amostra de cada sistema. Estes procedimentos foram realizados no software 

SAXSquant 3.101, através de um grupo de referências (parâmetros e operações), 

gerando no final um arquivo no formato .pdh que apresenta os dados de dispersão 

das partículas.  

Após as Operações 2D e 1D, foram determinados os dados do espalhamento 

de luz das microemulsões e nanoemulsões já subtraído a intensidade dos 

componentes da fase aquosa. Estes dados tratados (do arquivo .pdh) foram usados 

para a determinação do Log (I) em função de s (vetor espalhamento denominado q no 

programa SAXSess), da p(r) e do volume de Porod, pelo software PRIMUS, integrante 

do programa ATSAS. A dimensão máxima e a geometria dos agregados coloidais das 
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microemulsões e nanoemulsões foram determinadas pelas análises das curvas de p 

(r). 

3.1.7.2. Comportamento reológico e determinação da 

viscosidade 

O estudo reológico dos pontos de microemulsão e nanoemulsão foi baseado 

no método de cilindros coaxiais, a temperatura de 25 °C e 60 °C, reguladas por um 

banho termostático, com a aquisição de um dado por segundo, durante 120 segundos, 

através do reômetro Haake Maars da Thermo Scientific. Cada alíquota da amostra, 

de volume de 12 a 17 mL, foi inserida no cilindro coaxial (Z43) e o roto/sensor (Z41) 

imerso na amostra para ser aplicada a taxa de cisalhamento, gerando como resposta 

suas respectivas tensões, na taxa de cisalhamento de 0 a 1000 s-1. O mesmo 

procedimento foi realizado para o petróleo, somente na temperatura ambiente (25 °C). 

Como resultados destas análises foram geradas curvas de fluxo e aplicados modelos 

matemáticos para determinar o comportamento dos sistemas coloidais e suas 

respectivas viscosidades.   

3.2. Caracterização do petróleo e da rocha reservatório 

Para a aplicação dos sistemas formulados na inversão de molhabilidade e na 

recuperação avançada de petróleo foram utilizados como principais insumos petróleo 

e testemunho de rocha reservatório. O petróleo utilizado para as aplicações foi 

proveniente da Bacia Potiguar, do campo de Ubarana (UO-RNCE), do estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil. A formação rochosa foi a arenítica, retirada da formação 

Botucatu, do estado do Paraná, Brasil.    

3.2.1. Caracterização do petróleo 

O petróleo de Ubarana foi caracterizado através da massa específica (ρ), do 

teor de água e sedimentos (BSW) e comportamento reológico (viscosidade). O valor 

de massa específica para o cálculo de grau API foi obtido por medição direta, pelo 

densímetro digital automático de bancada DMM 2911 da Rudoulph Research 

Analytical. 
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Para a determinação do BSW, utilizou-se um tubo graduado ASTM de 200 mL, 

o qual foi preenchido com 100 mL do petróleo em questão mais 100 mL de querosene 

(Petrobras) e aquecido à temperatura de 60 °C. Nesta mesma temperatura, a 

separação de fase foi acelerada pela centrífuga microprocessada de bancada 

Excelsa® 280H da FANEM. Após centrifugação, a quantidade de água e de 

sedimentos foi feita pela leitura aferida de volume do tubo ASTM.  

A curva de fluxo e a viscosidade foram determinadas apenas para o óleo de 

menor grau API, ou seja, o mais pesado. A análise foi realizada pelo reômetro Haake 

Maars da Thermo Scientific (descrito no subtópico 3.1.7.2), a temperatura de 25 °C. 

3.2.2. Obtenção e caracterização dos plugues de arenito 

Os plugues das rochas reservatórios foram obtidos e caracterizados de acordo 

com as dimensões e porosidades. A obtenção do plugue foi através de um bloco de 

rocha reservatório arenítica da formação Botucatu.  

Esta obtenção dos plugues foi realizada utilizando uma broca diamantada de 

19,0 cm de comprimento e 4,4 cm de diâmetro, a qual foi acoplada em uma perfuratriz 

para o corte úmido, um a um, dos plugues. Em seguida as extremidades dos mesmos 

são aparadas deixando uma superfície plana. 

Para a secagem e decomposição de toda a matéria orgânica contida nos poros 

da rocha, os plugues foram calcinados em uma mufla, a temperatura de 700 °C, por 

um período de 6 horas, em uma rampa de aquecimento de 10 °C/min. Esta calcinação 

garante o volume vazio dos poros da rocha reservatório para os ensaios posteriores 

de saturação.  

 As dimensões dos plugues são determinadas por meio de um paquímetro 

digital, no qual são medidos o comprimento e o diâmetro. O volume de cada plugue é 

calculado através destas dimensões, considerando-o cilíndrico. 

As medidas de porosidade dos plugues foram realizadas de acordo com o 

procedimento desenvolvido por Paulino (2007), utilizando o porosímetro apresentado 

na Figura 3.2. Inicialmente é obtida uma curva de calibração do porosímetro no qual 

se determinou o volume poroso (cm3) em função da pressão (bar). (PAULINO, 2007). 
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Figura 3.2. Esquema do porosímetro, onde: (a) célula 1, (b) célula 2, (c) peças de aço 

utilizadas como padrões de volumes, (d) compressor, (e) manômetro e (f) transdutor de 

pressão. 

 

Fonte:  Soares, 2016. 

 

A curva de calibração, mostrada na Figura 3.3., é determinada através de três 

padrões cilíndricos de material e volume conhecido, sendo realizadas oito medidas, 

uma da célula vazia, uma de cada padrão cilíndrico e quatro da combinação deles. 

Pela equação polinomial gerada que relaciona o volume de vazios dos plugues da 

rocha reservatório em função da pressão obteve-se os volumes porosos das rochas 

areníticas Botucatu usadas para os ensaios de EOR. 

Figura 3.3. Curva de Calibração do Porosímetro. 
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Fonte: Autor. 

Após a obtenção da curva de calibração, são realizadas as medidas das 

pressões referentes aos plugues, e através do seu valor é determinado o seu 
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respectivo volume poroso. Este dado é utilizado para a determinação da porosidade 

absoluta. 

3.3. Molhabilidade 

Para a análise qualitativa da molhabilidade das rochas reservatórios Botucatu, 

saturada de óleo e tratada com os sistemas formulados foram realizadas medidas de 

ângulo de contato. Os procedimentos foram baseados na metodologia aplicada por 

Standnes e Austesd (2000); Soares (2012), seguindo quatro etapas: 1-obtenção e 

preparação das pastilhas; 2- contaminação com petróleo; 3-tratamento com 

microemulsão ou nanoemulsão 4 – medidas de ângulo de contato.  

Na primeira etapa, divide-se o plugue em pequenos discos, de 

aproximadamente 0,5 cm de espessura, obtendo-se as pastilhas da rocha reservatório 

Botucatu. As pastilhas foram secas em estufa, à 100 °C por uma hora. 

Na segunda etapa, as pastilhas preparadas foram embebidas com petróleo de 

Ubarana (UO-RNCE) e, em um recipiente de vidro fechado, foram aquecidas na estufa 

à 50 °C por 48 horas. Depois de atingir a temperatura ambiente, as pastilhas foram 

imersas de maneira rápida em dois solventes consecutivamente, o tolueno P.A. e o n-

heptano P.A., para a remoção de excesso de óleo. Após estas lavagens, em placas 

de petri, esperou-se três dias ao ar livre para secar a temperatura ambiente.  

Na terceira etapa, o tratamento das pastilhas com os sistemas coloidais 

formulados ocorreu no tempo total de 30 minutos. As pastilhas saturadas com o 

petróleo foram imersas nas respectivas microemulsões ou nanoemulsões por trinta 

minutos, sendo na metade do tempo viradas. Após o tratamento finalizado, esperou-

se três dias para a secagem à temperatura ambiente.  

 Na última etapa, as medidas dinâmicas de ângulo de contato por avanço de 

água, com pastilha sem tratamento e com tratamento, foram realizadas em triplicata 

no goniômetro Krüss, modelo DSA-100, baseado no método de gota séssil. A pastilha 

foi colocada em posição horizontal e uma gota de solução de KCl 2 % foi depositada 

lentamente na superfície pelo movimento de uma seringa automatizada. Os valores 

de ângulo de contato foram determinados em intervalos de 5 a 10 segundos, por 1 a 

2 minutos. 
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3.4. Recuperação Avançada de Petróleo  

Os ensaios de recuperação avançada foram aplicados para avaliar a eficiência 

das microemulsões e nanoemulsões com constituintes ASP na recuperação de óleo 

da rocha reservatório arenítica da formação Botucatu.  

Os ensaios de recuperação foram realizados em um simulador de reservatório 

denominado sistema de confinamento para testes hidrostáticos em meios porosos, 

apresentado na Figura 3.4. Os testes foram realizados à temperatura ambiente (de 25 

a 30 °C), submetido a uma pressão de confinamento de 1000 psi, com injeção dos 

fluidos na vazão de 1 mL/min. Os cálculos foram baseados nos volumes de fluidos 

injetados e recuperados.  

Figura 3.4. Esquema do simulador de reservatório. 

 

Fonte: Teixeira, 2012. 

Os números indicados na Figura 3.4 correspondem a: (1) balão com fluido de 

deslocamento; (2) bomba de injeção; (3) reservatório de água do compressor; (4) 

coreholder; (5) camisa de confinamento do plugue; (6) célula dos fluidos de injeção; 

(7) transdutor de pressão; 8) coletor dos fluidos na saída (provetas graduadas). 

Os ensaios foram divididos em quatro etapas, sendo duas de saturação do 

meio poroso (com salmoura e petróleo) e duas de recuperação (convencional e 

avançada). Para o começo da primeira etapa, foi montado o equipamento, sendo 

selecionado previamente o plugue do arenito da formação Botucatu para cada ensaio.  

Sendo o plugue de volume poroso conhecido selecionado e os reservatórios de 

água (1), da bomba de injeção (2), e do compressor (3) preenchidos, foi montado o 
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coreholder (4), colocando o plugue dentro da camisa (5) em seu interior, conectando 

todas as tubulações de forma adequada e, cuidadosamente, para evitar vazamentos. 

Em seguida, o equipamento foi ligado e aplicada uma pressão de confinamento de 

1000 psi, através da injeção de água destilada pelo compressor. Este procedimento 

garantiu que o fluido injetado percolasse o meio poroso, ou seja, não passasse entre 

a camisa e o plugue da rocha em questão. Após montado e confinado, foram 

realizadas as etapas de saturação e recuperação.  

 Para a primeira etapa de saturação com salmoura, foi selecionada uma solução 

de KCl a 2 % (m/m), visando simular a salinidade do reservatório. Esta solução 

adicionada na célula do fluido de injeção (6) foi bombeada na vazão de 1 mL/min 

através do plugue, passando previamente por um transdutor (7) que indica a pressão 

de injeção. Nesta etapa, o plugue foi saturado por injeção de 3 volumes porosos (Vp) 

de salmoura, para garantir o preenchimento máximo do plugue pelo fluido. Na 

segunda etapa, ocorreu saturação com o petróleo de Ubarana da UO-RNCE, 

semelhante à salmoura, o qual também foi injetado no mínimo 3 Vp de óleo.  

Nas terceira e quarta etapas, foram realizadas a recuperação convencional e 

avançada, respectivamente, onde foram injetados a salmoura (KCl 2 %) e os fluidos 

químicos (microemulsões e nanoemulsões com componentes ASP), na vazão de 1 

mL/min. Em cada etapa foram coletados os fluidos produzidos em provetas graduadas 

de 10 mL o correspondente a 3 Vp. A quantificação de óleo recuperado foi feita pelo 

volume coletado nas provetas, sendo elas centrifugadas durante 10 minutos, na 

rotação de 3000 rpm, ocasionando melhor separação do fluido injetado do petróleo, e 

assim otimizada a leitura dos volumes produzidos de fluido deslocante e de óleo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a metodologia experimental proposta e descrita no Capítulo III, 

serão apresentados os resultados obtidos e suas respectivas discussões, referentes 

à formulação de sistemas microemulsionados e nanoemulsionados com constituintes 

ASP, suas caracterizações e aplicações em inversão de molhabilidade e recuperação 

avançada de petróleo em rochas areníticas. 

 

4.1. Influência do agente alcalinizante na c.m.c. do OCS 

 

Para a determinação da c.m.c em meio alcalino, foram estudados três agentes 

alcalinizantes que elevam o potencial hidrogeniônico (pH acima de 7) e que são 

solúveis em meio aquoso. De acordo com a teoria de Arrhenius, foram selecionados 

uma base e dois sais básicos, sendo eles o hidróxido de sódio (NaOH), o bicarbonato 

de sódio (NaHCO3) e o carbonato de sódio (Na2CO3), respectivamente. As soluções 

desses agentes alcalinizantes foram preparadas no valor de 1,5 %, valor médio que 

será utilizado posteriormente para a determinação de diagramas pseudoternários, 

sendo o seu valor coerente para aplicação em métodos de recuperação ASP (SHENG, 

2010; ATKINS; LORETTA, 2011; OLAJIRE, 2014). 

Com a solução de 1,5 % de NaOH não foi possível determinar a c.m.c para o 

OCS, uma vez que ao dilui-lo foram formados precipitados brancos devido a perda de 

solubilidade do tensoativo neste meio alcalino. A diminuição da solubilidade é prevista 

em valores de pH extremos (DALTIN, 2011). Como a síntese do OCS é realizada com 

excesso de 20 % de NaOH, a diluição com a solução de 1,5 % de NaOH fez com que 

o pH fosse para valores extremos.  

A Figura 4.1, mostra os dados da variação da tensão superficial com a 

concentração do tensoativo OCS, utilizados na obtenção da c.m.c. para o tensoativo 

em água destilada e nas soluções de 1,5 % de Na2CO3 e 1,5 % de NaHCO3. O 

aumento da concentração do tensoativo faz com que ocorra uma redução da tensão 

superficial até atingir uma concentração micelar crítica, em que, após esse valor, o 
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aumento da concentração de tensoativo não influencia na tensão superficial, uma vez 

que fica praticamente constante (SCRIVEN, 1976; ALLINGER et al., 1982; EVANS; 

WENNERSTROM, 1994; KUMAR; MITTAL, 1999).  

Figura 4.1. Concentração micelar crítica do tensoativo OCS a 25 ± 1 °C. 
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Fonte: Autor. 

 

A tensão superficial do OCS após a c.m.c. é levemente maior na presença de 

Na2CO3 do que em água destilada, visto que a adição de eletrólitos favorece esse 

efeito, devido às interações íon dipolo serem mais fortes que as interações de dipolo 

tipo ligação de hidrogênio da água. Assim, a maior tensão superficial com a solução 

de Na2CO3 ocorre devido às interações eletrostáticas mais fortes e a solvatação dos 

íons do sal em solução pela água (ROSEN, 2004; TADROS, 2005).  

A menor tensão superficial do NaHCO3 após a c.m.c se dá devido a 

instabilidade de um dos produtos da hidrólise deste sal. A dissociação do bicarbonato 

de sódio em água faz com que gerem os íons Na+, OH- e HCO3
-, o último íon forma 

um ácido fraco instável, o ácido carbônico (H2CO3), o qual se decompõem em CO2 e 

H2O. A presença do dióxido de carbono gasoso faz com que ocorra a redução da 
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tensão superficial, uma vez que é uma molécula apolar e migra para a interface 

líquido-ar. Portanto, após a c.m.c., as tensões superficiais praticamente constantes do 

OCS em água destilada, em 1,5 % de Na2CO3 e de NaHCO3, são de 34,75 mN/m, 

36,11 mN/m e 27,04 mN/m, respectivamente. 

Ao plotar um gráfico de tensão superficial em função da concentração de 

tensoativo, através da intersecção de duas retas é obtido o valor da c.m.c. A Tabela 

4.1 mostra os valores da c.m.c. do OCS em diferentes fases aquosas. 

Tabela 4.1. Valores das c.m.c. do tensoativo OCS. 

Solução c.m.c. (g/mL) 

OCS em 1,5% de Na2CO3 1,023x10-3 

OCS em 1,5% de NaHCO3 1,730x10-3 

OCS em Água Destilada 2,248x10-3 

Fonte: Autor. 

A presença de eletrólitos em solução aquosa reduz a c.m.c. do tensoativo, 

sendo esse efeito mais pronunciado em tensoativos iônicos, como é o caso do OCS. 

A dissociação dos sais em meio aquoso produz íons que serão solvatados pelas 

moléculas de água, fazendo com que tenha menos água disponível para solvatar os 

tensoativos. Assim, a interação mais eficaz entre os tensoativos favorece a formação 

de agregados micelares em uma concentração menor (ROSEN, 2004; TADROS, 

2005; DALTIN, 2011). 

