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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheira de Petróleo. 
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Curso: Engenharia de Petróleo 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar diferentes tipos de NP de óxidos 

metálicos na inversão da molhabilidade de rochas areníticas, visando prover um 

aumento na recuperação de óleo. Acredita-se que as rochas são naturalmente molháveis 

à água e com seu envelhecimento em contato com os asfaltenos contidos no óleo 

tornaram-se molháveis a óleo. Assim, para este trabalho foi necessária a extração dos 

asfaltenos a partir de óleo cru proveniente de reservatório de rochas areníticas a fim de 

que se hidrofobizasse fragmentos de cristais de mica, essa representando a sílica do 

arenito. A eficiência dos óxidos metálicos foi avaliada, a partir de medições de ângulo 

de contato, na inversão de molhabilidade desses fragmentos de mica. As nanopartículas 

dos óxidos metálicos foram caracterizadas por CHN e espectros de FTIR, o que indicou 

a presença de carbono em alguns tipos de nanopartícula após o ensaio de inversão. 

Realizou-se a variação da concentração dos óxidos de melhor desempenho para 

inversão da molhabilidade e, com os melhores sistemas desses ensaios, realizou-se 

ensaios de transporte dinâmico em meio não consolidado constituido por areia a fim 

de verificar possíveis retenções das nanopartículas no meio. Por fim, ensaios de 

deslocamento de óleo foram realizados com o objetivo de avaliar a eficiência da injeção 

dos tipos de nanopartícula com maior desempenho nos ensaios anteriores. 

Palavras-chave: Recuperação avançada de petróleo, nanopartículas de óxidos 

metálicos, molhabilidade, asfaltenos. 
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The present work aims to evaluate the ability of different types of metal oxides 

nanoparticles to alter the wettability of sandstone rocks. It is believed that the rocks are 

naturally water-wet and with their aging in contact with the asphaltenes in crude oil 

have become oil-wet. Thus, for this work, it was necessary to extract the asphaltenes 

from crude oil from sandstone reservoirs in order to hydrophobize fragments of mica 

crystals – which represents the silica of the sandstone. The efficiency of the metal 

oxides was evaluated in altering the wettability of these fragments of mica by contact 

angle measurements. The nanoparticles of the metal oxides were characterized by CHN 

and FTIR spectra, which indicated the presence of carbon in some types of nanoparticle 

after the inversion test. The concentration of the oxides of best performance for the 

alteration of the wettability was carried out and with the best systems of these tests 

dynamic transport tests were carried out in non-consolidated media constituted by sand 

in order to verify possible retention of the nanoparticles in the porous media. Finally, 

oil displacement tests were performed with the objective of evaluating the efficiency 

of injection of the nanoparticle types with higher performance in the previous tests. 
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1. Introdução 

 

A produção de petróleo pode ser dividida em três etapas com base na ordem cronológica 

de operação: recuperação primária, secundária e terciária. Durante a recuperação 

primária, apenas a energia natural da rocha reservatório é responsável pela produção de 

óleo. Ela é capaz de recuperar entre 5 e 15% do volume total de óleo contido na rocha. A 

recuperação secundária é necessária majoritariamente em operações de produção, tendo 

em vista o baixo fator de recuperação da produção primária. Essa é caracterizada pela 

injeção de fluidos imiscíveis, como água ou gás, a fim manter a pressão do reservatório e 

sua implementação pode aumentar em 30% a recuperação de óleo. Tanto a recuperação 

primária como a secundária podem ser consideradas métodos convencionais de 

recuperação por não realizarem qualquer interação química com os fluidos a serem 

produzidos. A recuperação terciária, por sua vez, está geralmente associada ao emprego 

dos métodos especiais de recuperação ou  de recuperação avançada de petróleo (EOR), 

onde há interação química entre os fluidos injetados e os fluidos já presentes no 

reservatório ou a rocha. Esses métodos podem ser térmicos, miscíveis, químicos, entre 

outros (ROSA et al., 2006). 

Atualmente, cerca de dois terços do óleo produzido mundialmente é proveniente de 

campos maduros de acordo com relatórios da Cambridge Energy Research Associates 

(2012). Um campo é considerado maduro se esse já produziu mais de 50% das reservas 

inicialmente estimadas ou se já produz há mais de 25 anos. Logo, recuperação primária e 

secundária não são capazes de suprir a demanda energética relativa a um campo já 

maduro. A implementação dos métodos EOR surge, portanto, da necessidade de produzir 

o volume considerável de óleo que permanece retido no reservatório após as recuperações 

primária e secundária e, assim, prolongar a vida produtiva do campo.  

A aplicação de técnicas de EOR requer uma ampla pesquisa envolvendo a rocha 

reservatório, as propriedades dos fluidos a serem produzidos, as condições de produção e 

a análise de todos os métodos disponíveis a fim de que seja selecionado o mais adequado 

para cada situação. Cada campo possui particularidades que influenciam diretamente a 

abordagem a ser feita pelos métodos de EOR. Entretanto, existe uma dificuldade de 

produção comum que abrange a maioria dos reservatórios de petróleo, causada pela 

deposição e pela adsorção de frações mais pesadas do óleo à superfície da rocha conforme 
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aumenta o seu tempo de envelhimento e de exposição ao petróleo. Isto signfica que as 

rochas reservatório são geralmente molháveis a óleo, o que prejudica a sua 

permeabilidade através dos poros da rocha. Observa-se na literatura que o fator de 

recuperação durante a injeção de água é consideravelmente menor para um reservatório 

molhável a óleo e ainda, que inverter a molhabilidade à água afeta a saturação residual 

dos fluidos nos poros e possibilita uma maior recuperação (ANDERSON, 1986; 

SHESHDEH et al., 2015). 

Os estudos envolvendo inversão de molhabilidade tem sido desenvolvidos com maior 

frequência nos últimos anos, dada a necessidade de recuperar o óleo residual em campos 

maduros. Os métodos químicos mais adotados para inversão de molhabilidade são a 

injeção de surfactantes e de nanofluidos, sendo a injeção de surfactantes o método mais 

consolidado na indústria dentre os dois. AHMADI et al. (2015), KUMAR e MANDAL 

(2016) e ALVAREZ et al. (2017) são exemplos de estudos sobre inversão de 

molhabilidade com resultados positivos utilizando surfactantes. Entretanto, a quantidade 

de surfactante a ser injetada no reservatório deve ser muito alta, pois o composto tende a 

se adsorver à superfície rochosa antes mesmo de alcançar seu alvo, a interface água-óleo, 

o que acaba tornando o custo de sua implementação muito alto. Nanofluidos são 

suspensões de nanopartículas que, por sua vez, são substâncias de custo relativamente 

mais baixo e de resultados promissores como agentes inversores de molhabilidade. As 

nanopartículas são consideradas atrativas para operações em EOR tanto pelo seu tamanho 

quanto pelas muitas possibilidades de alterar seu comportamento para cumprir uma 

determinada função - seu tamanho permite que elas consigam permear pelo meio poroso, 

com poros de aproximadamente 1 micron de diâmetro, sem causar danos à formação e a 

alteração de seu comportamento possibilita o aperfeiçoamento de propriedades dos 

fluidos injetados em um reservatório. JIANG et al. (2017), AL-ANSSARI et al. (2018) e 

YOUSSIF et al. (2018) são exemplos de estudos de nanofluidos como inversores 

eficientes de molhabilidade.  

A necessidade de se inverter a molhabilidade das rochas é mais frequente em reservatórios 

carbonáticos, tendo em vista que, em contato com a salmoura, o óleo tende a se adsorver 

mais fortemente à superfície deste tipo de rocha. Porém, reservatórios areníticos também 

são afetados pela molhabilidade a óleo e, além disso, o arenito é o tipo mais frequente de 

rocha-reservatório encontrada no mundo. O estudo de inversão da molhabilidade em 

rochas areníticas é, portanto, de extrema importância. 
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Considerando os fatores descritos acima, o objetivo do presente trabalho é avaliar o 

desempenho de diferentes nanopartículas de óxidos metálicos como agentes inversores 

de molhabilidade de rochas areníticas tornadas molháveis a óleo por petróleo brasileiro. 

A eficiência das nanopartículas será avaliada por medições de ângulo de contato, ensaios 

de transporte dinâmico através de meio poroso não consolidade e ensaios de 

deslocamento do óleo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

Esta sessão apresenta uma revisão da literatura quanto aos principais temas abordados 

neste projeto. Os principais mecanismos de produção de petróleo serão apresentados 

inicialmente, seguidos por conceitos importantes no âmbito da engenharia de 

reservatórios. Sequencialmente será apontada a recuperação avançada de petróleo e suas 

categorias, com maior ênfase nos métodos químicos. Em seguida, definições, 

características e a importância dos asfaltenos para o trabalho serão apresentadas. 

Finalmente, o tópico sobre inversão da molhabilidade e suas novas tecnologias será 

discutido. 

2.1 Recuperação de Petróleo 

 

Os métodos para recuperação de petróleo podem ser divididos, de acordo com sua ordem 

cronológica de aplicação, em recuperação primária, secundária e terciária. Essas etapas 

podem ser classificadas como métodos convencionais ou especiais de recuperação. 

2.1.1 Métodos convencionais de recuperação 

 

Os métodos convencionais de recuperação de petróleo podem ser definidos como aqueles 

em que não se altera quimicamente os fluidos contidos no reservatório. As recuperações 

primária e secundária podem ser consideradas como métodos convencionais. 

Os fluidos presentes em um reservatório devem apresentar certa energia em sua 

descoberta para que sejam produzidos. Denomina-se recuperação primária toda aquela 

em que apenas a energia natural dos fluidos do reservatório é empregada em sua produção 

e apenas 5-15% do potencial do poço é recuperado. Essa energia é função de diversos 

parâmetros como o volume e a natureza dos fluidos e as diferenças de pressão e de 

temperatura na rocha.   

Os reservatórios apresentam três principais mecanismos de produção naturais: gás em 

solução, capa de gás e influxo de água. Podem ocorrer situações em que mais de um 

mecanismo atue em um mesmo reservatório (ROSA et al., 2006). 

A recuperação secundária é associada à produção resultante da injeção de fluidos 

imiscíveis em óleo no reservatório, como água ou gás, com a finalidade de manter a 

pressão do reservatório e, assim, aumentar a vida produtiva do poço, deslocando o óleo 
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dos poros da rocha de forma exclusivamente mecânica. A eficiência produtiva dos 

projetos de recuperação secundária encontra-se em torno de adicionais 30%. Esses 

costumam ser empregados muito cedo, visto que a recuperação primária apresenta baixa 

eficiência.  

