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RESUMO 

 

Após exaustão de sua energia natural, os reservatórios retêm elevadas quantidades de 

hidrocarbonetos. O emprego dos métodos convencionais está associado a operações de 

manutenção de pressão, o que acarreta num deslocamento de cerca de 30% do óleo, e isto se 

deve à elevada viscosidade do óleo e às elevadas tensões interfaciais existentes entre o fluido 

de injeção e o fluido a ser deslocado. A aplicação dos métodos de recuperação avançada de 

petróleo, portanto, se dá como forma de se aumentar o fator de recuperação de óleo resultante 

do emprego dos métodos convencionais de recuperação, uma vez que este método se baseia 

na redução de forças viscosas e capilares. Dentre os métodos de recuperação avançada, há os 

métodos térmicos, miscíveis e químicos. A aplicação dos métodos químicos se faz quando se 

deseja certa interação química entre os fluidos de injeção e o fluido a ser deslocado. Este 

trabalho tem como objetivo estudar sistemas microemulsionados (com e sem polímero em sua 

composição) para a recuperação avançada de petróleo, determinando os fenômenos de 

interface e viscosidade, e avaliando suas eficiências de recuperação. Para isso, tais sistemas 

foram caracterizados por medidas de tamanho de agregados, de viscosidade, de tensão 

superficial, de ângulo de contato e de recuperação de óleo. Os sistemas microemulsionados 

foram obtidos escolhendo-se pontos no diagrama pseudoternário, de seguinte composição: 

Ultranex Np 120 (tensoativo - T), butanol secundário (cotensoativo - C), heptano (fase oleosa 

- FO), água destilada (fase aquosa - FA) e o ácido poliacrílico (polímero), numa razão fixa de 

C/T = 1. Os sistemas escolhidos apresentam uma quantidade fixa de 5% m/m de FO, 

enquanto as quantidades de C/T e FA variam entre 35 e 60%. Já os sistemas com polímero em 

sua formulação foram obtidos com adição de 0,2% m/m do polímero.Os testes de EOR foram 

realizados utilizando-se testemunhos oriundos de rocha do tipo arenito da formação Botucatu 

e o petróleo é proveniente do campo de Ubarana, no Rio Grande do Norte. Uma comparação 

feita entre os resultados de tensão superficial e as medidas de viscosidade, mostrou que o 

deslocamento do óleo, para os sistemas sem polímero, se deve principalmente à ação 

interfacial, enquanto que, para os sistemas com polímero, a recuperação obtida se deve 

principalmente ao deslocamento mecânico. Além disso, todos os sistemas em estudo 

apresentaram resultados positivos para recuperação avançada, aumentando a molhabilidade 

do arenito, chegando a atingir 41% de recuperação do óleo original in place (% OOIP). 

 

Palavras-chave: Tensoativo; Polímero; Microemulsão; Fator de recuperação de óleo; 

Recuperação avançada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

After exhaustion of its natural energy, the reservoirs retain high amounts of hydrocarbons. 

The use of conventional methods is associated with pressure maintenance operations, which 

leads to a displacement of about 30% of the oil and this is due to the high oil viscosity and the 

elevated interfacial tensions between the injection fluid and the fluid to be displaced. The 

application of improved oil recovery methods, therefore, is given as a way to increase the oil 

recovery factor resulting from the use of conventional recovery, since this method is based on 

the reduction of viscous and capillary forces. Among the improved recovery methods, there 

are thermal, miscible and chemical methods. The application of the chemical methods is done 

when a certain chemical interaction between the injection fluids and the fluid to be displaced 

is desired. This work aims to study microemulsion systems (with and without polymer in its 

composition) for the improved recovery of oil, determining the phenomena of interface and 

viscosity, and evaluating their recovery efficiencies. For this, these systems were 

characterized by measurements of aggregate size, viscosity, surface tension, contact angle and 

oil recovery. The microemulsion systems were obtained by choosing points in the 

Pseudoternary diagram, of the following composition: Ultranex Np 120 (Surfactant - T), 

secondary butanol (Co-surfactant - C), heptane (oil phase - FO), distilled water (aqueous 

phase - FA) and polyacrylic acid (polymer), in a fixed ratio of C/T = 1. The chosen systems 

have a fixed quantity of 5% m/m FO, while the quantities of C/T and FA vary between 35 and 

60%. The systems with polymer in its formulation were obtained with the addition of 0.2% 

m/m of the polymer. The IOR tests were carried out using plugs from sandstone rock from the 

Botucatu formation and the oil from the Ubarana field in Rio Grande do Norte. A comparison 

made between the surface tension results and the viscosity measurements showed that the oil 

displacement, for the systems without polymer, is mainly due to interfacial action, while for 

the systems with polymer, the recovery obtained is mainly due to mechanical displacement. In 

addition, all the systems under study presented positive results for improved recovery, 

increasing the wettability of sandstone, reaching 41% of original oil in place recovery (% 

OOIP). 

 

Keywords: Surfactant; Polymer; Microemulsion;Oil recovery factor; Enhanced recovery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

  

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 13 

2. FUNDAMETAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE ..................................... 16 

2.1. PETRÓLEO................................................................................................................ 16 

2.1.1. Definição e constituintes do petróleo ......................................................................... 16 

2.2. ROCHA RESERVATÓRIO ....................................................................................... 17 

2.3. PROPRIEDADES DAS ROCHAS ............................................................................ 17 

2.3.1. Porosidade.................................................................................................................. 17 

2.3.2. Permeabilidade .......................................................................................................... 18 

2.3.3. Saturação.................................................................................................................... 18 

2.3.4. Molhabilidade ............................................................................................................ 19 

2.4. MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO DE PETRÓLEO ................................................. 20 

2.4.1. Métodos convencionais de recuperação .................................................................... 21 

2.4.2. Métodos especiais de recuperação............................................................................. 21 

2.4.2.1. Métodos térmicos ....................................................................................................... 22 

2.4.3. Métodos miscíveis....................................................................................................... 22 

2.4.4. Métodos químicos ....................................................................................................... 22 

2.4.4.1. Injeção de polímeros .................................................................................................. 23 

2.4.4.2. Injeção de tensoativos ................................................................................................ 24 

2.4.4.3. Injeção de tensoativo polimérico ................................................................................ 24 

2.4.4.4. Injeção de álcali-tensoativo-polímero ........................................................................ 25 

2.4.4.5. Injeção de microemulsão ............................................................................................ 25 

2.4.4.6. Injeção de nanoemulsão ............................................................................................. 26 

2.4.4.7. Injeção de fluidos alcalinos ........................................................................................ 26 

2.4.4.8. Outros métodos........................................................................................................... 26 

2.5. TENSOATIVOS ........................................................................................................ 27 

2.5.1. Classificação dos tensoativos ..................................................................................... 27 

2.6. MICELIZAÇÃO ........................................................................................................ 28 

2.7. MICROEMULSÕES .................................................................................................. 29 

2.7.1. Estruturas das microemulsões.................................................................................... 30 

2.7.2. Diagramas de fases de microemulsão ........................................................................ 32 

2.7.2.1. Diagramas ternários .................................................................................................... 32 

2.7.2.2. Diagramas quaternários .............................................................................................. 33 

2.7.2.3. Diagramas pseudoternários ........................................................................................ 33 

2.7.3. Classificação Winsor .................................................................................................. 34 

2.8. POLÍMEROS ............................................................................................................. 35 

3. ESTADO DA ARTE ................................................................................................. 38 

4. METODOLOGIA .................................................................................................... 46 

4.1. REAGENTES UTILIZADOS .................................................................................... 46 

4.2. OBTENÇÃO DOS DIAGRAMAS ............................................................................ 47 



 

 

4.3. ESCOLHA DAS FORMULAÇÕES .......................................................................... 47 

4.4. OBTENÇÃO DAS MICROEMULSÕES .................................................................. 47 

4.5. CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS ................................................................... 48 

4.5.1. Medidas de tamanho de agregados ............................................................................ 48 

4.5.2. Medidas de viscosidade .............................................................................................. 49 

4.5.3. Medidas de tensão superficial .................................................................................... 49 

4.5.4. Medidas de ângulo de contato.................................................................................... 49 

4.6. OBTENÇÃO DOS PLUGS DE ARENITO ............................................................... 50 

4.6.1. Determinação da porosidade dos plugs ..................................................................... 50 

4.7. TESTES DE RECUPERAÇÃO DE ÓLEO ................................................................ 52 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................. 56 

5.1. OBTENÇÃO DO DIAGRAMA ................................................................................. 56 

5.2. MEDIDAS DE TAMANHO DE AGREGADO ......................................................... 58 

5.3. MEDIDAS DE VISCOSIDADE ................................................................................ 59 

5.4. MEDIDAS DE TENSÃO SUPERFICIAL ................................................................. 61 

5.5. MEDIDAS DE ÂNGULO DE CONTATO ................................................................ 62 

5.6. MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DE ÓLEO ............................................................ 63 

6. CONCLUSÕES ........................................................................................................ 67 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Equilíbrio entre uma gota de água com óleo e um sólido....................................... 20 

Figura 2 - Equilíbrio entre uma gota de água com óleo e um sólido....................................... 27 

Figura 3 - Representação esquemática referente à classificação dos tensoativos quanto à 

carga de sua superfície ativa. ................................................................................. 28 

Figura 4 - Representação esquemática das estruturas de micelas diretas e inversas. .............. 31 

Figura 5 - Diferentes estruturas micelares formadas pelos tensoativos: (a) estrutura esférica, 

(b) estrutura cilíndrica, (c) bicamadas ou lamelar, (d) estrutura bicontínua, (e) 

estrutura esférica invertida e (f) vesícula esférica. ................................................ 32 

Figura 6- Diagrama ternário mostrando a zona de microemulsão para um sistema de três 

constituintes. .......................................................................................................... 32 

Figura 7 - Diagrama quaternário com região de microemulsão delimitada. ........................... 33 

Figura 8 - Diagrama pseudoternário com razão C/T constante. .............................................. 34 

Figura 9 - Representação dos sistemas de Winsor. ................................................................. 35 

Figura 10 - Estrutura molecular do Ultranex Np 120. ............................................................. 46 

Figura 11 - Estrutura molecular do Ácido poliacrílico. ........................................................... 47 

Figura 12 - Esquema de montagem experimental do porosímetro de Boyle. ......................... 51 

Figura 13- Planta esquemática do Sistema de Confinamento para Testes Hidrostáticos. ....... 52 

Figura 14 -Diagrama pseudoternário do sistema Ultranex Np 120, Butanol secundário, 

Heptano e Água destilada, com a razão C/T = 1. .................................................. 56 

Figura 15- Diagrama pseudoternário com os pontos A, B, C, D, E e F indicados. ................. 57 

Figura 16 -(a) Tamanho de agregado (nm) e (b) índice de polidispersão em função da 

porcentagem de C/T nos sistemas microemulsionados. ........................................ 58 

Figura 17 -Viscosidade em função da taxa de cisalhamento para as composições sem 

polímero (a) e com polímero (b). ........................................................................... 59 

Figura 18 - Representação esquemática do aumento da quantidade de C/T nos sistemas 

microemulsionados contendo o ácido poliacrílico em sua composição. ............... 60 

Figura 19 -Tensão superficial em função da porcentagem de C/T na composição dos sistemas 

microemulsionados. ............................................................................................... 61 

Figura 20 - Ângulo de contato de 20000ppm de solução aquosa de KCl com plug de arenito 

em função da razão C/T. ........................................................................................ 62 

Figura 21- Recuperação do óleo original in place (%OOIP) para os sistemas 

microemulsionados. ............................................................................................... 64 



 

 

 

NOMENCLATURA 

  

∆P  Diferença de pressão hidrostática 

C  Cotensoativo 

CMC  Concentração Micelar Crítica 

DLS Espalhamento Dinâmico da Luz 

EDC Eficiência de deslocamento convencional 

EDME Eficiência de deslocamento utilizando microemulsão 

EDT  Eficiência de deslocamento total 

EOR  Métodos avançados de recuperação 

Ø Porosidade absoluta 

FA  Fase aquosa 

𝐹𝑅𝐴Fator de recuperação da etapa avançada 

FO  Fase oleosa 

k  Permeabilidade efetiva do fluido 

L  Comprimento do meio poroso 

M  Microemulsão 

µ  Viscosidade do fluido 

pH  Potencial de íons de hidrogênio 

q  Vazão volumétrica do fluido 

Sf Saturação do fluido 

T  Tensoativo 

SAI Saturação da água irredutível 

Sg  Saturação do gás 

So Saturação do óleo 

SOI Saturação do óleo inicial 

SOR_S Saturação de óleo residual após utilização de salmoura 

SOR_ME Saturação de óleo residual após a utilização de microemulsões 

Sw Saturação da água 

Vf Volume de fluido  

Vp  Volume poroso 

Vt  Volume total 

VAI Volume de água inicial 



 

 

𝑉𝑂𝐴Volume de óleo deslocado na etapa avançada 

VOI Volume de óleo inicial 

WI  Microemulsão em equilíbrio com fase oleosa em excesso 

WII  Microemulsão com fase aquosa em excesso 

WIII  Microemulsão com fase aquosa e oleosa em excesso 

WIV  Microemulsão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 



Introdução13 
 

Nathália Oliveira Feliciano 

1. INTRODUÇÃO 

O petróleo consiste em misturas complexas de hidrocarbonetos, geralmente 

encontrado no estado líquido. Quando bruto, pode conter água, gases dissolvidos, compostos 

de enxofre, nitrogênio, oxigênio e outros elementos em sua composição. (Brasil et al., 2011). 

Após a exaustão de sua energia natural, os reservatórios de petróleo retêm grandes 

quantidades de hidrocarbonetos. Como forma de se obter uma recuperação adicional, existem 

os chamados de Métodos de Recuperação, a fim de se obter uma maior produção de óleo. 

Dentre eles há os métodos convencionais de recuperação, que consistem na injeção de água 

ou de gás, capazes de deslocar apenas cerca de 30% do óleo (TrabelsiS et al., 2012; Lu J et 

al., 2014). 

As baixas recuperações resultantes do emprego dos métodos convencionais se devem 

à alta viscosidade do óleo, às elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e o óleo e à 

molhabilidade da rocha (Willhite G.P., 1980; JeiraniZ et al., 2013; Castro Dantas, 2014). 