Analisando os resultados, pode-se observar que o Na2CO3 foi o que apresentou 

a menor c.m.c., este fato pode ser associado à competição da solvatação pela 

molécula de água dos tensoativos e íons gerados ou pelas interações dos íons com a 

cabeça polar dos tensoativos (CURBELO, 2006). Então, a dissociação do Na2CO3 

gera mais íons do que a do NaHCO3, comprovando que a presença de agente 

alcalinizante faz com que ocorra uma diminuição da c.m.c., sendo a c.m.c. com água 

destilada a de maior valor.     
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4.2. Obtenção dos diagramas pseudoternários em região rica de 

fase aquosa e seleção do ponto de microemulsão 

Nas Figuras 4.2-a, 4.2-b e 4.2-c estão apresentados os diagramas 

pseudoternários com diferentes concentrações dos agentes alcalinizantes hidróxido 

de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de sódio, com razão C/T fixada em 0,5, à 

temperatura ambiente (≈ 27 °C). Os sistemas utilizados foram obtidos com: tensoativo 

(T) o óleo de coco saponificado (OCS), cotensoativo (C) o butan-1-ol, fase oleosa (FO) 

o querosene e fase aquosa (FA) soluções alcalinas de diferentes concentrações, 

sendo elas de 0,5 %, 1,5 % e 3,0 % e de solução alcalina mais cloreto de potássio 

(1,5 % + 4 % KCl).  

Figura 4.2. Diagramas pseudoternários do sistema butan-1-ol/OCS, querosene e diferentes 

fases aquosas alcalinas. 
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b) FA: Solução de NaHCO3 
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c) FA: Solução de Na2CO3 
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Fonte: Autor. 
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Nos diagramas foram identificadas, de acordo com a classificação de Winsor, 

as regiões de Winsor I (presença de duas fases, microemulsão e excesso de fase 

oleosa) e de Winsor IV (região com uma única fase límpida). A região de interesse 

para aplicação neste trabalho é a de microemulsão, classificada como WIV. 

Analisando os diagramas apresentados na Figura 4.2, observa-se que o 

aumento da concentração do agente alcalinizante favoreceu a formação de uma maior 

região de microemulsão (WIV). O aumento da região WIV foi crescente em relação ao 

percentual de agente alcalinizante (0,5 %  1,5 %  3,0 %) presente na fase aquosa. 

O aumento da força iônica no meio, através da adição de sais ou bases na fase 

aquosa, aumenta a afinidade do tensoativo iônico pela fase oleosa. Segundo 

BARROS NETO, 1996, a presença de sais favorece ao aumento da lipofilicidade 

(hidrofobicidade) do tensoativo iônico, justificando assim o aumento da região de WIV 

em meios de maior força iônica.  

Comparando os diagramas pseudoternários dos três agentes alcalinizantes 

(Figura 4.2), pode-se perceber que todos apresentaram o mesmo comportamento 

diante das diferentes concentrações e do número de regiões de Winsor. As curvas 

dos diagramas pseudoternários em diferentes concentrações estão mais separadas 

com a fase aquosa contendo NaOH e com os demais álcalis estão bastante próximas.  

Dentre os três álcalis, a ordem crescente de maior região de WIV nas diferentes 

concentrações foi de NaHCO3, Na2CO3 e NaOH, isso acontece possivelmente devido 

competição entre os tensoativos e os eletrólitos pela molécula da água para a 

solvatação, bem como a redução das forças eletrostáticas entre as cabeças dos 

tensoativos, que favorecem a interação entre os tensoativos iônicos em meios mais 

eletrolíticos, sendo uma possibilidade de explicação para a geração de maiores 

regiões de WIV em NaOH e menor em NaHCO3.  

De modo geral, os diagramas com 0,5 % de álcali apresentaram a menor região 

de WIV, e o aumento de 1,5 % para 3,0 % não proporcionou um aumento significativo 

da região de WIV.  As soluções com 1,5 % de álcali foram selecionadas, uma vez que 

é mais viável economicamente utilizar menos insumos.  

Os diagramas com adição de cloreto de potássio na fase aquosa e utilizando o 

ponto médio da concentração do álcali (1,5 %) foram obtidos para analisar o efeito de 
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uma possível interação com a salmoura, uma vez que está presente nas rochas 

reservatórios ou aplicada na etapa de recuperação convencional de petróleo. De 

acordo com o resultado obtido, a presença do KCl na fase aquosa favoreceu a 

formação de microemulsão devido ao efeito da força iônica, apresentando um 

sinergismo positivo com os álcalis selecionados.  

Como dito anteriormente, foi selecionada uma composição média de 1,5 % de 

agente alcalinizante. Como apresentado na Figura 4.3, a composição selecionada foi 

de 15 % C/T, 0,5 % de FO e 84,5 % de FA.  

Figura 4.3. Ponto de microemulsão alcalina selecionado (15 % C/T, 0,5 % FO e 84,5 % FA). 
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4.3. Influência do agente alcalinizante nas propriedades dos 

sistemas microemulsionados 

 

Um bom agente alcalinizante deve proporcionar um aumento do potencial 

hidrogeniônico e suas interações com os outros componentes não podem 

desestabilizar o sistema microemulsionado em questão. Assim, para selecionar o 
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melhor álcali, no ponto selecionado, foram realizadas algumas caracterizações físico-

químicas, como de pH, condutividade, tensão superficial, diâmetro de gotícula, 

estabilidade térmica e aspecto macroscópico. A Tabela 4.2 apresenta a composição 

dos sistemas microemulsionados utilizados para um estudo prévio de caracterização. 

Tabela 4.2. Sistemas microemulsionados com diferentes fases aquosas. 

Microemulsões 
Cotensoativo / 

Tensoativo 
(C/T = 0,5) 15 % 

Fase Oleosa 
0,5 % 

Fase aquosa 
84,5 % 

M-S Butan-1-ol /OCS Querosene Água destilada 

M-A1S Butan-1-ol /OCS Querosene 
Solução de 1,5 % de 

Na2CO3 

M-A2S Butan-1-ol /OCS Querosene 
Solução de 1,5 % de 

NaHCO3 

M-A3S Butan-1-ol /OCS Querosene 
Solução de 1,5 % de 

NaOH 

Fonte: Autor. 

Todos os sistemas estudados apresentaram um pH alcalino, ou seja, maior que 

7, como pode ser observado na Tabela 4.3. A alcalinidade do sistema formulado com 

água destilada pode ser justificada pela característica da síntese do OCS que é 

realizada com excesso de NaOH, ou pelo fato do sabão ser um sal de ácido fraco com 

base forte. 
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Tabela 4.3. Medidas de pH, condutividade e tensão superficial das microemulsões contendo 

15 % butan-1-ol/OCS, 0,5 % querosene e 84,5 % FA. 

SME´s 
Fase 

Aquosa 
pH 

a 25 ± 0,5 °C 

Condutividade 
(mS/cm) 

a 25 ± 0,5 °C 

Tensão 
Superficial 

(mN/m) 
a 25 ± 1,0 °C 

M-S 
Água 

destilada 
9,79 ± 0,04 14,31 ± 0,51 28,47 ± 0,20 

M-A1S 
Solução de 
1,5 % de 
Na2CO3 

10,71 ± 0,08 21,59 ± 0,06 27,64 ± 0,06 

M-A2S 
Solução de 
1,5 % de 
NaHCO3 

8,92 ± 0,01 Indeterminado 27,78 ± 0,01 

M-A3S 
Solução de 
1,5 % de 

NaOH 
13,14 ± 0,11 47,05 ± 0,75 27,40 ± 0,14 

Fonte: Autor. 

A ordem crescente da basicidade das microemulsões é a seguinte: Solução de 

1,5 % de NaHCO3    Água destilada  Solução de 1,5 % de Na2CO3   Solução de 

1,5 % de NaOH. O bicarbonato de sódio apresentou o menor valor de pH, sendo 

inferior até mesmo ao sistema com água destilada. Logo, não é favorável à sua 

aplicação como agente alcalinizante.  

Outra característica que desfavorece a utilização do NaHCO3 é o fato de não 

conseguir determinar uma condutividade, pois o equipamento não estabilizava em 

uma medida possivelmente devido a formação de um ácido fraco e posterior liberação 

de CO2 como já dito anteriormente.   

Diante destas características desfavoráveis, o uso do bicarbonato de sódio 

neste trabalho foi descartado, sendo a microemulsão M-A2S não selecionado para os 

demais estudos e aplicações. 

A condutividade dos demais sistemas aumenta com o crescimento da 

basicidade do meio, pois os agentes alcalinizantes são dissociados em água liberando 
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íons que aumentam o dinamismo das microemulsões em questão. Assim, a presença 

de álcali no sistema gerou um aumento da condutividade, acima de 50 % devido a 

presença de Na2CO3 e acima de 225 % devido a presença de NaOH.   

A tensão superficial de todos os sistemas apresentou valores semelhantes, em 

torno de 28 mN/m. Em geral, este valor é inferior ao apresentado pelo tensoativo em 

solução, apresentada na seção sobre c.m.c., pois o cotensoativo e a fase oleosa 

apresentam interações intermoleculares mais fracas que a água, reduzindo a tensão 

superficial. 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 4.4, o estudo da estabilidade 

térmica das microemulsões, realizado com agitação e aquecimento contínuo e 

progressivo, mostrou que estas são bastante estáveis. Mesmo em temperaturas 

acima de 85 °C, não ocorreu separação de fases ou turvação. Esta estabilidade é 

justificada pela característica dos tensoativos iônicos de ter sua solubilidade 

aumentada com a temperatura (MANIASSO, 2001; DALTIN, 2011).  

Quanto ao aspecto macroscópico das microemulsões, pode-se observar que, 

com poucos dias, a microemulsão mais alcalina ficou turva e formou precipitados 

brancos. Acredita-se que estes precipitados são constituídos do tensoativo (OCS) que 

tem a sua solubilidade reduzida em meio muito alcalino. Esta característica foi 

observada ao tentar determinar a c.m.c do OCS com solução de 1,5% de NaOH. 

Portanto, devido a esta instabilidade, provocada pela adição do NaOH, foi escolhido 

trabalhar somente com o Na2CO3 como agente alcalinizante. 
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Tabela 4.4. Estabilidade térmica, aspecto macroscópico e diâmetro de gotícula das 

microemulsões contendo 15 % butan-1-ol/OCS, 0,5 % querosene e 84,5 % FA. 

SME´s 
Fase 

Aquosa 

Estabilidade 

Térmica 

Aspecto 

Macroscópico 

Diâmetro (nm) 

a 25 ± 1 °C 

M-S 
Água 

destilada 
+ 85 oC Límpido 2,37 ± 0,004 

M-A1S 

Solução de 

1,5 % de 

Na2CO3 

+ 85 oC Límpido 4,11 ± 0,001 

M-A3S 

Solução de 

1,5 % de 

NaOH 

+ 85 oC 

Com o tempo 

turva e forma um 

precipitado 

branco 

3,81 + 0,003 

Fonte: Autor. 

Todas as microemulsões, segundo Formariz et al., 2005, apresentaram valores 

de diâmetro de gotícula pequenos e característicos de agregados micelares (3,5 a 7,5 

nm), sendo os diâmetros de gotículas médios inferiores a 5,0 nm. Nas Figuras 4.4-a e 

4.4-b são apresentadas as distribuições dos diâmetros das M-S e M-A1S (chamada 

posteriormente somente de M-AS), selecionadas como base para formulação de 

novos sistemas microemulsionados e nanoemulsionados com polímeros. (FORMARIZ et al.,  2005) 

 A microemulsão M-S apresentou uma maior distribuição de diâmetros, tendo o 

valor médio de 2,37 nm. Esta variação de diâmetro mostra o dinamismo da formação 

das micelas gerado pelas repulsões eletrostáticas das cabeças aniônicas do 

tensoativo e pelo movimento browniano das moléculas. A M-AS teve uma variação 

menor de diâmetro, uma vez que a base da gaussiana ficou mais estreita, tendo um 

valor médio maior (4,11 nm). A alcalinidade proporcionou um aumento do diâmetro 

devido à presença das interações eletrostáticas dos íons nas proximidades das 

cabeças dos tensoativos e cotensoativos.  
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Figura 4.4. Distribuição do tamanho de partícula de microemulsões. 

a) M-S (15 % butan-1-ol/OCS, 0,5 % querosene e 84,5 % água destilada)  
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b) M-AS (15 % butan-1-ol/OCS, 0,5 % querosene e 84,5 % solução 1,5 % de Na2CO3)  

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 Passagem 

 Canal

 

Tamanho de Partícula (nm)

P
a
s
s
a

g
e

m
 (

%
)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

C
a

n
a

l (%
)

 

Fonte: Autor. 
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4.4. Formulação das microemulsões e nanoemulsões para 

aplicação em inversão da molhabilidade e em EOR 

 

Todas as microemulsões foram formuladas com um ou mais componentes dos 

constituintes denominados Álcali-Surfactante-Polímero (ASP), sendo o ponto 

selecionado o seguinte: 15% C/T, 0,5% FO, 84,5% FA (água destilada ou solução de 

álcali 1,5%). Inicialmente, foram formulados dois pontos chamados de Microemulsão 

Surfactante (M-S) e de Microemulsão Álcali-Surfactante (M-AS), sem a presença de 

polímero, como definido na seção anterior.  

 

4.4.1. Obtenção das microemulsões com constituintes ASP 

 

Para a formulação das microemulsões, denominadas neste trabalho como 

Microemulsão Surfactante-Polímero (M-SP) e Microemulsão Álcali-Surfactante-

Polímero (M-ASP), a partir dos dois pontos citados anteriormente, fez-se necessário 

a solubilização de polímeros. Nos dois pontos de microemulsão (M-S e M-AS) 

selecionados foi possível solubilizar, em concentrações de 0,05 a 0,6 %, os três 

polímeros comerciais de poliacrilamida. Assim, seis novos pontos de microemulsão 

foram formulados substituindo parte da fase aquosa pelo percentual em peso de 

polímero. Este procedimento na formulação, de substituição de parte da fase aquosa 

pelo polímero, foi adotado para que não houvesse alteração na composição dos 

outros constituintes da microemulsão. 

A Tabela 4.5 mostra a composição dos pontos de microemulsão preparados 

com constituintes ASP. Os M-SP e M-ASP foram obtidos com 0,6 % (6000 ppm) dos 

polímeros comerciais FLOPAM AH 912 SH; FLOPAM FA 920 SH e FLOPAM FA 920 

VHM, sendo o primeiro com caráter aniônico e os dois últimos não iônicos, variando o 

peso molecular. Os polímeros com a sigla SH apresentam peso molecular de 70.000 

à 100.000 Da, enquanto que o com sigla VHM possuem peso molecular de 100.000 à 

130.000 Da. 
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Tabela 4.5. Composição das microemulsões com constituintes ASP. 

Microemulsões 

Cotensoativo / 

Tensoativo 

(C/T = 0,5) 15 % 

Fase 

Oleosa 

0,5 % 

Fase aquosa 

84,5 % 

M-S Butan-1-ol /OCS Querosene 
84,5% de Água 

destilada 

M-AS Butan-1-ol /OCS Querosene 
84,5% de solução de 

1,5 % de Na2CO3 

M-SP1 Butan-1-ol /OCS Querosene 

0,6 % de polímero AH 

912 SH + 83,9 % de 

água destilada 

M-SP2 Butan-1-ol /OCS Querosene 

0,6 % de polímero FA 

920 SH + 83,9 % de 

água destilada 

M-SP3 Butan-1-ol /OCS Querosene 

0,6 % de FA 920 VHM 

+ 83,9 % de água 

destilada 

M-ASP1 Butan-1-ol /OCS Querosene 

0,6 % de polímero AH 

912 SH + 83,9 % de 

solução de 1,5 % de 

Na2CO3 

M-ASP2 Butan-1-ol /OCS Querosene 

0,6 % de polímero FA 

920 SH + 83,9 % de 

solução de 1,5 % de 

Na2CO3 

M-ASP3 Butan-1-ol /OCS Querosene 

0,6 % de polímero FA 

920 VHM + 83,9 % 

solução de 1,5 % de 

Na2CO3 

Fonte: Autor. 

4.4.2.  Caracterização das microemulsões 

 

Para identificar as propriedades físico-químicas, certificar a formação de 

microemulsões alcalinas com polímeros e auxiliar na interpretação dos resultados, 

faz-se necessário realizar caracterizações dos pontos formulados para posterior 

aplicação. Na seção 4.4.2.1., estão apresentados os resultados referentes às 
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dimensões máximas e formatos dos agregados micelares (geometria das micelas 

diretas), aos potenciais hidrogeniônicos, às tensões superficiais, ao comportamento 

reológico através de modelos matemáticos e viscosidades.   

4.4.2.1. Análises de espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) 

Para determinar as curvas experimentais (log (I) em função de s e de p (r) em 

função de r, presentes no Anexo 1) através das análises do SAXS, foi necessário fazer 

leituras das amostras das microemulsões e de seus respectivos brancos.  Os ensaios 

denominados branco foram realizados com constituintes presentes na fase aquosa 

das microemulsões, apresentadas na Tabela 4.6. Pode-se observar que, o valor da 

concentração de Na2CO3 é 1,27 %, pois a concentração do álcali (de 1,5 % de 

Na2CO3) está presente em apenas 84,5 % na composição das microemulsões. O valor 

da concentração do polímero é o mesmo (0,6 %), uma vez que na formulação das 

microemulsões os polímeros foram solubilizados considerando a microemulsão como 

um todo.  

