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RESUMO 

 A injeção de água de baixa salinidade provoca efeitos positivos na recuperação de óleo em 

reservatórios carbonatados. Estudos sobre o ângulo de contato (CA) e tensão interfacial (IFT) são 
utilizados dentro da técnica. O método da gota pendente foi a técnica utilizada neste trabalho para 

analisar de que forma o ângulo de contato e a tensão interfacial variaram de acordo com diferentes 

concentrações iônicas e salinas a alta pressão e temperatura.  

 Este trabalho experimental foi subdivido em duas etapas: na etapa um foram realizados estudos 

acerca do ângulo de contato e da tensão interfacial em rocha de afloramento (dolomita) para água do 
mar (Sw) e água do mar diluída duas vezes (Sw2x), diluída dez vezes (Sw10x), diluída cinquenta vezes 

(Sw50x) e diluída cem vezes (Sw100x), a 124o C e 5000 psi, condições do reservatório com o óleo do 

tipo I; na etapa dois foram realizados testes acerca do ângulo de contato e da tensão interfacial em 

rocha reservatório, proveniente do pré-sal Brasileiro, para água do mar (Sw) e água com mar com 75% 

da concentração inicial de NaCl (Sw0,75NaCl), com 50% da concentração inicial de NaCl 

(Sw0,50NaCl), com 25% da concentração inicial de NaCl (Sw0,25NaCl)  e sem NaCl (Sw0NaCl), a 

63oC e 5000 psi, condições do reservatório com o óleo do tipo II. 

 No sentido de diminuir o erro associado às medições de IFT foram realizados testes de 

densidade nas condições utilizadas. Estes testes foram realizados a 25oC/Patm, 25oC/5000psi e 

124oC/5000psi para os testes realizados em rocha de afloramento (dolomita) e para a rocha 

reservatório os testes de densidade foram executados a 63oC/Patm e 63oC/5000psi; os testes foram 

realizados para as condições referentes a cada tipo de reservatório e respectivo óleo, tendo em conta 

que foram utilizados dois tipos de óleo diferentes. 

 Com este trabalho experimental foi possível concluir que os valores de tensão interfacial 

aumentam com a diminuição da salinidade para ambas as rochas testadas. Os valores de IFT foram 

fortemente afetados por características como temperatura e pressão. Os valores de ângulo de contato 

mostraram uma molhabilidade preferencial à água para a rocha dolomita e uma molhabilidade 

preferencialmente neutra para a rocha reservatório na presença de água com baixa salinidade. 

 

Palavras-chave: Baixa salinidade; gota pendente; molhabilidade; tensão interfacial; ângulo de contato. 
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ABSTRACT  

 Low salinity water injection has been shown to improve oil recovery from carbonate rocks. 

Studies of contact angle (CA) and interfacial tension (IFT) are used within this technique. The Pendant 
Drop method was used in this work to analyze how contact angle and interfacial tension vary according 

brine concentration at high pressure and temperature.  

This experimental work was subdivided into two stages: in stage one, the contact angle and 

interfacial tension in dolomite rock for seawater (Sw) and seawater diluted two times (Sw2x), seawater 

diluted ten times (Sw10x), seawater diluted fifty times (Sw50x) and seawater diluted one hundred times 
(Sw100x), at 124oC and 5000 psi, reservoir conditions with type I oil; in step two tests about the contact 

angle and interfacial tension were performed in a reservoir rock, originating from the Brazilian pre-salt, 

for seawater (Sw) and seawater with 75% of the initial NaCl concentration (Sw0,75 NaCl) , with 50% of 

the initial NaCl concentration (Sw0.50NaCl), with 25% of the initial concentration of NaCl (Sw0,25NaCl) 

and without NaCl (Sw0NaCl) at 63oC and 5000 psi, reservoir conditions with oil type II. 