Visando atender a necessidade de suprimento de energia quando as reservas obtidas 

pelos métodos convencionais se esgotarem, vêm sendo estudados os chamados métodos 

avançados de recuperação, também conhecidos pela sigla EOR (Vale, 2009). Dentre eles há 

os métodos térmicos, químicos e miscíveis. Neste trabalho, é dado enfoque maior aos 

métodos químicos que, por sua vez, são aqueles em que ocorre uma interação química entre o 

fluido injetado (denominado de fluido deslocante) e o fluido do reservatório (denominado de 

fluido deslocado), através da injeção de: solução alcalina, solução de tensoativo, solução de 

polímero ou microemulsão (Thomas, 2001). 

Em outras palavras, ao se aumentar a viscosidade do fluido deslocante e/ou se reduzir 

a tensão interfacial entre as duas fases é possível se aumentar o fator de recuperação de óleo 

(Thibodeau e Neale, 1998). 

Dessa forma, é comum o uso de uma solução de tensoativo na recuperação avançada 

de petróleo, uma vez que o tensoativo, além de reduzir a tensão interfacial também é capaz de 

alterar a molhabilidade da rocha (Subhash et al., 2004).  

Já a injeção de solução de polímero se faz com o objetivo de aumentar a eficiência de 

varrido, visto que, ao tornar a viscosidade do fluido deslocante mais próxima a do fluido a ser 

deslocado, o fluido de injeção se difunde mais no meio poroso, evitando caminhos 

preferenciais para se dirigir mais rapidamente aos poços de produção (Kessel, 1989). 

A injeção de microemulsão, por sua vez, por apresentar tensoativo em sua 

composição, reduz a tensão interfacial entre o óleo e a água presentes no reservatório, além de 

que as microemulsões apresentam viscosidades superiores a de uma solução de tensoativos, 
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propriedades estas favoráveis a um aumento na eficiência de deslocamento do óleo(Austad; 

Strand, 1996; Wellington e Richardson, 1997; Glover et al., 1979; Shindy et al., 1997). 

Dessa forma, dentre os métodos químicos de recuperação avançada apresentados, foi 

escolhido se estudar o uso de sistemas microemulsionados, visando não só obter uma maior 

dessorção do óleo da rocha, mas também se promover uma maior eficiência de varrido do 

fluido deslocado. Assim sendo, este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade da 

aplicação de sistemas microemulsionados na recuperação avançada de petróleo, bem como se 

avaliar a influência da adição de polímero (ácido poliacrílico) à microemulsão.  

Esta dissertação é composta por seis capítulos, sendo este o Capítulo 1, que se refere à 

introdução. No Capítulo 2 são apresentados os aspectos teóricos, onde se encontram 

conceitosque auxiliam na compreensão deste trabalho. O Capítulo 3 refere-se ao estado da 

arte, onde são apresentadas algumas pesquisas encontradas na literatura que foram utilizadas 

como base para o desenvolvimento deste trabalho. No Capítulo 4 encontra-se a metodologia 

experimental utilizada para desenvolver este trabalho. O Capítulo 5expõe os resultados e 

discussão correspondentes aos ensaios experimentais. E, por fim, o Capítulo 6 aborda as 

conclusões finais obtidas ao longo desta dissertação. 
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2. FUNDAMETAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo é apresentada uma breve revisão dos conceitos mais importantes 

envolvendo petróleo, tensoativo, polímero, sistemas microemulsionados e métodos de 

recuperação de petróleo. 

 

2.1. PETRÓLEO 

2.1.1. Definição e constituintes do petróleo 

Do latim petra (pedra) e oleum (óleo), o petróleo é uma ocorrência natural, geralmente 

no estado líquido, de mistura de hidrocarbonetos e compostos de nitrogênio, enxofre, 

oxigênio, metais e outros elementos. Tanto a composição química quanto a sua aparência 

pode variar muito, com tonalidades variando desde o castanho escuro até o preto. E, antes de 

passar por processos de tratamento, geralmente é constituído também por quantidades 

variáveis de água, matéria inorgânica e gases dissolvidos (Brasil et al., 2011). 

A composição elementar do petróleo varia pouco, como mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Análise elementar do óleo cru típico (% em peso). 

Hidrogênio 11-14% 

Carbono 83-87% 

Enxofre 0,06-8% 

Nitrogênio 0,11-1,7% 

Oxigênio 0,1-2% 

Metais Até 0,3% 

Fonte: Thomas (2001) 

A alta porcentagem de carbono e hidrogênio em sua composição mostra que os 

principais constituintes do petróleo são os hidrocarbonetos. Os outros elementos (enxofre, 

nitrogênio, oxigênio e metais) estão presentes na composição de compostos orgânicos. 

A origem do petróleo se dá a partir da deposição de matéria orgânica e sedimentos, na 

ausência de processos de oxidação, sendo necessárias condições termoquímicas apropriadas 

para que haja interação entre cada um dos componentes e se inicie a cadeia de processos que 

leva à formação do petróleo. Assim, admitindo um ambiente apropriado, após a incorporação 

da matéria orgânica ao sedimento, tem-se aumento de carga sedimentar e de temperatura.  

Após a sua geração (em uma rocha geradora), o petróleo sofre um processo de 

migração, da rocha geradora, porosa e impermeável, para a rocha reservatório, onde ocorre 
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sua acumulação. E, para que isto ocorra, a rocha reservatório deve apresentar porosidade 

(espaços vazios em seu interior) e permeabilidade (os espaços devem estar interconectados) 

(Divenyi, 2009).  

 

2.2. ROCHA RESERVATÓRIO 

Uma rocha reservatório é aquela em que o petróleo se acumula e é armazenado. E, 

para que haja viabilidade econômica em uma acumulação de petróleo, a rocha deve conter 

espaços vazios e interconectados. Em outras palavras, devem apresentar porosidade e 

permeabilidade (Rosa et al., 2006; Dandekar, 2013). 

 

2.3. PROPRIEDADES DAS ROCHAS 

A ocorrência da maioria dos depósitos de petróleo se dá em reservatórios constituídos 

por rochas sedimentares do tipo arenito ou calcárias (Rosa et al., 2006). Devido a isso, e para 

um melhor entendimento deste trabalho, são descritas a seguir as principais propriedades de 

rochas reservatórios. 

 

2.3.1. Porosidade 

A capacidade de armazenamento de fluidos é uma medida obtida através da 

porosidade de uma rocha. A porosidade absoluta é definida como sendo a relação entre o 

volume de vazios de uma rocha, também chamado de volume poroso (𝑉𝑝) e o volume total 

(𝑉𝑡) da mesma, como mostrado na Equação 1. Essa característica fornece a capacidade de uma 

rocha em acumular óleo e gás (Rosa et al., 2006; Bradley, 1987). 

 

ø =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
                                                           (1) 

 

A porosidade absoluta considera em sua equação o volume de todos os poros, 

interconectados ou não. Dessa forma, não é útil para caracterização de rochas reservatório. A 

porosidade efetiva, por sua vez, que está relacionada ao volume máximo de fluidos que 

podem ser deslocados do meio poroso, e pode ser obtida pela relação entre os espaços vazios 

interconectados e o volume total da mesma (Mohaghegh et al., 1996). 
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2.3.2. Permeabilidade 

A medida da capacidade de um meio poroso se deixar atravessar por fluidos é obtida 

por sua permeabilidade. Em outras palavras, esta propriedade está relacionada à facilidade 

com que os fluidos se deslocam através dos poros interconectados de uma rocha reservatório 

(Rosa et al., 2006). 

A partir de estudos realizados por Henry Darcy, em 1856, foi possível se medir a 

permeabilidade das rochas porosas. Foi então introduzido o conceito de permeabilidade 

absoluta, uma vez que, em suas experiências, apenas um fluido saturava o meio poroso. No 

entanto, para se estudar o comportamento do sistema quando dois ou mais fluidos estão 

presentes, é necessária a introdução dos conceitos de permeabilidade efetiva e permeabilidade 

relativa (Paulino, 2007). 

Com base na Lei de Darcy, para um sistema linear e horizontal, sujeito a um regime de 

fluxo permanente e incompressível, a permeabilidade efetiva pode ser calculada a partir da 

Equação 2. 

 

𝑘 =
𝑞µ𝐿

𝐴∆𝑃
                                                           (2) 

 

Onde: k é a permeabilidade efetiva do fluido (D), 𝑞 é a vazão volumétrica do fluido 

(cm3/s), µ é a viscosidade do fluido (cP), 𝐿 é o comprimento do meio poroso na direção do 

fluxo (cm), 𝐴 é a área transversal da amostra (cm2) e ∆𝑃 é a diferença de pressão hidrostática 

(atm). 

 

2.3.3. Saturação 

De uma forma geral, os reservatórios de petróleo contêm gás, óleo e água em seus 

espaços porosos ou adjacentes. Sendo assim, é fundamental se ter conhecimento a respeito do 

conteúdo de cada fluido no meio poroso da rocha, uma vez que as quantidades de cada fluido 

definem o valor econômico de um reservatório. Dessa forma, para se determinar a quantidade 

de hidrocarbonetos acumulada em uma formação é necessário se determinar a saturação 

individual de cada um dos fluidos contidos em seu interior (Rosa et al., 2006). 

A saturação de um determinado fluido é definida como sendo a fração ou percentual 

do volume poroso ocupado por um fluido, e pode ser calculada a partir da Equação 3. Onde 𝑆𝑓 

é a saturação do fluido, 𝑉𝑓 é o volume de fluido e 𝑉𝑝 o volume poroso. 
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𝑆𝑓 =
𝑉𝑓

𝑉𝑝
                                                               (3) 

 

A partir da Equação 3 podem ser calculadas as saturações específicas de água ( 𝑆𝑤), 

gás (𝑆𝑔) e óleo (𝑆𝑜). E, pelo fato de serem baseadas no volume poroso da formação, a soma 

das saturações individuais pode variar de 0 a 1, ou de 0% a 100%, como mostra a Equação 4. 

 

 𝑆𝑤 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑜 = 1                                                   (4) 

 

2.3.4. Molhabilidade 

De acordo com Maitland (2000), uma das principais características de uma formação 

rochosa é a molhabilidade, uma vez que determina a eficiência da produção de 

hidrocarbonetos. Esta característica está relacionada à tendência de um fluido se espalhar ou 

não sobre uma superfície quando na presença de um segundo fluido imiscível a ele (Faerstein, 

2010). 

Segundo Farias (2013), a saturação irredutível de óleo no reservatório é influenciada 

pelos efeitos da molhabilidade. Em rochas molháveis a óleo, este se adere à superfície 

rochosa, acarretando em uma baixa recuperação de hidrocarboneto. Como forma de aumentar 

essa recuperação, podem ser utilizados aditivos químicos capazes de alterar a molhabilidade 

da superfície, resultando num aumento no fator de recuperação de óleo. 

A molhabilidade difundiu-se a partir dos estudos de Young (1805), segundo o qual o 

equilíbrio das forças atrativas entre as partículas do fluido define uma geometria de contato 

entre um sólido e duas fases, sendo formado um ângulo na interface entre as fases e o sólido. 

Outro estudo importante foi o de Gibbs (1906) que, com base no conceito de energia de 

superfície, estabeleceu uma relação entre este ângulo de contato formado com o balanço de 

forças, sugerindo uma linha trifásica entre dois fluidos e um sólido insolúvel que se deslocaria 

sobre a superfície sólida até determinado ponto, em que qualquer deslocamento a partir deste 

ponto exigiria um acréscimo na energia livre. Essa condição de equilíbrio ficou conhecida 

como equação de Young. 

O conceito de molhabilidade a partir do ângulo de contato está representado pela 

Figura 1, em que estão presentes a tensão interfacial entre a fase oleosa e o sólido (σOS), a 

tensão interfacial entre a fase aquosa e o sólido (σAS) e a tensão interfacial entre a fase aquosa 

e a fase oleosa (σAO). O ângulo de contato (θ) formado na interface entre os fluidos e o sólido 

é determinado pela tangente da interface, na linha de contato, através da fase aquosa por σAO. 



Fundamentação Teórica                                                                                                           20 
 

Nathália Oliveira Feliciano 

Considerando o sistema formado em equilíbrio, a soma das forças atuantes ao longo da linha 

de contato é zero. Assim, a equação de Young é dada por: 

 

σOS − σAS = σAO ∗ cosθ                                             (5) 

 

Figura 1 - Equilíbrio entre uma gota de água com óleo e um sólido. 

 

Fonte: modificado de Tiab e Donalson (2004) 

 

De acordo com MuÑoz (2015), a distribuição dos fluidos é influenciada pela interação 

existente entre a superfície sólida e os fluidos presentes nos espaços porosos. Assim, quando 

duas fases fluidas são colocadas em contato com uma superfície sólida, uma das fases é mais 

atraída pelo sólido do que a outra, sendo denominada de fase molhante (formando um filme), 

enquanto a outra fase é denominada de não molhante (formando uma gota). 

Segundo Faerstein (2010), a molhabilidade pode ainda ser relacionada com a tensão 

interfacial. Sendo assim, substâncias com alta tensão interfacial com a fase sólida, apresentam 

baixa molhabilidade, uma vez que tendem a formar gotas praticamente esféricas sobre a 

superfície, devido à elevada coesão entre as moléculas do líquido, o que faz com que elas 

tendam a se manter juntas. Por outro lado, substâncias com menor tensão superficial 

apresentam uma molhabilidade intermediária (0 < θ < 90°). Por fim, quando θ=180°, a 

molhabilidade é considerada completa.  

 

2.4. MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO DE PETRÓLEO 

Após a exaustão de sua energia natural, os reservatórios retêm elevadas quantidades de 

hidrocarboneto. Visando aumentar a recuperação de petróleo, foram desenvolvidos os 

métodos de recuperação.  
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Os métodos de recuperação são divididos em recuperação primária, recuperação 

secundária (ou convencional) e recuperação terciária (especial ou avançada). Sendo a 

recuperação primária aquela resultante da energia natural do reservatório (Thomas, 2011). 