Tabela 4.6. Composição da fase aquosa das microemulsões considerada “branco” para as 

análises do SAXS. 

Microemulsões “Branco” (Fase Aquosa) 

M-S Água destilada 

M-AS Solução de 1,27 % Na2CO3 

M-SP1 Solução de 0,6 % do polímero AH 912 SH 

M-SP2 Solução de 0,6 % do polímero FA 920 SH 

M-SP3 Solução de 0,6 % do polímero FA 920 VHM 

M-ASP1 Solução de 1,27 % de Na2CO3 e de 0,6 % do polímero AH 912 SH 

M-ASP2 Solução de 1,27 % de Na2CO3 e de 0,6 % do polímero FA 920 SH 

M-ASP3 Solução de 1,27 % de Na2CO3 e de 0,6 % polímero FA 920 VHM 

Fonte: Autor. 

Subtraindo a intensidade dos componentes da fase aquosa foram obtidos os 

dados do espalhamento das microemulsões. As microemulsões foram consideradas 

do tipo monodispersas, os resultados foram obtidos no range de 150 a 500, com a 

análise de 200 pontos.    
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Os valores das dimensões máximas das micelas diretas das microemulsões 

selecionadas, mostradas na Tabela 4.7, apresentaram valores próximos. A dimensão 

máxima variou de 3,19 a 4,20 nm, esses valores confirmam que o ponto selecionado 

apresenta valores de diâmetro de gotícula pequenos e característicos de agregados 

micelares (3,5 a 7,5 nm) (FORMARIZ et al., 2005). 

Ao analisar os diâmetros de gotículas obtidos pelo método de dispersão de luz, 

no tópico 4.3, foram determinados valores médios para o ponto de microemulsão com 

água destilada (M-S) e para o com solução de 1,5 % de Na2CO3 (M-AS) de 2,37 e 

4,11 nm, respectivamente. Estes diâmetros são pequenos e apresentam valores 

característicos de microemulsão, e são também menores do que a dimensão máxima 

determinada pela técnica de SAXS, sendo os resultados coerentes ao comparar as 

duas técnicas.  

Tabela 4.7. Dimensões máximas das micelas diretas das microemulsões com 15 % butan-1-

ol/OCS, 0,5 % querosene e 84,5 % de FA, à 25 °C. 

Microemulsões Fase Aquosa 

Dimensão 

máxima 

r (nm) 

Volume de 

Porod  

(nm3) 

M-S água destilada 3,89 9,60 

M-AS solução de 1,5 % de Na2CO3 4,20 11,40 

M-SP1 0,6 % de polímero AH 912 SH 3,31 9,44 

M-SP2 0,6 % de polímero FA 920 SH 3,19 9,05 

M-SP3 
0,6 % de polímero FA 920 

VHM 
3,23 8,96 

M-ASP1 
solução de 1,5 % de Na2CO3 + 

0,6 % de polímero AH 912 SH 
3,71 11,30 

M-ASP2 
solução de 1,5 % de Na2CO3 + 

0,6 % de polímero FA 920 SH 
3,77 11,34 

M-ASP3 

solução de 1,5 % de Na2CO3 + 

0,6 % de polímero FA 920 

VHM 

3,66 11,36 

Range (Limite inferior e superior): 150 – 500 e Número de pontos: 200 

Fonte: Autor. 

Na M-AS observou-se a maior dimensão das micelas, isso pode ser explicado 

devido à migração dos íons do álcali (Na2CO3) para as interfaces das cabeças polares 

do surfactante aniônico (OCS), o que favorece a redução das repulsões eletrostáticas. 
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Ao comparar o M-S com as microemulsões com polímeros (M-SP), observou-se que 

os polímeros fizeram com que houvesse uma pequena diminuição dos diâmetros, na 

ordem de 0,58 a 0,7 nm. Esta diminuição da dimensão máxima é justificada pelo fato 

de os polímeros serem solvatados pela água, estando localizados na fase aquosa. O 

efeito de aumento do diâmetro gerado pelo álcali é confirmado ao comparar as 

microemulsões do tipo SP com as ASP, o que gerou um aumento de 0,40 a 0,58 nm.  

A presença do agente alcalinizante (Na2CO3) faz com que ocorra um aumento 

do diâmetro de gotícula, enquanto que a presença do polímero faz com que ocorra 

uma diminuição do mesmo. Observando o M-ASP, pode-se afirmar que o efeito da 

diminuição do diâmetro pelo polímero nas microemulsões estudadas é predominante 

ao aumento provocado pelo álcali, uma vez que todos apresentaram valores de 

dimensão máxima menor que o M-S.  

Ao analisar os volumes de Porod, verificou-se o mesmo comportamento das 

dimensões máximas, apresentando valores de 8,96 a 11,4 nm3. Assim, a 

microemulsão M-AS apresentou o maior volume e as M-SP os menores.  

 Para a determinação da geometria dos agregados micelares das 

microemulsões, foi analisado a p(r), pois sua representação no espaço real é mais 

intuitiva e contém a mesma informação da intensidade de espalhamento (OLIVEIRA 

NETO, 2008). Nas Figuras 4.5-a, 4.5-b e 4.5-c, estão apresentadas as curvas das 

funções de distribuição de pares de distância, denominadas p(r), as quais foram 

usadas para definir o formato geométrico das micelas diretas das microemulsões 

estudadas através de comparação com padrões existentes.  
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Figura 4.5. Curvas de função de distribuição de pares de distância das microemulsões a 25 

°C. 

a) Microemulsões do tipo S e AS  

 

b) Microemulsões do tipo SP  

 

c) Microemulsões do tipo ASP  

 

Fonte: Autor. 
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Pelas curvas de p(r), a geometria das microemulsões M-S e M-AS foi 

classificada como elipse oblato, uma vez que apresentou um pequeno alongamento 

no final da curva e o pico máximo deslocado um pouco para a esquerda. O formato 

de elipse oblato é conhecido como elipse achatada ou “disco voador” (OLIVEIRA, 

2005; LEITE, 2006).  

  Todas as outras microemulsões com polímeros em sua composição 

apresentaram formato esférico, também chamado de formato globular. A curva da p(r) 

nesse formato é semelhante a uma gaussiana, que é simétrica e também conhecida 

como “forma de sino”, com o máximo próximo ao valor de Dmáx/2 (FEIGIN; 

SVERGUN, 1987; LEITE, 2006; OLIVEIRA NETO, 2008; LUCENA et al., 2012; 

MENESES, 2016). 

A estrutura das micelas pode ser influenciada por diversos fatores importantes, 

como a natureza dos tensoativos, da fase oleosa e das interações entre os 

constituintes. Tensoativos com grupos volumosos e com óleos solubilizados no interior 

das micelas diretas tendem a formar estruturas esféricas, justificado por efeitos 

termodinâmicos de redução de energia e aumento de entropia (ISRAELACHVILI; 

MITCHELL; NINHAM, 1976; SHRESTHA et al., 2007).  

  O formato esférico da maioria das microemulsões neste estudo é característico 

dos sistemas multicomponentes em baixas concentrações de tensoativos na região 

de Winsor IV e com a fase oleosa (neste caso o querosene) solubilizada no núcleo 

micelar. Os polímeros, possivelmente solubilizados na fase aquosa, ajudaram a 

manter o formato esférico, mesmo nas microemulsões com o agente alcalinizante 

(ASP) esta forma globular foi mantida.  

Para as microemulsões M-S e M-AS ocorreu uma deformação das micelas 

esféricas para o formato elipsoidal. Esta deformação pode ser justificada pelo 

movimento dinâmico das micelas (browniano), pela maior quantidade de água 

disponível para solvatação (comparado com os sistemas com polímeros) e pelas 

interações eletrostáticas das cabeças aniônicas do tensoativos e dos íons presentes 

devido à presença do agente alcalinizante. O alongamento caudal no final da curva 

de p(r) foi mais pronunciado para o M-AS, sistema mais alcalino, confirmando a 
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influência das interações eletrostáticas devido à presença dos íons do carbonato de 

sódio.  

 

4.4.2.2. Potencial hidrogeniônico (pH) e tensão superficial 

 

A Tabela 4.8.  mostra os valores de potencial hidrogeniônico e tensão 

superficial das microemulsões formuladas. 

Tabela 4.8. Medida de potencial hidrogeniônico e tensão superficial das microemulsões, à 

25 ± 1 °C. 

Microemulsões Fase Aquosa 

Potencial 

Hidrogeniônico 

(pH) 

Tensão 

Superficial 

(mN/m) 

M-S água destilada 9,77 ±0,06 28,47 ±0,19 

M-AS 
solução de 1,5 % de 

Na2CO3 
10,79 ± 0,01 27,64 ± 0,06 

M-SP1 
0,6 % de polímero AH 

912 SH 
9,79 ± 0,09 32,72 ±0,17 

M-SP2 
0,6 % de polímero FA 

920 SH 
9,87 ± 0,02 32,31 ± 0,18 

M-SP3 
0,6 % de polímero FA 

920 VHM 
9,83 ± 0,01 32,73 ± 0,09 

M-ASP1 

solução de 1,5 % de 

Na2CO3 + 0,6 % de 

polímero AH 912 SH 

10,52 ± 0,01 33,94 ± 0,09 

M-ASP2 

solução de 1,5 % de 

Na2CO3 + 0,6 % de 

polímero FA 920 SH 

10,49 ± 0,03 33,17 ± 0,17 

M-ASP3 

solução de 1,5 % de 

Na2CO3 + 0,6 % de 

polímero FA 920 VHM 

10,43 ±0,03 31,32 ± 0,49 

Composição: 15 % butan-1-ol/OCS, 0,5 % querosene e 84,5 % de FA 

Fonte: Autor. 
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De acordo com os valores do pH apresentados na Tabela 4.8, todas as 

microemulsões formuladas são alcalinas, com valores variando de 9,77 a 10,79. O 

agente alcalinizante (Na2CO3) proporcionou um aumento de uma unidade de pH, 

sendo o maior valor o da M-AS, que não apresenta polímero em sua composição. A 

presença do polímero fez com que reduzisse levemente os valores de pH, devido a 

menor quantidade de água para a dissociação do álcali que libera os íons hidroxila 

(OH-).   

De modo geral observa-se, pelos dados da Tabela 4.8, que as microemulsões 

favoreceram a redução da tensão superficial em mais de 52 % ao ser comparado com 

a água (72 mN/m, a 25 °C). Este resultado era esperado, pois o tensoativo, principal 

componente da microemulsão, apresenta uma atividade superficial por possuir uma 

estrutura anfifílica. Esta estrutura faz com que monômeros dos tensoativos migrem 

para a interface líquido-ar ocasionando a redução da tensão superficial. Além disso, a 

magnitude das interações interiônicas e intermoleculares dos constituintes faz com 

que ocorra um aumento da tensão superficial, sendo a mesma mais alta em líquidos 

polares, como exemplo a água que apresenta interações do tipo ligação de hidrogênio 

(DALTIN, 2011). 

Todas as microemulsões com polímeros apresentaram valores semelhantes de 

tensão superficial e maiores que as sem polímeros (M-S e M-AS). O aumento da 

tensão superficial na ordem de 2,85 a 6,3 mN/m para as microemulsões com 

polímeros, pode ser justificado por possuírem viscosidades maiores, a qual dificulta a 

migração dos tensoativos para agir na superfície (SOARES, 2016). A influência da 

presença do agente alcalinizante na tensão superficial não foi significativa. 

 

4.4.2.3. Comportamento reológico e viscosidade 

 

O aumento da eficiência de recuperação está ligado à melhoria da eficiência de 

varrido e/ou ao aumento da eficiência de deslocamento.  O aumento da eficiência de 

varrido ocorre via redução da razão de mobilidade, devido ao aumento da viscosidade 

do fluido deslocante ou da diminuição da viscosidade do fluido deslocado. Quanto 

menor a razão de mobilidade, maior será a eficiência de recuperação. Neste contexto, 
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é muito importante estudar o comportamento reológico das microemulsões (fluido 

deslocante), uma vez que o aumento da viscosidade proporciona uma melhor 

eficiência de recuperação (MACHADO, 2002; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006). 

O comportamento reológico dos fluidos é analisado através de modelos 

matemáticos, aplicados em escoamento laminar. Neste estudo, as microemulsões 

foram submetidas a taxas de cisalhamento de 0 a 1000 s-1, à temperatura ambiente 

(25 °C) e à 60 °C, gerando as curvas de fluxo (tensão cisalhante em função da taxa 

de cisalhamento) das microemulsões, apresentadas na Figura 4.6. 

Figura 4.6. Curvas de fluxo das microemulsões com 15 % butan-1-ol/OCS, 0,5 % 

querosene e 84,5 % de FA, à 25 °C e 60 °C. 

a) Microemulsões do tipo S (água destilada) e AS (solução de 1,5% de Na2CO3) 
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b) Microemulsões do tipo SP (P1 - 0,6 % de AH 912 SH; P2- 0,6 % de FA 920 SH e P3- 

0,6 % de FA 920 VHM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Microemulsões do tipo ASP (ASP1- solução de 1,5 % de Na2CO3 + 0,6 % de AH 912 SH; 

ASP2- solução de 1,5 % de Na2CO3 + 0,6 % FA 920 SH e ASP3- solução de 1,5 % de 

Na2CO3 + 0,6 % FA 920 VHM) 
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Fonte: Autor. 

0 200 400 600 800 1000
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

T
e
n
s
ã
o
 d

e
 C

is
a
lh

a
m

e
n
to

 (
P

a
)

Taxa de Cisalhamento (1/s)

 M-SP1 25°C   M-SP1 60°C 

 M-SP2 25°C   M-SP2 60°C 

 M-SP3 25°C   M-SP3 60°C 



Resultados e Discussão                                                                   119 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
Flavia Freitas Viana 

 
 

 

Na figura 4.6-a, pode-se observar que nos dois sistemas sem polímeros (M-S 

e M-AS) os resultados foram muito semelhantes, apresentando duas regiões de 

regime bem definidos, mudando de regime laminar para turbulento em taxas de 

cisalhamento de 355 a 455 s-1. Como esperado, o aumento da temperatura para todos 

os sistemas tem como consequência uma redução da viscosidade, observado ao 

verificar a menor inclinação das curvas de fluxo.  

Ao analisar o comportamento da curva dos sistemas M-SP, na Figura 4.6-b, 

pode-se observar que o M-SP2 apresentou as maiores viscosidades, mesmo à 60°C, 

sua viscosidade ficou próxima as dos outros sistemas de M-SP1 e M-SP3 à 25°C. Na 

Figura 4.6-c, pode-se observar que os três diferentes polímeros nos sistemas M-ASP 

apresentaram comportamentos semelhantes, com as curvas muito próximas, sendo 

influenciadas pela temperatura (reduzindo a viscosidade).   

Nas Figuras 4.7-a, 4.7-b e 4.7-c estão apresentadas as curvas de viscosidade 

das microemulsões estudadas geradas na taxa de cisalhamento de 35 a 355 s-1 nas 

temperaturas de 25 °C e 60 °C. Esta faixa de taxa de cisalhamento foi selecionada 

para que todas as microemulsões pudessem ser analisadas no regime de escoamento 

laminar, começou de 35 s-1 para desprezar as tensões iniciais relativas ao vencimento 

do atrito estático para que o equipamento entrasse em movimento, e a taxa de 

cisalhamento foi selecionada de acordo com a M-AS, à 60 °C.   
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Figura 4.7. Curvas de viscosidade das microemulsões, com 15 % butan-1-ol/OCS, 0,5 % 

querosene e 84,5 % de FA, a 25 °C e 60 °C. 

a) Microemulsões do tipo S (água destilada) e AS (solução de 1,5% de Na2CO3) 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

1

2

3

4

5

V
is

c
o

s
id

a
d

e
 (

m
P

a
.s

)

Taxa de Cisalhamento (1/s)

  M-S 25°C  M-AS 25°C 

  M-S 60°C  M-AS 60°C 

 

b) Microemulsões do tipo SP (P1 - 0,6 % de AH 912 SH; P2- 0,6 % de FA 920 SH e P3- 

0,6 % de FA 920 VHM) 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

20

40

60

80

V
is

c
o

s
id

a
d

e
 (

m
P

a
.s

)

Taxa de Cisalhamento (1/s)

 M-SP1 25°C   M-SP1 60°C 

 M-SP2 25°C   M-SP2 60°C 

 M-SP3 25°C   M-SP3 60°C 

 

 

 



Resultados e Discussão                                                                   121 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
Flavia Freitas Viana 

 
 

 

c) Microemulsões do tipo ASP (ASP1- solução de 1,5 % de Na2CO3 + 0,6 % de AH 912 SH; 

ASP2- solução de 1,5 % de Na2CO3 + 0,6 % FA 920 SH e ASP3- solução de 1,5 % de 

Na2CO3 + 0,6 % FA 920 VHM) 
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Fonte: Autor. 