 Density tests were made to decrease the errors associated with IFT measurements. These tests 

were realized at 25°C and atmospheric pressure, at 25°C and 5000psi and at 124°C and 5000 psi for 

dolomite rock and for the reservoir rock the density tests were performed at 63oC and atmospheric 

pressure and 63oC and 5000 psi, the tests were performed for each type of reservoir and oil conditions, 

taking into account that two different types of oil were used.  

 With the results from this experimental work it can be inferred that interfacial tension values 

increase with decreasing of salinity to both used rocks. IFT values are strongly affected by 

characteristics as temperature and pressure. Contact angle values shown a preferable wettability to 

water for dolomite rock and preferable neutral wettability for reservoir rock, in the presence of low salinity 

water. 

 

Keywords: Low salinity; pendant drop; wettability; interfacial tension; contact angle. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Os reservatórios carbonatados constituem cerca de 60% das reservas mundiais de óleo 

(Chandrasekhar, Sharma e Mohanty, 2016).  

 A formação de carbonatos está geralmente associada a características como baixa 

permeabilidade, alta heterogeneidade e molhabilidade preferencialmente neutra ou ao óleo. Devido a 

estas características, os reservatórios carbonatados apresentam uma recuperação de óleo abaixo de 

30% (Austad et al., 2015). Surge uma necessidade de executar um planeamento e gerenciamento 

deste tipo de reservatórios, tendo em consideração propriedades como a pressão capilar, tensão 

interfacial, molhabilidade e ângulo de contato.  

 Em reservatórios de petróleo as forças capilares são o resultado entre uma combinação de 

forças na superfície e das tensões interfaciais entre a rocha e os fluídos, tamanho dos poros e 

geometria, e as características de molhabilidade do sistema rocha-fluído (Ahmed, 2000). 

 De acordo com a literatura, a molhabilidade assume uma importância particularmente em 
reservatórios carbonatados uma vez que é um dos parâmetros que controla a distribuição de fluidos.  

 A injeção de água é uma das técnicas mais utilizadas na recuperação de óleo. Contudo, em 

reservatórios com a molhabilidade preferencial ao óleo esta técnica é menos eficaz. Diversas técnicas 

têm sido sugeridas para o aumento da recuperação de óleo neste tipo de reservatórios pela alteração 

da sua molhabilidade numa direção preferencial à água. A injeção de água de baixa salinidade é uma 
dessas técnicas, sendo uma das mais estudadas na escala de laboratório nos últimos anos por autores 

como, Yousef et al. (2011) e Zhang et al. (2006). Diversos mecanismos foram propostos para explicar 

o aumento da recuperação de óleo através da injeção de água de baixa salinidade em carbonatos 

através da alteração da molhabilidade como, MIE (multi-ion exchange), entre outros. 

 Destaca-se que neste tipo de reservatórios que a água do mar é capaz de alterar a 
molhabilidade original da rocha pelo efeito de iões potenciais, por exemplo, o cálcio (Ca2+), o magnésio 

(Mg2+) e o sulfato (SO2-4). O sulfato é capaz de neutralizar a superfície do carbonato carregada 

positivamente, permitindo que os catiões divalentes atuem junto aos grupos carboxílicos do óleo, 

carregados negativamente. Este efeito potencializa a alteração da molhabilidade da rocha, e 

consequentemente, aumentando a recuperação do óleo (Shariatpanahi et al., 2016). 

 

1.1. Objetivo 

 O propósito deste trabalho é avaliar de que forma o ângulo de contato e a tensão interfacial em 

um sistema óleo-rocha-salmoura variaram de acordo com diferentes concentrações iónicas e salinas. 

As medições destas propriedades são efetuadas através do método da gota pendente com o auxílio do 

software Attension Theta versão 4.0.1. 
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 Foram realizados estudos acerca do ângulo de contato e da tensão interfacial em rocha de 

afloramento (dolomita) para diluições da água do mar a 124o C e 5000 psi, condições do reservatório 

de onde é proveniente o óleo do tipo I. E também para rocha reservatório proveniente do pré-sal 

brasileiro para variações na concentração de NaCl a 63oC e 5000 psi, condições do reservatório de 

onde é proveniente o óleo do tipo II. Para este trabalho utilizaram-se dois tipos de óleo diferentes 

provenientes de reservatórios diferentes. 