 

2.4.1. Métodos convencionais de recuperação 

Os métodos convencionais são aqueles baseados em um comportamento puramente 

mecânico, visando apenas o deslocamento do óleo para fora da rocha a partir da injeção de um 

fluido, normalmente água ou gás. O emprego deste método está associado a operações de 

manutenção de pressão.Dessa forma, o fluido injetado (fluido deslocante) deve empurrar o 

petróleo (fluido deslocado) para fora dos poros da rocha, sem que haja interação de natureza 

química ou termodinâmica entre os fluidos ou entre os fluidos e a rocha (Santos, 2009). 

O emprego desses métodos resulta em baixas recuperações, em média 30% do óleo 

provado, que se deve a dois aspectos principais: as elevadas tensões interfaciais entre o fluido 

injetado e o fluido deslocante e à alta viscosidade do óleo. Quando a viscosidade do fluido a 

ser deslocado é muito maior que a do fluido deslocante, este tende a encontrar caminhos 

preferenciais se dirigindo rapidamente aos poços de produção, uma vez que um fluido menos 

viscoso se desloca mais facilmente no meio poroso. Dessa forma, o óleo fica retido. Já quando 

há elevadas tensões interfaciais, o fluido deslocante apresenta dificuldade em desalojar o óleo 

para fora dos poros da rocha, deixando saturações residuais de óleo por onde o fluido injetado 

já passou (Rosa et al., 2006). 

A fim de tentar se aumentar a exploração de petróleo vem sendo estudados cada vez 

mais o desenvolvimento de novas técnicas para a recuperação de óleo em reservatórios 

(Albuquerque, 2008; Santanna, 2009). 

 

2.4.2. Métodos especiais de recuperação 

Os métodos especiais de recuperação são aqueles mais complexos e são empregados 

para atuar nos pontos em que o processo convencional falhou ou falharia caso fosse 

empregado. Tais métodos têm como objetivo a desobstrução das zonas de elevada 

permeabilidade, de modo a aumentar a produção de óleo nestas regiões em que uma elevada 

quantidade de óleo fica retida nos poros da rocha (Paulino, 2007).  

Os fatores fundamentais para o sucesso do emprego dos métodos avançados estão 

relacionados com as interferências ocasionadas determinados parâmetros, tais como as forças 

capilares, a tensão interfacial existente entre os fluidos do reservatório, a viscosidade do óleo, 
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a molhabilidade da superfície sólida, a permeabilidade e a porosidade da formação rochosa 

(Maitland, 2000). 

 Esses métodos são classificados em: Métodos Térmicos, Métodos Miscíveis e 

Métodos Químicos. 

 

2.4.2.1. Métodos térmicos 

Os métodos térmicos são empregados em reservatórios que armazenam óleo de 

elevada viscosidade, uma vez que se fosse empregado um método convencional o fluido 

injetado apresentaria maior mobilidade, ocasionando uma baixa eficiência de varrido e, 

consequentemente, uma baixa recuperação. A fim de se resolver esse problema, constatou-se 

que o aquecimento de óleo reduz sua mobilidade, facilitando assim sua produção (Dilgren et 

al., 1983) 

Há dois tipos de métodos térmicos: a injeção de fluidos aquecidos e a combustão “in 

situ”.  O diferencial de cada método consiste na forma que se dá o aquecimento do fluido a ser 

deslocado. No que diz respeito à injeção de fluidos aquecidos, o calor é gerado na superfície e 

transportado, por meio de um fluido, para o interior da formação. Já no outro método o calor é 

gerado a partir da combustão de parte do óleo contido no interior dos poros da rocha (Rosa et 

al., 2006) 

 

2.4.3. Métodos miscíveis 

Os métodos miscíveis são empregados quando a baixa eficiência de deslocamento se 

deve às altas tensões interfaciais existentes entre o óleo e os poros da rocha. A fim de se 

resolver esse problema, a aplicação desses métodos se faz com o objetivo de reduzir ou 

mesmo eliminar as tensões interfaciais, a partir da injeção de fluidos que sejam miscíveis ou 

que venham a se tornar miscíveis com o óleo do reservatório (Albuquerque, 2008). 

Em geral, os fluidos que são utilizados nesse processo são: o gás natural, o nitrogênio 

e o dióxido de carbono. 

 

2.4.4. Métodos químicos 

Os métodos químicos são empregados quando se deseja certa interação química entre 

os fluidos de injeção e o fluido do reservatório. Alguns destes podem ser enquadrados dentro 

dos métodos miscíveis. 

De uma maneira geral os métodos miscíveis apresentam baixas eficiências de varrido, 

uma vez que os fluidos de injeção utilizados normalmente têm viscosidades bem menores que 
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a do óleo contido no interior do reservatório. Dessa forma, o fluido injetado, por ter maior 

mobilidade, tende a escoar pelas zonas preferenciais, causando a formação de fingers, 

deixando a maior parte do reservatório sem ser varrida (Rosa et al., 2006; Green and Willhite, 

1998).  

Um dos principais fatores que influenciam na retenção de petróleo no meio poroso são 

as forças capilares. O aumento da pressão capilar, em um meio poroso e permeável, está 

associado a fatores como às elevadas tensões interfaciais existentes no meio, a geometria do 

poro, a molhabilidade. Isso se deve ao fato de que quanto menor o poro, maior a pressão 

capilar, à medida que a tensão interfacial e/ou o ângulo de contato aumentem (Schramm, 

1992). 

Outro fator importante que influencia na retenção de petróleo nos poros dar rochas são 

as forças viscosas, que estão associadas, por sua vez, às diferenças de densidade e viscosidade 

entre os fluidos envolvidos no processo. Através da injeção de água, na etapa de recuperação 

convencional, as forças viscosas, a elevada viscosidade e as tensões interfaciais desenvolvidas 

quando a água é injetada, irão atuar dificultando o deslocamento de parte do óleo para o poço 

de produção. Dessa forma, sempre haverá uma quantidade de óleo aprisionado no reservatório 

(óleo residual à água) (Schramm, 1992; Zhang; Tweheyo; Austad, 2007). 

O emprego dos métodos químicos se faz com o objetivo a reduzir as tensões 

interfaciais existentes entre o fluido injetado e o óleo retido no meio poroso, além de atuar 

alterando a viscosidade de fluidos de injeção, através da adição de produtos químicos 

(Schramm, 1992; Zhang; Tweheyo; Austad, 2007). 

 

Em geral, os fluidos de injeção empregados nesse processo são: solução de 

tensoativos, solução alcalina, solução de polímeros, microemulsão, nanoemulsão, dentre 

outros. 

 

2.4.4.1. Injeção de polímeros 

Para os casos em que o óleo do reservatório apresente elevada viscosidade, pode-se 

adicionar polímero à água de injeção, de modo a fazer com que o fluido de injeção tenha 

mobilidade semelhante à do óleo, aumentando a eficiência de varrido. Essa diminuição na 

diferença de mobilidade entre os fluidos reduzem o efeito de dedilhamento. Dessa forma, o 

fluido injetado vai se fluir mais no meio poroso, ao invés de escolher caminhos preferenciais e 

se dirigir rapidamente aos poços de produção. Sendo assim, a mobilidade da fase de 
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deslocamento deve ser igual ou menor que a da fase oleosa (Ezell and McCornick, 2007; 

Rashidi et al., 2010). 

Segundo Ahmed (2006), um fluido de injeção com uma mobilidade muito elevada 

tenderá a “furar” o banco de óleo, de forma a estabelecer os chamados caminhos preferências 

até os poços produtores. Logo, uma maior razão de mobilidades resulta em uma menor 

eficiência de varrido. 

Pode-se dizer que uma desvantagem da utilização desse tipo de fluido é a sua 

degradação quando submetida a altas temperaturas, elevada salinidade, cisalhamento ou 

ataque microbiológico (Kwok et al., 1995).  

 

2.4.4.2. Injeção de tensoativos 

A injeção de uma solução aquosa de tensoativo se faz com o intuito de se reduzir as 

tensões interfaciais entre o óleo e a água, alterando a mobilidade do óleo residual aprisionado 

no interior dos poros da rocha, de modo a aumentar seu deslocamento (Lago et al., 2012). 

Essa diminuição na tensão interfacial se dá pela formação de microemulsões constituídas pelo 

tensoativo e pelo óleo bruto, deslocando o óleo residual devido ao efeito capilar 

(Engelskirchen et al., 2007; Karambeigi et al., 2015; Kayali et al., 2010). Em alguns casos, os 

tensoativos atuam alterando a molhabilidade das superfícies dos poros da rocha, de modo a 

facilitar ainda mais o deslocamento do óleo (Spinler e Baldwin, 2009). 

 

 

2.4.4.3. Injeção de tensoativo polimérico 

Fatores como a degradação por cisalhamento do polímero (como a poliacrilamida 

parcialmente hidrolisada) e a perda de tensoativo por adsorção nas superfícies rochosas, 

tendem a tornar o método EOR não econômico (Zhang et al., 2011; Chang, 1978). 

A fim de se eliminar os problemas do uso de uma solução de tensoativo ou solução de 

polímero como fluidos de injeção, uma alternativa é se aplicar os chamados tensoativos 

poliméricos, que combinam a capacidade de redução da tensão interfacial (característica 

desejada pelo uso de tensoativos) com a capacidade de aumento da viscosidade do sistema 

(característica almejada pelo uso de polímeros) (Cao e Li, 2002), aumentando a eficiência de 

varredura e tornando o óleo residual mais fácil de ser removido, respectivamente (Weidong et 

al., 2017 ).  

Há, ainda, um aumento da viscosidade da fase aquosa devido ao líquido de emulsão 

que se forma, elevando a taxa de deslocamento capilar, aumentando a eficiência de 
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deslocamento mecânico do óleo. Dessa forma, o efeito sinérgico de polímero e tensoativo 

aumenta a recuperação do óleo (Chen et al., 2012; Luo et al., 2015). 

 

2.4.4.4. Injeção de álcali-tensoativo-polímero 

Também conhecido como Método ASP, consiste na injeção de uma combinação de 

álcali, tensoativo e polímero, em que a recuperação do petróleo bruto pode ser aprimorada 

através das ações dos componentes e da sinergia entre os eles (Chen et al., 2018). Neste 

método,  o surfactante reduz a tensão interfacial óleo-água e altera a molhabilidade da 

formação rochosa (Li et al., 2000; Lv, 2016). Essas ações juntas contribuem para o aumento 

da recuperação de petróleo dos reservatórios.  

Segundo Samanta et al. (2011), o álcali reage com os ácidos orgânicos presentes no 

petróleo bruto, facilitando a formação de tensoativo in situ, e a sinergia entre o álcali e o 

surfactante gera uma tensão interfacial ultra baixa. O polímero aumenta a viscosidade da fase 

aquosa, aumentando assim a eficiência da varredura do óleo 

Estudos envolvendo a injeção de ASP em campos petrolíferos de Daqing mostram que 

a recuperação final do petróleo é superior a 10% e 20% em comparação com injeções de 

polímeros e de água, respectivamente (Li, Niu e Lu, 2019). 

 

2.4.4.5. Injeção de microemulsão 

O uso de soluções com altas concentrações de tensoativo costuma ser muito caro, 

devido, em boa parte, à perda de tensoativo que se adsorve nas rochas (Curbelo et al., 2007; 

LIU et al., 2004). Como forma de amenizar reduzir o custo, podem ser empregadas soluções 

de microemulsão, que emprega concentrações ótimas de tensoativo, cotensoativo, água e óleo 

para se obter propriedades físico-químicas favoráveis (Nazar et al., 2011; Spildo et al., 2014). 

O emprego das microemulsões, devido à presença de tensoativo em sua composição, 

visa reduzir as tensões interfaciais entre a água e o óleo presentes no reservatório, facilitando, 

assim, seu fluxo no meio poroso. E, por serem sistemas viscosos, aumentam ainda mais a 

eficiência de varrido do óleo (Austad; Strand, 1996; Wellington e Richardson, 1997; Glover et 

al., 1979; Shindy et al., 1997; Santanna et al., 2009). Dessa forma, é um fluido com o qual se 

tem preocupação do controle não só da miscibilidade, mas da viscosidade também (Thomas, 

2001; Rosa, 2006). 

A fim de avaliar o sucesso potencial de uma injeção de microemulsão, é necessário se 

estudar o comportamento de fase, o tamanho de partícula e os fenômenos interfaciais. 
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Segundo Bera et al. (2012), a análise da distribuição do tamanho das partículas permite 

compreender o mecanismo de penetração do sistema microemulsionado no meio poroso. 

Pode-se dizer que a retenção de tensoativo nos poros da rocha é um fator limitante 

para a eficiência da injeção de microemulsão na recuperação de óleo (Glover et al., 1979). 

 

2.4.4.6. Injeção de nanoemulsão 

Dentre essas tecnologias, há as nanoemulsões, definidas como dispersões coloidais 

cineticamente estáveis de óleo e fase aquosa, geralmente estabilizadas por um tensoativo e 

com tamanho de gota inferior à 200nm (Kumar; Mandal, 2018). 

Segundo (Giraldo et al., 2013; ALI, 1976), há três mecanismos básicos seguidos por 

emulsões durante a recuperação do óleo: a miscibilidade do petróleo retido com as emulsões 

injetadas, a redução da tensão interfacial e a alteração da molhabilidade das rochas. 

Entretanto, o uso de emulsões na recuperação avançada pode apresentar dificuldades devido à 

coalescência de sua fase dispersa. Dessa forma, o uso de nanoemulsões, devido à sua maior 

estabilidade cinética, apresenta-se como alternativa para uso em EOR (Kumar; Mandal, 

2018). 

A adição de tensoativo polimérico na composição de nanoemulsões, devido ao 

aumento de viscosidade do sistema, melhora a razão de mobilidade do fluido de injeção, 

acarretando num aumento da eficiência de varredura (Clifford; Sorbie, 1985). 

 

2.4.4.7. Injeção de fluidos alcalinos 

A injeção de fluidos alcalinos, geralmente soda cáustica (solução de NaOH), tem a 

finalidade de reagir com certos ácidos orgânicos presentes no óleo, gerando uma certa 

quantidade de substância tensoativa no interior do reservatório. Este tensoativo produzido vai 

atuar reduzindo a tensão interfacial, além de provocar uma miscibilidade dos fluidos, de modo 

a facilitar o deslocamento de óleo (Gurgel et al., 2008). 