 

Analisando as curvas de viscosidade da Figura 4.7, observa-se que as duas 

microemulsões sem polímero (M-S e M-AS), Figura 4.7-a, apresentaram viscosidade 

constante. Estes dois sistemas (M-S e M-AS) podem ser classificados como fluidos 

newtonianos, em que a viscosidade é influenciada apenas pelas condições de pressão 

e temperatura. Nas Figuras 4.7-b e 4.7-c, observou-se uma redução da viscosidade 

com o aumento da taxa de cisalhamento, característica de fluidos não newtonianos 

do tipo pseudoplásticos.   

Na Figura 4.8, estão apresentadas as curvas de fluxo (tensão cisalhamento em 

função da taxa de cisalhamento) geradas na taxa de cisalhamento de 35 a 355 s-1, a 

temperatura de 25 °C e 60 °C, das microemulsões M-S e M-AS. 
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Figura 4.8. Curvas de fluxo e curvas de viscosidade das microemulsões M-S e M-AS, a 25 

°C e 60 °C. 
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Fonte: Autor. 

Analisando a Figura 4.8, observou-se que as curvas de fluxo no escoamento 

laminar passaram pela origem e são lineares, onde os valores de R2 para as duas 

microemulsões sem polímero (M-S e M-AS) são próximos de um, e a temperatura 

ambiente o R2 mostrou variação somente na quarta casa decimal. Estes resultados 

confirmaram que o M-S e M-AS são classificados como fluidos newtonianos. 

Para analisar as microemulsões com polímeros em sua composição foram 

aplicados modelos de fluidos não newtonianos, sendo eles os de Bingham, Ostwald 

de Waale e de Herschel-Bulkley, na faixa de taxa de cisalhamento de 35 a 355 s-1, 

faixa que apresenta um comportamento laminar comum a todos os sistemas. As 

Figuras 4.9 e 4.10 apresentam os modelos reológicos aplicados a todas as 

microemulsões do tipo SP e ASP. 
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Figura 4.9. Modelos reológicos e curvas de fluxo experimentais das microemulsões tipo SP 

(S – OCS, P1 - 0,6 % de AH 912 SH; P2- 0,6 % de FA 920 SH e P3- 0,6 % de FA 920 VHM), 

a 25 °C e 60 °C. 
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c) Microemulsão M-SP3 
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Fonte: Autor. 

Figura 4.10. Modelos reológicos e curvas de fluxo experimentais das microemulsões tipo 

ASP (A - solução de 1,5 % de Na2CO3, S – OCS, P1 - 0,6 % de AH 912 SH; P2- 0,6 % de 

FA 920 SH e P3- 0,6 % de FA 920 VHM), a 25 °C e 60 °C. 
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b) Microemulsão M-ASP2 
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c) Microemulsão M-ASP3 
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Fonte: Autor. 

 

Analisando as Figuras 4.9 e 4.10, tem-se que em todas as microemulsões com 

a presença de polímero os valores experimentais se ajustaram melhor ao modelo de 
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Ostwald de Waale, denominado modelo de potência. Segundo a literatura 

(MACHADO, 2002; TEIXEIRA, 2012; SOUZA, 2013), dispersões de polímeros e 

emulsões costumam apresentar este comportamento.  

Cada fluido tem um modelo reológico correspondente definido pelos seus 

parâmetros reológicos relacionados matematicamente. Nas Tabelas 4.9, 4.10 e 4.11, 

estão descritos os valores dos parâmetros reológicos e os parâmetros de correlação 

(R2) das microemulsões do tipo SP e ASP para cada modelo. Pelos valores do 

parâmetro de correlação, foi confirmada a adequação ao modelo de Ostwald de 

Waale, uma vez que apresentaram valores próximos de um e com variação somente 

na quarta casa decimal.       

Tabela 4.9. Parâmetros dos modelos de Bingham aplicados às microemulsões com 

polímeros na fase aquosa, a 25 °C e 60 °C. 

Micro-

emulsões 

Modelo de Bingham (35 a 355 1/s) 

 = µp Ɣ +  L 

25 ºC 60 ºC 

µp 

(Pa.s) 

 L 

(Pa) 
R2 

µp 

(Pa.s) 

 L 

(Pa) 
R2 

M-SP.1 0,0180 0,5393 0,9979 0,0130 0,4177 0,9969 

M-SP.2 0,0238 1,5123 0,9954 0,0182 1,2049 0,9932 

M-SP.3 0,0169 0,4039 0,9985 0,0148 0,5558 0,9961 

M-ASP.1 0,0290 2,7053 0,9956 0,0219 2,3005 0,9922 

M-ASP.2 0,0290 2,7479 0,9940 0,0222 2,1904 0,9892 

M-ASP.3 0,0280 2,4235 0,9953 0,0209 1,9889 0,9924 

Fonte: Autor. 
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Tabela 4.10. Parâmetros dos modelos de Ostwald de Waale aplicados às microemulsões 

com polímeros na fase aquosa, a 25 °C e 60 °C. 

Micro-

emulsões 

Modelo de Ostwald de Waale (35 a 355 1/s) 

 = KƔn 

25ºC 60ºC 

K 

(Pa.sn) 
n R2 

K 

(Pa.sn) 
N R2 

M-SP.1 0,0477 0,8450 0,9999 0,0354 0,8429 0,9997 

M-SP.2 0,1490 0,7110 0,9999 0,1160 0,7092 0,9999 

M-SP.3 0,0375 0,8732 0,9999 0,0470 0,8175 0,9997 

M-ASP.1 0,3371 0,6148 0,9987 0,2942 0,5950 0,9995 

M-ASP.2 0,3357 0,6162 0,9993 0,2585 0,6183 0,9999 

M-ASP.3 0,2863 0,6344 0,9992 0,2376 0,6201 0,9999 

Fonte: Autor. 

Tabela 4.11. Parâmetros dos modelos de Herschel – Bulkley aplicados às microemulsões 

com polímeros na fase aquosa, a 25 °C e 60 °C. 

Micro-

emulsões 

Modelo de Herschel – Bulkley (35 a 355 1/s) 

 = KƔn+  o 

25ºC 60ºC 

K 

(Pa.sn) 
n 

 o 

(Pa) 
R2 

K 

(Pa.sn) 
n 

 o 

(Pa) 
R2 

M-SP1 0,0122 1,0718 0,5393 0,9960 0,0080 1,0915 0,4177 0,9939 

M-SP2 0,0123 1,1235 1,5123 0,9905 0,0080 1,1533 1,2049 0,9860 

M-SP3 0,0122 1,0601 0,4039 0,9972 0,0085 1,1027 0,5558 0,9925 

M-ASP1 0,0148 1,1256 2,7053 0,9909 0,0082 1,1845 2,3005 0,9829 

M-ASP2 0,0125 1,1580 2,7479 0,9869 0,0068 1,2230 2,1904 0,9758 

M-ASP3 0,0139 1,1309 2,4235 0,9902 0,0082 1,1748 1,9889 0,9836 

Fonte: Autor. 

Através dos parâmetros reológicos adimensional índice de fluxo (n) dos fluidos 

de potência (Ostwald de Waale) é possível determinar o comportamento do fluido em 

três categorias: pseudoplástico (0  n  1), newtonianos (n = 1) e dilatante (n  1). 

Assim, pela Tabela 4.10, pode-se concluir que todas as microemulsões com polímeros 



Resultados e Discussão                                                                   128 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
Flavia Freitas Viana 

 
 

 

em sua composição apresentaram um comportamento pseudoplástico, com valores 

de n menores que um e maiores que zero. Se for aplicado o modelo de potência para 

as microemulsões M-S e M-AS, serão obtidos valores de n próximos de um (Anexo 

2), uma vez que foram classificados como newtonianos. Os valores de K segundo o 

modelo de Ostwald de Waale indicam o grau de resistência do fluido diante do 

escoamento, sendo as microemulsões M-ASP com os maiores valores, seguida da M-

SP2.   

O fluido pseudoplástico é caracterizado pela diminuição da viscosidade quando 

a taxa de cisalhamento aumenta, devido uma orientação ou alinhamento das 

partículas na direção do fluxo, superando o efeito aleatório do movimento browniano. 

Segundo Machado, 2002, a redução inicial mais acentuada da viscosidade, se dá 

devido ao alinhamento das partículas dispersas ao fluxo, sendo para partículas 

esféricas (as das microemulsões) esse alinhamento pode ocorrer com a deformação 

e redução do diâmetro em uma certa direção, ortogonal ao fluxo, para facilitar o 

escoamento.   

Na Tabela 4.12. estão descritos os valores de viscosidade obtidos para todas 

as microemulsões estudadas, à temperatura ambiente e à 60 °C. Cada viscosidade 

foi determinada de acordo com comportamento mais ajustado, sendo, para as 

microemulsões sem polímero, determinada a viscosidade absoluta característica de 

fluidos newtonianos e, para as demais microemulsões com polímeros, as viscosidades 

aparentes nas taxas de cisalhamento mínima e máxima de aproximadamente 40 e 

352 s-1, de fluidos não newtonianos, calculadas pelo modelo de Ostwald de Waale.  
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Tabela 4.12. Viscosidade das microemulsões com constituintes ASP, contendo 15 % butan-

1-ol/OCS, 0,5 % querosene e 84,5 % FA, a 25 °C e 60 °C. 

Microemulsões 
Viscosidade (mPa.s) 

25 ºC 60 ºC Comportamento 

M-S 2,59  1,79  newtoniano 

M-AS 2,45 1,82  newtoniano 

M-SP1 
27,00 (39,56 s-1) 

19,24 (352,70 s-1) 

19,87 (39,27 s-1) 

14,07 (352,60 s-1) 

não newtoniano 

pseudoplástico 

M-SP2 
51,54 (39,38 s-1) 

27,35 (352,60 s-1) 

39,86 (39,43 s-1) 

21,08 (352,60 s-1) 

não newtoniano 

pseudoplástico 

M-SP3 
23,59 (39,08 s-1) 

17,85 (352,20 s-1) 

24,10 (39,08 s-1) 

16,13 (352,20 s-1) 

não newtoniano 

pseudoplástico 

M-ASP1 
82,10 (39,13 s-1) 

35,21 (352,40 s-1) 

66,47 (39,38 s-1) 

27,36 (352,60 s-1) 

não newtoniano 

pseudoplástico 

M-ASP2 
82,41 (39,04 s-1) 

35,46 (352,30 s-1) 

63,83 (39,04 s-1) 

27,56 (352,30 s-1) 

não newtoniano 

pseudoplástico 

M-ASP3 
75,00 (39,04 s-1) 

33,55 (352,30 s-1) 

58,88 (39,35 s-1) 

25,60 (352,55 s-1) 

não newtoniano 

pseudoplástico 

Fonte: Autor. 

Todas as microemulsões com constituintes ASP apresentaram um aumento da 

viscosidade. Esse aumento não foi muito pronunciado para os dois sistemas sem 

polímeros (M-S e M-AS), que tiveram viscosidades semelhantes, na média de 2,52 

cP. Mesmo sendo um pequeno aumento, este valor é superior a fluidos aplicados na 

recuperação convencional, como a água (0,89 cP água comum à 25 °C e 0,5 cP água 

conata de um reservatório de óleo) e a salmoura (1 cP na salmoura de KCl 2% de pH 

5,58 e 2,05 cP a salmoura do pólo industrial de Cubatão de pH 11,2) (CURBELO, 

2006; ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006).  

A presença de polímero, como o esperado pela literatura, proporcionou um 

aumento da viscosidade, apresentando uma variação de 23,59 cP a 82,41 cP na taxa 

de cisalhamento de 39 s-1 e de 17,85 cP a 35,46 cP na taxa de cisalhamento de 352 
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s-1, a 25 °C. Nas maiores taxas de cisalhamento ocorreu uma diminuição da 

viscosidade, comportamento característico de fluido pseudoplástico. Em temperatura 

mais elevada (60 °C), as faixas de viscosidade para as taxas de cisalhamentos de 39 

s-1 e 352 s-1 são menores, de 19,87 a 66,47 e de 14,07 a 27,56, respectivamente. O 

polímero FA 920 SH foi o mais eficiente no aumento da viscosidade.  

Dentre os três polímeros estudados, o FA 920 VHM de maior massa à 

molecular, apresentou sempre as menores viscosidades, provavelmente devido 

menor solvatação pela água deixando-o mais enovelado. Em meio alcalino, nas 

microemulsões do tipo ASP, a solvatação do polímero foi mais efetiva, uma vez que a 

presença da base OH- pode hidrolisá-lo parcialmente, tornando-o mais iônico e com 

maior afinidade com a água, ou seja, a interação solvente polímero o deixa menos 

enovelado em meio alcalino proporcionando maiores viscosidades.     

Estes resultados mostraram que a presença do polímero favorece o aumento 

de viscosidade, podendo melhorar a eficiência de varrido, ou seja, atuando no controle 

de mobilidade (menor razão de mobilidade) e favorecendo a maior eficiência de 

deslocamento. Todas as microemulsões apresentaram valores de viscosidade 

superiores ao petróleo Ubarana (a viscosidade do óleo médio está mostrada na seção 

4.5.1.) aplicado na recuperação avançada neste trabalho.  

4.4.3. Obtenção das nanoemulsões com constituintes ASP 

Usando as três microemulsões M-ASP como precursoras, foram obtidas 

nanoemulsões através do método de diluição, denominadas N-ASP, apresentados na 

Tabela 4.13.  A diluição foi feita com a solução alcalina de 1,5 % de carbonato de 

sódio, para manter a sua concentração e o meio alcalino, sendo o restante dos 

constituintes reduzidos dez vezes, ficando com 1,5 % C/T (C/T=0,5), 0,05% de FO e 

98,45 % Fa (98,39 % de solução de 1,5 % de Na2CO3 e 0,06% de polímero).  
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Tabela 4.13. Composição das nanoemulsões com constituintes ASP. 

Nanoemulsões 

Cotensoativo / 

Tensoativo 

(C/T = 0,5) 1,5 % 

Fase 

Oleosa 

0,05 % 

Fase aquosa 

98,45% 

N-ASP1 Butan-1-ol /OCS Querosene 

0,06 % de polímero AH 912 

SH + 98,39 % de solução de 

1,5 % de Na2CO3 

N-ASP2 Butan-1-ol /OCS Querosene 

0,06 % de polímero FA 920 

SH+ 98,39 % de solução de 

1,5 % de Na2CO3 

N-ASP3 Butan-1-ol /OCS Querosene 

0,06 % de polímero FA 920 

VHM + 98,39 % de solução 

de 1,5 % de Na2CO3 

Fonte: Autor. 

Após realizar a diluição, o aspecto macroscópico das nanoemulsões obtidas foi 

de transparência, semelhantes ao das microemulsões, mas os pontos não são 

formados de forma espontânea e sem gasto de energia, não podendo ser formado 

com pesagem direta dos constituintes. Sistemas ASP utilizados em EOR apresentam 

em sua composição baixas concentrações dos componentes, como visto no estado 

da arte, sendo a formulação de nanoemulsões pelo método de diluição determinante 

para obter sistemas coloidais com composição característica ASP.  

Na literatura, no método ASP, a concentração dos componentes usados variou 

de 0,15 a 2 % de Surfactante, de 0,05 a 0,3 % de polímero e de 0,0 a 2,75 % de agente 

alcalinizante. Portanto, as nanoemulsões obtidas apresentaram composições 

características de sistemas ASP, contendo em sua composição 1 % de surfactante, 

0,06 % de polímero e 1,5 % de carbonato de sódio.     
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4.4.4. Caracterização das nanoemulsões com constituintes ASP 

As nanoemulsões ASP, com os três diferentes polímeros, foram obtidas na 

composição selecionada e caracterizadas conforme os pontos de microemulsões 

anteriores, de acordo com a dimensão máxima, formato dos agregados micelares, 

potencial hidrogeniônico, tensão superficial e comportamento reológico (viscosidade). 

A seguir, estão apresentados os resultados e interpretações referentes às 

propriedades físico-químicas das nanoemulsões que serão aplicadas em EOR. 

4.4.4.1. Análises de espalhamento de raios X a baixo ângulo (SAXS) 

As análises do SAXS foram realizadas e tratadas utilizando a mesma 

metodologia usada para as microemulsões. Os brancos das nanoemulsões foram 

obtidos através da diluição em dez vezes dos brancos das microemulsões do tipo ASP 

com solução de 1,5 % de Na2CO3, obtendo uma concentração de 1,475 % de Na2CO3 

e de 0,06% dos respectivos polímeros, como mostrado na Tabela 4.14.  A 

concentração de agente alcalinizante é maior nas nanoemulsões devido ao sistema 

coloidal apresentar um maior percentual de fase aquosa (98,45 %). 

Tabela 4.14. Composição da fase aquosa das nanoemulsões considerada “branco” para as 

análises do SAXS. 