2.1.2 Conceitos Importantes 

 

Conceitos fundamentais da engenharia de reservatórios devem ser estabelecidos a fim de 

que se compreenda suas operações e dificuldades para uma melhor compreensão dos 

métodos especiais de recuperação.  

a) Porosidade 

 

A rocha-reservatório é constituída de grãos conectados uns aos outros por cimento e 

matriz e seu volume total é, portanto, a soma de todo o volume sólido com o volume dos 

espaços vazios entre grãos – o volume de poros. A porosidade (∅) é definida, então, como 

a razão entre o volume de poros (Vp) e o volume total da rocha (Vt). A (Equação 1 mostra 

essa relação. 

∅ =  
Vp

Vt
 

(Equação 1) 

Os poros da rocha podem estar interconectados ou totalmente isolados, dependendo da 

organização, da forma e do tamanho dos grãos da rocha em si. Porosidade absoluta é 

como se chama a razão entre o volume de todos os poros, interconectados ou não, e o 

volume total de rocha. Porosidade efetiva é a razão entre o volume dos poros 

interconectados e o volume total da rocha. Isso se dá pois os poros isolados não permitem 

o escoamento para produção de fluidos e, portanto, não representa valores para a 

engenharia de reservatórios (THOMAS, 2001).  

b) Permeabilidade 

 

A permeabilidade é a capacidade de uma rocha permitir o escoamento dos fluidos e está 

associada à presença de canais porosos, ou seja, poros interconectados.  Para um único 

fluido saturando a rocha, tem-se a permeabilidade absoluta (k), cuja unidade de medida é 

o darcy. 
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Para mais de um fluido saturando a rocha, o que é a configuração esperada, a 

permeabilidade absoluta não pode medir a facilidade de escoamento de cada fluido. Isso 

porque o escoamento de uma fase acaba dificultando o de outra, além da afinidade que os 

fluidos tenham com a rocha-reservatório (conceito de molhabilidade que será abordado 

mais a frente). Portanto, para esse caso, adota-se a permeabilidade efetiva para cada fluido 

considerado utilizando o símbolo k com o subscrito que se refere a esse fluido, por 

exemplo ko para a permeabilidade efetiva do óleo. 

Para normalizar os valores de permeabilidade, faz-se a razão entre a permeabilidade 

efetiva de um fluido e a permeabilidade absoluta adotada como base. A essa razão 

chamamos permeabilidade relativa, cujo símbolo é kr e o subscrito referente ao fluido em 

questão, por exemplo kro para o óleo. 

c) Mobilidade 

A mobilidade (λx) de um fluido é definida como a relação entre sua permeabilidade efetiva 

e sua viscosidade (µ). A mobilidade do óleo, por exemplo, é dada pela (Equação 2 abaixo: 

λo =
ko

μo
 

(Equação 2) 

Para a engenharia de reservatórios, a análise qualitativa da mobilidade de um fluido é 

dada através da razão de mobilidades (M). Essa é a razão entre a mobilidade do fluido 

injetado, geralmente água, e a mobilidade do fluido deslocado, geralmente óleo. Um valor 

de M igual a 1 indica que a água injetada e o óleo a ser deslocado fluem através do meio 

poroso com a mesma facilidade. Se a razão de mobilidades for maior que 1, pior será a 

eficiência de varrido do óleo, visto que com a maior mobilidade da água, ela tenderá a 

criar caminhos preferenciais entre o poço injetor e o produtor.  

d) Capilaridade e tensão interfacial 

Os fenômenos de capilaridade se devem à atração entre moléculas da mistura de dois ou 

mais fluidos imiscíveis, como óleo e água. No caso da mistura ser posta em um recipiente, 

ocorre a separação dos componentes pelas forças gravitacionais, onde o mais denso 

tenderá mais ao fundo e o menos denso, ao topo do recipiente. No reservatório, um meio 

poroso formado por capilares de diferentes dimensões, não ocorre uma separação tão 

clara, havendo uma “zona de transição” entre as fases causada pelos fenômenos capilares. 

A pressão capilar é definida, portanto, como diferencial de pressão entre dois fluidos 
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imiscíveis em contato e retidos em um meio poroso, gerando uma descontinuidade na 

pressão existente através da interface que separa estes mesmos fluidos. 

A tensão interfacial se dá justamente no contato entre dois fluidos imiscíveis, onde as 

moléculas da região de contato sofrem maior tensão para se aproximarem do interior do 

fluido ao qual pertencem e se distanciarem do fluido com o qual estão em contato devido 

à incompatibilidade química entre eles. A Figura 1 ilustra a região da interface entre dois 

fluidos imiscíveis.  

 

Figura 1. Representação da interface entre dois fluidos imiscíveis, adaptado de ROSA, 

2006. 

 

e) Molhabilidade 

ABDALLAH et al. (1986) define molhabilidade como a preferência de um sólido de estar 

em contato com um fluido em detrimento de outro devido a um balanço superficial e 

tensões interfaciais. Em meios porosos, a fase “molhante” concentra-se em poros menores 

e cobre com um filme fino a superfície dos poros maiores. A Figura 2 mostra essa 

disposição. 
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Figura 2. Disposição da fase molhante em poros menores e como um filme fino na 

superfície de poros maiores (adaptado de ABDALLAH et al., 1986). 

 

A molhabilidade pode ser medida pelo ângulo de contato entre um determinado fluido e 

uma superfície. Esse ângulo de contato é uma função da tensão interfacial entre os dois 

fluidos e da tensão interfacial entre os fluidos e a superfície sólida. Por convenção, o 

ângulo de contato é medido através da água. Se o ângulo de contato (θ) for menor que 

90º, a superfície é preferencialmente molhável à água. Se θ for maior que 90º, a superfície 

é preferencialmente molhável ao óleo. Por fim, se θ for igual a 90º, tem-se uma 

molhabilidade neutra e não  apresenta preferência de adesão por nenhum dos fluidos 

(ANDERSON, 1986). O ângulo de contato pode ser definido através da equação de 

Young abaixo (Equação 3). 

cos θ =  
γS − γSL1

γL1L2
 

(Equação 3) 

Onde:  

γS = energia de superfície do sólido; 

γSL1 = tensão interfacial entre o sólido e o fluido analisado em contato com ele; 

γL1L2 = tensão interfacial entre os dois fluidos em contato. 

 

A Figura 3 mostra como varia o ângulo de contato de uma gota de fluido sobre uma 

superfície de acordo com a molhabilidade dessa superfície. 
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Figura 3. Ângulo de contato entre uma gota de água e uma superfície molhável a ela, 

uma superficie de molhabilidade neutra e outra não molhável à água. 

A maioria dos reservatórios apresenta certo grau de molhabilidade ao óleo, sendo muito 

raro haver alguma formação com uma molhabilidade à água muito forte (SALATHIEL, 

1973).  Entretanto, existem casos específicos em que poros menores são ocupados por 

água e podem ser considerados molháveis a ela enquanto o óleo encontra-se em poros 

maiores e assim, pode ser deslocado mais facilmente. Classifica-se esses casos como 

sendo de molhabilidade mista (SHESHDEH et al., 2015). 

ANDERSON (1986) observou que a recuperação de óleo durante a injeção de água para 

um reservatório molhável a óleo pode ser até 15% menor quando comparado a um 

reservatório molhável à água. Entretanto, JADHUNANDAN et al. (1995) testou o efeito 

da molhabilidade em recuperação de óleo durante a injeção de água. Sua conclusão foi a 

de que a recuperação atinge o máximo próximo a um estado de molhabilidade 

intermediária e não a de um estado de molhabilidade à água forte. 

2.1.3 Métodos especiais de recuperação 

 

A recuperação terciária é aquela que segue a secundária cronologicamente. Comumente 

é o momento em que se implementa os métodos especiais de recuperação ou recuperação 

avançada de petróleo, do inglês Enhanced Oil Recovery (EOR). Os métodos de EOR são 

caracterizados por utilizar sistemas que interagem quimicamente com a rocha-

reservatório ou com os fluidos do reservatório, suplementando a energia natural e 

deslocando o óleo dos poros, e podem ser classificados em: métodos térmicos, miscíveis, 

químicos e outros (LAKE, 1989). Para que a recuperação avançada possa ser aplicada, a 
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análise de todos os métodos de EOR disponíveis deve ser realizada a fim de que o mais 

adequado seja o escolhido.  

a) Métodos térmicos 

Em reservatórios onde a viscosidade do óleo pode ser considerada alta, os métodos 

convencionais costumam não apresentar bons resultados, já que essa característica torna 

a mobilidade do óleo muito baixa, facilitando a movimentação dos outros fluidos que 

venham a ser injetados. Assim, os métodos térmicos são empregados com base no fato da 

viscosidade do óleo ser reduzida com o aumento de sua temperatura. Existem dois tipos 

de métodos térmicos, de acordo com a maneira como é realizado o aquecimento: a injeção 

de fluidos aquecidos e a combustão in situ. A injeção de fluidos aquecidos utiliza a água 

pré-aquecida na superfície a uma temperatura elevada ou ainda na forma de vapor e esse 

calor é então transportado para o interior do reservatório.  

Na combustão in situ o calor é gerado dentro do reservatório. Uma fração do óleo entra 

em ignição e a combustão é mantida pela injeção de ar no poço, ocorrendo a oxidação do 

óleo e formando CO2 e água, além de liberar calor. O aquecimento provoca a vaporização 

de hidrocarbonetos mais leves e da água do reservatório, além da deposição de frações 

mais pesadas como o coque, cuja queima manterá a combustão.   

Outro método a ser utilizado é a drenagem gravitacional com assistência de vapor (Steam-

assisted gravity drainage – SAGD), com a perfuração de dois poços horizontais paralelos, 

um acima do outro. No poço mais alto é injetado vapor quente, que irá reduzir a 

viscosidade do óleo. Esse será produzido no poço mais baixo pela ação da gravidade 

(NAQVI, 2012). 

b) Métodos miscíveis 

Os métodos miscíveis consistem na injeção de fluidos que se misturam ao óleo do 

reservatório reduzindo as tensões interfaciais. Seu objetivo é, portanto, reduzir pressões 

capilares a fim de aumentar a eficiência de deslocamento. Pode utilizar a injeção de 

hidrocarbonetos miscíveis, CO2 ou nitrogênio (ROSA et al., 2006). A injeção de 

hidrocarbonetos miscíveis pode ocorrer através de gás enriquecido, onde vai se formando 

um banco miscível após múltiplos contatos do solvente com o óleo no reservatório; ou 

através da injeção de gás pobre, onde ocorre o inchamento do óleo e a redução da sua 

viscosidade. A injeção de CO2 leva à miscibilidade já que é altamente solúvel em óleo 

sob condições específicas de temperatura, pressão e composição desse óleo. A dissolução 
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do dióxido de carbono ocasiona o inchamento do óleo e, portanto, seu deslocamento 

dentro do reservatório.  

c) Métodos químicos 

Os métodos químicos são aqueles em que se promove a interação química entre o fluido 

injetado e o fluido do reservatório. Eles podem ser classificados em métodos com 

surfactantes, polímeros, álcali ou os três em conjunto – o ASP e, ainda, novos 

conhecimentos onde pode-se incluir a nanotecnologia. 