 

2.4.4.8. Outros métodos 

São os processos que não se enquadram em nenhum dos métodos acima, como o caso 

da recuperação microbiológica, em que os processos biológicos que ocorrem no interior do 

reservatório produzem substâncias que podem vir a aumentar a recuperação do óleo. 

Há também o caso da recuperação por meio do uso de ondas eletromagnéticas, a partir 

de uma diferença de potencial entre os poços do campo, que ocasionam um aquecimento do 

reservatório. 
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2.5. TENSOATIVOS 

Também chamados de surfactantes, os tensoativos são ditos compostos anfifílicos, 

uma vez que são constituídos por duas regiões de polaridades distintas, sendo uma hidrofílica 

(a cabeça) e a outra hidrofóbica (a cauda) (Presto; Preston, 1948; Rosen, 1978).  Essa 

característica em sua estrutura possibilita a ação dessas moléculas nas interfaces entre 

líquidos, gases e sólidos, de maneira a reduzir as tensões interfaciais existentes (Curbelo, 

2006). Uma ilustração esquemática de uma molécula de tensoativo está representada na 

Figura 2 a seguir. 

 

Figura 2 - Equilíbrio entre uma gota de água com óleo e um sólido. 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

O uso de surfactantes para remover depósitos orgânicos de superfícies não se limita à 

indústria petrolífera, mas tem aplicações de longo alcance, como a remoção de poluentes dos 

aquíferos (Mulligan et al., 2001; Khalladi et al., 2009), resíduos de alimentos de pratos 

(Jurado Alameda et al., 2011; Ali  et al., 2015) e manchas de roupas (Broze G., 1995). 

 

2.5.1. Classificação dos tensoativos 

De acordo com Daltin (2011), os tensoativos podem ser classificados de diferentes 

formas, dentre elas quanto à carga (ou ausência de carga) de sua parte polar (superfície ativa).  

No que diz respeito à carga da superfície ativa, os surfactantes podem ser classificados 

em iônicos ou não iônicos, conforme ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Representação esquemática à classificação dos tensoativos quanto à carga de sua superfície ativa. 

 

Fonte: Modificado de Silva (2008) 

 

Com relação aos surfactantes iônicos, estes apresentam cargas verdadeiras originadas 

da dissociação de um sal, e se subdividem em (Daltin, 2011): 

- Tensoativos catiônicos 

Aqueles que apresentam carga positiva na região hidrofílica da molécula, tais como os 

sais quaternários de amônio. 

- Tensoativos aniônicos  

Aqueles que apresentam carga negativa na região hidrofílica da molécula, tais como os 

compostos fosfatados. 

-Tensoativos anfóteros 

Aqueles que, a depender do pH da solução em que se encontram, podem se comportar 

como sendo catiônicos ou aniônicos, tais como os aminoácidos. Em meio alcalino se 

comportam como aniônicos, assim como em meio ácido se comportam como catiônicos. 

Já no que diz respeito aos surfactantes não iônicos, estes não apresentam cargas 

verdadeiras originadas da dissociação de um sal, em outras palavras, apresentam apenas uma 

concentração de cargas em virtude das ligações polares das moléculas. Como exemplo há os 

etoxilados.  

 

2.6. MICELIZAÇÃO 

Em soluções aquosas, as moléculas de tensoativo, inicialmente, orientam-se 

preferencialmente nas interfaces, de modo que sua parte hidrofílica auxilia na sua 

solubilização, enquanto sua parte hidrofóbica atua reduzindo essa solubilidade. Dessa forma, 

essas moléculas apresentam solubilidade parcial quando diluídas. Com o aumento da 



Fundamentação Teórica                                                                                                           29 
 

Nathália Oliveira Feliciano 

concentração de tensoativo no meio, seus monômeros ocupam as superfícies líquido-ar e 

líquido-sólido, até atingir a sua saturação para então migrarem para o seio da solução, uma 

vez que não há forma alguma de estabilização nas superfícies disponíveis (Daltin, 2011; 

Alves, 2010). A partir da saturação das interfaces inicia-se, de forma espontânea, o processo 

de formação de agregados moleculares denominados de micelas (Nome et al., 1982).  

Uma das principais causas da organização, em estruturas complexas, de moléculas de 

natureza anfifílica, como o caso dos surfactantes, é o efeito hidrofóbico, em que a parte 

hidrofílica tenta maximizar o contato com o solvente polar, enquanto sua parte hidrofóbica é 

repelida, forçando as moléculas a adotarem orientações não usuais com respeito ao meio 

aquoso, formando, então, estruturas convenientes (Tanford, 1973). 

A natureza do solvente em que em que os tensoativos estão presentes é o fator que 

determina o tipo de micela a ser formado. Em meio aquoso, as caudas apolares das moléculas 

de tensoativo tendem a se agrupar de forma a manter um mínimo de superfície em contato 

com a água, enquanto que as extremidades polares se direcionam para o diluente, estrutura 

denominada de micela direta.  Já para o caso de um solvente apolar, as estruturas formadas 

apresentam suas extremidades polares voltadas para o interior das micelas e as caudas 

hidrofóbicas voltadas para o solvente. Sendo assim, essas estruturas são orientadas de forma 

inversa, sendo chamadas de micelas inversas (Daltin, 2011; Ribeiro Neto, 2007; Wanderley 

Neto, 2009). 

As micelas são formadas devido ao efeito hidrofóbico e por apresentarem maior 

estabilidade que os tensoativos livres em solução (Daltin, 2011; Tanford, 1973). 

A concentração a partir da qual se inicia o processo de micelização, a uma dada 

temperatura, é denominada de concentração micelar crítica (CMC), e é uma característica 

físico-química de cada tensoativo e dependente também da natureza do meio e das impurezas 

presentes (Wanderley Neto, 2009; Daltin, 2011). 

 

2.7. MICROEMULSÕES 

Uma microemulsão é definida como um sistema isotrópico, transparente, formado, em 

geral, por uma dispersão termodinamicamente estável de tensoativo, cotensoativo (um álcool), 

óleo e água, sendo bastante utilizado em diversos ramos, como o de cosméticos e a 

recuperação avançada de petróleo, por exemplo, devido a sua baixa tensão interfacial, 

principalmente, mas também pela sua boa capacidade de solubilização e as suas gotículas de 
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tamanho nanométrico (Dungan et al., 1997; Friberg e Bothorel, 1987; Holmberg, 1994; 

Shinoda e Lindman, 1987). 

Em um sistema microemulsionado, uma variedade de fases pode existir em equilíbrio 

uma com a outra, tendo cada fase uma estrutura diferente. Dessa forma, cada um desses 

sistemas pode ser caracterizado através de uma análise do comportamento de fase do sistema 

(BERA et al., 2014;PAL et al., 2019). Além disso, a salinidade, a natureza do óleo, a 

temperatura e a relação água-óleo são fatores que influenciam na transição de fase da 

microemulsão(Aarra et al., 1999; Nakamae et al., 1990), 

A realização de estudos envolvendo a distribuição de tamanho das partículas permite 

uma melhor compreensão do mecanismo de penetração de uma microemulsão em meios 

porosos (Bera et al., 2012). Segundo Austad e Strand (1996), é observada uma melhora no 

desempenho da extração de óleo ocasionada pela fluidez dos sistemas microemulsionados nos 

meios porosos. 

Os sistemas microemulsionados têm aplicações em diversas áreas, como em limpeza 

de poço, fraturamento hidráulico (Pursley et al., 2008), assim como em EOR (Putz et al., 

1981). 

A eficiência da aplicação de sistemas microemulsionados para recuperação avançada 

de petróleo depende de estudos a respeito do comportamento de fase, tensões interfaciais 

existentes entre o óleo, a água e a rocha, tamanho de partícula, ângulo de contato e 

molhabilidade (Bera et al., 2014; Ferreira et al., 2018). 

 

2.7.1. Estruturas das microemulsões 

Segundo o modelo proposto por Schulman e Montague (1976), as microemulsões são 

constituídas por microgotículas dispersas e dinâmicas, com um diâmetro entre a faixa de 10 a 

200 nm. Porém, esse modelo só explica as estruturas das microemulsões que contêm 

quantidades bem distintas de óleo e água. A partir deste modelo, é formada uma membrana, 

constituída por moléculas de cotensoativo e tensoativo, que envolve a fase dispersa do 

sistema.  

Em cada sistema microemulsionado, as moléculas de tensoativo se comportam de 

forma que sua extremidade apolar se direciona voltada para a fase oleosa, enquanto que a 

extremidade polar se volta para a fase aquosa. Dessa forma, é possível se observar a formação 

de dois tipos de agregados esféricos, denominados de micelas. As microemulsões de óleo em 

água (O/A) são formadas micelas diretas, estruturas estas em que a parte apolar forma o 

núcleo e a parte polar fica em contato com a fase contínua (água). Já no que diz respeito às 
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microemulsões de água em óleo (A/O), estas são constituídas por micelas inversas, em que o 

núcleo é formado pela cabeça e a cauda fica em contato com o óleo. 

A Figura 4 mostra uma representação esquemática das estruturas das micelas. 

 

Figura 4- Representação esquemática das estruturas de micelas diretas e inversas. 

 

Fonte: Modificado de Santanna (2003) 

 

O modelo estrutural descrito por Schulman e Montague (1976) não é representativo de 

sistemas microemulsionados constituídos por quantidades semelhantes de óleo e água. Para 

estes casos, o modelo de bicamadas contínuas e dinâmicas sugerido por Scriven (1977) 

representa melhor a estrutura da microemulsão. Já para as microemulsões com elevadas 

quantidades de tensoativo, pode-se observar estruturas lamelares. Os diversos tipos de 

estruturas que podem ser formados pelos tensoativos em meios microemulsionados estão 

ilustrados na Figura 5. 
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Figura 5 – Diferentes estruturas micelares formadas pelos tensoativos: (a) estrutura esférica, (b) estrutura 

cilíndrica, (c) bicamadas ou lamelar, (d) estrutura bicontínua, (e) estrutura esférica invertida e (f) vesícula 

esférica. 

 

Fonte: Evans e Wennerstrom (1994) 

 

2.7.2. Diagramas de fases de microemulsão 

2.7.2.1. Diagramas ternários 

Os diagramas ternários são a representação gráfica dos sistemas microemulsionados 

formados por três constituintes em sua composição (água, óleo e tensoativo). Em um 

diagrama triangular, pode ser delimitado a região de microemulsão, sendo cada vértice do 

triângulo um dos componentes do sistema, como mostra a Figura 6. 

 

Figura 6– Diagrama ternário mostrando a zona de microemulsão para um sistema de três constituintes. 

 

Fonte: Modificado de Santanna (2003) 
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2.7.2.2. Diagramas quaternários 

Este tipo de diagrama é a representação gráfica dos sistemas microemulsionados 

formados por quatro constituintes em sua composição (água, óleo, tensoativo e cotensoativo), 

sendo cada vértice do tetraedro regular um dos componentes do sistema, como mostra a 

Figura 7. 

 

Figura 7– Diagrama quaternário com região de microemulsão delimitada. 

 

Fonte: Vale (2009) 

 

2.7.2.3. Diagramas pseudoternários 

Para facilitar a representação de microemulsões formadas por quatro constituintes, é 

fixada uma razão entre dois componentes do sistema, geralmente o tensoativo (T) e o 

cotensoativo (C). A representação gráfica passa a ser um diagrama triangular, sendo um dos 

seus vértices a razão constante escolhida, como apresentado na Figura 8. 
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Figura 8– Diagrama pseudoternário com razão C/T constante. 

 

Fonte: Modificado de Santanna (2003) 

 

2.7.3. Classificação Winsor 

Os sistemas microemulsionados podem ser classificados, segundo Winsor (1948), em 

função dos equilíbrios existentes entre as fases oleosa e aquosa, em: 

Winsor I (WI): sistema bifásico, representado pelo equilíbrio entre a fase 

microemulsão e a fase oleosa em excesso. Por apresentar uma menor densidade, a fase óleo 

encontra-se na parte superior do sistema; 

Winsor II (WII): sistema bifásico, representado pelo equilíbrio entre a fase 

microemulsão e a fase aquosa em excesso. Por apresentar uma menor densidade, a fase 

microemulsão encontra-se na parte inferior do sistema; 

Winsor III (WIII): sistema trifásico, representado pelas três fases em equilíbrio (fase 

microemulsão, óleo e aquosa), estando a fase óleo na parte superior, a fase microemulsão na 

posição intermediária e a fase aquosa na parte inferior do sistema;  

Winsor IV (WIV): sistema em que existe apenas a fase microemulsão, sendo 

considerado um sistema pseudo monofásico. 

A Figura 9 ilustra os quatro tipos de sistema de Winsor.  
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Figura 9– Representação dos sistemas de Winsor. 

 

Fonte: Feliciano (2015) 

 

2.8. POLÍMEROS 

A palavra polímero vem do grego poli (muitos) e mero (unidades de repetição). Dessa 

forma, um polímero é uma macromolécula constituída pela união de moléculas simples 

ligadas entre si por ligações covalentes, cuja estrutura consiste em muitas unidades de 

repetição (denominadas meros). Portanto, tal denominação refere-se a compostos de elevadas 

massas molares (Canevarolo, 2002). 

Geralmente incolores e transparentes, os polímeros apresentam baixa densidade, alta 

resistência elétrica e dielétrica, suscetibilidade à degradação oxidativa, podendo ainda 

apresentar cadeia linear ou em rede contínua, com variedade estrutural e funcional (Shaw, 

2012). 

Os polímeros à base de ácido poliacrilíco podem ser denominados de polieletrólitos, 

uma vez que contêm moléculas com grupos ionizáveis em sua estrutura. Os polieletrólitos, 

por sua vez, são sistemas de macromoléculas que apresentam uma fração significativa de 

cargas na cadeia principal do polímero, podendo ser classificados quanto à sua carga em 

aniônicos ou catiônicos (Abuin et al., 1984; Olea, 1989). 

Elevadas concentrações de polímero ocasionam em interações intermoleculares mais 

intensas, o que resulta em um aumento de viscosidade (Mylonas, 2006). Devido a isso e à sua 

elevada massa molecular, normalmente são utilizados como incremento à viscosidade de 

soluções. Apesar de seus efeitos mais pronunciados estarem relacionados a mudanças físicas, 

os polímeros também podem contribuir quimicamente (Shaw, 2012). 