Nanoemulsões “Branco” (Fase Aquosa) 

N-ASP1 Solução de 1,475 % de Na2CO3 e de 0,06 % do polímero AH 912 SH 

N-ASP2 Solução de 1,475 % de Na2CO3 e de 0,06 % do polímero FA 920 SH 

N-ASP3 Solução de 1,475 % de Na2CO3 e de 0,06 % do polímero FA 920 VHM 

Fonte: Autor. 

Através das curvas de função de distribuição de pares de distância, também 

chamada de PDDF, foram obtidos os valores de dimensões máximas das micelas 

diretas das nanoemulsões formuladas, apresentadas na Tabela 4.15. As 

nanoemulsões mostraram valores próximos da dimensão máxima, em média de 3,69 

nm, e dentro da faixa das encontradas para as microemulsões (de 3,19 a 4,20 nm).  

Parte da escala de diâmetro de gotícula característico de nanoemulsões coincide com 

as de microemulsões, sendo coerentes com o esperado. 
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Tabela 4.15. Dimensões máximas das micelas diretas das nanoemulsões ASP com 1,5 % 

butan-1-ol/OCS, 0,05 % querosene e 98,45 % de FA, à 25 °C. 

Nanoemulsões Fase Aquosa 

Dimensão 

máxima 

r (nm) 

Volume 

de 

Porod 

(nm3) 

N-ASP1 
solução de 1,5 % de Na2CO3 + 

0,06 % do polímero AH 912 SH 
3,50 15,65 

N-ASP2 
solução de 1,5 % de Na2CO3 + 

0,06 % do polímero FA 920 SH 
4,10 18,60 

N-ASP3 
solução de 1,5 % de Na2CO3 + 

0,06 % do polímero FA 920 VHM 
3,46 18,99 

Range (Limite inferior e superior): 150 – 500 e Número de pontos: 200 

Fonte: Autor. 

Ao comparar com as microemulsões analisadas anteriormente (subseção 

4.4.2.1.), observa-se que a alcalinidade favoreceu o aumento das dimensões, 

enquanto que a presença de polímero proporcionou levemente a diminuição das 

mesmas. Ao comparar as microemulsões ASP com as nanoemulsões ASP, observa-

se que a N-ASP2 teve sua dimensão aumentada em 0,33 nm, ficando próximo ao 

sistema M-AS sem polímero, enquanto que as outras duas nanoemulsões (N-ASP1 e 

N-ASP3) tiveram o seu diâmetro reduzido em 0,2 nm.  

Uma possível explicação seria que, para as duas nanoemulsões com menores 

dimensões, o efeito da solvatação do polímero foi predominante, enquanto que para 

a N-ASP2 o efeito da alcalinidade prevaleceu para o aumento da dimensão. Estas 

diferenças também podem estar relacionadas à instabilidade termodinâmica que 

mesmo em cinética lenta faz com que sistemas nanométricos se modifiquem e pelas 

diferentes geometrias moleculares adquiridas pelas nanoemulsões.       

Todos os volumes de Porod das nanoemulsões ASP apresentaram maiores 

valores que os obtidos para as microemulsões, dado que são mais diluídos e 

apresentam mais água disponível para solvatar os diferentes constituintes.  O volume 
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de Porod não apresentou comportamento semelhante às dimensões máximas, sendo 

as nanoemulsões com os polímeros não iônicos (N-ASP2 e N-ASP3) as com os 

maiores volumes, enquanto que o polímero aniônico foi o de menor volume. Este 

menor volume pode ser explicado pelo fato de parte da água solvatar as cargas 

aniônicas dos polímeros, tendo menos água disponível para a solvatação do 

tensoativo aniônico, ou seja, devido à competição da solvatação pela água do 

tensoativo (OCS) e do polímero (AH 912 SH) aniônico.   

As curvas das funções de distribuição de pares de distâncias que foram 

analisadas para observar a geometria das micelas diretas das nanoemulsões estão 

apresentadas na Figura 4.11. 

Figura 4.11. Curvas de função de distribuição de pares de distância das nanoemulsões ASP, 

p (r), com os polímeros P1- AH 912 SH; P2 - FA 920 SH e P3- FA 920 VHM, a 25 °C. 

 

Fonte: Autor. 

 Pelas curvas de p(r), o formato das nanoemulsões N-ASP1 e N-ASP3 foram 

classificados como esfera oca, caracterizada por oscilações em valores abaixo de 

Dmáx/2 e por apresentar o pico máximo em dimensões maiores (após a metade de 

Dmáx/2).   

Ao analisar a geometria das micelas reversas em baixas concentrações de 

tensoativos, Freitas (2017) observou que os agregados apresentam geometria de 

esferas ocas e à medida que aumentam as concentrações passam por estruturas de 
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esfera, elipsoides e por alongamento. Neste estudo, as micelas diretas apresentaram 

o mesmo comportamento de formação de estrutura de esfera oca em menores 

concentrações de tensoativo ao comparar as microemulsões (10 % de S) com as 

nanoemulsões (1 % de S). As nanoemulsões são bastante diluídas, apresentando 

baixas concentrações dos componentes (1,61 %), com apenas 0,05 % de fase oleosa 

para ser solubilizada nos núcleos micelares, sendo justificada a formação das esferas 

ocas.  (FREITAS, 2017) 

Pela p(r) da N-ASP2, observa-se que esta apresentou estruturas do tipo 

esférica, com a curva bastante simétrica, na forma de sino e com o pico máximo em 

Dmáx/2. A dimensão máxima, como vista anteriormente, é maior, uma explicação para 

este aumento é a instabilidade das nanoemulsões e a possível aglutinação das 

micelas, gerando um menor número de micelas, mas com maior percentual de fase 

oleosa no núcleo micelar. Outra possibilidade seria a maior influência do meio alcalino, 

o que acarreta repulsões eletrostáticas e interações entre as cabeças dos tensoativos 

e cotensoativos, gerando um aumento das dimensões.   

Acredita-se que a N-ASP2 tem a cinética propícia à formação de micelas diretas 

de tamanho maiores, confirmado pelo seu maior volume de Porod (18,66 nm3) ao 

comparar com a N-ASP1 (15,65 nm3), que em sua constituição possuem polímeros 

de mesma massa molar. O valor do volume de Porod da N-ASP2 foi semelhante ao 

do N-ASP3, que apresenta o polímero de maior massa molar.   

4.4.4.2. Potencial hidrogeniônico (pH) e tensão superficial 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4.16, observa-se que todas 

as nanoemulsões obtidas apresentaram o pH alcalino, com valores acima de 10. Este 

valor era esperado, já que foi usada solução de 1,5 % do álcali como solvente no 

método de diluição da microemulsão para a formulação dos sistemas em escala 

nanométrica. Os valores do pH das nanoemulsões ASP foram praticamente os 

mesmos obtidos pelas microemulsões ASP, variando no máximo em 0,16. 
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Tabela 4.16. Medida de potencial hidrogeniônico e tensão superficial das nanoemulsões 

ASP contendo 1,5 % butan-1-ol/OCS, 0,05 % querosene e 98,45 % de FA, a 25 ± 1 °C. 

Nanoemulsões Fase Aquosa 

Potencial 

Hidrogeniônico 

(pH) 

Tensão 

Superficial 

(mN/m) 

N-ASP.1 
solução de 1,5 % de Na2CO3 + 

0,06 % do polímero AH 912 SH 
10,36 ±0,03 28,36 ± 0,56 

N-ASP.2 
solução de 1,5 % de Na2CO3 + 

0,06 % do polímero FA 920 SH 
10,52 ±0,03 25,05 ± 3,40 

N-ASP.3 
solução de 1,5 % de Na2CO3 + 

0,06 % do polímero FA 920 VHM 
10,44 ±0,04 26,55 ± 1,83 

Composição: 1,5 % butan-1-ol/OCS, 0,05 % querosene e 98,45 % de FA 

Fonte: Autor. 

Segundo a Tabela 4.16, foi comprovada a eficiência da redução da tensão 

superficial do tensoativo, que mesmo em baixas concentrações (1 %), mas estando 

acima da c.m.c., proporcionou às nanoemulsões baixas tensões, com valores 

semelhantes às microemulsões sem polímeros ou até menores. A concentração de 

0,06 % dos polímeros não foi suficiente para que houvesse um aumento da tensão 

superficial, uma vez que os sistemas são mais diluídos e não possuem viscosidade 

(será analisada na próxima seção) suficiente para dificultar a migração dos 

tensoativos para a interface.   

Comparando os três polímeros presentes nas nanoemulsões, conclui-se que o 

polímero aniônico (AH 912 SH) proporcionou a maior tensão superficial (28,36 mN/m) 

que os polímeros não iônicos FA 920 SH (25,05 mN/m) e FA 920 VHM (26,55 mN/m), 

devido interações interiônicas e intermoleculares mais fortes. Os dois polímeros não 

iônicos apresentaram as menores tensões superficiais, sendo o aumento da massa 

molar favorável a um pequeno aumento da tensão, no valor de 1,50 mN/m.     
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4.4.4.3. Comportamento reológico e viscosidade 

O estudo do comportamento reológico também foi realizado para as 

nanoemulsões ASP obtidas pelo método de diluição. As nanoemulsões foram 

submetidas a taxas de cisalhamento de 0 a 1000 s-1, à 25 ± 1 °C e à 60 ± 1 °C, gerando 

curvas de fluxo apresentadas na Figura 4.12. 

Figura 4.12. Curvas de fluxo das nanoemulsões ASP contendo 1,5 % butan-1-ol/OCS, 0,05 

% querosene e 98,45 % de FA com 1,5 % de Na2CO3 e 0,06 % de polímero, sendo P1- AH 

912 SH; P2 - FA 920 SH e P3- FA 920 VHM, a 25 ± 1 °C e a 60 ± 1 °C. 
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Fonte: Autor. 

Nas três nanoemulsões, os resultados obtidos foram muito semelhantes, 

apresentando duas regiões de regime bem definidos, mudando de regime laminar 

para turbulento em taxas de cisalhamento de 355 a 455 s-1. A presença dos dois 

regimes foi semelhante ao comportamento das microemulsões sem polímero (M-S e 

M-AS), sendo para as nanoemulsões a turbulência mais acentuada. O aumento da 

temperatura para todas as nanoemulsões teve como consequência uma redução da 

viscosidade, observado ao verificar uma menor inclinação das curvas de fluxo com o 

aumento da temperatura. 



Resultados e Discussão                                                                   138 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
Flavia Freitas Viana 

 
 

 

Ao analisar o comportamento da curva dos sistemas N-ASP, na Figura 4.12, 

pode-se observar que o N-ASP2 apresentou as maiores viscosidades, e mesmo à 60 

°C, sua viscosidade ficou próxima a dos outros sistemas N-ASP1 e N-ASP3, à 25 °C. 

Este mesmo comportamento foi identificado com as microemulsões do tipo SP, onde 

a M-SP2 apresentou maiores viscosidades que as M-SP1 e M-SP3. Logo, essa maior 

viscosidade, gerada pelo polímero FA 920 SH, não foi alterada em meio alcalino para 

concentrações menores dos constituintes. 

A nanoemulsão N-ASP3 apresentou regime laminar até 355 s-1 à 60 °C. Para 

determinar as viscosidades das nanoemulsões foi selecionada a faixa de taxa de 

cisalhamento de 35 a 355 s-1. Nesta faixa todas as nanoemulsões apresentaram um 

regime laminar, sendo a faixa também utilizada para estudar as microemulsões. 

Analisando as curvas de fluxo, Figura 4.13-a, e os seus respectivos valores de 

R2 evidencia-se que as nanoemulsões tem comportamento newtoniano, mas quando 

analisada a Figura 4.13-b com as curvas de viscosidade verifica-se uma pequena 

diminuição da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento. Ao aplicar os 

modelos de Bingham, Ostwald de Waale e Herschel-Bulkley, na mesma faixa de taxa 

de cisalhamento, foi confirmado que as nanoemulsões são newtonianas, sendo essas 

pequenas reduções consequência de erros inerentes ao equipamento e/ou ao 

analista. Segundo Machado (2002), fluidos pseudoplásticos apresentam um 

decréscimo acentuado da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento, logo 

essa pequena redução, observada na Figura 4.13, não caracteriza comportamento 

pseudoplástico.   
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Figura 4.13. Curvas de fluxo e curvas de viscosidade das nanoemulsões ASP contendo 1,5 

% butan-1-ol/OCS, 0,05 % querosene e 98,45 % de FA com 1,5 % de Na2CO3 e 0,06 % de 

polímero, sendo P1- AH 912 SH; P2 - FA 920 SH e P3- FA 920 VHM, a 25 ±1 °C e 60 ± 1 

°C. 
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Fonte: Autor. 
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O polímero em pequenas concentrações (0,06 %) não alterou o comportamento 

reológico das nanoemulsões.  Os valores de R2 com variação somente na quarta casa 

decimal confirmam o comportamento newtoniano, semelhantes às microemulsões 

sem polímero (M-S e M-AS).  

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4.17, observou-se que 

as nanoemulsões apresentaram baixos valores de viscosidade, sendo o maior o da 

N-ASP2, como dito anteriormente. Estes valores são superiores à água e à salmoura 

aplicada em recuperação convencional, mas inferiores à maioria dos óleos presentes 

nas rochas reservatório. Logo, sua atuação no aumento da eficiência de recuperação, 

assim como ocorreu para as microemulsões M-S e M-AS, provavelmente será 

predominantemente devido ao aumento da eficiência de deslocamento. 

Tabela 4.17. Viscosidade das nanoemulsões ASP, contendo 1,5 % butan-1-ol/OCS, 0,05 % 

querosene e 98,45 % de FA, a 25 ±1 °C e 60 ± 1 °C. 

Nanoemulsões Fase Aquosa 
Viscosidade (cP)  (35 a 355 1/s) 

25 ºC 60 °C Comportamento 

N-ASP1 
1,5 % de Na2CO3 e 0,06 % 

de polímero AH 912 SH 
2,49 2,07 Newtoniano 

N-ASP2 
1,5 % de Na2CO3 e 0,06 % 

de polímero FA 920 SH 
2,97 2,46 Newtoniano 

N-ASP3 
1,5 % de Na2CO3 e 0,06 % 

de polímero FA 920 VHM 
2,26 1,87 Newtoniano 

Fonte: Autor. 

4.5. Petróleo e plugues da rocha reservatório 

Neste item, estão apresentadas a caracterização do petróleo e das rochas 

reservatório utilizadas para os ensaios de molhabilidade e de EOR. Para o petróleo, 

foram determinados a massa específica (ρ), o teor de sedimentos e água (BSW), o 

°API e o comportamento reológico. E, para as rochas, foram definidas as dimensões 

e medidos os volumes porosos e porosidade de cada plugue utilizado na EOR.  
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4.5.1. Caracterização do petróleo 

 

Foram utilizadas duas amostras de petróleo da Bacia Potiguar do Campo de 

Ubarana (UO-RNCE), com massas específicas e BSW próximos.  As massas 

específicas, o valor de BSW e a classificação em °API destes óleos estão 

apresentadas na Tabela 4.18. Mesmo os valores de massa específica sendo 

próximos, tem-se uma classificação °API diferente para os óleos, sendo o primeiro 

óleo classificado como leve (acima de 31,1 °API) e o segundo como médio (entre 22,3 

e 31,1), de acordo com o Instituto Americano de Petróleo (SOUZA, 2017). 

Tabela 4.18. Caracterização dos petróleos de Ubarana (UO-RNCE). 

Petróleo de 

Ubarana 

Massa Específica 

(g/cm3) 

BSW 

(%) 

OAPI 
Classificação de 

°API 

Óleo I 0,86 0,2 33,035 Leve 

Óleo II 0,88 0,2 29,295 Médio 

Fonte: Autor. 

Quanto mais pesado o petróleo, menor o °API, maior a massa específica e 

maior a viscosidade. O comportamento reológico foi analisado somente para o 

petróleo mais pesado, neste caso o óleo II classificado como médio. A Figura 4.14 

mostra o comportamento da curva de tensão de cisalhamento versus taxa de 

cisalhamento do óleo II, sendo ela linear, com R2 de 0,9995, característico de fluidos 

newtonianos, que apresentam viscosidade absoluta constante. 
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Figura 4.14. Curva de fluxo do petróleo médio. 
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Fonte: Autor. 

Através do coeficiente angular da equação matemática da curva de fluxo do 

petróleo, sabe-se que a viscosidade do óleo II é de 14,5 cP, sendo importante 

conhecer este parâmetro, tendo em vista que influencia na razão de mobilidade de 

escoamento no meio poroso. Uma maior viscosidade do fluido deslocante (das 

microemulsões poliméricas) em relação ao fluido deslocado (petróleo) favorece ao 

aumento do fator de recuperação devido uma menor razão de mobilidade. 

4.5.2. Caracterização dos plugues da rocha reservatório para 

aplicação na recuperação avançada de petróleo 

 

Para a seleção dos plugues, foram realizados ensaios de porosidades em mais 

de 45 plugues, pois as rochas reservatório são heterogêneas, e apresentaram valores 

de volumes porosos de 18 a 38 cm3 e de porosidades de 36 a 80 % de porosidade. 