A injeção de surfactantes consiste na utilização de agentes químicos que atuam em 

superfícies e interfaces e que são constituídos por um grupo hidrofílico e um hidrofóbico 

na mesma molécula. Essa característica permite que esses aditivos reduzam 

significativamente a tensão interfacial entre o óleo cru e a água do reservatório 

(salmoura), sendo adsorvidos justamente nessa interface. Além disso, conseguem ser 

capazes de alterar a molhabilidade de trechos da rocha reservatório. A maior limitação 

para o método é o custo desses surfactantes. 

A injeção de polímeros é o método químico mais utilizado. Sua implementação aumenta 

a viscosidade da água injetada a fim de reduzir a permeabilidade do meio poroso, 

permitindo que haja uma melhora na eficiência de varrido para uma maior recuperação 

de óleo. Isso ocorre pela redução da razão de mobilidades. 

Já a injeção de álcali pode proporcionar muitos mecanismos diferentes para a recuperação 

avançada devido às características químicas do óleo e da rocha reservatório. Álcali seria 

a água modificada com NaOH, por exemplo, com pH entre 10 e 12. De acordo com 

MANDAL (2015), o efeito mais significativo se dá pela reação entre o álcali e os ácidos 

orgânicos presentes do óleo, que resultam na formação de surfactantes e emulsões, 

reduzindo a tensão interfacial entre água e óleo.  

A utilização de nanotecnologia para a recuperação avançada de petróleo é bastante 

recente e será o tema abordado neste trabalho. A injeção de nanopartículas no reservatório 

é capaz de alterar a molhabilidade da formação e também da redução da tensão interfacial 

entre óleo e água, o que já foi constatado por diversos autores. Entretanto, esse uso deve 

ser cauteloso condiserando-se a possibilidade de aglomeração das nanopartículas, 

podendo causar danos à formação (OGOLO et al., 2012). 
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d) Outros métodos 

Existem ainda outros métodos recentes e que não podem ser classificados de acordo com 

as definições anteriores como, por exemplo, a recuperação microbiológica (MEOR) e a 

recuperação utilizando ondas eletromagnéticas. 

Os métodos de MEOR utilizam diferentes microorganismos que produzem substâncias, 

a partir de seus processos biológicos, causando efeitos que podem aumentar o fator de 

recuperação.  

A recuperação por ondas eletromagnéticas atua a partir do aquecimento do reservatório 

por meio de ondas eletromagnéticas causadas pela aplicação de uma diferença de 

potencial entre poços (THOMAS, 2001). 

2.2 Asfaltenos 

O óleo cru apresenta muitos componentes que podem adsorver em superfícies minerais e 

alterar a molhabilidade em um reservatório de petróleo. Um desses componentes é a 

classe dos asfaltenos, que são considerados como um conjunto de moléculas mais pesadas 

e polarizadas dispersas no óleo cru. Podem ser definidos como uma classe de solubilidade 

do petróleo, sendo solúveis em solventes aromáticos como tolueno, benzeno ou piridina; 

e insolúveis em alcanos comuns, como n-heptano ou n-pentano. Com esta ampla 

definição, percebe-se que pode haver asfaltenos de diferentes estruturas e tipos. Em 

média, os asfaltenos apresentam um núcleo aromático policíclico e cadeias alifáticas 

periféricas de tamanho variável. A sua massa molecular está em torno de 750 g/mol e sua 

aromaticidade varia entre 0,45 e 0,65. Os asfaltenos podem conter ainda diferentes grupos 

funcionais, fazendo com que apresente gupos polares e apolares e tendendo a formar 

agregados coloidais (CYR et al., 1987). Esses componentes são de interesse de estudos, 

frequentemente, na indústria do petróleo, visto que sua precipitação acaba afetando 

negativamente a garantia de escoamento da produção, tanto em dutos como no próprio 

reservatório. Ainda, sua adsorção ou deposição em superfícies rochosas e de poros pode 

alterar a sua molhabilidade de molhável à água para molhável ao óleo, fazendo com que 

as forças capilares se sobreponham às forças viscosas durante o escoamento, ou seja, 

reduzindo consideravelmente a mobilidade da fase óleo (MARCZEWSKI e SZYMULA, 

2002). 

A caracterização dos asfaltenos torna-se importante para que se possa associar essas 

características a fenômenos químicos observados em operações da indústria de petróleo, 
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principalmente. De acordo com a literatura, a espectroscopia de massa é utilizada para 

determinar o peso molecular. Ainda é utilizada a análise de infravermelho (FTIR) e a 

análise elementar (CHN). Para determinar a aromaticidade, conta-se com espectroscopia 

por ressonância magnética nuclear (RMN) (WILT et al., 1998; CORTÉS et al., 2012). 

2.3 Inversão de Molhabilidade 

O óleo presente no reservatório contém compostos polares na forma de resinas e 

asfaltenos, os quais combinam características hidrofóbicas e hidrofílicas. Portanto, os 

mesmos são capazes de alterar, com o envelhecimento da rocha, sua molhabilidade à 

água. O deslocamento dos fluidos no reservatório resulta, então, em uma pressão 

insuficiente da fase óleo para ocupar poros menores e, com isso, essa acaba perdendo sua 

mobilidade. Dessa forma, o óleo torna-se uma fração residual, que não pode ser produzida 

pela injeção de água na recuperação secundária. A inversão de molhabilidade atua como 

um método de recuperação avançada de petróleo que visa reestabelecer a molhabilidade 

à água original do reservatório. SHESHDEH et al. (2015) afirmam que alterar a 

molhabilidade do reservatório afeta a saturação residual dos fluidos no meio poroso e 

possibilita o alcance de um fator de recuperação mais alto. MOHAMMED et al. (2015) 

listaram, entre os principais métodos químicos de recuperação para inversão de 

molhabilidade, a injeção de surfactantes, de soluções de alto pH, de água de baixa 

salinidade, smart water e de nanofluidos. Os assuntos de maior interesse para o presente 

trabalho são a injeção de surfactantes e de nanofluidos e portanto, esses serão abordados 

com maior aprofundamento nos tópicos a seguir. 

2.3.1 Surfactantes 

 

Os surfactantes são compostos que apresentam uma cauda hidrofóbica e uma cabeça 

hidrofílica que pode ter uma carga positiva (surfactante é catiônico), negativa (surfactante 

é aniônico) ou sem carga (surfactante é não-iônico). Dois mecanismos para inversão de 

molhabilidade utilizando a injeção de surfactantes são mencionados na literatura: a 

formação de uma camada molhável à água sobre a camada molhável ao óleo dos poros 

da rocha reservatório e a remoção da camada molhável ao óleo a fim de expor camadas 

mais internas da rocha, originalmente molhável à água (STANDNES e AUSTAD, 2000). 

SALEHI et al. (2008) utilizaram surfactante catiônico (C12TAB) e surfactante aniônico 

(STEOL CS-330) para estudar a inversão de molhabilidade de meio poroso arenítico 

envelhecido com óleo cru. Seus resultados mostraram que houve adsorção das moléculas 
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dos surfactantes aos componentes do óleo cru adsorvidos na superfície do meio poroso, 

o que tornou a superfície mais molhável à água. 

Uma triagem de surfactantes em busca dos mais promissores para inverter a 

molhabilidade de reservatórios carbonáticos fraturados e molháveis a óleo por processos 

de embebição foi realizada por GUPTA et al. (2009). O  estudo foi feito em condições de 

baixa salinidade/baixa temperatura, baixa salinidade/alta temperatura, alta 

salinidade/baixa temperatura e alta salinidade/alta temperatura. Os resultados apontaram 

que para todos os surfactantes testados o ângulo de contato da superfície com o óleo foi 

reduzido com o aumento da temperatura e ainda, que acima de um determinado valor de 

salinidade, a molhabilidade não pode mais ser alterada. 

Fragmentos de mica foram envelhecidos em óleo cru e tratados com dois surfactantes 

(Triton X-100 e C16TAB) por SEIEDI et al. (2010) a fim de estudar os efeitos do 

envelhecimento e do tratamento com surfactantes da superfície do mineral utilizando 

microscópio de força atômica e medidas de ângulo de contato. Os resultados mostraram 

que o surfactante Triton X-100 é capaz de tornar a superfície envelhecida molhável à água 

novamente a partir de um mecanismo de “limpeza do óleo” da superfície da mica. 

Concluiu-se ainda que o surfactante C16TAB aumenta a preferência da superfície pelo 

óleo através do mecanismo de adsorção no mineral. 

WANG et al. (2012) realizaram experimentos de embebição em folhelhos inicialmente 

molháveis a óleo utilizando soluções aquosas de surfactantes (óxido de dimetilamina, 

álcool etoxilado, sulfonato de  α-olefina interno e sulfonato de  α-olefina linear aniônico) 

a fim de testar a capacidade de alterar a molhabilidade da superfície rochosa. Os 

resultados confirmaram a inversão da molhabilidade para os quatro surfactantes utilizados 

e ainda apresentaram aumento no fator de recuperação de petróleo considerável. 

SHARMA et al. (2013) utilizaram diversos surfactantes dos tipos não-iônico, aniônico e 

catiônico a fim de alterar a molhabilidade de uma rocha carbonática de mista para 

molhável à água em condições de alta temperatura e alta salinidade. Para essas condições, 

atestou-se que sistemas em que se combinam dois surfactantes são mais eficientes na 

inversão da molhabilidade, pois promovem uma maior estabilidade com o meio aquoso 

em que estão dispersos. Mais especificamente, a mistura de surfactantes catiônicos e não-

iônicos pode recuperar cerca de 70 a 80% do óleo por embebição espontânea. 
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LU et al. (2014) testaram uma nova formulação de surfactante como inversor da 

molhabilidade de rochas carbonáticas fraturadas e molháveis a óleo também em 

condições de alta temperatura e alta salinidade. Pode-se perceber que a nova formulação 

tanto reduziu a tensão interfacial a valores ultra-baixos como também alterou a 

molhabilidade a óleo da rocha para uma mais favorável à água.  

AHMADI et al. (2015) testaram nova formulação de bio-surfactante para inversão de 

molhabilidade de rochas carbonáticas comparando-a a surfactantes comerciais mais 

utilizados na indústria. Os resultados mostraram uma redução na tensão interfacial e uma 

melhor performance na alteração da molhabilidade da rocha face aos surfactantes 

comerciais. 