Dentre os polímeros mais comumente utilizados em recuperação avançada de petróleo, 

destacam-se: goma xantana, poliacrilamida parcilamente hidrolisada (HPAM), poliacrilamida 

(PAM), ácido poliacrílico, óxido de polietileno (PEO), álcool polivinílico, copolímeros de 

ácido acrílico e acrilamida, glucana e dextrana, dentre outros (Lake, 1989). 
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De uma maneira geral, os polímeros de aplicação mais frequente em EOR podem ser 

resumidos em dois tipos: os sintéticos e os biopolímeros (Needham, 1987; Lake, 1989; 

Sorbie, 1991; Du e Guan, 2004). E, devido às suas propriedades viscoelásticas, os polímeros 

proporcionam um aumento nas eficiências de deslocamento e varrido do hidrocarboneto, uma 

vez que melhoram as propriedades reológicas do fluido de injeção (Wever et al., 2011). 
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3. ESTADO DA ARTE 

Os principais fatores para o sucesso do emprego dos métodos avançados estão 

relacionados, principalmente, com alguns parâmetros, tais como as forças capilares, a tensão 

interfacial existente entre os fluidos do reservatório, a viscosidade do óleo e a molhabilidade 

da superfície sólida. A seguir são apresentadas algumas pesquisas relacionadas a estes 

parâmetros, sendo o principal objetivo aumentar a recuperação de óleo por meio da aplicação 

de métodos químicos de recuperação. 

Segundo Cao e Li (2002) e Clifford e Sorbie (1985), a injeção de nanoemulsão 

estabilizada por tensoativo polimérico sincroniza as propriedades desejadas do uso de 

polímeros e tensoativos, proporcionando um aumento na eficiência de varredura (devido ao 

aumento de viscosidade) e uma redução da tensão interfacial, respectivamente. Com base 

nisso, Kumar e Mandal (2018) analisaram o comportamento de sistemas nanoemulsionados 

estabilizados por tensoativo polimérico. A concentração deste foi variada, chegando a atingir 

valores elevados de viscosidade. As variações na salinidade e temperatura indicaram um 

melhor controle de mobilidade das nanoemulsões, aumentando a eficiência de deslocamento 

de óleo. 

Satanna et al. (2009) concluíram que microemulsões de viscosidade mais elevada 

fornecem maiores recuperações de óleo, aumentando a recuperação de 78,7% para 87,5%, 

quando a viscosidade dos sistemas passou de 27 cP para 32 cP. 

De acordo com Hirasaki et al. (2011), a introdução de nanopartículas na composição 

de microemulsões é capaz de melhorar sua estabilidade sob condições de alta temperatura e 

alta salinidade. Baseados nisso, Hu et al. (2017) desenvolveram um novo método de síntese 

de nanopartículas de óxido de ferro in situ em microemulsões de óleo-em-água, para análise 

do desempenho destes sistemas na melhoria da recuperação de petróleo. Verificou-se que a 

introdução das nanopartículas possibilitou aos sistemas recuperações mais eficientes de óleo. 

Com a concentração do óxido aumentando de 0 a 6400 ppm, a recuperação total de óleo 

passou de 59,1% para 85,2%. 

Teixeira (2012) estudou a influência da solubilização de polímero (poliacrilamida) em 

sistemas microemulsionados para realização de ensaios de recuperação avançada em arenito. 

A concentração de polímero utilizada foi variada, visando verificar a influência da 

concentração nos resultados de tensão superficial e na reologia da microemulsão. Dentre os 

testes, o melhor resultado obtido foi para o sistema microemulsionado contendo 0,5% de 

poliacrilamida em sua composição, apresentando uma recuperação total de 96,49%. 
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Jeirani et al. (2013) mostraram que o óleo de palma pode ser utilizado como fase 

oleosa na composição de microemulsões de triglicerídeos pré-preparadas a serem aplicadas na 

recuperação avançada de petróleo. Dentre os sistemas estudados, àquele que apresentou 

composição otimizada foi o que obteve o menor valor de tensão interfacial, atingindo o maior 

valor de recuperação, cerca de 71,8%. 

Santanna et al. (2013) realizaram seus estudos com microemulsões de tensoativo 

aniônico comercial. Em comparação com a injeção de água, a injeção de microemulsão 

apresentou menores taxas de mobilidade, além de uma diminuição da tensão interfacial entre 

os fluidos contidos nos poros da rocha, o que favoreceu uma maior recuperação de óleo. O 

volume de óleo deslocado pela injeção de microemulsão atingiu cerca de 87,5% de 

recuperação do óleo in place original.  

Jeirani et al. (2013) conduziram testes para a recuperação de óleo com a injeção de 

microemulsões de triglicerídeos. Foram estabelecidos e estatisticamente validados dois 

modelos empíricos correlacionando os valores obtidos a partir da recuperação avançada de 

óleo com os valores de tensão interfacial. Para os sistemas estudados, os modelos indicaram 

que a redução da tensão interfacial é o único parâmetro que afeta a quantidade de óleo 

cumulativo recuperado em uma injeção de sistemas microemulsionados à base de 

triglicerídeos. No entanto, este fenômeno não se aplica a microemulsões à base de 

hidrocarbonetos. 

Tajmiri et al.(2015) avaliaram o efeito do uso de um fluido contendo nanopartículas de 

ZnO, utilizando tensoativo não iônico como agente dispersante, na recuperação avançada de 

petróleo. Os testes mostraram que o nanofluido empregado apresentou excelente desempenho 

para alteração da molhabilidade da superfície rochosa de baixa permeabilidade, passando de 

molhável a óleo para molhável à água.  

Baseado nestes estudos, Ali et al. (2015) estudaram a aplicação de uma nanoemulsão 

composta por nanopartículas de ZnO2  e tensoativo não iônico, na recuperação avançada de 

sistemas carbonáticos, obtendo cerca de 60% de recuperação de óleo. Os resultados obtidos 

também foram satisfatórios para alteração da molhabilidade da superfície rochosa e, devido ao 

efeito sinérgico entre as nanopartículas e o tensoativo, a injeção de 0,1% de solução de 

nanofluido apresentou melhor performance que 0,1% de solução de tensoativo. 

Babu et al. (2015) trabalharam com a síntese de um novo tensoativo polimérico para 

aplicação em recuperação avançada de petróleo. Seus estudos mostraram que o fluido 

utilizado permitiu um controle da mobilidade devido à sua natureza viscosa em solução 

aquosa. Foram analisadas as medidas de ângulo de contato entre sólido-óleo-tensoativo, para 



Estado da Arte                                                                                                                           40 
 
 

Nathália Oliveira Feliciano 

superfícies de quartzo, mostrando que o sistema tem potencial para alterar a molhabilidade da 

superfície rochosa de molhável a óleo para à água. 

Panthi, Sharma e Mohanty (2016), realizaram comparações entre formulações de ASP 

para serem utilizadas em um reservatório de dolomita contendo óleo de elevada viscosidade 

(105 cP) na temperatura do reservatório (38 ºC), a fim de se minimizar a adsrorção de 

tensoativo e a precipitação de minerais, de modo a maximizar a recuperação de óleo e 

comparar as injeções ASP secundárias e terciárias. Estudos de comportamento de fase foram 

realizados para encontrar uma formulação ASP que forneça um menor valor de tensão 

interfacial para o óleo viscoso. A formulação contendo NaBO2 em sua composição apresentou 

menores valores de tensão interfacial e comportamento de fase III. A injeção de agua 

recuperou cerca de 47,8% do petróleo e reduziu a saturação do óleo para 43,8%. A injeção 

terciária de tensoativo aumentou a recuperação acumulada de óleo para 92,7%, reduzindo a 

saturação do óleo para 6,1%, enquanto que a injeção secundária de tensoativo foi mais efetiva, 

reduzindo a saturação do óleo para 3,1% e aumentando a recuperação de óleo para 95,6% 

OOIP.  

Sofla, Sharifi e Sarapardeh (2016) estudaram o desempenho de um tensoativo natural 

denominado de Cedro na alteração da molhabilidade de superfícies de rochas areníticas e 

carbonáticas. O tensoativo utilizado apresentou efeito comparável ao que seria obtido caso 

fossem empregados tensoativos sintéticos. Ao final do trabalho, concluiu-se que a aplicação 

de tensoativos catiônicos foi mais efetiva que a de tensoativos aniônicos no que diz respeito à 

alteração da molhabilidade dos reservatórios de carbonato, enquanto que o emprego dos 

aniônicos apresentou melhores resultados para as superfícies de arenito.   

Wang et al. (2016) avaliaram o comportamento de perda de substâncias químicas em 

reservatórios de arenito durante a injeção de ASP com álcali forte (NaOH). A fim de se 

otimizar a composição da formulação em estudo, foram realizadas técnicas de tensão 

interfacial, medidas de adsorção e imagens microscópicas de estruturas de poros. Os 

experimentos mostraram que quanto maior a perda de álcali e tensoativo, maiores são os 

danos de permeabilidade (podendo chegar a 18%). 

Biyanto et al. (2017) buscaram uma otimização operacional para injeção de ASP em 

EOR. Dentre as variáveis analizadas, estão a concentração de ASP, a vazão mássica e a 

pressão de injeção. A partir do emprego do método de otimização estocástica (por meio do 

uso do KWA) e da equação de Darcy (para obtenção da modelagem de pressão na formação 

de reservatórios), o resultado da otimização mostra que o lucro líquido do ASP em EOR 

aumenta para 87,72%, otimizando o lucro obtido por dia de trabalho. 
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Saxena et al. (2017) trabalharam com a injeção de solução de tensoativo aniônico 

biodegradável sintetizado a partir de óleo de palma via processo de transesterificação. A 

eficiência do sistema utilizado foi estudada com base nos valores de tensão interfacial obtidos 

entre o óleo e a solução de tensoativo e, através das medidas de ângulo de contato, foi 

investigada a habilidade do tensoativo em alterar a natureza da molhabilidade de superfícies 

de carbonato e quartzo. Os experimentos resultaram em uma redução do ângulo de contato e 

da tensão interfacial, resultando em valores de 25 a 27% de recuperação adicional de óleo 

após a recuperação convencional. 

Kumar e Mandal (2017) estudaram a utilização de uma solução aquosa de tensoativo 

zwitteriônico à base de carboxibetaína. A solução reduziu a tensão interfacial entre água-óleo 

e foi capaz de alterar a molhabilidade de superfícies de quartzo. Os testes de recuperação 

atingiram valores de 27,03% de recuperação adicional de óleo. 

Jia et al. (2017) utilizaram um sistema iônico misto de tensoativos aniônicos e 

catiônicos para emprego em EOR. Os testes realizados mostraram que o sistema utilizado, na 

ausência e na presença de polímero em sua composição, apresentou capacidade para reduzir a 

tensão interfacial existente entre a água e o óleo bruto. Além disso, a presença do polímero 

forneceu uma melhora considerável na recuperação de óleo, levando a uma melhora 

substancial de 25% do óleo contido inicialmente no local. 

Weidong et al. (2017), visando a situação de desenvolvimento do campo petrolífero de 

Xinjiang, realizaram pesquisas empregando a injeção binária de polímero e tensoativo. Os 

resultados obtidos mostraram que o aumento da razão de viscosidade entre a água e o óleo 

(ocasionado pela presença do polímero) e a diminuição da tensão interfacial (devido à 

presença do tensoativo) ocasionam em um maior fator de recuperação de óleo. A otimização 

da composição dos sistemas empregados possibilitou um aumento de 23,96% de recuperação 

de óleo. 

Bhui et al. (2018) realizaram estudos a fim de compreender o comportamento de 

interação entre dois óleos brutos (da bacia de Cambay, Índia) e três agentes tensoativos, sendo 

um catiônico, um aniônico e um neutro. Para isso, foram estudados os tipos de componentes 

do óleo presentes nas micelas formadas pelas soluções de tensoativos de várias cargas usando 

medições espectroscópicas de fluorescência. O estudo estabeleceu que a fluorescência 

intrínseca do óleo cru permite monitorar sua interação com a micela dos tensoativos de cargas 

diferentes, o que possibilita a projeção de fluidos de injeção otimizado. Os tensoativos iônicos 

mostraram ser mais compatíveis para explorar hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de 
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estrutura pequena ou média, enquanto os tensoativos não iônicos aprisionam 

predominantemente os de cadeia média dentro de suas micelas. 

Fan et al. (2018) apresentaram uma nova ideia para melhorar a recuperação de 

petróleo, chamado de “Técnica de Entrega Direcionada”, que combina a técnica de perfuração 

horizontal de jato de agua de alta pressao com a injeção de ASP, no qual a técnica de jato de 

agua de alta pressão é empregado para perfurar um poço horizontal radial de raio ultracurto a 

partir do poço de injeção até a area de inundação de agua. Nesta técnica, os poços horizontais 

funcionam como o “canal alvo”, transportando o fluido de injeção diretamente para a área 

remanescente rica em óleo, de modo a evitar a perda de agente químico que ocorre próxima 

aos poços de injeção, melhorando a eficiencia de varredura e o efeito de deslocamento, 

resultando em uma maior taxa de recuperação de oleo. Sob tais condições, esta técnica pode 

aumentar a recuperação em 48,87% e 22,04%, respectivamente, em comparação com a 

injeção de água e de ASP convencional. 

Luo et al. (2018) estudaram a sinergia de álcali, tensoativo aniônico e polímero a partir 

da variação das concentrações desses três componentes. Os resultados experimentais 

mostraram que as cadeias do polímero (HPAM) formam uma estrutura de rede, resultando no 

aumento da viscosidade da solução ASP. No entanto, o efeito de blindagem eletrostática 

induzido por íons de sódio presentes no álcali levam ao enrolamento das cadeias poliméricas, 

resultando na diminuição da viscosidade da solução. Este trabalho fornece uma visão 

significativa sobre o mecanismo flutuante da gota de óleo no líquido produzido por inundação 

da ASP e estabelece uma base teórica para uma investigação mais aprofundada da tecnologia 

de separação óleo-água. 