 

1.2. Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, Introdução, 

estão expostos, a motivação e os objetivos.  

O capítulo dois consiste na Revisão Bibliográfica. O foco deste capítulo centra-se em introduzir 

todos os conceitos necessários para a compreensão do trabalho, isto é, o conceito de reservatórios 
carbonatados, tensão interfacial, pressão capilar, molhabilidade e técnicas associadas à sua 

alteração.  Estão ainda expostos, neste capítulo, modelos utilizados por diversos autores e as suas 

conclusões de forma a estruturar e objetivar o estudo realizado.  

O capítulo três, Metodologia e Aplicações, descreve a montagem experimental utilizada, os 

equipamentos, bem como, o seu funcionamento.  

De seguida, o capítulo quatro apresenta os resultados obtidos e uma discussão global.  

Por fim, no capítulo cinco, surgem as conclusões do trabalho a partir dos resultados obtidos e 
recomendações para trabalhos futuros.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos indispensáveis para a compreensão 

e critica sobre os testes laboratoriais realizados sobre a influência da tensão interfacial e do ângulo de 

contato em sistemas óleo-rocha-salmoura com a variação na concentração iónica e salina da solução 

de teste. 

2.1. Reservatórios Carbonatados 

 Reservatórios de petróleo são comumente caracterizados como uma rocha porosa e permeável 
que contêm uma vasta quantidade de hidrocarbonetos tornando-os assim comercializáveis. Devido á 

alta porosidade e permeabilidade da rocha reservatório existe um fluxo de fluídos dentro do seu meio 

poroso associado a propriedades da rocha e do fluído como a densidade, pressão capilar, tensão 

interfacial, molhabilidade, entre outros. 

 Os reservatórios carbonatados são os mais encontrados em rochas reservatório. Os 
Carbonatos são minerais formados por complexos aniónicos de (CO3)2- e catiões metálicos divalentes, 

tais como, cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), manganês (Mn2+), bário (Ba2+) e zinco (Zn2+). Através da 

deposição de matéria orgânica na superfície marinha.  

 Os reservatórios carbonatados representam aproximadamente 60% das reservas mundiais de 

óleo, constituídos por limestones, chalks e dolomita (Chandrasekhar, Sharma e Mohanty, 2016). 
Apresentam ainda uma recuperação de óleo entre 30-40% do oil in place (OOIP), devido á 

heterogeneidade das rochas, fraturas naturais, baixa permeabilidade e molhabilidade à água (Austad 

et al., 2015).  

 Austad (2012) apontou para uma condição reservatório relevante, a superfície dos carbonatos 

é carregada positivamente. Os compostos carboxílicos, determinados pelo número ácido (mgKOH/g), 

são o parâmetro mais importante de molhabilidade em sistemas óleo-rocha-salmoura. A ligação entre 
o grupo carboxílico carregado negativamente, -COOH-, e os locais carregados positivamente na 

superfície do carbonato é estável, e as moléculas grandes cobrem a superfície do carbonato. Portanto, 

a baixa molhabilidade à água em rochas carbonatadas dificulta a recuperação de óleo nesses tipos de 

reservatórios. 

2.2. Tensão Interfacial 

A tensão interfacial presente numa interface fluído-fluído é um reflexo do excesso de energia 

associado às interações intermoleculares na interface. O excesso de energia tende a impulsionar as 

interfaces para adotar geometrias que minimizam a área interfacial, e essa tendência pode ser 

interpretada como uma força física por unidade de comprimento (Drelich et al., 2002). 
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 Ao analisar um caso prático em que um líquido é colocado em um recipiente, uma molécula 

será atraída de igual forma em todas as direções pelas moléculas em volta. Já no caso de uma molécula 

à superfície por esta estar envolta de moléculas de diferentes tipos, será, então, atraída de formal 

desigual pelas mesmas, Figura 2.1 (Rosa et al., 2006). 