Os surfactantes também podem ser combinados com compostos alcalinos (álcali) a fim 

de utilizar do efeito sinérgico entre os dois componentes, como estudado por KUMAR e 

MANDAL (2016). Foram utilizados os surfactantes CTAB, SDS e TWEEN80, e as 

soluções alcalinas foram NaOH, Na2CO3, NH4OH, SMB e DEA. As combinações de 

compostos foram capazes de alterar a molhabilidade de rochas de quartzo para molháveis 

à água, bem como reduzir a tensão interfacial. 

ALVAREZ et al. (2017) estudaram o efeito combinado da redução da tensão interfacial 

e da alteração de molhabilidade de folhelos pela injeção de surfactantes. Concluiu-se que 

os surfactantes aniônicos apresentaram melhores resultados na redução do ângulo de 

contato e na redução da tensão interfacial. 

2.3.2 Nanofluidos 

 

Os nanofluidos são suspensões de nanopartículas (NP) em bases fluidas como água 

destilada, soluções de surfactante ou salmoura. Assim como os surfactantes, as NP podem 

aumentar a recuperação de petróleo através da redução da tensão interfacial e da inversão 

de molhabilidade. As NP são consideradas atrativas para operações em EOR tanto pelo 

seu tamanho quanto pelas muitas possibilidades de alterar seu comportamento para 

cumprir uma determinada função - seu tamanho permite que elas consigam permear pelo 

meio poroso, com poros de aproximadamente 1 micron de diâmetro, sem causar danos à 

formação e a alteração de seu comportamento possibilita o aperfeiçoamento de 

propriedades dos fluidos injetados em um reservatório (KAPUSTA et al., 2011). O 

mecanismo de atuação das NP ainda não é bem definido na literatura. 

HENDRANINGRAT et al. (2012) propuseram que o mecanismo de inversão da 
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molhabildade por NP é dado mecanicamente, com as NP se interpondo entre o óleo e a 

superfície da rocha, agindo como uma cunha. A Figura 4  ilustra essa ação. Entretanto, 

outros estudos como o de GIRALDO et al (2013) propuseram que o mecanismo de 

inversão é dado pela adsorção de asfaltenos às NP.  

 

Figura 4. Esquematização do mecanismo de retirada mecânica do óleo sobre a rocha por 

nanopartículas (adaptado de MOHAMMED e BABADAGLI, 2015). 

MAGHZI et al. (2010) realizaram injeção de suspensões de NP de sílica em meio poroso 

não especificado a fim de avaliar sua capacidade em alterar a molhabilidade da superfície 

desse meio. As NP foram dispersas em uma solução de poliacrilamida e em água e a 

molhabilidade foi avaliada através de medidas de ângulo de contato. Os resultados 

apontaram que as NP de sílica aumentaram o fator de recuperação em 10% durante a 

injeção do polímero. Além disso, percebeu-se que, dispersas em água ou na solução de 

polímero, as NP foram capazes de tornar a superfície do meio poroso fortemente molhável 

à água. 

ROUSTAEI et al. (2012) investigaram o efeito da injeção de suspensões de NP de 

polisílica lipofílica e hidrofóbica e de NP de polisílica natural na recuperação avaçada de 

petróleo em rochas areníticas. Ambos os tipos de NP foram capazes de tornar a superfície 

da rocha mais molhável à água e de promover uma redução significativa na tensão 

interfacial entre óleo e água sem causar dano algum à formação, ou seja, sem causar 

entupimento dos poros. 

A eficiência na inversão de molhabilidade de rochas areníticas por nanofluidos compostos 

por NP de alumina foi avaliada por GIRALDO et al. (2013). As NP foram dispersas em 

uma solução de surfactante aniônico comercial e os métodos utilizados para avaliar a 

molhabilidade das amostras areníticas foram a medição do ângulo de contato e testes de 

embebição. A ação das NP de alumina foi positiva, alterando a molhabilidade de núcleos 

areníticos para fortemente molhável à água. Além disso, concluiu-se que a dispersão de 
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NP de alumina em baixas concentrações na água injetada (por volta de 100 ppm) aumenta 

a recuperação secundária de óleo. 

LI e TORSAETER (2015) realizaram ensaios de inversão de molhabilidade utilizando 

suspensões de NP de sílica em areia Berea originalmente molhável a óleo. Os estudos 

apontaram que NP hidrofílicas são capazes de inverter a molhabilidade de arenitos e, 

quanto maior for a concentração das NP em suspensão, maior será a preferência do meio 

pela água.  

MONFARED et al. (2016) submergiram fragmentos do mineral calcita hidrofobizados 

em suspensões de NP de sílica, a fim de avaliar a efetividade do nanofluido na inversão 

de molhabilidade da superfície através de medições de ângulo de contato. Resultados 

mostraram que as NP de sílica podem alterar a molhabilidade, reduzindo 

consideravelmente o ângulo de contato entre gotas de água e calcita hidrofobizada. 

Notou-se também que essa capacidade das NP é melhorada conforme se aumenta a 

concentração delas, o tempo de interação com a superfície hidrofobizada e, ainda, com a 

salinidade. 

Recentemente, os estudos utilizando nanofluidos como agentes inversores de 

molhabilidade de meios porosos para recuperação de petróleo tem sido bem mais 

frequentes. JIANG et al. (2017) e AL-ANSSARI et al. (2018) avaliaram a capacidade de 

inversão de molhabilidade de fragmentos hidrofobizados de calcita por nanofluidos e 

ambos constataram o potencial dos compostos para tal finalidade. YOUSSIF et al. (2018) 

promoveram ensaios de core flood em amostras de arenito molhável a óleo, realizando 

injeção de salmoura e de suspensões de NP de sílica a diferentes concentrações – foi 

constatada a capacidade das NP de tornar as rochas areníticas molháveis à água. AL-

ANSSARI et al. (2018) realizaram seus ensaios em condições de reservatório, o que torna 

as aplicações de nanofluidos ainda mais promissoras para a indústria petrolífera. 
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3.  Materiais e Métodos 

 

3.1 Materiais 

Os reagentes empregados na execução do presente trabalho tanto na etapa de triagem dos 

óxidos quanto na parte de hidrofobização dos fragmentos de mica e inversão da 

molhabilidade dessas superfícies estão agrupados em tabelas e apresentados a seguir. 

Tabela 1. Lista de reagentes. 

Reagente Procedência 

Óleo cru (17,6º API – Teor de Asfaltenos 

6,2% m/v) 
Petrobras 

Heptano P.A. 
Isofar Indústria e Comércio de Produtos 

Químicos Ltda. 

Tolueno P.A. 
Isofar Indústria e Comércio de Produtos 

Químicos Ltda. 

NP Óxido de silício Sigma-Aldrich Chemistry 

NP Óxido de cálcio Sigma-Aldrich Chemistry 

NP Carbonato de cálcio Sigma-Aldrich Chemistry 

NP Óxido de ferro (II) Sigma-Aldrich Chemistry 

NP Óxido de zinco P.A. Vetec Química Fina Ltda. 

NP Óxido de alumínio Sigma-Aldrich Chemistry 

NP Óxido de níquel Sigma-Aldrich Chemistry 

NP Óxido de ferro (III) Sigma-Aldrich Chemistry 

Cloreto de sódio P.A. 
Isofar Indústria e Comércio de Produtos 

Químicos Ltda. 

Cloreto de magnésio P.A. hexahidratado Vetec Química Fina Ltda. 

Cloreto de cálcio anidro Vetec Química Fina Ltda. 

Cristais de mica Doação 

Areia (Granulometria – 80/100 MESH) Mineração Jundu Ltda. 
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3.2 Métodos 

Esse item destina-se à descrição detalhada dos procedimentos e ensaios realizados 

durante esse trabalho, desde a etapa de extração e caracterização de asfaltenos até os 

ensaios de inversão de molhabilidade, transporte e recuperação de petróleo.  

3.2.1 Extração de Asfaltenos 

Os asfaltenos foram extraídos de um óleo cru proveniente de reservatório de rocha 

arenítica, contendo 6,2% m/v de asfaltenos, para serem utilizados em ensaios posteriores 

visando alterar a molhabilidade de fragmentos de mica.  

Para a extração dos asfaltenos a partir do óleo cru foi adotado o procedimento proposto 

por FRANCO et al. (2013) com adaptações. Heptano foi adicionado ao óleo cru em uma 

proporção de 40 mL de heptano para 1 mL de óleo. A mistura foi agitada com uso do 

sonicador de ponteira Hielsher, modelo UP205 com ciclo igual a 1,0 Hz e amplitude de 

100% por 2 horas, a 25ºC, com auxílio de um banho de gelo, e posteriormente foi posta 

sob agitação em shaker a 200 rpm durante 24 h. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas a 3300 rpm por 30 minutos e o sólido formado foi lavado com n-heptano 

por muitas vezes até que sua cor do sólido fosse negra brilhante. A amostra foi seca em 

estufa a vácuo a 25ºC por 12 horas e o sólido obtido foi pulverizado com gral e pistilo, e 

em seguida foi dissolvido em tolueno para a obtenção de uma solução stock de 

aproximadamente 1,5% m/v (15000 ppm). 

3.2.2 Hidrofobização da Superfície de Mica 

Molhabilidade é a tendência que um fluido apresenta em aderir ou espalhar-se 

preferencialmente sobre uma superfície sólida na presença de uma fase imiscível. O 

mineral mica é originalmente molhável à água. Para simular as condições do reservatório, 

fragmentos desse foram submetidos à etapa de hidrofobização, com a solução stock de 

asfaltenos previamente preparada, cujo objetivo foi tornar essas superfícies molháveis a 

óleo. 

Fragmentos de mica virgem com aproximadamente 1 cm² de área foram submersos em 

um pesa-filtro contendo o extrato de asfalteno em tolueno (≈ 15 000 ppm). Esse sistema 

foi levado à estufa onde permaneceu por 72 horas a 70 °C. Após esse período, os 

fragmentos de mica foram lavados com heptano até que fosse obtido um sobrenadante 
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límpido. Em seguida, os fragmentos de mica foram levados novamente à estufa por 24 

horas a 70 °C. 

3.2.3 Avaliação da Molhabilidade por Ângulo de Contato 

Depois de secos, foram submetidos a medidas de ângulo de contato no equipamento 

goniômetro – Dataphysics modelo OCA 25, para avaliar se a etapa de hidrofobização 

ocorreu de modo eficiente. Nessa etapa, os fragmentos de mica que apresentaram ângulos 

de contato com a gotícula de água  ≥ 90°, ou seja, os que se mostraram molháveis a óleo, 

foram encaminhados à etapa seguinte.  