Nourafkan, Hu e Wen (2018) propuseram um conceito inovador a partir da utilização 

de nanogotículas como portadores de tensoativos/polímeros para se controlar sua liberação 

dentro de meios porosos a fim de se evitar a grande perda química que ocorre dentro dos 

reservatórios, aumentando assim a recuperação de óleo em reservatórios molháveis à água. Os 

resultados obtidos, quando comparados à injeção convencional de tensoativo, reduzem a 

adsorção de tensoativo na superfície rochosa como também são capazes de atenuar a liberação 

instável de tensoativo dentro do reservatório. 

Sun et al. (2018) investigaram a composição do petróleo bruto de três campos 

petrolíferos em Daqing (China) e a interação entre o óleo e o sistema ASP. Os resultados 

mostraram que se o petróleo bruto tem uma grande quantidade de componentes pesados e sua 

composição é mais próxima da do tensoativo, então uma maior quantidade de tensoativo se 

dissolve no óleo. Sendo assim, as composições de óleo cru têm um grande impacto sobre o 
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efeito da recuperação de óleo por injeção de ASP. Além disso, foi obtida uma tensão 

interfacial ultrabaixa entre o sistema ASP e o petróleo bruto, mostrando que há um efeito 

sinérgico entre o colóide e o asfalteno no óleo cru e no componente do tensoativo, que 

conjuntamente promove a diminuição da tensão interfacial.A tensão interfacial ultrabaixa 

entre o agente de deslocamento e o petróleo bruto é vital para obter um melhor efeito de 

incremento de óleo. 

Zhao et al. (2018) avaliaram a aplicação de uma nanoemulsão, formulada com 

tensoativo não iônico e sílica, para EOR em sistemas carbonáticos. Foi avaliado o ângulo de 

contato do sistema óleo-fluido-vidro, a fim de se avaliar o efeito do fluido em estudo na 

alteração da molhabilidade da rocha do reservatório. Os resultados experimentais mostrarem 

que a nanoemulsão com sílica apresentou maiores valores de recuperação de óleo do que a 

solução do tensoativo puro e do que solução de NaCl, além de ser capaz de alterar a 

molhabilidade da superfície da rocha de molhável a óleo para molhável à água.  

Pal et al. (2018) realizaram estudos de EOR com injeção de solução de tensoativo 

aniônico. Esta solução apresentou boa tolerância à salinidade, boa estabilidade térmica e foi 

capaz de alterar a molhabilidade da superfície da rocha. A adição de sal ao sistema provocou 

um efeito sinérgico na molhabilidade. Os resultados obtidos mostraram que a injeção da 

solução de tensoativo com adição de polímero em sua composição apresentou valores mais 

elevados de recuperação adicional de óleo, chegando a cerca de 34,79% para 0,02% de 

polímero, após realização de recuperação secundária de petróleo. 

Ferreira et al. (2018) avaliaram se o uso de uma microemulsão composta por glicerina 

é tão eficiente quanto uma microemulsão composta por água destilada. Os estudos foram 

feitos para amostras de rocha arenítica e os resultados mostraram que os sistemas 

apresentaram características típicas de uma microemulsão do tipo água em óleo. Os testes de 

recuperação mostraram que as microemulsões contendo glicerina em sua composição 

atingiram um fator de recuperação de até 49% do óleo residual, enquanto as microemulsões 

constituídas por água recuperaram apenas 36%. Essa diferença de fator recuperação pode ser 

explicada pela maior viscosidade fornecida pela glicerina aos sistemas microemulsionados. 

Ghosh, Sharma e Mohanty (2019), desevolveram um estudo sistemático do transporte 

de polímeros em reservatórios carbonáticos de baixa permeabilidade(<15 mD), por meio da 

injeção de álcali-tensoativo-polímero (ASP) e tensoativo-polímero (SP). A injeção do 

polímero teve sucesso após tratamento de filtração, uma vez que para um transporte bem 

sucedido do polímero, seu raio hidrodinâmico deve ser muito menor que o raio da garganta 

dos poros. As baixas tensões interfaciais resultantes das formulações ASP e SP possibilitaram 
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um aumento no fator de recuperação de óleo. As injeções de formulações ASP resultaram em 

uma recuperação acumulada do óleo de 87% OOIP, enquanto que para a injeção de SP foi de 

85%.   

Hernandez, Ehlert e Trabelsi (2019) investigaram a capacidade de sistemas 

microemulsionados para remover resíduos de óleo bruto de superfícies sólidas por meio de 

um método denominado de teste deShaken Bottle. A quantificação da porcentagem de 

remoção de resíduos de petróleo foi obtida por espectroscopia UV-vis. Em comparação com o 

uso apenas do tensoativo, a microemulsão removeu uma maior quantidade de resíduos de óleo 

bruto das superfícies de areia.  

Li, Niu e Lu (2019), investigaram os mecanismos de interação entre álcali, tensoativo 

e polímero, além de investigarem as diferenças entre injeção de ASP constituída com 

alcalinidade forte ou fraca. Os resultados obtidos mostraram que, à medida que a 

concentração de álcali aumentou, a viscosidade e a tensão interfacial diminuíram. Além disso, 

com o aumento da viscosidade do fluido de injeção, a taxa de recuperação de ASP de 

alcalinidade fraca aumentou 22,0% sob as condições de 1,2% em peso alcalino, 0,3% em peso 

de 2500 mg / L de polímero. 

Pal et al. (2019) avaliaram o comportamento de agregação e adsorção de tensoativos 

aniônicos renováveis derivados de óleo de pinhão-manso a fim de investigar se é favorável ou 

não a sua utilização na composição de microemulsões. Os valores de tensão interfacial 

existente entre a microemulsão e o óleo foram inferiores aos valores entre as soluções do 

tensoativo e o óleo. Além disso, as microemulsões apresentaram valores mais elevados de 

viscosidade. Por fim, o tensoativo apresentou propriedades favoráveis de agregação e 

adsorção em fase aquosa. 
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4. METODOLOGIA 

Neste capítulo são apresentados os reagentes e os procedimentos experimentais 

adotados para a realização dessa dissertação. 

Inicialmente serão apresentados os reagentes utilizados nesta pesquisa. Em seguida, 

serão discutidas a obtenção do diagrama de fases pseudoternário, a escolha das formulações e 

sua obtenção. Por fim, serão descritas as etapas de caracterização dos sistemas escolhidos, 

sendo elas: as medidas de tensão superficial, as medidas de tamanho de agregados, as medidas 

de viscosidade, as medidas de ângulo de contato e os testes de recuperação do óleo.  

 

4.1. REAGENTES UTILIZADOS 

Para o preparo das microemulsões foi utilizado um tensoativo (T) não iônico, o 

Ultranex Np 120 (T) (representado na Figura 10, Oxiteno, Brazil). Os outros reagentes 

utilizados foram: o álcool butílico secundário (99%, Vetec, Brazil), como cotensoativo (C); o 

n-heptano (99,5%, Vetec, Brazil), como a fase oleosa (FO) e a água destilada como fase 

aquosa (FA). O polímero utilizado foi o ácido poliacrílico (PAA, Sigma-Aldrich, de peso 

molecular de 750000), sua estrutura está representada na Figura 11. 

 Na etapa das medidas de recuperação do óleo foram utilizados: solução de cloreto de 

potássio 2%, obtida a partir de KCl (P.A, Vetec, Brazil); petróleo bruto (33 °API, 0,86 g/cm3 

de densidade e 2% de água mais sólidos) do Campo de Ubarana-RN, fornecido pela 

Petrobras, utilizado sem prévia purificação.  

 

Figura 10 - Estrutura molecular do Ultranex Np 120. 

O
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Figura 11- Estrutura molecular do Ácido poliacrílico. 

 

  

4.2. OBTENÇÃO DOS DIAGRAMAS 

Para a determinação das regiões de microemulsão foi obtido o diagrama de fases 

pseudoternário. Este, por sua vez, foi obtido a partir de titulações mássicas, à temperatura 

ambiente, para uma razão de cotensoativo/tensoativo fixa (C/T = 1). 

Com base na metodologia utilizada por Dantas et al. (2003), foram realizadas 

titulações da matéria ativa (tensoativo + cotensoativo) nas fases aquosas (FA) e oleosas (FO). 

A partir de sistemas constituídos de C/T e a fase oleosa, foram realizadas as titulações com a 

fase aquosa. Assim como sistemas constituídos de C/T e a fase aquosa foram titulados com a 

fase oleosa. Quando cada sistema apresentou mudanças em seu aspecto físico, a titulação foi 

interrompida e o sistema foi pesado, a fim de se realizar um balanço de massa para se calcular 

as porcentagens de cada componente para, então, se determinar os pontos da curva de 

solubilidade no diagrama. Em seguida, a partir da classificação de Winsor (1948) foram 

determinadas as respectivas regiões de microemulsão nos diagramas obtidos. 

 

4.3. ESCOLHA DAS FORMULAÇÕES 

Após a obtenção do diagrama de fases pseudoternário, foram selecionados seis pontos 

na região de microemulsão rica em água, visando, assim, reduzir o uso percentual de 

tensoativo e da fase oleosa, de modo a reduzir os custos com reagentes, barateando a 

pesquisa.  

Para o estudo dos sistemas microemulsionados com polímero em sua composição, 

foram usadas composições equivalentes, em que a porcentagem mássica de água destilada foi 

substituída por porcentagem mássica de solução aquosa do polímero.  

 

4.4. OBTENÇÃO DAS MICROEMULSÕES 

Para a obtenção das microemulsões, foram pesadas as quantidades de cada um dos 

componentes do sistema (tensoativo, cotensoativo, a fase aquosa e a fase oleosa) num mesmo 
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recipiente que, em seguida, foi colocado em agitação mecânica (em um agitador magnético), 

até completa solubilização de seus componentes.  

Para a obtenção das microemulsões com polímero, este foi previamente solubilizado 

na fase aquosa por cerca de 24h (com concentração em massa/volume de 0,2%). Em outro 

recipiente foi solubilizada a fase oleosa juntamente com o tensoativo e o cotensoativo na 

proporção escolhida. Em seguida, o conteúdo de um dos recipientes foi vertido sobre o outro, 

sendo levado para agitação mecânica até a formação de um sistema homogêneo e límpido. A 

porcentagem mássica da solução polímero+água foi considerada como a porcentagem mássica 

da fase aquosa. 

 

4.5. CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS 

A fim de se obter uma melhor compreensão a respeito do comportamento e das 

propriedades dos sistemas escolhidos, foram analisados alguns parâmetros, tais como a tensão 

superficial, o tamanho de agregado, o comportamento reológico e o ângulo de contato. Após 

comparação dos resultados, foram selecionados os sistemas que apresentaram as 

características mais propícias para se obter uma melhor recuperação de petróleo. Tais sistemas 

foram submetidos a ensaios de recuperação de óleo.  

 

4.5.1. Medidas de tamanho de agregados 

Os diferentes sistemas obtidos foram submetidos à determinação do tamanho de 

agregado, através de uma técnica baseada no Espalhamento Dinâmico da Luz (DLS), que 

fornece o tamanho e a distribuição de tamanho para as partículas e moléculas. Para isso, as 

amostras foram colocadas em uma cubeta de quartzo no equipamento ZetaPlus (Brookhaven 

Instruments Corporation), a 30 ºC e as medidas foram obtidas por meio de 5 leituras de 30 

segundos cada, usando um ângulo de 15º, para um laser de 40 mW com 640 nm de 

comprimento de onda. A precisão foi de ± 3%.  

Este equipamentoincide um laser de freqüência conhecida sob as partículas em 

movimento presentes no sistema. Segundo o movimento Browniano, tal movimento se dá de 

forma aleatória, o que faz com que a luz sofra um espalhamento com diferentes intensidades 

em função do tempo. Através de procedimentos matemáticos é possível se obter a variação de 

intensidade de espalhamento de luz em função do tempo e também em função do tamanho das 

partículas que se encontram dispersas na solução. 
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4.5.2. Medidas de viscosidade 

As medidas de viscosidade foram obtidas para se avaliar o comportamento reológico 

dos sistemas microemulsionados, na ausência e na presença de polímero em sua composição, 

a fim de se avaliar a mudança do comportamento reológico ocasionada pela presença de 

polímero na formulação do sistema.  

Para obtenção das medidas de viscosidade, cerca de 15 mL de cada amostra foram 

analisados em um reômetro Haake Mars, da Thermo Cientific, a  25±1 ºC, a uma taxa de 

cisalhamento variando até 400 s-1, durante 120 segundos. 

Para realização dos testes, cada amostra foi inserida no cilindro coaxial (Z41). Em 

seguida, o sensor foi imerso no fluido, que sofreu cisalhamento contínuo por meio da 

aplicação de um torque. 

Por meio da análise do funcionamento rotacional do sensor imerso no fluido, a leitura 

de viscosidade de cada amostra é obtida através da análise das medidas de cisalhamento 

estacionário e dinâmico deste sensor.  

 

4.5.3. Medidas de tensão superficial 

Para obtenção das medidas de tensão superficial, cerca de 30 mL de cada sistema 

foram analisados por um tensiômetro SensaDyne, a 25 ºC, usando o método da pressão 

máxima de bolha.  

Para realização dos testes, abriu-se a válvula de gás nitrogênio e realizou-se a 

calibração, a 25 ºC, da tensão alta com água, e da tensão baixa com álcool etílico. Em seguida, 

foram realizadas as leituras de cada amostra.  

A partir do uso de dois capilares, de diâmetros diferentes, imersos no fluido a ser 

analisado, pelos quais é bombeado um fluxo de nitrogênio gasoso, são formadas bolhas em 

suas extremidades. Devido à diferença de diâmetro dos dois capilares, a medida de tensão 

superficial do fluido pode ser relacionada diretamente com o diferencial de pressão causado 

pelo fluxo de gás inerte (Trevisan, 2011). Esse método independe da profundidade de imersão 

dos capilares no fluido. 

 

4.5.4. Medidas de ângulo de contato 

A determinação do ângulo de contato foi feita para se avaliar a variação da 

molhabilidade com o passar do tempo e da interação do sistema microemulsionado com 

pastilhas de arenito (de 4 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura). As leituras foram realizadas 

de 0 a 5 minutos, no equipamento Kruss K100C Tensiometer, onde foi adicionada uma gota 
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de solução de KCl 2% na superfície de cada pastilha previamente preparada. Para obtenção 

dos resultados, a cada 1 minuto foi tirada uma foto da gota sobre a pastilha.  A metodologia 

utilizada para obtenção dessas medidas foi baseada na utilizada por Standnes et al (2002).  