Para efeito comparativo dos ensaios de recuperação avançada, os plugues de arenito 

foram selecionados de acordo com os volumes porosos mais próximos possíveis, com 

o intuito de trabalhar com rochas reservatórios de características semelhantes. 
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A Tabela 4.19 apresenta as dimensões dos plugues de arenito de formação 

Botucatu e os valores de porosidades e volumes porosos obtidos através da equação 

polinomial e das medidas de pressão dos respectivos plugues. Estas 16 amostras de 

rocha reservatório arenítica foram utilizadas para os ensaios de recuperação 

avançada de petróleo, sendo apresentadas na Tabela 4.19 as medidas de: 

comprimento (L), diâmetro (D), porosidade (Ø) e volume poroso (Vp). 

Tabela 4.19. Caracterização dos plugues de rochas reservatório de arenito usados na 

recuperação avançada de petróleo. 

Plugue L (cm) D (cm) Vp (cm3) Ø (%) 

Para os ensaios com o óleo médio (II) 

1 4,06 3,93 29,51 59,93 

2 3,76 3,93 29,91 65,57 

3 3,98 3,94 28,79 59,33 

4 4,74 3,94 32,07 55,50 

5 3,90 3,94 31,85 66,98 

6 4,20 3,92 30,95 61,07 

7 4,03 3,96 33,93 68,37 

8 3,92 3,94 34,12 71,39 

9 4,11 3,94 34,41 68,67 

10 3,90 3,89 28,63 61,77 

11 3,55 3,89 28,52 67,59 

12 4,05 3,90 28,65 59,21 

Para os ensaios com o óleo leve (I) 

13 3,96 3,98 31,54 64,03 

14 3,99 3,92 32,45 67,39 

15 4,14 3,92 32,24 64,53 

16 3,86 3,89 32,20 70,19 

Fonte: Autor. 

Os plugues selecionados para este trabalho apresentaram um comprimento de 

3,55 a 4,74 cm, diâmetros de 3,89 a 3,98 cm, volumes porosos de 28,52 a 34,41 cm3 
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e porosidades de 59,21 a 71,39 %. As porosidades dos plugues de arenito foram 

elevadas, uma vez que segundo Suguio (1980) as porosidades de 25 a 35 % são 

excelentes e para Rosa et al., (2006) as porosidades de arenito variam de 10 a 40 %. 

Estas maiores porosidades podem estar associadas ao fato dos ensaios de 

porosidade terem sido realizados com nitrogênio, fase gasosa que pode ocupar 

espaços que fluidos líquidos (petróleo) não conseguiriam. 

4.6. Aplicação das microemulsões e nanoemulsões com 

constituintes ASP na inversão de molhabilidade da rocha 

arenítica Botucatu 

Análises qualitativas de medida de ângulo de contato em triplicata foram 

realizadas a fim de determinar a ação das microemulsões e nanoemulsões com 

constituintes ASP na alteração da molhabilidade da rocha arenítica Botucatu. Ao 

gotejar o petróleo na superfície Botucatu saturada com petróleo bruto (sem o 

tratamento com as microemulsões), a superfície sólida foi molhada completamente, 

formando uma fina camada com ângulo de valor zero, sendo a gota totalmente 

espalhada (Figura 4.16-a). 

A mesma rocha, ao gotejar solução de KCl 2 %, apresentou um alto ângulo de 

contato, acima de 105° (Figura 4.16-b). Segundo Craig (1971) apud Sanabria (2013) 

e Brisolari (2008) a rocha reservatório em estudo é molhável ao óleo (hidrofóbica e 

lipofílica) e de acordo com Anderson (1986) a rocha está no limite da classificação 

entre molhabilidade neutra e molhável a óleo. 
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Figura 4.15. Ângulo de Contato com a rocha reservatório Botucatu contaminada com óleo 

após gotejar a) petróleo b) KCl 2 %. 

a)                                           b) 

          

Fonte: Autor. 

 

A preferência da rocha reservatório pelo óleo faz com que o petróleo fique preso 

no meio poroso, fixado às paredes dos poros. Esta afinidade favorece a saturação do 

óleo residual e dificulta a recuperação do mesmo. Assim, visando alterar a afinidade 

da rocha reservatório de molhável ao óleo para molhável à água e mostrar a influência 

das microemulsões e nanoemulsões na recuperação avançada de petróleo, foram 

realizadas as medidas de ângulo de contato das rochas saturadas com petróleo 

tratadas com os diferentes sistemas com constituintes ASP formulados neste trabalho.  

A Figura 4.17 apresenta os resultados dos ângulos de contato obtidos ao gotejar 

solução de KCl 2 % nas amostras de rochas Botucatu saturadas com petróleo.   

De acordo com a Figura 4.17, foi determinado que todas as microemulsões 

foram efetivas na inversão de molhabilidade da rocha. Todos os ângulos de contato 

no tempo instantâneo (de 0 a 5 segundos) ficaram abaixo de 37°, variando de 37° a 

22,8°, logo a rocha se tornou molhável à água. As nanoemulsões também deixaram a 

rocha molhável à água, mesmo com os seus ângulos de contato instantâneos mais 

elevados (52,1° a 61,9°) o resultado foi significativo, tendo em vista que o sistema 

apresenta uma menor concentração de surfactante (1 % de S). 
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Figura 4.16. Medidas de ângulo de contato da rocha Botucatu saturada com petróleo, com e 

sem tratamento, no tempo instantâneo, ao gotejar solução de KCl 2 %. 

 

Em que: M - microemulsão (15% C/T, 0,5 % FO e 94,5% FA); N – nanoemulsão (1,5 % C/T, 

0,05% FO e 98,39 % de solução de 1,5 % de Na2CO3 e 0,06 % de polímero); A – solução de 

1,5 % de Na2CO3; S – OCS; P1- polímero AH 912 SH; P2 - polímero FA 920 SH e P3- polímero 

FA 920 VHM.  

Fonte: Autor. 

As análises dos ângulos de contato com as rochas tratadas pelas 

microemulsões foram estudadas em função do tempo, para observar o mecanismo de 

acomodação da gota na superfície da rocha. Em até dois minutos, foi observada a 

redução do ângulo de contato ocorrida na faixa de 6,5 a 23°. A variação é grande, pois 

as microemulsões são dinâmicas e apresentam grande atuação nas interfaces. Esta 

atuação ocorre devido às interações interiônicas e intermoleculares entre os diferentes 

constituintes e a rocha reservatório. Dentre os constituintes que interagem podem ser 
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citados os monômeros de tensoativos aniônico dispersos, as estruturas micelares 

diretas de pequeno diâmetro com óleo em seu núcleo, os íons do álcali e os polímeros 

de poliacrilamida.  

Analisando as Figuras 4.18-a e 4.18-b observou-se que todas as 

microemulsões apresentaram um comportamento semelhante em função do tempo, 

uma redução brusca nos primeiros 15 segundos e após 60 segundos os ângulos de 

contato ficaram praticamente constantes.  Para as nanoemulsões, a redução dos 

ângulos de contato em função do tempo foi maior, reduzindo em média 50° em um 

minuto. 

Figura 4.17. Comportamento dos ângulos de contato da rocha Botucatu saturada com 

petróleo, em função do tempo, com e sem tratamento com a) microemulsões e b) 

nanoemulsões. 

a) Microemulsões com constituintes ASP 
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b) Nanoemulsões ASP 

 Sem Tratamento  N-ASP1  N-ASP2  N-ASP3
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Em que: M - microemulsão (15% C/T, 0,5 % FO e 94,5% FA); N – nanoemulsão (1,5 % C/T, 

0,05% FO e 98,39 % de solução de 1,5 % de Na2CO3 e 0,06 % de polímero); A – solução de 

1,5 % de Na2CO3; S – OCS; P1- polímero AH 912 SH; P2 - polímero FA 920 SH e P3- polímero 

FA 920 VHM.  

Fonte: Autor. 

 

Semelhante às microemulsões, para as nanoemulsões ocorreu uma redução 

brusca nos primeiros 15 segundos, mas a redução dos ângulos de contato foi mais 

efetiva, apresentando menores ângulos finais em 60 segundos.  Este comportamento 

foi favorecido pelo maior percentual de fase aquosa salina e menores concentrações 

dos demais constituintes, que fizeram com que ocorressem menos interações efetivas 

com a superfície rochosa de início, mas melhorou a cinética da atuação na interface, 

devido a uma menor competição dos constituintes para atuar na superfície da rocha. 

De modo geral, a diminuição do ângulo de contato confirmou a eficiência dos sistemas 

formulados na inversão de molhabilidade, tornando a rocha molhável à água, 

característica que pode favorecer um aumento do fator de recuperação avançada de 

petróleo.   
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4.7. Aplicação dos sistemas na recuperação avançada de petróleo 

Os ensaios de recuperação avançada foram realizados para avaliar a influência 

dos constituintes ASP, presentes nos sistemas microemulsionados e 

nanoemulsionados formulados, na eficiência de recuperação avançada de óleo de 

plugues de rocha reservatório de arenito Botucatu. Os diferentes constituintes podem 

atuar na redução da saturação de óleo residual e no controle de mobilidade, 

aumentando consequentemente a eficiência de deslocamento e de varrido, 

proporcionando uma maior recuperação. 

Neste contexto, é importante correlacionar os resultados das caracterizações 

com os resultados obtidos na aplicação na EOR. Os parâmetros para efeitos de 

comparação selecionados foram os diferentes constituintes dos cinco tipos de 

sistemas formulados (tipo M-S, M-AS, M-SP, M-ASP e N-ASP), as geometrias das 

micelas diretas (elipse oblato, esfera e esfera oca), as viscosidades e a atuação na 

inversão da molhabilidade.   

Na Tabela 4.20, são mostrados os plugues de volumes porosos semelhantes 

selecionados para os ensaios de recuperação, sendo 12 plugues para os ensaios com 

óleo médio (II) e 4 plugues para os ensaios com óleo leve (I). 
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Tabela 4.20. Características dos plugues saturados por salmoura e petróleo e fluido 

deslocante aplicado na etapa de recuperação avançada. 

Plugue Vp (cm3) Ø (%) Swi Soi 

Fluido 

deslocante 

(avançada) 

Para os ensaios com o óleo médio (II) 

1 29,51 59,93 0,169 0,627 M-S 

2 29,91 65,57 0,223 0,480 M-AS (A- 1,5 %) 

3 28,79 59,33 0,259 0,604 M-AS (A- 1,8 %) 

4 32,07 55,50 0,236 0,540 M-SP1 

5 31,85 66,98 0,159 0,523 M-SP2 

6 30,95 61,07 0,135 0,563 M-SP3 

7 33,93 68,37 0,351 0,388 M-ASP1 

8 34,12 71,39 0,349 0,453 M-ASP2 

9 34,41 68,67 0,297 0,463 M-ASP3 

10 28,63 61,77 0,173 0,568 N-ASP1 

11 28,52 67,59 0,145 0,510 N-ASP2 

12 28,65 59,21 0,144 0,574 N-ASP3 

Para os ensaios com o óleo leve (I) 

13 31,54 64,03 0,253 0,555 M-SP1 

14 32,45 67,39 0,286 0,421 M-ASP1 

15 32,24 64,53 0,392 0,578 M-ASP2 

16 32,20 70,19 0,183 0,561 M-ASP3 

Fonte: Autor. 

 

Após duas etapas de saturação com salmoura (KCl 2 %) e consecutivamente 

com petróleo bruto, foram determinados os valores de saturação de água irredutível 

(Swi) e a saturação do óleo inicial (Soi), mostrados na Tabela 4.20. A soma das duas 

saturações é inferior a um, mostrando que os fluidos líquidos não ocuparam todos os 
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espaços vazios do meio poroso, apresentando uma saturação total de 65,50 a 97 % 

da rocha reservatório. 

Após a saturação das rochas, foram realizadas duas etapas de recuperação, 

sendo a primeira denominada de recuperação convencional, onde foi injetada 

salmoura (KCl 2 %) e a segunda etapa denominada de recuperação avançada. Nesta 

última, foram injetadas as microemulsões e nanoemulsões formuladas na 

recuperação do óleo médio e, posteriormente, foram selecionadas quatro 

microemulsões para aplicação na recuperação do óleo leve.  

Em cada uma destas etapas, trabalhou-se com o volume injetado de três 

volumes porosos e vazão de 1 mL/min, sendo estes valores representativos para um 

reservatório real e suficientes para atingir um comportamento constante do percentual 

de óleo recuperado (SOARES, 2016; SOUZA, 2013). 

4.7.1. Avaliação de diferentes microemulsões e nanoemulsões com 

constituintes ASP na recuperação avançada de petróleo 

Nesta seção, serão analisadas as curvas de produção de óleo, das etapas de 

recuperação convencional e avançada, em função do número de volumes porosos 

injetados dos diferentes sistemas coloidais preparados. As variáveis relacionadas 

nestas curvas de produção de óleo são o fator de recuperação de óleo in place 

deslocado (%OOIP), saturação de óleo (So) e fluxo fracionário (Fw).  

Assim, foram avaliadas e comparadas as eficiências dos diferentes tipos de 

microemulsão com constituintes ASP na recuperação de petróleo classificado como 

médio. Em sequência, foram selecionadas quatro microemulsões para aplicação na 

recuperação do óleo leve. Por fim, foram apresentadas as eficiências das 

nanoemulsões na recuperação de óleo médio, finalizando com as considerações 

gerais sobre os melhores sistemas.   

4.7.1.1. Influência das microemulsões do tipo S e AS na recuperação 

de óleo médio 

Nesta seção, avaliou-se a influência da fase aquosa da microemulsão na 

recuperação avançada de petróleo, onde utilizou-se uma microemulsão com fase 
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aquosa: água destilada (M-S) e outra com fase aquosa alcalina (M-AS) em duas 

concentrações (1,5 e 1,8 % de Na2CO3). A Figura 4.19 apresenta os resultados 

obtidos neste estudo. 

Figura 4.18. - Curvas de produção do óleo médio em função do volume poroso injetado das 

microemulsões (15 % C/S, 0,5 % FO e 84,5 % FA) do tipo S e AS. 

a) M-S (S-OCS e FA – Água destilada) 
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b) M-AS (S-OCS e FA – 1,5 % de Na2CO3) 
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c) M-AS (S-OCS e FA – 1,8 % de Na2CO3) 
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Fonte: Autor. 
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Analisando o comportamento das curvas apresentadas na Figura 4.19, foi 

observado que os três volumes porosos (Vp) de salmoura na recuperação 

convencional foram suficientes para que a redução da So e o aumento de %OOIP e 

de Fw ficassem constantes. Isso ocorre devido à salmoura não ser um fluido de alta 

viscosidade em comparação ao óleo retido, resultando em caminhos preferenciais 

(“fingers”), em que grande parte da salmoura não consegue deslocar o óleo. No início 

da produção, o Fw é baixo devido ao elevado volume de óleo deslocado pela 

salmoura, porém a partir de 0,5 Vp a produção acumulada de óleo começa a reduzir 

fazendo com que aumente o Fw.   

Na etapa avançada, no início da injeção da microemulsão, o valor de Fw diminui 

devido à ação interfacial dos sistemas micelares que proporcionam a redução da So 

e levam ao aumento da produção de óleo acumulado. Para os dois primeiros sistemas 

(com água destilada e 1,5 % de Na2CO3) o aumento mais significativo na recuperação 

também ocorreu até 1 Vp (final de 4 Vp), sendo que para o terceiro sistema, mais 

alcalino (1,8 % de Na2CO3), ocorreu um incremento até 2 Vp (final de 5 Vp). Esses 

valores dão uma ideia de economicidade do processo, não sendo necessário a injeção 

de 3 Vp do fluido químico. 

Para o terceiro sistema o incremento pode estar relacionado com a atuação 

mais efetiva do álcali em meio mais concentrado, ou ainda, com a reação do mesmo 

com o óleo, produzindo tensoativo in situ que beneficia a redução da tensão interfacial 

óleo-rocha, considerando que Fw apresentou mais oscilações para este sistema. Pela 

etapa avançada, foi possível observar as eficiências das microemulsões com 10 % de 

surfactante (S), onde ao injetá-las (após 3 Vp), ocorreu um aumento de %OOIP e uma 

redução do So e Fw com maiores inclinações iniciais. 

A Tabela 4.21 apresenta os resultados obtidos na recuperação de óleo médio 

para os diferentes sistemas de microemulsão variando a alcalinidade da fase aquosa. 

Comparando os resultados das três diferentes fases aquosas das microemulsões, 

mostradas na Tabela 4.21, observa-se que a alcalinidade favoreceu o aumento da 

recuperação, em que com 1,5 % (Figura 4.19-b) e 1,8 % (Figura 4.19-c) do álcali 

(Na2CO3) foram observados os maiores valores de %OOIP e menores de So e Fw. 

Assim, segundo os fatores de recuperação da etapa avançada dos três sistemas, foi 
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observada a tendência da maior remoção de óleo de acordo com o aumento de 

alcalinidade, no qual foram apresentados valores de 11 % M-S    14 % M-AS (A-1,5 

%)    20 % (A-1,8 %).  