 O desequilíbrio de forças moleculares de atração e repulsão é responsável por gerar as tensões 
interfaciais ou de superfície. Além disso, a tensão interfacial é também uma medida de miscibilidade 

(Whillhite, 1986). 

 

Figura 2.1  Película superficial criada pelas forças intermoleculares (Rosa et al., 2006) 
 

2.3. Pressão Capilar 

 Num reservatório de petróleo as forças capilares são o resultado dos efeitos de tensões 

interfaciais e superficiais entre rocha e fluidos, tamanho e geometria dos poros, além da afinidade da 

rocha pelos fluidos. Quando dois fluidos imiscíveis estão em contato, existe uma descontinuidade de 

pressão entre os fluidos, que depende da curvatura da interface que os separa. Essa diferença de 

pressão é chamada pressão capilar (𝑃𝑐). O deslocamento de um fluido por outro no meio poroso é 

afetado pelas forças de superfície da pressão capilar (Ahmed, 2000). 

 No meio poroso, a pressão capilar (𝑃𝑐) é definida algebricamente como a diferença entre as 

pressões da fase não molhante (𝑃𝑛𝑚) e da fase molhante (𝑃𝑚), como mostrado na Equação 2.1 

(Ahmed, 2000). A diferença abrupta entre as pressões ao longo da interface entre os fluidos é uma 

forma de equilíbrio das forças associadas à tensão interfacial (Anderson, 1986). 

𝑃' = 𝑃)* −	𝑃* Equação 2.1 

 

 A pressão capilar pode ser calculada pela equação de Laplace, mostrada a seguir: 
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𝑃' = 	∆𝑃 = 	𝜎	 ∗ 0
1
𝑟3
+	
1
𝑟5
6 Equação 2.2 

 

 

 Sendo 𝑟1 e 𝑟2 os raios de curvatura dos fluidos na interface e 𝜎 a tensão interfacial. No caso do 

sistema água-óleo em um capilar, a pressão capilar, 𝑃𝑐, também pode ser calculada numericamente 

pela Equação 2.3, sendo 𝜎𝑤𝑜 a tensão interfacial água-óleo, 𝜃 o ângulo de contato e 𝑟 o raio do capilar 

(Ahmed, 2000). 

 Na Figura 2.2, vemos os parâmetros da Equação 2.3. Nela, 𝜎𝑠𝑜 é a tensão entre a superfície e 

o óleo e 𝜎𝑠𝑤 é a tensão entre a superfície e a salmoura. 

𝑃𝑐 = 	
2 ∗ 	𝜎𝑤𝑜 ∗ cos θ

𝑟  Equação 2.3 

 

 

Figura 2.2  Ângulo de contato e tensões superficiais e interfaciais no interior do capilar 
(Adaptado de Rosa et al., 2006) 

 

Neste caso note-se que designado por c, está representado o contato entre a salmoura, o óleo 

e a superfície. O ângulo de contato (𝜃)	é a tangente entre a gota e a superfície no ponto de contato. 

Na Figura 2.2, o ângulo de contato foi medido na água, fora da gota de óleo o que é o contrário do 

que foi medido pelo software utilizado (Atension Theta) no trabalho experimental. 
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2.4. Molhabilidade 

 A molhabilidade é definida pela tendência de um fluído imiscível se espalhar preferencialmente 

sob uma superfície sólida (Whillhite, 1986). 

 O equilíbrio de forças entre dois fluídos imiscíveis (água e óleo) e a superfície da rocha 

determina a molhabilidade da superfície.  Na Figura 2.3, estão representadas as forças presentes no 

contato entre a superfície e fluídos que são a tensão interfacial entre a superfície e o óleo (σso); a tensão 

interfacial entre a água e a superfície, (σsw) e a tensão interfacial entre o óleo e a água (σwo). O ângulo 

de contato é medido entre óleo – rocha – água.  