Para preparação das pastilhas, estas foram saturadas com óleo oriundo do campo de 

Ubarana. Tal procedimento foi realizado a 50 ºC, durante 48h, em um recipiente fechado. 

Passados os 2 dias, as pastilhas foram resfriadas a temperatura ambiente e lavadas com 

tolueno e n-heptano, a fim de se remover o excesso de óleo, sendo então colocadas para 

secarem naturalmente. Após a secagem, as pastilhas foram então embebedadas com os 

sistemas a serem analisados, por cerca de 30 minutos, sendo novamente colocadas para 

secarem naturalmente. 

 

4.6. OBTENÇÃO DOS PLUGS DE ARENITO 

Os plugs utilizados nos testes de recuperação de óleo foram extraídos de rochas 

naturais de arenito, oriundas da formação Botucatu. A obtenção dos plugs foi feita se 

utilizando uma perfuratriz de bancada e uma broca diamantada (44 mm de diâmetro e 190 mm 

de comprimento). A metodologia utilizada para obtenção dessas medidas foi baseada na 

utilizada por Souza (2017).   

Depois de perfurados, foram realizados cortes nas extremidades dos plugs, a fim de se 

obter uma superfície plana. Para se remover toda a umidade contida nos poros da rocha e 

queimar a matéria orgânica, a rocha foi submetida à calcinação em uma mufla a temperatura 

de 250 ºC, a uma rampa de aquecimento de 10 ºC/min, durante 6h. 

 

4.6.1. Determinação da porosidade dos plugs 

A determinação da porosidade dos plugs de arenito foi realizada com base na 

metodologia descrita por Paulino (2007). A partir de volumes conhecidos em função da 

pressão, foi construída uma curva de calibração do sistema de avaliação de porosidade. O 

esquema utilizado para determinação da porosidade está ilustrado na Figura 12. 
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Figura 12– Esquema de montagem experimental do porosímetro de Boyle. 

 

Fonte: Modificado de PAULINO (2007). 

 

Para obtenção dos resultados de porosidade o procedimento de análise segue as 

seguintes etapas: 

1. Verificar se a célula A encontra-se fechada e sem vazamentos; 

2. Colocar um padrão C dentro da célula B e fechar; 

3. Ligar o medidor de pressão (E) que está conectado ao transdutor de pressão (F) e ao 

computador; 

4. Verificar se a válvula v1 está totalmente fechada e a v2 aberta; 

5. Com v3 aberta, realizar vácuo nas células A e B; 

6. Fechar v2 e, em seguida, v3; 

7. Abrir v1 até que o gás nitrogênio ocupe o espaço da célula A e alcance a pressão inicial 

estabelecida;  

8. Fechar v1, abrir v2 e aguardar até que a pressão se estabilize. Anotar o valor desta pressão; 

9. Repetir o mesmo procedimento para os demais padrões e, assim como suas associações. 

A partir do procedimento descrito anteriormente e se utilizando a curva de calibração 

obtida, substituindo-se os padrões pelos plugs obtidos é possível se determinar a porosidade 

da rocha a ser utilizada nos testes de recuperação de óleo. Para determinação do volume 

poroso (Vp), é efetuada a subtração do volume total do sólido pelo volume ocupado pelo plug 

de acordo com o porosímetro. A partir de então, calcula-se a porosidade de acordo com a 

Equação 1. 
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4.7. TESTES DE RECUPERAÇÃO DE ÓLEO 

Os ensaios de recuperação avançada de óleo foram realizados através do Sistema de 

Confinamento para Testes Hidrostáticos (representado na Figura 13) em meios porosos. Os 

ensaios foram realizados num equipamento simulador de reservatório, a temperatura ambiente 

e pressão de confinamento de 1500 psi. Os testemunhos utilizados (de 1,9685” de 

comprimento e 1,5748” de diâmetro) são oriundos de rocha do tipo arenito da formação 

Botucatu e o petróleo é proveniente do campo marítimo de Ubarana,no Rio Grande do Norte.  

 

Figura 13- Planta esquemática do Sistema de Confinamento para Testes Hidrostáticos. 

 

Fonte: Souza (2017) 

 

Os experimentos foram realizados seguindo as 4 etapas descritas: 

1ª Etapa – Saturação dos testemunhos com salmoura, por meio da injeção de 8VP 

(volumes porosos) de solução de KCl 2% em peso (salmoura), a vazão constante de 1 

mL/min; 

2ª Etapa – Saturação do testemunho com petróleo, por meio da injeção de 8 𝑉𝑃  de 

petróleo, sob vazão constante de 1 mL/min. A fim de se garantir o preenchimento máximo do 

testemunho pelo fluido, injetou-se um volume de 8 VP. Ao final da saturação, foi possível 

determinar o valor da saturação da água irredutível (𝑆𝑊𝐼) e a saturação do óleo inicial (SOI) 

(Vale, 2009). O volume de água irredutível (𝑉𝑊𝐼) foi calculado pela diferença de volumes da 

salmoura que ficou retido no testemunho ao final da primeira etapa e o volume coletado de 

água ao final da segunda etapa. Foi possível, então, calcular saturação da água irredutível a 

partir da equação 6. 
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𝑆𝑊𝐼 =
𝑉𝑊𝐼

𝑉𝑃
(6) 

 

 Calculou-se, ainda, a saturação de óleo inicial. Para isso, pela diferença entre o 

volume da célula, o volume de óleo coletado e o 𝑉𝑊𝐼 contido no testemunho, foi calculado o 

volume de óleo inicial (𝑉𝑂𝐼). Assim, a saturação de óleo inicial (𝑆𝑂𝐼) pôde ser obtida a partir 

da equação 7. 

 

𝑆𝑂𝐼 =
𝑉𝑂𝐼

𝑉𝑃
                                                        (7) 

 

3ª Etapa – Injeção de 3 𝑉𝑃 salmoura, a vazão constante de 1 mL/min, a fim de simular 

a etapa de recuperação de petróleo pelo método convencional;  

4ª Etapa – Injeção de 3 𝑉𝑃 do sistema microemulsionado, a fim de simular a etapa de 

recuperação avançada de petróleo. 

Durante a realização das etapas de recuperação de petróleo, foram coletadas cerca de 

10 mL de amostra em função do tempo. Visando uma melhor separação entre o óleo e a 

salmoura e entre o óleo e o sistema microemulsionado, as amostras recolhidas foram 

submetidas à centrifugação por cerca de 3 min, a 2000 rpm. A fim de se calcular o percentual 

de óleo recuperado pelo método convencional e pelo método especial, foram quantificados os 

volumes de óleo recuperados ao final de cada etapa.  

Ao final da terceira etapa, por meio da razão entre a diferença do volume de óleo 

inicial e o volume de óleo recuperado com salmoura (𝑉𝑂𝑅_𝑆) e o volume poroso, determinou-se 

a saturação de óleo residual à salmoura (𝑆𝑂𝑅_𝑆), como mostra a equação 8. A partir daí pôde-se 

calcular a eficiência de deslocamento com salmoura (EDS), de acordo com a equação 9. 

 

𝑆𝑂𝑅_𝑆 =
𝑉𝑂𝐼−𝑉𝑂𝑅_𝑆

𝑉𝑃
                                          (8) 

 

𝐸𝐷𝑆 =
𝑆𝑂𝐼−𝑆𝑂𝑅_𝑆

𝑆𝑂𝐼
                                              (9) 

 

É possível, ainda, se calcular o percentual de recuperação em função do óleo in place 

da etapa convencional (%𝑂𝑂𝐼𝑃𝑆), a partir da Equação 10. 

 

%𝑂𝑂𝐼𝑃𝑆 = 𝐸𝐷𝑆. 100                                      (10) 
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Ao final da quarta etapa, determinou-se a saturação de óleo residual após o método 

especial utilizando sistemas microemulsionados (𝑆𝑂𝑅_𝑀𝐸) a partir da razão entre a diferença do 

volume de óleo que restou no testemunho após a recuperação convencional e o volume de 

petróleo recuperado pelo método especial e o volume do sistema. Esta saturação, por sua vez, 

corresponde ao percentual de óleo que fica retido após as etapas de recuperação convencional 

e avançada. Foi possível determinar o volume de óleo deslocado na etapa avançada (𝑉𝑂𝐴).  

 A partir das Equações 11 e 12 é possível se calcular o percentual de óleo in place 

recuperado pela injeção dos sistemas microemulsionados (%𝑂𝑂𝐼𝑃𝑀𝐸) e o percentual total de 

óleo recuperado (%𝑂𝑂𝐼𝑃𝑇), respectivamente. 

 

%𝑂𝑂𝐼𝑃𝑀𝐸 =
𝑉𝑂𝐼−𝑉𝑂𝐴

𝑉𝑂𝐼
. 100                               (11) 

 

%𝑂𝑂𝐼𝑃𝑇 =
𝑆𝑂𝐼−𝑆𝑂𝑅_𝑀𝐸

𝑆𝑂𝐼
. 100                             (12) 

 

Há, ainda, o chamado fator de recuperação da etapa avançada, também denominado de 

eficiência de deslocamento da etapa avançada (%𝐹𝑅𝐴).  

 

%𝐹𝑅𝐴 =
𝑆𝑂𝑅_𝑆−𝑆𝑂𝑅_𝑀𝐸

𝑆𝑂𝑅_𝑆
 .100                              (13) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. OBTENÇÃO DO DIAGRAMA 

Para a obtenção do diagrama pseudoternário, representado na Figura 14, utilizaram-se 

os seguintes componentes: tensoativo Ultranex Np 120 (T); álcool butílico secundário, como 

cotensoativo (C); heptano, como fase oleosa (FO) e água destilada, como fase aquosa (FA). 

Os diagramas apresentaram duas fases distintas, uma indicada como sendo região de 

microemulsão e a outra como região de emulsão. 

 

Figura 14– Diagrama pseudoternário do sistema Ultranex Np 120, Butanol secundário, Heptano e Água 

destilada, com a razão C/T = 1. 

 

Fonte: Feliciano (2015) 

A partir do diagrama obtido, foram selecionados os 6 sistemas microemulsionados na 

região com alto teor de água, a fim de se reduzir os custos com tensoativo e solventes 

orgânicos, uma vez que a quantidade utilizada destes componentes é menor. Os pontos 

escolhidos apresentam uma quantidade fixa de FO = 5%, enquanto as quantidades de C/T e 

FA variam entre 35 e 60%, e estão indicados, na Figura 15, por: A, B, C, D, E e F. 
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Figura 15- Diagrama pseudoternário com os pontos A, B, C, D, E e F indicados. 

 

Fonte: Feliciano (2015) 

 

As composições, em porcentagem mássica, dos sistemas A, B, C, D, E e F podem ser 

calculadas a partir do diagrama obtido, e estão representadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Composição dos sistemas microemulsionados A, B, C, D, E, e F 

Sistema C/T (%) FO (%) FA (%) 

A 35 5 60 

B 40 5 55 

C 45 5 50 

D 50 5 45 

E 55 5 40 

F 60 5 35 

 

A fim de se estudar a influência da viscosidade na eficiência de recuperação de óleo, 

foi adicionado polímero na composição de cada sistema. Para isso, foram usadas composições 

equivalentes, porém, a porcentagem mássica de água destilada foi substituída por solução 

aquosa do ácido poliacrílico. A quantidade de polímero solubilizado na fase aquosa é de 

0,2%. 
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5.2. MEDIDAS DE TAMANHO DE AGREGADO 

A Figura 16 apresenta a variação do tamanho de agregado e do índice de polidispersão 

em função da porcentagem de C/T na composição de cada sistema. 

 

Figura 16– (a) Tamanho de agregado (nm) e (b) índice de polidispersão em função da porcentagem de C/T nos 

sistemas microemulsionados. 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Para os sistemas sem polímero, o tamanho de agregado não sofre alteração com o 

aumento do percentual de C/T no meio. Entretanto, percebe-se um aumento no tamanho de 

agregado conforme se aumenta o percentual de C/T, para os sistemas contendo o ácido 

poliacrílico.  

Ainda para os sistemas sem polímero, o índice de polidispersão aumenta de 0,251 para 

0,436 conforme há um maiorpercentual de C/T no meio. Em outras palavras, quanto maior a 

quantidade de matéria ativa, maior foi a variação do tamanho de agregado. No entanto, o 

diâmetro médio foi conservado e o índice de polidispersão destes sistemas se manteve menor 

que 0,5, o que é típico de sistemas homogêneos e monodispersos (Barradas T.N., 2015; Biruss 

B., 2007). 

Já para os sistemas com o ácido poliacrílico em sua composição, o aumento no 

tamanho de agregado pode ser explicado pelo fato de que a técnica utilizada (técnica de DLS) 

passa a calcular o raio hidrodinâmico de uma nova estrutura. Nesta nova estrutura, há uma 

interação entre a cabeça do tensoativo com o polímero, o que provoca a adsorção de cadeias 
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poliméricas na superfície das micelas, resultando em estruturas inchadas, o que produz um 

maior raio de giro. Dessa forma, uma maior quantidade de C/T resulta na formação de 

agregados maiores em menores quantidades, o que resulta em um decréscimo do índice de 

polidispersão de cerca de 0,21 para aproximadamente 0,005.  

Pode se observar que o sistema microemulsionado formulado com polímero e 

contendo 60% de razão C/T em sua formulação possui o maior tamanho de agregado e o 

menor índice de polidispersão (0,005), o que se deve à grande quantidade de moléculas de 

tensoativo, formando agregados maiores com tamanhos muito semelhantes. 

Assim como as composições sem polímero, os sistemas com o ácido poliacrílico 

também são homogêneos e monodispersos. 

 

5.3. MEDIDAS DE VISCOSIDADE 

A Figura 17 apresenta a variação da viscosidade em função da taxa de cisalhamento 

para cada sistema.  