Tabela 4.21. Resultados da recuperação do óleo médio por microemulsões com diferentes 

fases aquosas. 

Sistemas/ 

Parâmetros 
M-S 

M-AS 

(A- 1,5%) 

M- AS 

(A- 1,8%) 

Vp (cm3) 29,51 29,91 28,79 

Soi 0,627 0,486 0,604 

Sor_c 0,295 0,165 0,296 

Sor_a 0,227 0,098 0,172 

EDc 53% 66% 51% 

EDa 23% 40% 42% 

%OOIPc 53% 66% 51% 

%OOIPa 11% 14% 20% 

%OOIPTotal 64% 80% 71% 

Fonte: Autor. 

Segundo as caracterizações dos dois pontos de microemulsão M-S e M-AS (A-

1,5%), foi observado que a microemulsão alcalina apresentou maior pH, maiores e 

mais uniformes diâmetros de gotículas, menor ângulo de contato e menor tensão 

superficial, enquanto que a geometria das micelas diretas (elipse oblato) e viscosidade 

foram semelhantes. Dessa forma, uma possível explicação para as melhores 

eficiências com o agente alcalinizante é devido uma inversão da molhabilidade da 

rocha mais efetiva, ao óleo recuperado ser solubilizado no núcleo micelar em maior 

quantidade e a provável interação do álcali com o petróleo, podendo gerar tensoativo 

in situ beneficiando o aumento da recuperação.  

O aumento da recuperação do óleo está ligado a uma maior eficiência de 

deslocamento que favoreceu a redução da saturação de óleo residual. De acordo com 

as eficiências de deslocamento da etapa avançada (EDa) de M-S (23 %) e M-AS (40 
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% e 42 %), a presença do álcali proporcionou um aumento, de 17 pontos percentuais. 

No entanto, a variação da concentração de álcali, em M-AS, não teve efeito 

significativo sobre a eficiência de deslocamento. Logo, a presença do álcali é um fator 

importante para o aumento da recuperação avançada de petróleo.   

4.7.1.2. Influência das microemulsões do tipo SP na recuperação de 

óleo médio 

Neste estudo, verificou-se a influência da adição de polímeros, e seu caráter 

iônico ou não, no sistema microemulsionado e em sua aplicação na recuperação 

avançada de petróleo. Na etapa avançada, foram injetadas três microemulsões 

variando os três polímeros comerciais FLOPAM AH 912 SH (M-SP1), FLOPAM FA 

920 SH (M-SP2) e FLOPAM FA 920 VHM (M-SP3), sendo o primeiro de caráter 

aniônico e os dois últimos não iônicos, variando o peso molecular (SH de 70000 à 

100000 Da e VHM de 100000 à 130000 Da). A Figura 4.20 apresenta curvas de 

produção do óleo ao aplicar as microemulsões com os diferentes polímeros na 

recuperação avançada de petróleo médio. 
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Figura 4.19. Curvas de produção do óleo médio em função do volume poroso injetado das 

microemulsões (15 % C/S, 0,5 % FO, 83,9 % FA e 0,6 % de Polímero) do tipo SP. 

a) M-SP1 (S – OCS e Polímero P1 – AH 912 SH) 
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b) M-SP2 (S – OCS e Polímero P2 - FA 912 SH) 
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c) M-SP3 (S – OCS e Polímero P3 – FA 920 VHM) 
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Fonte: Autor. 

Analisando os resultados apresentados na Figura 4.20, observa-se que a etapa 

convencional apresentou inclinações mais íngremes nos primeiros volumes porosos 

de fluido injetados, onde a constância da curva de %OOIP e de So foram obtidas na 

faixa de 1,5 a 2,5 Vp. Pequenas oscilações no fluxo fracionário na etapa convencional 

ocorreram devido à heterogeinidade dos plugues e ao deslocamento no modelo 

Buckley Leverett, mesmo se aproximando de um pistão. 

Os três sistemas tiveram curvas de comportamentos semelhantes, um aumento 

brusco da recuperação de óleo e uma redução elevada da saturação de óleo e do 

fluxo fracionário na primeira unidade de Vp injetada.  

A Tabela 4.22 apresenta os resultados obtidos na recuperação de óleo médio, 

para os diferentes sistemas de microemulsão, variando os tipos de polímeros 

presentes na fase aquosa. 
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Tabela 4.22. Resultados da recuperação do óleo médio por microemulsões com diferentes 

polímeros na fase aquosa. 

Sistemas/ 

Parâmetros 

M-SP1 

(Polímero 

AH 912 SH) 

M-SP2 

(Polímero 

FA 920 SH) 

M-SP3 

(Polímero 

FA 920 VHM) 

Vp (cm3) 32,07 31,84 30,95 

Soi 0,540 0,523 0,563 

Sor_c 0,164 0,239 0,219 

Sor_a 0,030 0,091 0,097 

EDc 69% 54% 61% 

EDa 82% 62% 56% 

%OOIPc 69% 54% 61% 

%OOIPa 25% 28% 22% 

%OOIPTotal 94% 82% 83% 

Fonte: Autor. 

A injeção das microemulsões com polímero favoreceu mais o aumento da 

recuperação do que as microemulsões M-S e M-AS anteriores, uma vez que a 

presença de polímero favorece um aumento da eficiência de varrido. Isto se dá devido 

ao aumento da viscosidade do fluido deslocante e consequente redução da razão de 

mobilidade que promove uma maior remoção do óleo do meio poroso.  

As caracterizações das microemulsões do tipo SP mostraram que as três 

apresentam micelas diretas com dimensão máxima e geometria esférica, valores de 

pH e tensão superficial semelhantes, encontrando uma leve variação na molhabilidade 

(ângulo de contato) e uma maior diferença nas viscosidades.  A viscosidade mais 

elevada das microemulsões do tipo SP que o óleo médio presente nos poros justificou 

as maiores eficiências de recuperação, bem como a alteração da molhabilidade da 

rocha favorável à remoção do óleo. 
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Analisando os resultados da Tabela 4.22, observa-se que os fatores de 

recuperação das microemulsões com os polímeros AH 912 SH, FA 920 SH e FA 920 

VHM na etapa avançada apresentaram os seguintes valores 25 %, 28 % e 22 %, 

respectivamente. Comparando os três diferentes polímeros, observa-se que a 

microemulsão com o FA 920 SH (M-SP2) gerou um maior fator de recuperação, devido 

ao M-SP2 apresentar uma maior viscosidade (51,54 cP, a 39,38 s-1), do que M-SP1 

(27,00 cP, a 39,56 s-1) e M-SP3 (23,59 cP, a 39,08 s-1), à 25 °C.     

As eficiências de deslocamento da etapa avançada para as M-SP1, M-SP2 e 

M-SP3 foram de 82 %, 62 % e 56 %, respectivamente. A melhor eficiência para a M-

SP1 pode ser justificada pelo menor ângulo de contato obtido comparado aos outros 

dois, o qual tornou a rocha mais molhável à água e, assim, facilitou o deslocamento 

do óleo retido no meio poroso.  

Baseado nos fatores de recuperação da etapa avançada, as microemulsões 

mais eficientes respeitaram as ordens da viscosidade, e segundo a eficiência de 

deslocamento da etapa avançada, o efeito da alteração da molhabilidade do polímero 

iônico (AH 912 SH) contido na M-SP1 prevaleceu sobre o aumento da viscosidade. A 

M-SP3 com o polímero não iônico de maior massa molecular foi o que apresentou a 

menor viscosidade, devido ao possível enovelamento do polímero (menor solvatação 

pela fase aquosa), gerando consequentemente os menores fatores de recuperação e 

menores eficiências de deslocamento.  

Os polímeros de massa molar semelhante (SH) das M-SP1 e M-SP2 foram os 

que apresentaram os melhores resultados de recuperação de óleo. Enquanto, o 

polímero de maior massa molar (VHM) da M-SP3 é o menos favorável, mas ainda 

superior às M-S e M-AS sem polímero. Portanto, de modo geral a presença dos 

polímeros nas fases aquosas das microemulsões favoreceu o aumento das eficiências 

de recuperação do petróleo, com valores totais acima de 82 %, sendo a maior 

eficiência da M-SP1 no valor total de 94 %. 

4.7.1.3. Microemulsões do tipo ASP para recuperação de óleo médio 

Nesta seção, foram estudados sistemas microemulsionados contendo álcali 

(1,5 %) e polímeros (0,6 %) na fase aquosa e comparou-se a influência desse tipo de 
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sistema na recuperação de petróleo. A Figura 4.21 apresenta os resultados obtidos 

neste estudo.   

Figura 4.20. Curvas de produção do óleo médio em função do volume poroso injetado das 

microemulsões (15 % C/S, 0,5 % FO, 83,9 % FA e 0,6 % de Polímero) do tipo ASP. 

a) M-ASP1 (A- 1,5% de Na2CO3, S – OCS e Polímero P1 – AH 912 SH) 
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b) M-ASP2 (A- 1,5 % Na2CO3, S – OCS e Polímero P2 – FA 912 SH) 
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c) M-ASP3 (A- 1,5% Na2CO3, S – OCS e Polímero P3 – FA 920 VHM) 
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Fonte: Autor. 

Analisando a Figura 4.21, observa-se que a etapa convencional teve o mesmo 

comportamento, de variações dos três parâmetros mais elevadas nos primeiros 

volumes injetados, sendo a curva de %OOIP, de So e Fw com comportamento 

constante após 1 Vp.  

Para a etapa avançada, foram avaliadas as microemulsões do tipo ASP visando 

agregar as características favoráveis das microemulsões, a presença de álcali e de 

polímero, sendo aplicadas para verificar uma possível sinergia favorável ao aumento 

da recuperação avançada. As curvas em até no máximo 1 Vp apresentaram 

comportamentos semelhantes, de aumento brusco de %OOIP e de redução de So, 

devido uma maior recuperação de óleo para estes sistemas. A maior remoção do óleo 

presente no meio poroso na primeira unidade de volume poroso é observada devido 

ao efeito da injeção da microemulsão ASP tendo como consequência uma queda 

brusca do fluxo fracionário.  

As caracterizações das microemulsões ASP mostraram que as três 

apresentaram micelas diretas com dimensão máxima, geometria esférica, valores de 

pH semelhantes, tensão superficial e viscosidades semelhantes e levemente menores 
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para o M-ASP3, e ângulo de contanto menores para o M-ASP2.  As microemulsões 

ASP apresentaram as maiores viscosidades, de 75 a 82,5 cP, a 39 s-1. Esta 

propriedade física é favorável ao aumento da eficiência de recuperação, como já dito 

anteriormente, devido a redução da razão de mobilidade, ao aumento da eficiência de 

varrido, redução da saturação de óleo residual, aumento da eficiência de 

deslocamento ocasionado pelo efeito próximo a pistão. 

A Tabela 4.23 apresenta os resultados obtidos na recuperação de óleo médio 

para os diferentes sistemas de microemulsão com 1,5 % de álcali e 0,6 % de polímeros 

presentes na fase aquosa. 

Tabela 4.23. Resultados da recuperação do óleo médio por microemulsões com álcali e 

diferentes polímeros na fase aquosa. 

Sistemas/ 

Parâmetros 

M-ASP1 

(Na2CO3 e 

Polímero 

AH 912 SH) 

M-ASP2 

(Na2CO3 e 

Polímero 

FA 920 SH) 

M-ASP3 

(Na2CO3 e 

Polímero 

FA 920 VHM) 

Vp (cm3) 33,93 34,12 34,41 

Soi 0,388 0,453 0,463 

Sor_c 0,111 0,129 0,169 

Sor_a 0,010 0,013 0,055 

EDc 71% 71% 63% 

EDa 91% 90% 67% 

%OOIPc 71% 71% 63% 

%OOIPa 26% 26% 25% 

%OOIPTotal 97% 97% 88% 

Fonte: Autor. 

Analisando os resultados da Tabela 4.23, observa-se que as microemulsões M-

ASP1, M-ASP2 e M-ASP3 apresentaram os fatores recuperação da etapa avançada 

todos semelhantes, no valor de 26 % para os dois primeiros e de 25 % para o último, 
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mostrando que as três microemulsões foram bastante eficientes. Segundo a eficiência 

de deslocamento na etapa avançada, foi observado que a M-ASP3 foi a de menor 

valor (67 %), sendo as M-ASP1 e M-ASP2 com valores semelhantes de 91 % e 90 %, 

respectivamente. O menor valor para a M-ASP3 pode ser justificado por apresentar a 

menor viscosidade (41,61 cP) dentre os três sistemas. 

A presença do agente alcalinizante na fase aquosa, favoreceu o aumento da 

viscosidade e aumento da molhabilidade para as microemulsões ASP, sendo M-ASP2 

com a maior viscosidade (82,41 cP, a 39,04 s-1 e 25°C) e com menor ângulo de contato 

(22,9° instantâneo). Apesar das características mais favoráveis para a M-ASP2, os 

resultados dela e da M-ASP1 foram semelhantes, pois praticamente todo o óleo foi 

removido do meio poroso, apresentando as duas eficiências de recuperação total de 

97 %, enquanto que M-ASP3 apresentou 88 % de eficiência. Portanto, devido aos 

elevados fatores de recuperação de óleo médio, dentre todas as microemulsões 

testadas, as do tipo ASP foram as mais eficazes.  

 

4.7.1.4. Seleção e aplicação de microemulsões na recuperação de 

óleo leve 

Neste estudo, de acordo com os resultados das microemulsões na recuperação 

do óleo médio, foram selecionados os melhores sistemas para aplicação na 

recuperação do óleo leve. Os resultados de recuperação total do óleo médio foi o 

critério utilizado para selecionar as microemulsões para aplicar na recuperação do 

óleo leve. Na Figura 4.22, estão apresentados estes resultados usados como critério.   
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Figura 4.21. Eficiências de recuperação total do óleo médio. 
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Fonte: Autor. 

 

Observando a Figura 4.22, de acordo os maiores valores de recuperação total, 

foram selecionadas quatro microemulsões para aplicação da recuperação de óleo 

leve, sendo elas a M-SP1, M-ASP1, M-ASP2 e M-ASP3. As curvas de produção de 

petróleo leve em função de volume injetado de microemulsão estão apresentadas na 

Figura 4.23. 
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Figura 4.22. Curvas de produção do óleo leve em função do volume poroso injetado das 

microemulsões (15 % C/S, 0,5 % FO, 83,9 % FA e 0,6 % de Polímero) do tipo SP e ASP. 

a) M-SP1 (S – OCS e Polímero P1 – AH 912 SH) 
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b) M-ASP1 (A - 1,5 % Na2CO3, S – OCS e Polímero P1 – AH 912 SH) 
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c) M-ASP2 (A - 1,5 % Na2CO3, S – OCS e Polímero P2 – FA 912 SH) 
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d) M-ASP3 (A - 1,5 % Na2CO3, S – OCS e Polímero P3 – FA 920 VHM) 
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Fonte: Autor. 

Analisando-se os resultados da Figura 4.23, observa-se que para volume 

poroso inferior a 0,5, o comportamento da etapa convencional do óleo leve foi similar 

ao óleo médio, com aumento inicial de %OOIP e de Fw e redução de So. De 0,5 a 1 

Vp, observa-se um leve aumento de %OOIP e uma pequena redução de So, variando 
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suavemente Fw com valores próximos de uma unidade devido à produção da 

salmoura, atingindo uma constância após duas unidades de Vp.     

Para as etapas avançadas, com as quatro microemulsões, ocorreu um aumento 

brusco de %OOIP mais elevado para as M-ASP1 e M-ASP3 (Figura 4.23-b e 4.23-d) 

acompanhado de redução de saturação de óleo (So) e queda de Fw devido uma maior 

produção de óleo. As curvas de M-ASP2 e M-SP1 tiveram comportamentos 

semelhantes e de menor recuperação de óleo.  

A Tabela 4.24 apresenta os resultados obtidos na recuperação de óleo leve 

para os diferentes sistemas de microemulsão selecionados com constituintes ASP.  

Tabela 4.24. Resultados da recuperação do óleo leve por microemulsões selecionadas. 

Sistemas/ 

Parâmetros 

M-SP1 

(Polímero 

AH 912 SH) 

M-ASP1 

(Na2CO3 e 

AH 912 SH) 

M-ASP2 

(Na2CO3 e 

FA 912 SH) 

M-ASP3 

(Na2CO3 e 

FA 920 

VHM) 

Vp (cm3) 31,54 32,45 32,24 32,20 

Soi 0,555 0,415 0,570 0,554 

Sor_c 0,211 0,174 0,256 0,270 

Sor_a 0,101 0,026 0,125 0,111 

EDc 62% 58% 55% 51% 

EDa 52% 85% 51% 59% 

%OOIP_c 62% 58% 55% 51% 

%OOIP_a 20% 36% 23% 29% 

%OOIP_Total 82% 94 % 78% 80% 

Fonte: Autor. 