3.2.4 Inversão da Molhabilidade 

Uma vez que os fragmentos de mica encontravam-se hidrofobizados, ou seja, molháveis 

a óleo, avaliou-se a capacidade de diferentes nanopartículas (NP) de óxidos metálicos de 

inverter a molhabilidade das superfícies. Os óxidos de SiO2, Fe3O4, Fe2O3, NiO, CaCO3, 

CaO, Al2O3 e ZnO foram avaliados  em ensaios de desempenho de inversão de 

molhabilidade, cujo objetivo foi selecionar os de maior potencial. 

Para realizar essa pré-seleção, suspensões contendo cada tipo de NP dos óxidos a 1000 

ppm (0,10% m/v) foram preparadas em água mili-Q em triplicata. Essas foram 

submetidas ao sonicador de ponteira Hielscher, modelo UP205 com ciclo igual a 1,0 e 

amplitude de 100% por 3 minutos para melhorar a dispersão das nanopartículas no 

sistema. Os fragmentos de mica hidrofobizados de acordo com o procedimento em 1.2.1 

foram colocados em contato com suspensões distintas, cada uma contendo NP de um 

óxido metálico, e esses conjuntos foram levados ao agitador mecânico (shaker), 

Novatécnica – modelo NT 230, onde permaneceram por 24 horas a temperatura ambiente. 

Decorrido esse tempo, os fragmentos de mica foram lavados com água e postos para secar 

em estufa a 100 °C durante 24 horas, sendo então novamente submetidos ao equipamento 

goniômetro, onde foram medidos os ângulos de contato. De posse dos valores de ângulo 

de contato dos fragmentos de mica hidrofobizados e após o ensaio de inversão de 

molhabilidade, foram calculados os percentuais de redução dos valores de ângulo de 

contato de acordo com a (Equação 4 abaixo, os quais serão melhor apresentados e 

discutidos no capítulo 4.  

Redução do ângulo de contato (%) =  
θMH − θMT

θMH
× 100 

(Equação 4) 
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Onde: 

θMH = ângulo de contato entre a gota de água e a superfície de mica hidrofobizada; 

θMT = ângulo de contato entre a gota de água e a superfície de mica tratada após o ensaio 

de inversão de molhabilidade. 

Após a pré-seleção das NPs de óxidos metálicos mais eficientes como agentes inversores 

da molhabilidade de superfícies de mica, a avaliação da redução do ângulo de contato foi 

realizada com as NP suspensas em salmoura. As suspensões de NP dos óxidos metálicos 

em salmoura foram preparadas utilizando-se concentrações de 0,05%, 0,1%, 0,25%, 0,5% 

e 1,0% m/v. É importante ressaltar que todos os ensaios foram feitos em triplicata. O 

procedimento para o ensaio de inversão foi o mesmo adotado na avaliação prévia de NP 

dos óxidos metálicos mencionada anteriormente.  

Em seguida, um estudo sistemático foi realizado visando elucidar o mecanismo de 

atuação dessas NP.  

 

 

3.2.5 Avaliação da adsorção de asfaltenos em nanopartículas de óxidos 

metálicos por CHN e FTIR 

Para auxiliar na avaliação quanto a presença de asfaltenos nas nanopartículas de óxidos 

metálicos após os ensaios de inversão de molhabilidade, as amostras foram caracterizadas 

por espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 

sendo que para a maioria das amostras foi usado um espectrômetro Nicolet 6700 FTIR, 

com 128 varreduras, na faixa de número de onda de 400 a 4000 cm-1, com uma resolução 

de 2 cm-1, na forma de pastilhas de KBr. Além do FTIR, as análises de carbono, 

hidrogênio também foram feitas com o auxílio do equipamento CHN Analyser, da 

ThermoFinniganCo., Modelo Flash EA-1112, a partir da combustão direta de 

aproximadamente 15 mg de amostra de asfaltenos adsorvidos em nanopartículas de 

óxidos. 

3.2.6 Caracterização do meio poroso 

A porosidade do meio poroso não consolidado de areia foi calculada previamente à 

realização dos ensaios de transporte dinâmico e de recuperação. Sua determinação foi 

feita vertendo-se 20 ml de água em uma proveta e em seguida, 20 ml da areia nessa mesma 
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proveta. Parte do volume da água ocupou os poros do meio não consolidado e, com o 

volume restante, calculou-se a porosidade (∅) a partir da equação abaixo: 

∅ =  
Volume total − Volume de água sobressalente

Volume de areia
 

(Equação 5) 

3.2.7 Ensaios de transporte dinâmico 

A adição das amostras de areia foi realizada, em pequenas frações, na coluna e 

compactada com auxílio de um pequeno soquete até a altura determinada. Em seguida foi 

colocada a tampa superior e selada a parede com auxílio de um o-ring, evitando a 

passagem preferencial pelas laterais. A Figura 5 exibe o conjunto da coluna e da bomba 

utilizadas no procedimento.  

 

Figura 5. Equipamento utilizado para o ensaio de transporte dinâmico, envolvendo a 

coluna contendo o corpo de prova, a bomba para circulação de fluidos e o coletor das 

amostras para análise posterior. 

A bomba foi pré-programada de acordo com o fluxo de injeção escolhido e o volume 

poroso (VP) do meio. O procedimento global de injeção para os ensaios de transporte de 

cada suspensão de NP de óxidos metálicos foi: inicialmente, 2 VP de água destilada, 2 

VP da suspensão de NP e finalizando com 3 VP de água destilada.  

Os dois primeiros VP injetados visavam garantir a saturação do meio poroso com água e 

expulsar o ar aprisionado na compactação e, portanto, não foram analisados. Os demais 

VP injetados foram recolhidos no efluente da coluna em frações equivalentes a um quarto 

de cada VP para um maior detalhamento da curva de transporte. Cada alíquota recolhida 
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foi analisada por espectroscopia UV-vis utilizando o comprimento de onda de 400 nm. A 

partir da concentração inicial das suspensões de NP dos óxidos metálicos no afluente, e 

das concentrações obtidas continuamente,  é possível obter a curva de concentração de 

NP nas suspensões coletadas no efluente e a porcentagem de sua recuperação. 

3.2.8 Ensaios de deslocamento do óleo 

Os sistemas que se mostraram capazes de permear através do meio poroso, de acordo com 

o ensaio de transporte, foram utilizados no ensaio de recuperação. Nesse ensaio, preparou-

se uma mistura de 75% óleo cru e 25% heptano m/m para que simulasse a fase óleo no 

experimento. O volume da mistura equivalente a 1 VP da amostra de areia foi vertido na 

coluna mencionada no ensaio anterior. Em seguida, a amostra de areia foi adicionada em 

pequenas frações à coluna, também compactada com auxílio de um pequeno soquete até 

a altura determinada. O equipamento utilizado no ensaio é o mesmo apresentado na 

Figura 5, salvo à diferença de que, ao invés do coletor para análise posterior no UV-vis, 

é adotado uma proveta de 10 ml a fim de medir a quantidade recuperada da mistura óleo-

heptano. 

A bomba foi novamente pré-programada de acordo com o fluxo de injeção (0,5 ml/min) 

e o VP do meio. O procedimento global de injeção para os ensaios de recuperação de cada 

suspensão de NP de óxidos metálicos foi inicialmente 3 VP de água destilada, seguidos 

de 2 VP da suspensão de NP, pausando a injeção por 1 hora com objetivo de aumentar o 

tempo de residência das suspensões no meio, e finalizando com 2 VP de água destilada.  

Os três primeiros VP foram injetados para garantir a saturação do meio poroso com água, 

expulsar o ar aprisionado na compactação e simular a recuperação secundária, apenas 

com injeção de água. Considerou-se como a recuperação avançada, todo o óleo 

recuperado a partir da injeção das suspensões de NP de óxidos metálicos. A quantidade 

recuperada foi medida em provetas de 10 ml e contabilizada para o cálculo de recuperação 

total do ensaio. 

A Figura 6 mostra um fluxograma resumindo todos os métodos a serem realizados no 

presente trabalho. 
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Figura 6. Fluxograma dos métodos utilizados. 
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4. Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo são descritos os resultados e discussão quanto à caracterização do asfalteno 

obtido para a etapa de hidrofobização bem como os resultados do ensaio de inversão da 

molhabilidade, o qual inclui a seleção prévia das NP de óxidos metálicos, a caracterização 

por espectroscopia no infravermelho e análise elementar das NP tidas como mais 

eficientes após a pré-seleção. Os fragmentos de mica foram caracterizados no 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). O capítulo também irá conter os resultados 

dos ensaios de transporte dinâmico e de deslocamento do óleo. 

4.1 Caracterização dos Asfaltenos 

4.1.1 Espectroscopia no infravermelho (FTIR) 

Os asfaltenos obtidos a partir do óleo cru foram submetidos à análise por espectroscopia 

no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), com o objetivo de identificar os 

principais grupos funcionais orgânicos presentes nos asfaltenos. A Figura 7 apresenta o 

espectro de infravermelho do asfalteno extraído do óleo cru utilizado. 

 

Figura 7. Espectro de infravermelho para os asfaltenos extraídos. 
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A análise do espectro de infravermelho mostrado na Figura 7 assinala as principais bandas 

do espectro dos asfaltenos. As três bandas entre 865 e 746 cm-1 podem ser associados à 

deformação das ligações C-H em aromáticos. Observa-se a banda em 1370 cm-1 referente 

ao estiramento do grupo metila. A banda em 1600 cm-1 é referente à ligação C = C, 

característica de anéis aromáticos. As bandas em 2920, 2850 e 1450 cm-1 indicam o 

estiramento  de ligações C-H em CH2 e CH3 (WILT e WELCH, 1998). 

4.1.2 CHN dos asfaltenos extraídos 

A análise elementar realizada neste trabalho visou determinar as porcentagens de 

carbono, hidrogênio e nitrogênio na amostra de asfaltenos e, assim, estabelecer uma 

relação entre compostos aromáticos e naftênicos presentes na amostra. 

Os resultados de CHN são mostrados na Tabela 2, onde é possível observar que a relação 

H/C é de 1,13, o que condiz com os valores encontrados na literatura de aproximadamente 

1,15 (JARAMILLO et al., 2016).  Valores da razão H/C próximos a 1 são considerados 

baixos e traduzem um maior teor de aromáticos presentes no composto, como indicado 

por SPIECKER et al. (2003). Portanto, pode-se concluir que os asfaltenos extraídos 

possuem uma alta aromaticidade. 

Tabela 2. Resultados da caracterização do asfalteno por CHN. 