 

Figura 2.3  Ângulo de contato e tensão interfacial entre o óleo e a água sob uma superfície 
sólida (Adaptado de Ahr, 2008) 

 
 Por definição o ângulo de contato	é medido através do fluido mais denso, a água, e está entre 

0 e 180o. O ângulo de contato (𝜃) pode ser calculado através da equação de Young, descrita na 

Equação 2.4. 

 Equação 2.4 

  

 Através da Equação 2.4 a molhabilidade é avaliada da seguinte forma:  

• Quando o fluído mais denso (água) molha preferencialmente a rocha o ângulo de contato está 

entre 0 e 75 o; 

• Quando a rocha apresenta uma molhabilidade neutra ou intermédia o ângulo de contato está 
entre 75 o e 105 o; 

• Quando o fluído menos denso (óleo) molha preferencialmente a rocha o ângulo de contato está 

entre 105 o e 180 o; 

 

 O termo ( σos – σws ) é chamado de tensão de adesão, σA, e está representada na Equação 2.5.  

 Equação 2.5 σA = σos – σws = σow cos 𝜃 

 

σos - σws = σow cos 𝜃  

 

óleo 

 salmoura 

σso σsw 

σow 
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 A tensão de adesão é positiva quando o sistema é molhável á água, negativa quando o sistema 

é molhável ao óleo e aproximadamente zero quando o sistema tem uma molhabilidade neutra ou 

intermédia. 

  “A molhabilidade e a tensão de adesão variam de acordo com os fluídos e sólidos envolvidos” 

(ROSA et al., 2006). 

Molhabilidade ao óleo 

 A composição do óleo é um fator determinante na capacidade de alterar a molhabilidade da 

rocha. Assume-se que nas condições de molhabilidade dos reservatórios, a água está presente 

inicialmente quando a migração do óleo acontece; à medida em que o óleo se acumula no reservatório 

a água é retida através de forças capilares nos poros de menor tamanho e também através de camada 
ou pelicula sob a superfície porosa coberta por óleo. A interação química, como a adsorção dos 

compostos polares do óleo é crucial para a determinação das propriedades de molhabilidade da rocha 

(Morrow, 1990).  A alteração da molhabilidade é associada à adsorção de coloidais de alto peso 

molecular tais como os asfaltenos suspensos no óleo bruto. (Chandrasekhar; Sharma; Mohanty, 2016). 

 O número ácido do óleo ou índice de acidez (NA) expresso em mgKOH/g é um dos principais 

parâmetros que determina a molhabilidade da rocha carbonatada e é utilizado na determinação da 
quantidade de material carboxílico presente no óleo. Os componentes do óleo que contêm o grupo 

carboxílico (-COOH-) são encontrados geralmente nas frações pesadas do óleo, como por exemplo, 

resinas e asfaltenos (Austad, 2012).  A afinidade entre o entre o grupo carboxílico carregado 

negativamente (-COO-) e os grupos carregados positivamente na superfície de uma rocha carbonatada 

é muito forte e estas moléculas, maiores, formam uma película na sua superfície.  

 Standnes e Austad (2000) escreveram sobre a embebição espontânea em ckalks saturados 

em óleo com diferente número ácido. A Figura 2.4  Embebição espontânea em amostras de chalk 

saturadas com óleo de número ácido (AN) diferente (Standnes e Austad, 2000) representa o resultado 

dos testes, através da qual é possível concluir que as amostras saturadas com óleo de menor valor de 

número ácido apresentam uma maior recuperação de óleo. 
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Figura 2.4  Embebição espontânea em amostras de chalk saturadas com óleo de número ácido 
(AN) diferente (Standnes e Austad, 2000) 

 