Os valores das eficiências de deslocamento do óleo leve da etapa avançada 

apresentaram a seguinte ordem: 85 % M-ASP1  59 % de M-ASP3  52 % M-SP1  

51 % M-ASP2. Os valores dos fatores de recuperação da etapa avançada tiveram 

valores em ordem parecida, sendo ela: 36 % M-ASP1  29 % de M-ASP3  23 % M-

ASP2  20 % M-SP1. 
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Semelhante ao observado para o óleo médio, o sistema mais eficiente para o 

óleo leve foi a M-ASP1, sendo a menor eficiência de M-ASP2 entre as microemulsões 

do tipo ASP. Este resultado é inesperado, já que esta microemulsão tem a maior 

viscosidade e reduziu os ângulos de contato ao tratar as pastilhas saturadas com óleo 

médio. Este resultado inesperado pode estar associado à heterogeneidade do plugue. 

De modo geral, pode-se concluir que as microemulsões do tipo ASP são as 

mais eficientes. Dentre elas a melhor é M-ASP1, que apresentou eficiência total de 94 

% para o óleo leve e 97 % para o óleo médio, uma vez que os óleos trabalhados são 

similares e apresentaram eficiências próximas. 

4.7.1.5. Nanoemulsões ASP na recuperação de óleo médio 

Usando as microemulsões ASP como precursoras, foram obtidas 

nanoemulsões com composições características do método ASP aplicado na 

literatura, apresentando em sua composição menores concentrações dos 

constituintes, reduzindo os custos com insumos. Na Figura 4.24, está apresentado o 

comportamento das curvas de produção de óleo médio em função do volume injetado 

das nanoemulsões ASP.   
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Figura 4.23. Curvas de produção do óleo médio em função do volume poroso injetado das 

nanoemulsões (1,5 % C/S, 0,05 % FO, 98,39 % FA e 0,06 % de Polímero) do tipo ASP. 

a) N-ASP1 (A - 1,5 % Na2CO3, S – OCS e Polímero P1 – AH 912 SH) 
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b) N-ASP2 (A - 1,5 % Na2CO3, S – OCS e Polímero P2 – FA 912 SH) 
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c) N-ASP3 (A - 1,5 % Na2CO3, S – OCS e Polímero P3 – FA 920 VHM)
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Fonte: Autor. 

Analisando-se a Figura 4.24, observa-se que na etapa convencional todas as 

nanoemulsões apresentaram comportamento semelhante e análogo aos ensaios 

anteriores, sendo as maiores variações no primeiro 0,5 Vp de fluido injetado e 

atingindo uma constância das curvas em aproximadamente 1 Vp. Na qual, abaixo de 

0,5 Vp, os valores de fluxo fracionário são inferiores à produção de óleo, sendo 

elevado a até 1 Vp, pelo fato de possuir a maior produção de salmoura, com 

ocorrência de breakthrough.  

Na etapa avançada, houve um aumento da recuperação de óleo (%OOIP) com 

consequente redução da saturação do meio poroso (menores valores de So). Nestas 

curvas, assim como também na curva de fluxo fracionário da nanoemulsão injetada, 

foram observadas maiores oscilações, nas quais ocorreu uma mudança de inclinação 

em média a cada 1 Vp injetado para as três nanoemulsões. Essa ascendência da 

curva de produção de óleo, em três etapas, pode estar ligada as menores 

concentrações dos constituintes presentes na nanoemulsão, que reduz o número de 

micelas e de componentes para atuar rapidamente na interface óleo-rocha.  

Para os três ensaios, foi observado que no primeiro 1 Vp de nanoemulsão 

injetada foi onde ocorreu o maior aumento de produção de óleo e de redução de fluxo 
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fracionário, sendo a maior inclinação da produção de óleo para a N-ASP2. Na injeção 

dos dois últimos Vp de nanoemulsão, as alterações das curvas foram mais suaves, 

com pequenos incrementos de %OOIP e redução de saturação de óleo. 

De acordo com as caracterizações das nanoemulsões, foi observado que a N-

ASP2 apresentou a maior dimensão máxima, a única com geometria esférica, o maior 

valor de pH, a menor tensão superficial e a maior viscosidade. Todas estas 

propriedades das nanoemulsão justificam sua maior eficiência. O menor número de 

micelas diretas esféricas com um maior percentual de fase oleosa no núcleo micelar, 

de maior dimensão, favoreceu o dinamismo e a solubilização do petróleo médio em 

seu interior, bem como a interação na interface óleo-rocha.  

Apesar do ângulo de contato instantâneo para a nanoemulsão N-ASP2 ser o 

maior (61,9°), a molhabilidade da rocha é invertida e em apenas 30 segundos, onde 

ocorreu uma queda brusca destes ângulos, no qual gerou os menores ângulos finais, 

de aproximadamente 7°. Comprovando assim o favorecimento da aplicação das 

nanoemulsões ASP formuladas no aumento de recuperação de óleo, devido à 

inversão de molhabilidade que facilita a remoção do óleo do meio poroso. 

A Tabela 4.25 apresenta os resultados obtidos na recuperação de óleo médio 

pelos sistemas de nanoemulsão ASP.  
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Tabela 4.25. Resultados da recuperação do óleo médio por nanoemulsões ASP. 

Sistemas/ 
Parâmetros 

N-ASP1 
(Na2CO3 e 
Polímero 

AH 912 SH) 

N-ASP2 
(Na2CO3 e 
Polímero 

FA 920 SH) 

N-ASP3 
(Na2CO3 e 
Polímero 

FA 920 VHM) 

Vp (cm3) 28,63 28,52 28,65 

Soi 0,568 0,510 0,574 

Sor_c 0,262 0,232 0,268 

Sor_a 0,123 0,080 0,115 

EDc 54% 54% 53% 

EDa 53% 66% 57% 

%OOIPc 54% 54% 53% 

%OOIPa 24% 30% 27% 

%OOIPTotal 78% 84% 80% 

Fonte: Autor. 

Analisando-se as Tabela 4.25 observa-se que os fatores de recuperação e as 

eficiências de deslocamento das nanoemulsões apresentaram um comportamento 

semelhante. As ordens decrescentes dos fatores de recuperação e de eficiências, 

respectivamente, para as nanoemulsões N-ASP1, N-ASP2 e N-ASP3, foram 30 % e 

66 % (N-ASP2); 27 % e 57 % (N-ASP3); e 24 % e 53 % (N-ASP1). A geometria das 

micelas diretas das nanoemulsões N-ASP2 e N-ASP3 de esfera oca e suas menores 

viscosidades (2,49 cP e 2,26 cP, respectivamente) foram determinantes para a 

redução da eficiência de recuperação de óleo. Portanto, a melhor nanoemulsão ASP 

selecionada foi a N-ASP2, em que prova que mesmo em baixas concentrações de 

surfactante, álcali e polímero, é possível ter um resultado satisfatório. 

 

4.7.1.6. Considerações gerais dos ensaios de recuperação 

avançada de petróleo 

 

Na Tabela 4.26 estão apresentados todos os resultados dos ensaios de 

recuperação de óleo médio. Estes resultados comprovaram que a presença de álcali 

e do polimero favoreceram o aumento da eficiência de deslocamento e do fator de 
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recuperação, sendo os polímeros de maior influência, devido proporcionar o aumento 

da viscosidade beneficiando uma maior remoção do óleo do meio poroso.   

Na Tabela 4.27 estão apresentados os resultados dos ensaios de recuperação 

de óleo leve. Segundo as análises e discussões destes ensaios foram comprovadas 

as eficiências das microemulsões ASP. A M-ASP1 foi destaque, uma vez que 

apresentou eficiência de deslocamento de 85 % e o maior fator de recuperação, de 

36%, na etapa avançada.  

As microemulsões e nanoemulsões com constituintes ASP foram as que 

apresentaram as maiores eficiências de deslocamento de óleo na etapa avançada e 

maiores eficiências de recuperação de óleo, sendo as microemulsões com melhores 

resultados, obtendo-se com a M-ASP1 uma recuperação total de 94 % para o óleo 

leve e 97 % para o óleo médio. A sinergia dos componentes ASP presentes no fluido 

químico com organização coloidal micelar foi positiva e favorável à recuperação de 

óleo da rocha reservatório utilizada.  

A escolha do sistema coloidal ASP a ser aplicado deve ser de acordo com o 

estudo de viabilidade econômica. Acredita-se que as nanoemulsões com apenas 1,61 

% de constituintes, comparada as microemulsões com 16,1 %, apresentam o melhor 

custo benefício, podendo ser aplicado volumes abaixo de 1Vp para obter resultados 

satisfatórios.   
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Tabela 4.26. Resumo de todos os dados obtidos nos ensaios de recuperação de óleo médio. 

Sistemas/ 

Parâmetros 
M-S 

M-AS 

(A- 1,5%) 

M- AS 

(A- 1,8%) 
M-SP1 M-SP2 M-SP3 M-ASP1 M-ASP2 M-ASP3 N-ASP1 N-ASP2 N-ASP3 

VP (cm3) 29,51 29,91 28,79 32,07 31,84 30,95 33,93 34,12 34,41 28,63 28,52 28,65 

Soi 0,627 0,486 0,604 0,540 0,523 0,563 0,388 0,453 0,463 0,568 0,510 0,574 

Sor_c 0,295 0,165 0,296 0,164 0,239 0,219 0,111 0,129 0,169 0,262 0,232 0,268 

Sor_a 0,227 0,098 0,172 0,030 0,091 0,097 0,010 0,013 0,055 0,123 0,080 0,115 

EDc 53% 66% 51% 69% 54% 61% 71% 71% 63% 54% 54% 53% 

EDa 23% 40% 42% 82% 62% 56% 91% 90% 67% 53% 66% 57% 

EDTotal 64% 80% 71% 94% 82% 83% 97% 97% 88% 78% 84% 80% 

%OOIPc 53% 66% 51% 69% 54% 61% 71% 71% 63% 54% 54% 53% 

%OOIPa 11% 14% 20% 25% 28% 22% 26% 26% 25% 24% 30% 27% 

%OOIPTotal 64% 80% 71% 94% 82% 83% 97% 97% 88% 78% 84% 80% 
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Tabela 4.27. Resumo de todos os dados obtidos nos ensaios de recuperação de óleo leve. 

Sistemas/ 
Parâmetros 

M-SP1 M-ASP1 M-ASP2 M-ASP3 

VP (cm3) 31,54 32,45 32,24 32,20 

Soi 0,555 0,415 0,570 0,554 

Sor_c 0,211 0,174 0,256 0,270 

Sor_a 0,101 0,026 0,125 0,111 

EDc 62% 58% 55% 51% 

EDa 52% 85% 51% 59% 

EDTotal 82% 94% 78% 80% 

%OOIP_c 62% 58% 55% 51% 

%OOIP_a 20% 36% 23% 29% 

%OOIP_Total 82% 94 % 78% 80% 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos nesta tese permitiram as seguintes conclusões: 

 

− A presença de eletrólitos (álcali - Na2CO3 e NaHCO3) em solução aquosa 

reduziu a concentração micelar crítica do OCS.  

− Em valores elevados de pH (com NaOH) a solubilidade do OCS foi reduzida, e 

não foi possível determina a c.m.c. com este agente alcalinizante. 

− Diagramas pseudoternários em região rica de fase aquosa com Óleo de Coco 

Saponificado (OCS) como tensoativo (T), o butan-1-ol como contensoativo (C), 

o querosene como fase oleosa (FO) e solução alcalina como fase aquosa (FA), 

com bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, hidróxido de sódio e/ou cloreto 

de potássio, apresentaram comportamento semelhantes, com a presença de 

regiões Winsor I e de Winsor IV.  

− O aumento da concentração do álcali favoreceu o aumento da região de 

microemulsão (WIV) e a presença de salmoura (KCl 4 %) gerou um sinergismo 

positivo com a microemulsão alcalina, com maior região WIV devido ao efeito 

da força iônica; 

− Foi possível selecionar um ponto de microemulsão (15 % C/T - Razão C/T 0,5, 

0,5 % Fo e 84,5 % FA) comum a todos os sistemas rico em fase aquosa, pobre 

em fase oleosa e com baixa concentração de C/T, com organização de micelas 

diretas para aplicação em EOR.  

− O carbonato de sódio foi selecionado como o melhor agente alcalinizante. O 

mesmo elevou o pH e não desestabilizou os sistemas coloidais. Enquanto que 

o bicarbonato sódio foi descartado por ser instável e não aumentar o pH, e o 

hidróxido de sódio devido diminuir a estabilidade dos sistemas afetando a 

solubilidade do tensoativo.   

− A solubilização de 0,6 % (m/m) de três polímeros de poliacrilamida na fase 

aquosa, para a formulação de microemulsões M-SP e M-ASP, foi possível e 

aumentou da viscosidade dos sistemas.  

− A técnica do SAXS permitiu obter as dimensões máximas dos agregados das 

micelas diretas das microemulsões com constituintes ASP, com valores 
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pequenos e semelhantes de 3,19 nm a 4,20 nm, bem como, também foi 

possível determinar as geometrias destas micelas diretas pelas p(r) geradas 

pela a análise. 

− As microemulsões sem polímero, microemulsões poliméricas e as 

nanoemulsões foram encontradas em sua maioria estruturas do tipo elipse 

oblato, formato esférico (globular) e esfera oca, respectivamente.  

− Os óleos estudados foram classificados como leve e médio, com BSW comum 

de 2 %, e o segundo com comportamento reológico newtoniano, de viscosidade 

constante de 14,5 cP. 

− Todas as microemulsões e nanoemulsões ASP utilizadas agiram na redução 

das tensões superficiais e deixaram a rocha arenítica de formação Botucatu 

molhável à água, sendo eficientes na inversão de molhabilidade e no 

desalojamento do óleo.  

− Todos os sistemas apresentaram escoamento laminar na faixa de 35 a 355 s-

1, pelos modelos matemáticos foram determinados os comportamentos 

reológicos; 

− As microemulsões sem polímero e as nanoemulsões ASP formuladas são 

fluidos de comportamento newtoniano, para os quais foram obtidos valores de 

viscosidade absoluta baixos, menores que para o óleo e superiores à 

salmoura.  

− As microemulsões poliméricas foram classificadas como não newtonianas e 

ajustadas para o modelo de Ostwald de Waale. As mesmas apresentaram 

maiores viscosidades e comportamento pseudoplástico. Todos estes sistemas 

apresentaram viscosidades superiores ao petróleo médio, favorecendo o 

aumento da recuperação do óleo. 

− Foi possível obter nanoemulsões ASP empregando as microemulsões ASP 

como precursoras, pelo método de diluição, com baixas concentrações dos 

constituintes, principalmente de matéria ativa (S – 1 %). 

− A presença do álcali na microemulsão foi favorável ao aumento eficiência de 

recuperação, o qual foi relacionado à eficiência na inversão de molhabilidade, 

a solubilização do óleo no núcleo micelar e a provável interação com o petróleo 

gerando tensoativo in situ. 
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− A presença dos polímeros nas microemulsões favoreceu o aumento da 

recuperação, mais que o álcali.  A maior viscosidade destes fluidos foi o fator 

mais importante para o acréscimo na recuperação de petróleo.  

− A combinação dos fluidos químicos, ou seja, as microemulsões ASP foram 

favoráveis e as mais eficientes, com recuperações totais de 94 % para o óleo 

leve e 97 % para o óleo médio, pela M-ASP1. 

− A N-ASP2 mais eficaz foi a única dentre as nanoemulsões formada por 

agregado do tipo esférico e de maior viscosidade. Acredita-se que a estrutura 

do agregado tem correlação com a maior recuperação, onde um percentual 

elevado de fase oleosa no núcleo micelar favoreceu a solulização do óleo e a 

interação na interface óleo-rocha.  

− As M-ASP e N-ASP foram as que apresentaram maiores eficiências de 

deslocamento de óleo (EDa 53 a 90 %) e maiores eficiências de recuperação do 

óleo (%OOIPa 24 a 35 %) na etapa avançada. Neste caso, quanto maior a 

concentração dos constituintes melhor foi o resultado, porém nem sempre o 

maior percentual justifica o maior custo com insumos. 

− De modo geral, pelo comportamento das curvas de produção na etapa 

avançada foi observado um maior incremento de %OOIPa no primeiro 1Vp 

injetado, com redução da saturação de óleo e de fluxo fracionário. Logo, pode-

se concluir que com apenas 1Vp dos sistemas formulados são obtidos bons 

resultados de recuperação.  

− Os resultados de recuperação de petróleo da rocha Botucatu comprovaram a 

eficiência de varrido e de deslocamento das microemulsões e nanoemulsões 

com constituintes ASP, uma vez que as recuperações totais do óleo foram 

elevadas, chegando a até 97 %. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Gráficos gerados pelo software Primus usando os dados do 

SAXS 

a) M-S 

 

b) M-AS 
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c) M-SP1 

 

d) M-SP2 
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e) M-SP3 

 

f) M-ASP1 
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g) M-ASP2 

 

h) M-ASP3 
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i) N-ASP1 

 

j) N-ASP2 
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k) N-ASP3 
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Anexo 2 – Modelos Reológicos dos sistemas M-S e M-AS 
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