 

Figura 17 – Viscosidade em função da taxa de cisalhamento para as composições sem polímero (a) e com 

polímero (b). 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Para os sistemas microemulsionados sem o ácido poliacrílico, a partir da Figura 17 (a) 

pode-se ver que a viscosidade aumenta com o aumento da porcentagem de C/T no meio, 

atingindo um valor máximo de cerca de 12,5 cP (a 24 ºC), para o sistema constituído por 60% 

de C/T. Isso pode ser explicado pelo fato de que uma maior quantidade de matéria ativa 
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ocasiona uma maior formação de micelas no meio, o que possibilita uma maior quantidade de 

interações entre as micelas e as moléculas de água que as hidratam, proporcionando um leve 

aumentona viscosidade do sistema. 

Para os sistemas com o polímero, a partir da Figura 17 (b) pode-se perceber que os 

valores da viscosidade aparente são muito maiores quando comparadas aos sistemas 

equivalentes sem o polímero em sua formulação, atingindo um valor máximo de cerca de 

140cP (a 25 ºC), referente ao sistema microemulsionado constituído por 35% de C/T. Isso se 

deve à dissolução das moléculas do polímero na fase aquosa, que aumenta a viscosidade 

devido ao maior volume ocupado pelas cadeias poliméricas após o processo de hidratação 

destas moléculas pelas moléculas de água (Pei H., 2014; Sarsenbekuly B., 2017).  

Porém, para estes sistemas, a viscosidade diminui com o aumento da porcentagem de 

C/T no meio. Isso pode ser explicado pela reticulação física das cadeias poliméricas 

solubilizadas, que resulta numa redução das dimensões do polímero, aumentando as 

interações micela-polímero, aumentando o tamanho do agregado e a quantidade de água livre 

no meio, conforme representado na Figura 18.  

 

Figura 18 – Representação esquemática do aumento da quantidade de C/T nos sistemas microemulsionados 

contendo o ácido poliacrílico em sua composição. 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Inicialmente, para baixas concentrações de tensoativo, foi observada baixa hidratação 

polimérica e baixa interação micela-polímero, resultando em altos valores de viscosidade. 

Entretanto, sabe-se que uma maior quantidade de C/T ocasiona numa maior concentração de 
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micelas no meio, o que ocasiona um aumento na interação micela-polímero, formando 

maiores agregados entre micelas e polímeros de reticulação. 

Esse aumento no tamanho de agregado ocasiona na diminuição da hidratação e 

viscosidade das moléculas poliméricas. Dessa forma, uma alta concentração de C/T, para 

sistemas com polímero, ocasiona uma combinação de micelas diretas e moléculas de 

polímero. 

 

5.4. MEDIDAS DE TENSÃO SUPERFICIAL 

A Figura 19 apresenta a relação entre a tensão superficial em função da porcentagem 

da razão C/T na composição de cada sistema. 

 

Figura 19– Tensão superficial em função da porcentagem de C/T na composição dos sistemas 

microemulsionados. 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Para os sistemas sem polímero, foi observado que a tensão superficial de cada sistema 

foi próxima de 20 mN/m, valor já relatado na literatura. Além disso, para uma maior 

concentração de C/T no meio, maior foi a tensão superficial, o que pode ser explicado pelo 

aumento de viscosidade dos sistemas, que dificultou a difusão de moléculas da superfície 

ativa para a interface, uma vez que se empregou o método da pressão máxima de bolha. 

Já para os sistemas com polímero em sua composição, foi observado um aumento da 

tensão superficial, que agora se encontram na faixa de 27 a 52 mN/m, o que se deve à maior 

viscosidade dos sistemas devido à presença de polímero no meio. É possível notar que os 
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valores de tensão superficial diminuíram com o aumento da porcentagem de C/T, uma vez 

que houve uma redução na viscosidade do sistema (devido à baixa quantidade de polímero no 

sistema) como mostrado na Figura 17. 

 

5.5. MEDIDAS DE ÂNGULO DE CONTATO 

A Figura 20 apresenta a relação entre o ângulo de contato de uma solução aquosa de 

20000 ppm de KCl com plugs de arenito- após o tratamento com os sistemas 

microemulsionados utilizados neste trabalho, de acordo com o procedimento descrito na seção 

4.5.4 - em função da razão C/T. 

 

Figura 20– Ângulo de contato de 20000ppm de solução aquosa de KCl com plug de arenito em função da razão 

C/T. 

 

Fonte: Autor (2019) 

Para o plug sem tratamento superficial o ângulo de contato medido foi de 75,6 °. 

Porém, quando os plugs foram tratados com os sistemas microemulsionados, com e sem o 

polímero em sua composição, foi observado um aumento na molhabilidade do arenito, uma 

vez que os ângulos de contato medidos foram inferiores a 26º, mostrando que as micelas 

microemulsionadas se adsorvem à superfície da rocha, diminuindo a sua tensão superficial, o 

que acaba facilitando o escoamento do óleo de dentro para fora do poro. A presença do 

polímero não alterou significativamente os valores de molhabilidade, mostrando que o 

fenômeno de adsorção destes sistemas à rocha independe do polímero presente no meio. 
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Finalmente, a partir da Figura 20, percebe-se que a variação na porcentagem de C/T 

(dentro da faixa estudada, de 35% a 60%) não apresentou mudança significativa no fenômeno 

da molhabilidade da microemulsão sobre a rocha arenito. 

 

5.6. MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DE ÓLEO 

Os testes de recuperação avançada foram realizados em plugs de arenito. Os resultados 

deporosidade (ø), volume poroso (Vp), saturação de óleo inicial (Soi), saturação de óleo 

residual à salmoura (SOR_S), saturação de óleo residual após o método especial utilizando 

sistemas microemulsionados (SOR_ME), o percentual de recuperação em função do óleo in 

place da etapa convencional (%OOIPS), o percentual de óleo in place recuperado pela injeção 

dos sistemas microemulsionados (%OOIPME), o percentual total de óleo recuperado 

(%OOIPT), e a eficiência de deslocamento da etapa avançada (%𝐹𝑅𝐴) estão listados na Tabela 

3. 

 

Tabela 3 – Resultados de porosidade ø, Vp, Soi, SOR_S, SOR_ME, %OOIPS, %OOIPME, %OOIPT e%𝑭𝑹𝑨  em 

função do sistema injetado. 

Sistemas Plug ø (%) Vp (cm³) SOI SOR_S SOR_ME %OOIPS %OOIPME % OOIPT %FRA 

Sem  

polímero 

35% C/T 1 82 26,8 0,58 0,24 0,07 59 29 88 69,8 

45%  C/T 2 80 24,4 0,57 0,23 0,04 60 33 93 82,2 

60%  C/T 3 82 27,2 0,63 0,24 0,13 58 21 79 50,2 

Com 

polímero 

35%  C/T 4 81 25,2 0,55 0,28 0,06 48 41 89 78,5 

45%  C/T 5 80 24,1 0,65 0,32 0,01 51 38 89 78,1 

60%  C/T 6 82 27,9 0,68 0,35 0,14 48 31 79 59,8 

 

Com base na Tabela 3, percebe-se que os valores de Vp variaram de 24,1 a 27,9 cm3. 

Para efeito comparativo dos testes de recuperação, apesar dos plugs terem sido selecionados 

por semelhança de volume poroso, a variação existente entre esses valores pode ser explicada 

pelo fato de que cada pastilha utilizada possui uma porosidade diferente, uma vez que a 

obtenção das pastilhas não garante uma homogeneidade na distribuição e tamanho dos poros a 

serem obtidos, resultando em diferentes valores de saturação inicial e, conseqüentemente, 

influenciando no resultado da recuperação convencional de óleo (SOR_S).  

Os resultados de saturação residual de óleo (SOR_ME) se referem ao percentual de óleo 

presente no meio poroso após as etapas de recuperação convencional e avançada. 

Comparando-se os resultados de Soi e SOR_ME, se obtém o percentual total de óleo deslocado 

no meio poroso (%OOIPT).  
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A recuperação convencional de óleo, a partir da injeção de 3 Vp de salmoura, resultou 

em um deslocamento médio de cerca de 54 ± 6% do óleo do meio poroso. 

A Figura 21apresenta os resultados obtidos para recuperação do óleo original in place 

(% OOIPME) em função da porcentagem de C/T.  

 

Figura 21 – Recuperação do óleo original in place (%OOIP) para os sistemas microemulsionados. 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

A partir da Figura 21, pode-se perceber que o uso de sistemas microemulsionados, 

com e sem o ácido poliacrílico em sua composição, resultaram em uma redução do óleo 

original in place. Em outras palavras, houve um aumento na recuperação do óleo 

originalmente contido nos poros da rocha. 

Como já analisado, para os sistemas microemulsionados sem o ácido poliacrílico, o 

aumento da viscosidade é proporcional ao aumento de percentual de C/T. Entretanto, para 

concentrações de C/T superiores a 45%, houve uma redução na porcentagem da recuperação 

do óleo in place de 33% para 21%. Esse comportamento pode ser explicado pelo leve 

aumento de viscosidade do sistema microemulsionado ao aumentar o percentual da razão C/T, 

que ao chegar a 45%, dificulta a mobilidade das micelas e, assim, diminuindo a quantidade 

destes aglomerados adsorvidos na interface rocha-óleo, que acaba por diminuir a ação 

interfacial, fenômeno responsável pelo deslocamento do óleo preso na rocha reservatório para 

esse tipo de sistema. Essa afirmação pode ser justificada pelo fato da viscosidade máxima dos 
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sistemas microemulsionados (12,5 cP)ser menor que a viscosidade do próprio óleo (15 cP), o 

que seria inesperado o sistema microemulsionado deslocar o óleo por ação mecânica. 

Por sua vez, os sistemas microemulsionados com polímero em sua composição 

recuperam maiores quantidades de óleo in place quanto mais viscoso for a composição. Neste 

caso, a viscosidade atingiu altos valores, na ordem de 140 cP, impedindo o movimento das 

micelas e impedindo a ação interfacial por parte destes aglomerados. Assim,para os sistemas 

com a ação do polímero, a recuperação do óleo in place se deve ao deslocamento mecânico 

causado pela carga que a viscosidade oferece. Dessa forma, o percentual de recuperação do 

óleo in place (% OOIPME) diminui com a elevação do percentual de C/T (saindo de 41% para 

31%), já que maiores quantidades de C/T na formulação diminui a viscosidade, como 

discutido anteriormente. 

Os testes de recuperação avançada foram também realizados com uma solução aquosa 

de ácido poliacrílico numa concentração de 0,2%, que apresentou 22% de recuperação de óleo 

in place (OOIPME). Este valor é inferior aos apresentados pelos sistemas microemulsionados 

com e sem polímero, já que a microemulsão favorece um aumento do fator de recuperação do 

óleo. O maior percentual de recuperação do óleo in place se deu para o sistema 

microemulsionado com polímero e numa condição de maior viscosidade (C/T = 35%). Assim, 

para estes sistemas, o fenômeno da viscosidade foi mais importante que a ação interfacial no 

fenômeno de produção de óleo in place. 

Ainda com base na Tabela 3, os resultados de %FRA, que representam a eficiência de 

deslocamento da etapa avançada em relação à quantidade de óleo retido após o método 

convencional, corroboram com os valores obtidos na recuperação de óleo in place. Já que os 

sistemas sem polímero tiveram os seus porcentuais de FRA aumentados quando se elevou o 

percentual de C/T, atingindo 82,2% de %FRA em 45% de C/T. Enquanto que para os sistemas 

com a presença do polímero houve diminuição no %FRA com o aumento do percentual de 

C/T, apresentando maior valor de recuperação avançada de 78,5% para 35% de C/T. 
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6. CONCLUSÕES 

• Os tamanhos de agregados apresentaram valores semelhantes para os sistemas sem 

polímero, enquanto aumentou o tamanho quando se elevou o percentual de C/T para 

os sistemas com polímero. 

• Os valores de polidispersão aumentaram (0,251 para 0,436) quando se elevou o 

percentual de C/T para os sistemas sem polímeros, enquanto diminuiu (0,21 para 

0,005) com elevação do percentual de C/T para os sistemas com polímero. 

• Os valores de viscosidade aumentaramlevemente (valor máximo 12,5 cP) quando se 

elevou o percentual de C/T para os sistemas sem polímero, enquanto os sistemas com 

polímero tiveram seus valores de viscosidades (valor máximo 140 cP) diminuídos 

quando se elevou o percentual de C/T. A adição do polímero aumentou 

consideravelmente a viscosidade do sistema microemulsionado. 

• Os valores de tensão superficial (por volta de 20 mN/m) não sofrem alterações 

significativas ao variar o percentual de C/T para os sistemas sem polímero, enquanto 

diminuem (52 mN/m para 27 mN/m) quando se eleva o percentual de C/T para os 

sistemas com polímero. Os valores de tensão superficial são maiores para os sistemas 

com polímero. 

• Os valores de ângulo de contato mostram que a molhabilidade do arenito a água 

aumentou (75,6º para 26º) após a rocha ter sido embebida com os sistemas 

microemulsionados com e sem polímero. A variação do percentual de C/T não 

influenciou significativamente nos valores de molhabilidade para os sistemas com e 

sem polímero. 

• Para os sistemas sem polímero, o percentual de remoção do óleo in place (OOIPME) 

aumentou de 28% para 33% quando se elevou o percentual de C/T de 35% para 45%, 

quando o poder de recuperar o óleo in place diminuiu 33% para 21% de OOIPME com 

o aumento do percentual de C/T de 45% para 60%. 

• Para os sistemas microemulsionados com polímero, quando se elevou o percentual de 

C/T de 30% para 45% para 60% houve diminuição na recuperação do óleo in place 

(OOIPME) com valores de 42%, 38% e 32%, respectivamente. 

• Os sistemas microemulsionados com a presença de polímero foi o que mais recuperou 

óleo in place, quando comparado com sistemas micromulsinados sem polímero e com 

a própria solução polimérica. 



Conclusões                                                                                                                                68 
 
 

Nathália Oliveira Feliciano 

• Para os sistemas sem polímeros, os valores de eficiência de deslocamento da etapa 

avançada (%𝐹𝑅𝐴) aumentaram de 69,8% para 82,2%quando saiu de 35% para 45% de 

C/T, enquanto diminuiu para 50,2% quando saiu de 45% para 60% de C/T. Já para os 

sistemas com polímero, os resultados de %𝐹𝑅𝐴 reduziram de 78,5% para 59,8 quando 

aumentou o percentual de C/T. 
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