%C %H %N H/C 

85,9 8,09 2,17 1,13 

 

4.2 Inversão da Molhabilidade 

A inversão da molhabilidade da superfície de cristais de mica por tratamento com NP de 

óxidos metálicos foi avaliada inicialmente na etapa da pré-seleção dos óxidos metálicos 

e de modo sistemático para as NPs de óxidos metálicos com alto potencial como agentes 

inversores de molhabilidade. 

4.2.1 Avaliação prévia dos óxidos metálicos 

As NP dos diferentes óxidos foram avaliadas quanto a sua capacidade de reduzir o ângulo 

de contato entre a gota de água e a superfície dos fragmentos de mica, através de medidas 

no goniômetro. Essas NP foram dispersas em água destilada a uma concentração de 0,1% 

m/v. A Tabela 3 apresenta os resultados de ângulo de contato e as imagens das gotas de 
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água em contato com a superfície de mica após a hidrofobização e após o ensaio de 

inversão de molhabilidade com cada tipo de óxido avaliado.  

 Tabela 3. Comportamento da gota de água sobre a superfície de mica após hidrofobização 

e após o ensaio de inversão de molhabilidade. 

Óxido 

metálico 

Imagem da 

gotícula após 

hidrofobização 

Ângulo de 

contato após 

hidrofobização 

(º) 

Imagem da 

gotícula 

após ensaio 

de inversão  

 

Ângulo de 

contato 

após ensaio 

de inversão 

(º) 

SiO2 

 

112 

 

56 

CaO 

 

112 

 

58 

CaCO3 

 

113 

 

70 

Fe3O4 

 

97 

 

 

63 

ZnO 

 

99 

 

68 

Al2O3 
 

99 
 

71 

NiO 
 

104 
 

90 

Fe2O3 

 

98 

 

 86 

 

A redução do ângulo de contato entre a gota de água e a superfície dos fragmentos de 

mica após o ensaio de inversão da molhabilidade indica que as superfície das amostras 

tornaram-se mais hidrofílicas após sua exposição às NPs dos óxidos metálicos utilizadas. 

Tornar a rocha do reservatório mais hidrofílica aumenta a probabilidade de se aumentar 
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a mobilidade do óleo e, assim, aumentar o seu fator de recuperação. A observação dos 

resultados mostrados na Tabela 3 permite afirmar que grande parte dos óxidos metálicos 

avaliados nesse estudo foram capazes de inverter a molhabilidade dos fragmentos de 

mica, tornando-os molháveis à água. A Tabela 3 mostra a eficiência das NPs dos óxidos 

metálicos, e a partir desses resultados foi possível ranqueá-las e selecionar as de maior 

potencial como agente inversor de molhabilidade para ensaios posteriores. A ordem de 

eficiência das NPs dos óxidos metálicos como agentes inversores de molhabilidade é: 

SiO2 > CaO > CaCO3 > Fe3O4 > ZnO > Al2O3 > NiO > Fe2O3. A Figura 8 ilustra esse 

ranqueamento. 

 

Figura 8. Óxidos metálicos e seus respectivos percentuais de redução do ângulo de 

contato entre a água e as superfícies de mica após ensaio de inversão de molhabilidade. 

Visando selecionar as NPs dos óxidos metálicos de melhor desempenho na etapa da 

inversão de molhabilidade, as NPs de SiO2, CaO, CaCO3 e Fe3O4 foram escolhidas tendo 

em vista que apresentaram redução no ângulo de contato maiores que 30%, o que acredita-

se ser suficiente para aumentar o deslocamento do óleo durante a produção de maneira 

expressiva. 

4.2.2 Efeito da concentração do agente inversor de molhabilidade  

A avaliação da redução do ângulo de contato foi realizada com as NP dos óxidos 

suspensas em salmoura, uma vez que as NPs deverão ser inseridas nos reservatórios 

através do processo de flooding em água do mar em uma possível aplicação em campo. 

Todas as análises foram feita em triplicata, em uma solução de salmoura (3% NaCl, 0,1% 

MgCl2 e 0,1% CaCl2 m/v). Também foi realizado um ensaio branco para controle, com o 
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fragmento de mica hidrofobizado sendo imerso em uma solução contendo apenas 

salmoura. O gráfico apresentado na Figura 9 mostra a dependência da capacidade dos 

sistemas de redução do ângulo de contato com a concentração do agente inversor de 

molhabilidade em salmoura. 

 

Figura 9. Relação entre concentração (% m/v) dos óxidos metálicos em meio salino e as 

respectivas reduções do ângulo de contato da superfície de mica. 

Nota-se que para quase todas as NPs dos óxidos metálicos avaliados, um aumento de 

0,05% para 0,1% da sua concentração provocou um incremento na redução do ângulo de 

contato. 

É possível observar na Figura 9 que a redução do ângulo de contato promovida pela 

salmoura é pouco expressiva, menor do que 15%, frente à provocada pelas NP dos óxidos 

metálicos. O agente inversor da molhabilidade com maior capacidade de redução no 

ângulo de contato foi o sistema contendo as NPs de SiO2, ou seja, essas NP tornaram a 

superfície de mica mais hidrofílica. A eficiência das NPs de SiO2 cresceu de 61%, em 

0,05% m/v, até 76%, em 1,0% m/v). O segundo tipo de NP mais eficiente foi o de CaCO3, 

cuja redução do ângulo de contato se manteve entre 38% e 50%.  

O ensaio sistemático que avaliou o efeito da concentração das NP na eficiência de redução 

do ângulo de contato em superfícies de mica confirmou os resultados encontrados na 

triagem. Uma média aritmética considerando a redução do ângulo de contato para todas 

as concentrações de cada óxido foi realizada, a partir dela a ordem de eficiência dos 
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agentes inversores de molhabilidade em todas as faixas de concentração testadas foi SiO2 

>> CaCO3  > CaO > Fe3O4 e está demonstrada nos resultads na Figura 10. 

 

 

Figura 10. Classificação dos óxidos metálicos quanto as suas respectivas reduções de 

ângulo de contato após ensaio de inversão de molhabilidade de fragmentos de mica em 

meio salino. 

 

4.2.3 Caracterização das NP de óxidos metálicos após os ensaios de inversão 

de molhabilidade 

NASSAR et al. (2011) mostraram em seu trabalho que NP de certos óxidos metálicos 

podem adsorver asfaltenos de óleo cru de forma efetiva quando esses estão dissolvidos 

em solventes. Outros autores sugerem que o mecanismo envolvido na inversão da 

molhabilidade ocorre através da adsorção das NP na superfície da rocha 

(HENDRANINGRAT et al., 2012). A caracterização por espectroscopia do infra-

vermelho e por CHN das NP de óxidos metálicos foi realizada a fim de verificar a 

existência de indícios da adsorção de asfalteno nas NPs analisadas.  
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a) Espectroscopia no infravermelho (FTIR)  

As Figuras de 11 a 14 apresentam os espectros de infravermelho das NPs dos óxidos 

metálicos SiO2, Fe3O4, CaO e CaCO3 antes e após os ensaios de inversão de 

molhabilidade. 

 

Figura 11. Espectro de infravermelho para NPs de sílica pós triagem do ensaio de 

inversão. 

 

Figura 12. Espectro de infravermelho para NPs de magnetita pós triagem do ensaio de 

inversão. 
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Figura 13. Espectros de infravermelho de NPs de CaO puro e após o ensaio de inversão 

de molhabilidade. 

 

 

Figura 14. Espectros de infravermelho de NPs de CaCO3 puro e após o ensaio de 

inversão de molhabilidade. 

A análise por FTIR mostrou fortes indícios de adsorção de asfaltenos  para o sistema 

composto por NPs de SiO2 enquanto indícios de moderado a leve para os demais sistemas. 
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É possível a observação de bandas características de CH3 e CH2 em torno de 2930 cm-1
 

no qual acredita-se que sua origem sejam dos asfaltenos, e que estão ausentes no espectro 

das NPs dos óxidos anterior ao ensaio de inversão de molhabilidade. 

É importante ressaltar que as NPs de SiO2 apresentaram eficiência maior que 60% no 

ensaio de inversão da molhabilidade e a presença de asfaltenos nesse sistema após os 

ensaios pode corroborar para um melhor entendimento na elucidação do mecanismo de 

ação desses sistemas. 

b) CHN dos óxidos metálicos antes e após o ensaio de inversão 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos na análise de CHN das NP de SiO2, CaO, 

CaCO3 e Fe3O4 antes e após o ensaio de inversão. A análise buscou encontrar mais 

indícios do fenômeno da adsorção de asfaltenos pelas NP dos óxidos metálicos utilizados 

como inversores de molhabilidade. 

Tabela 4. Resultados da análise de CHN das NP de óxidos metálicos antes e após o 

ensaio de inversão de molhabilidade. 

NP de óxido 

metálico 

%C antes do 

ensaio de inversão 

%C após o ensaio 

de inversão 

%C adsorvido nas 

NP de óxidos 

metálicos 

CaO 2,52 10,80 8,28 

SiO2 0,00 0,19 < 1% 

Fe3O4 0 0 < 1% 

CaCO3 11,86 11,38 < 1% 

 

A partir dos resultados da tabela acima pode-se perceber que as NP de CaO apresentaram 

um aumento de cerca de 8% na quantidade de carbono após o ensaio de inversão de 

molhabilidade, enquanto que os outros tipos de NP apresentaram menos de 1% de 

aumento. Tal informação pode indicar que as NP desse óxido metálico adsorveram uma 

quantidade considerável de asfaltenos durante o ensaio. NASSAR et al. (2011) afirmam 

que NP de CaO apresentam uma alta capacidade de adsorção de asfaltenos, o que pode 

justificar os resultados obtidos pela análise de CHN.  

4.2.4 Análise dos Fragmentos de Mica no MEV 

A Tabela 5 mostra a micrografia eletrônica de varredura das superfícies de mica virgem 

e após a etapa de hidrofobização. 
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Tabela 5. Superfície do fragmento de mica virgem e hidrofobizada. 

Mica Virgem Mica Hidrofobizada 

  

 

A Tabela 6 apresenta o MEV após o processo de inversão de molhabilidade de cada óxido 

metálico. 

Tabela 6. Superfície do fragmento de mica após o ensaio de inversão de molhabilidade 

com cada NP dos óxidos metálicos. 

 

NP 

utilizada 

Mica após Ensaio de 

Inversão 

SiO2 
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CaCO3 

 

CaO 

 

Fe3O4 

 

 

Os fragmentos de mica virgem apresentam uma superficie aparentemente irregular, com 

falhas e trincas. Após a hidrofobização, há uma homogeinização da superfície, onde 

acredita-se que a principal causa seja a distribuição dos asfaltenos sobre ela. Dependendo 

da eficiência dos óxidos metálidos avaliados no ensaio de inversão de molhabilidade, 

esperava-se a observação de  uma superficie mais ou menos próxima à da mica virgem.  

A superfície de mica observada após o ensaio de  inversão de molhabilidade quando NPs 

de SiO2 foram utilizadas como agente inversor apresentou o resultado dentro do esperado, 

ou seja, próximo à superfície da mica virgem, onde foi possível observar rachaduras e 
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falhas novamente. Essa observação apresenta mais um indício de que o asfalteno disperso 

nos fragmentos possa estar se adsorvendo nas NPs de SiO2. Para os demais óxidos, é 

possível observar uma grande quantidade de material espalhado nas superfícies após o 

ensaio de inversão de molhabilidade, o que sugere que os asfaltenos não tenham sido 

totalmente removidos. Além disso, aparentemente, não existem nanopartículas 

depositadas sobre essas superfícies, o que indicaria que o mecanismo do processo de 

inversão de molhabilidade envolveria a adsorção dos asfaltenos na superfície das NP de 

óxidos metálicos. 

4.2.5 Ensaios de transporte dinâmico 

Nesse item são apresentados os resultados dos experimentos de transporte realizados em 

areia para os diferentes tipos de óxido metálico avaliados. A Tabela 7 mostra as condições 

experimentais de cada um dos ensaios realizados e relaciona as séries de experimento ao 

tipo de óxido avaliado. Todos os ensaios foram realizados a 25 °C, a vazão da suspensão 

da matéria ativa foi de 2 ml por minuto e a coluna utilizada possui cerca de 5 polegadas 

de comprimento. A matéria ativa injetada foi suspensa em água destilada ou em uma 

solução do surfactante dodecil sulfato de sódio (SDS) 5 mM, sabendo-se que este já foi 

utilizado em outros estudos visando estabilizar as NP na preparação de nanofluidos 

(JIANG et al., 2017). 

Tabela 7. Composição dos experimentos de transporte de massa no meio poroso 

arenítico não consolidado. 

Experimento Matéria ativa 

injetada 

#1 NP SiO2 

#2 NP CaCO3 

#3 NP CaO 

 

Cada experimento realizado teve seu perfil de efluente registrado em um gráfico de 

concentração final/concentração inicial por volume de poro injetado. A recuperação 

cumulativa de NP também foi calculada por balanço de massa injetada e massa recolhida 

no efluente. 

A permeabilidade das NP dos óxidos metálicos através do meio poroso é dependente de 

parâmetros como a litologia e concentração da matéria da ativa entre outros. Já o grau de 

retenção da matéria ativa no meio poroso está relacionado à ocorrência de obstrução dos 
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poros ou à adsorção entre a o meio poroso e a matéria ativa, o que pode levar ou não ao 

entupimento dos poros. Nos sistemas avaliados nesse estudo acredita-se que o grau de 

retenção está relacionado principalmente à estabilidade das suspensões das NP. Essas, 

com exceção das NP SiO2, apresentam uma taxa de sedimentação muito alta o que impede 

a formação de uma dispersão estável.  

A Figura 15 apresenta o perfil de efluente em água dos sistemas avaliados em meio poroso 

de areia não consolidado, na qual é possível observar que apenas as NP SiO2 são capazes 

de permear de modo satisfatório através do meio poroso.  

 

Figura 15. Perfis de efluentes em rochas areníticas: influência do tipo de nanopartícula. 

A Figura 16 apresenta o grau de retenção das NP suspensas em água e o teor de massa 

acumulada. O teor de massa de NP SiO2 acumulada após o ensaio foi de 85% enquanto 

que para os demais óxidos NP CaO e NP CaCO3 foi de 12% e 3% respectivamente em 

areia. Como já esperado devido à análise do perfil dos efluentes, apenas as NP SiO2 

apresentaram um resultado satisfatório com relação ao teor de massa acumulada. 
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Figura 16. Teor de nanopartícula acumulada no efluente (%) em areia. 

As suspensões das NP de CaCO3 e CaO não foram capazes de permear através dos poros 

do poroso. Acredita-se que dentre outros fatores, o tamanho das partículas ou de 

aglomerados compostos por elas sejam os principais responsáveis pelos resultados 

obtidos nos ensaios de transporte. Na busca pela melhoria da estabilidade das suspensões 

optou-se por acrescentar o surfactante SDS aos nanofluidos, o que poderia ter influência 

no tamanho da partícula propiciando o aumento de sua permeabilidade no meio. A Tabela 

8 apresenta os resultados de tamanho de partícula na presença e na ausência do surfactante 

SDS para NP de CaCO3 e CaO. 

Tabela 8. Tamanho de partícula das NP de CaCO3 e CaO. 

Sistema NP suspensas em água (nm) NP suspensas em SDS ( 5mM)  (nm) 

NP CaCO3 4765 300 

NP CaO NR 220 

NR – Não pôde ser medido pelos limites do equipamento utilizado a análise. 

 

A Figura 17 apresenta o perfil de efluente dos sistemas em água e na presença do 

surfactante SDS. 
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Figura 17. Perfis de efluentes ede NP CaO e CaCO3 em água e na presença do 

surfactante SDS. 

A presença do surfactante SDS alterou de modo positivo o perfil de efluente dos 

nanofluidos compostos NP CaCO3, porém teve pouca influência no nanofluido 

constituído de NP CaO. O sistema composto por NP CaO suspenso em solução de SDS 

5 mM apresenta uma cauda, o que indica que ocorreu o retardamento da sua eluição 

completa. Em seu trabalho, RODRIGUEZ (2009), explica esse processo de formação de 

cauda como a ocorrência de uma atração entre o surfactante e o meio poroso (arenito) no 

início do perfil e a posterior superação dessa interação pelo fenômeno da difusão, com a 

eluição do que havia sido retido. A Figura 18 apresenta o teor de massa de nanopartículas 

acumulada durante o ensaio de transporte, onde é possível observar que, de modo geral, 

a presença do surfactante SDS colaborou com a permeabilidade dos sistemas pelo meio 

poroso. 
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Figura 18. Teor de nanopartículas acumuladas (%) para sistemas de NP CaO e CaCO3 

em SDS. 

A Tabela 9 apresenta o teor de massa de nanopartícula acumulado após o ensaio de 

transporte, tanto em nanofluidos contendo apenas água e nanopartículas quanto na 

presença do surfactante SDS. NR indica que o experimento não foi realizado. 

Tabela 9. Teor de massa de nanopartículas acumulado (%). 

NP Ausência de SDS Presença de SDS 

SiO2 84 NR 

CaO 12 8 

CaCO3 3 83 

Apesar do tamanho de partícula do sistema NP CaO-SDS ser  de ~200 nm (submicron), 

é possível observar que a presença do surfactante SDS não alterou de forma significativa 

esse sistema, ou seja, o teor de recuperação de matéria ativa  acumulada foi praticamente 

nulo. É importante ressaltar que ao fim do ensaio o tamanho de partícula evoluiu para 

4000 nm (4 µm) e esse seja o possível motivo para tamanha retenção no meio poroso. 

O surfactante SDS teve grande influência no sistema composto pelas NP CaCO3, já que 

permitiu a passagem de cerca de 83% das NP através do meio poroso. Sabendo-se que 

com a ausência do surfactante SDS o teor de NP CaCO3 foi praticamente nulo, acredita-

se que a capacidade de permear através dos poros adquirida pelas NP CaCO3 na presença 

de SDS seja devido ao aumento da estabilidade da suspensão que permitiu a diminuição 

do tamanho de partícula (de 4765 nm para 300 nm), como já apresentado na Tabela 8. 
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A Tabela 10 apresenta a massa de nanopartícula adsorvida por grama de meio poroso 

(areia), tanto em nanofluidos contendo apenas água e nanopartículas quanto na presença 

do surfactante SDS. Novamente, a sigla NR indica que o experimento não foi realizado. 

Tabela 10. Massa de cada tipo de nanopartícula adsorvida (mg)  por grama de areia. 

NP (mg/g) Ausência de SDS Presença de SDS 

SiO2 0,1 NR 

CaO 0,56 0,59 

CaCO3 0,62 0,11 

 

Com excessão do nanofluido composto por NP CaO-SDS, os demais sistemas 

apresentaram uma quantidade menor de massa de nanopartícula adsorvida no meio 

poroso quando na presença do surfactante SDS do que na sua ausência. Sendo assim, 

acredita-se que o surfactante SDS além da função de estabilizar as suspensões dos 

nanofluidos, pode ter agido como um material de sacríficio, adsorvendo-se no meio 

poroso no lugar das nanopartículas. É importante ressaltar que a concentração do 

surfactante utilizada no ensaio de transporte está abaixo da concentração micelar crítica 

(CMC), e consequentemente muito abaixo da concentração de surfactante utilizada nos 

ensaios de flooding comumente realizados em EOR. 

Segundo BERA (2013) e CHEN (2018) o teor de retenção do surfactante SDS em areia é 

cerca de 1 mg/g. YU et al. (2012) estudaram a adsorção de NP SiO2 em areia e verificou 

que no equilíbrio sua adsorção é de 1,272 mg/g. No presente trabalho, os sistemas  das 

NP SiO2 em água e das NP CaCO3-SDS apresentaram perfis de efluente satisfatórios e 

retenção de 0,1 mg/g em areia, ou seja, até 10 vezes menor do que o surfactante puro e 

13 vezes menor do que o resultado encontrado por YU (2012).   

Pode-se observar, portanto, que os nanofluidos compostos por NP SiO2 e NP CaCO3-SDS 

foram capazes de permear através do meio poroso com baixo teor de retenção e por isso 

estão aptos aos ensaios de deslocamento de óleo que buscam aumentar o seu fator de 

recuperação. 

4.2.6 Ensaios de deslocamento do óleo 

Nesse tópico serão apresentados os resultados dos ensaios de deslocamento do óleo 

realizados no mesmo meio poroso não consolidado utilizado nos ensaios de transporte. 
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Todos os ensaios foram feitos a 25ºC, com vazão da suspensão da matéria ativa de 0,5 ml 

por minuto e a coluna utilizada possui cerca de 5 polegadas de comprimento.  

a) Comparação entre os sistemas NP SiO2 e NP CaCO3-SDS 

NP SiO2 e NP CaCO3-SDS foram utilizadas como matérias ativas no presente ensaio por 

terem sido consideradas capazes de permear através dos poros do meio poroso de areia e 

apresentarem baixo teor de retenção no meio. A Figura 19 apresenta as curvas de 

recuperação de óleo acumulada ao longo do ensaio para as suspensões de NP SiO2 em 

água destilada a uma concentração 0,1% m/v e NP CaCO3 em uma solução de SDS 5 mM 

também a uma concentração de 0,1% m/v. 

 

Figura 19. Porcentagem de recuperação de óleo ao longo do ensaio de deslocamento 

para água destilada (branco) e para os sistemas NP SiO2 e NP CaCO3-SDS a 0,1% m/v. 

Observando as curvas acima pode-se inicialmente concluir que ambos os tipos de NP 

promovem um aumento na recuperação de óleo quando comparadas ao ensaio utilizando 

apenas água destilada. 

Comparativamente, ensaio com a suspensão de NP CaCO3-SDS recuperou uma maior 

quantidade de óleo que o da suspensão de NP SiO2. ZHANG et al. (2014) realizaram 

ensaios de deslocamento com suspensões de NP SiO2 em meio poroso arenítico e 

encontrou um fator de recuperação de 55%, o que foi similar ao encontrado em nosso 

trabalho. 
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Analisando apenas a curva relativa às NP CaCO3-SDS é possível perceber um aumento 

maior na recuperação em torno da injeção do terceiro volume de poro, ou seja, a partir do 

momento em que a suspensão começa a ser injetada na coluna. Com isso, pode-se dizer 

que esse aumento pode ter sido causado pela interação da suspensão NP em SDS com o 

óleo presente no meio e que não foi produzido apenas pelo arraste da água. 

b) Comparação entre os sistemas NP CaCO3-SDS e SDS 

Em campo e em ensaios de deslocamento utilizando surfactantes, adota-se como 

concentração para a solução injetada o valor da concentração micelar crítica (CMC) para 

garantir que haja quantidade suficiente de surfactante no contato óleo-água, tendo em 

vista as perdas do composto por adsorção na formação rochosa. A CMC do surfactante 

SDS é de 8 mM (SHI et al., 2011) e é portanto, maior que o valor adotado para a 

concentração de SDS no ensaio de deslocamento. Entretanto, sabe-se que os surfactantes 

são compostos eficientes tanto na inversão de molhabilidade de rochas quanto na redução 

da tensão interfacial entre óleo e água, o que por si só pode aumentar o fator de 

recuperação. O surfactante SDS foi utilizado como aditivo de recuperação avançada e 

apresentou resultados positivos (KUMAR e MANDAL, 2016). Portanto, realizou-se o 

ensaio de deslocamento nas mesmas condições, injetando apenas a solução de SDS 5 mM 

a fim de comparar a curva de recuperação resultante à obtida através da injeção do sistema 

NP CaCO3-SDS. A Figura 20 apresenta essas duas curvas. 
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Figura 20. Porcentagem da recuperação acumulada de óleo ao longo do ensaio de 

deslocamento para a solução de SDS 5 mM e para a suspensão NP CaCO3-SDS 0,1% 

m/v. 

Primeiramente, pode-se perceber que a recuperação total do ensaio de deslocamento 

injetando-se apenas a solução de SDS foi maior que a de injeção do sistema NP CaCO3-

SDS, o primeiro com 82% e o segundo com 65%.  

Observa-se que para os dois sistemas ocorre um aumento significativo na recuperação a 

partir da injeção do terceiro volume de poro, o que novamente leva a crer que a injeção 

dos sistemas em questão consegue mobilizar o óleo que a injeção de água destilada não 

foi capaz de varrer.  

Uma hipótese apresentada nos resultados do ensaio de transporte foi que além de 

estabilizar a suspensão de NP CaCO3, o SDS possa ter funcionado como um material de 

sacrifício, aderindo à parede no lugar das NP. Essa hipótese pode talvez explicar o porque 

de uma menor recuperação do sistema NP CaCO3-SDS frente à solução pura de SDS, 

pois com a adsorção de parte do surfactante à superfície dos grãos de areia, o SDS seria 

menos responsável pelos mecanismos de recuperação, combinando-se à ação das NP 

CaCO3. 

c) Sistema NP SiO2 

As suspensões de NP SiO2 são sistemas muito utilizados na literatura para ensaios de 

deslocamento de óleo (MOHAMMED e BABADAGLI, 2015). Por isso e pelo fato de 

esse sistema ter sido o de maior eficiência na inversão de molhabilidade em fragmentos 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 3 4 5 6 7

Ó
le

o
 r

e
cu

p
er

a
d

o
 (

%
)

Volume de poro

SDS

CaCO3-SDS



45 

de mica hidrofobizados, foi realizado um estudo sobre como a recuperação de óleo se 

altera com a variação da concentração das suspensões de NP SiO2. Injetou-se suspensões 

com concentração 0,1%, 0,5% e 1,0% m/v. A Figura 21 apresenta as curvas de 

recuperação para eses três sistemas, na qual pode-se perceber que ocorre um aumento na 

recuperação conforme a suspensão de NP SiO2 fica mais concentrada. 

 

Figura 21. Recuperação de óleo ao longo do ensaio de deslocamento para os sistemas 

NP SiO2 0,1%, 0,5% e 1,0% m/v. 

O ensaio para o sistema de concentração 0,1% m/v recuperou 50% de óleo, o de 0,5% 

m/v 56% e, por fim, o de 1,0% m/v recuperou 64% do óleo.  

Percebe-se também que a curva para 1,0% m/v apresentou uma recuperação superior pelo 

varrido da água destilada, com cerca de 45% do óleo recuperado antes mesmo da injeção 

da suspensão das NP SiO2. A fim de avaliar apenas o efeito da injeção das suspensões, 

um novo gráfico foi traçado representando apenas a recuperação do óleo que restou no 

meio poroso após a injeção de água. A Figura 22 apresenta essas curvas, as quais 

confirmam a tendência do aumento da recuperção do óleo com a maior concentração das 

suspensões NP SiO2. 
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Figura 22. Recuperação de óleo devida apenas à injeção das suspensões NP SiO2 0,1%, 

0,5% e 1,0% m/v no ensaio de deslocamento. 

Pode-se observar que para as concentrações de 0,1% e 0,5% m/v a recuperação foi similar, 

cerca de 22%. Já a concentração de 1,0% m/v ppm apresentou 10% a mais de recuperação 

comparada à outras, responsável por 32% de recuperação do óleo que permaneceu no 

meio poroso após o varrido pela água destilada.  
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5. Conclusão 

 

Neste trabalho, foi avaliada a capacidade de uma série nanopartículas de óxidos metálicos 

de inverter a molhabilidade de rochas areníticas. Primeiramente, realizou-se uma triagem 

a fim de determinar as NP mais eficientes na redução do ângulo de contato entre gotículas 

de água e fragmentos hidrofobizados de cristais mica. As NP foram inicialmente dispersas 

em água destilada e as NP de SiO2, CaO, CaCO3 e Fe3O4 mostraram ser as mais 

promissoras, tendo em vista que, após o ensaio de inversão, a superfície das micas tornou-

se molhável à água e o ângulo de contato foi reduzido em mais de 30%.  

Em seguida, os ensaios de inverão foram realizados em salmoura, para os quatro melhores 

tipos de NP, variando-se a concentração, a fim de avaliar seu efeito na redução do ângulo 

de contato. Percebeu-se um aumento na capacidade de redução, para todas as NP, quando 

os resultados foram comparados aos dos ensaios realizados em água destilada, e ao 

aumentar-se a concentração de 0,05% a 0,1% m/v. Apenas as NP SiO2 apresentaram uma 

tendência do aumento da redução do ângulo de contato com o aumento da concentração.  

Considerando os sistemas contendo cada um dos quatro tipos de NP mais eficientes, 

dispersas em água destilada e a uma concentração de 0,1% m/v, as NP foram 

caracterizadas por FTIR e CHN com o objetivo de avaliar a possível presença de carbono, 

o que poderia indicar que o mecanismo de inversão da molhabilidade teria sido através 

da adsorção de asfaltenos às NP. Pôde-se observar nos espectros de FTIR bandas relativas 

às ligações CH3 e CH2 para as NP SiO2; e nos resultados de CHN a presença de carbono 

para as NP CaO.  

Os sistemas NP SiO2, CaO e CaCO3 foram escolhidos para a realização de ensaios de 

transporte dinâmico em meio poroso não consolidado constituido por areia, para análise 

de uma possível retenção das NP no meio. Avaliou-se que as NP SiO2 conseguem permear 

com pouca retenção, enquanto que as NP CaO e CaCO3 ficaram retidas no meio. 

Concluiu-se que essa retenção se deve ao tamanho das partículas, que encontravam-se, 

para ambos os casos, maiores que o tamanho de poros encontrado na literatura. Tentou-

se estabilizar esses dois tipos de NP em uma solução 5 mM do surfactante aniônico SDS, 

o que já havia sido observado previamente em estudos na literatura. Com isso, foi possível 

permear as NP CaCO3 com pouca retenção.  
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Por fim,  as NP SiO2 em água destilada e as NP CaCO3 em solução de SDS foram 

utilizadas em ensaio de deslocamento de óleo para que fosse avaliada a capacidade desses 

sistemas de recuperar óleo após uma injeção de água. Os resultados indicaram que a 

injeção das NP provocou um aumento na recuperação do óleo. As NP CaCO3-SDS 

apresentaram recuperação menor que a de uma injeção pura do surfactante, o que indica 

que o mecanismo para o deslocamento do óleo se deu de forma distinta para os dois casos. 

As NP SiO2 foram avaliadas para as concentrações 0,1%, 0,5% e 1,0% m/v e percebeu-

se um aumento na recuperação com o aumento da concentração das NP no meio, 

corroborando com os resultados do ensaio de inversão de molhabilidade. 

Os experimentos deste projeto permitiram observar a eficiência das NP SiO2 na inversão 

da molhabilidade de fragmentos de mica e no deslocamento do óleo em meio poroso não 

consolidado de areia, mesmo quando dispersas em meio aquoso. Foi possível observar 

que as NP CaO conseguiram inverter a molhabilidade da superfície de mica e também 

que uma certa quantidade de carbono foi adsorvido na superfície das NP, após o ensaio, 

o que pode estar relacionado aos resultados encontrados por NASSAR et al. (2011), que 

verificaram a capacidade dessas NP de adsorção de asfaltenos. Observou-se ainda que as 

NP CaCO3 apresentam bons resultado de inversão de molhabilidade mas, quando em 

solução de SDS, as NP CaCO3 são bastante eficientes no deslocamento do óleo. 

Espera-se que esses resultados permitam estudos mais aprofundados quanto ao 

mecanismo através do qual as NP são capazes de inverter a molhabilidade de superfícies 

rochosas e também quanto à busca de um sistema ótimo em que se possa utilizar a menor 

quantidade de material para uma maior recuperação de óleo e, assim, promover inovação 

e melhor aproveitamento de campos maduros da exploração e produção de óleo e gás. 
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