2.5. Mecanismos de alteração da molhabilidade através da injeção 
de água de baixa salinidade em rochas carbonatadas 

 Diversas indústrias e pesquisadores têm investigado mecanismos de recuperação avançada 

de óleo (EOR) de forma a suprir a necessidade do mercado. A injeção de água de baixa salinidade é 

um método de EOR em evidência devido á sua viabilidade económica (Takeya, 2018). Vários 
mecanismos têm sido estudados no sentido de explicar a influência da técnica da injeção de água de 

baixa salinidade, porém estes mecanismos não são totalmente compreendidos. Os mecanismos mais 

aceites até hoje são a dupla camada elétrica (EDL), potencial zeta, repulsão electroestática entre o 

óleo/salmoura e  salmoura/rocha que alteram a molhabilidade da rocha (Takeya, 2018; Vinogradov, 

2018),  bem como o mecanismo de dissolução da rocha (Hiorth et al., 2010; Yousef et al.,2011, 2012; 

Pu et al., 2010), e o mecanismo de troca iónica (Austad, 2012; Austad et al., 2005; Zhang; Tweheyo; 

Austad, 2007). Apesar dos vários estudos por trás da recuperação de óleo pela injeção de água com 

baixa salinidade, os mecanismos químicos na alteração da molhabilidade não são totalmente 
compreendidos. 

2.5.1. Dupla camada elétrica (EDL) e Potencial Zeta 

 Os componentes polares do óleo são adsorvidos á superfície da rocha, através de uma ponte 

catiónica ou diretamente na superfície. Quando se diminui a salinidade da salmoura a dupla camada 

elétrica expande-se entre o óleo e a superfície rochosa e proporciona-se a remoção dos catiões 

adsorvidos na superfície da rocha e consequentemente o óleo é libertado da superfície (Takeya, 2018). 

 A alteração da molhabilidade depende da carga elétrica na superfície das interfaces 

óleo/salmoura e rocha/salmoura, onde superfícies com cargas iguais são repulsivas e com cargas 
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opostas atraem-se. As cargas à superfície da rocha estão diretamente relacionadas com o potencial 

zeta. 

 O potencial zeta é uma medida do potencial elétrico em superfícies minerais de rochas 

saturadas com água. A polaridade e a magnitude são duas propriedades que controlam as interações 

electroestáticas entre as superfícies e os iões presentes nos fluídos (por exemplo, no óleo). Em 
ambientes subsuperficiais, tais como, campos geotérmicos, aquíferos salinos profundos, reservatórios 

de hidrocarbonetos, entre outros, as rochas estão a temperaturas elevadas e são saturadas com 

salmoura de alta força iônica (alta salinidade) que contem iões divalentes como Ca2+, Mg2+ e SO42− 

(Vinogradov, 2018). 

 A força iônica bem como os iões presentes na solução afetam o potencial zeta e, 
consequentemente, a dupla camada elétrica (EDL) o que gera a alteração da molhabilidade em um 

sistema óleo-rocha-salmoura.  

 

2.5.2. Mecanismo de dissolução da rocha 

 Consta-se, através da literatura que alterações na composição química da água de injeção 

causam efeitos na forma como a água desloca o óleo em uma superfície rochosa.  

 Foi desenvolvido um modelo termodinâmico por Hiorth et al., 2010, tendo em consideração 

parâmetros como a composição química da água e a dissolução e precipitação dos minerais para 

perceber de que forma as propriedades da salmoura afetam o comportamento da carga elétrica na 
superfície da rocha. 

 Segundo Hiorth et al., 2010, o aumento da recuperação do óleo não está relacionado 

diretamente com as alterações químicas na superfície da rocha, então foi proposto um mecanismo que 

explica o aumento da recuperação do óleo com a temperatura. Quando a temperatura estiver acima de 

60 ° C, ocorrerá a dissolução da calcita e o aumento da embebição é realçado. Quando ocorre a 
formação de anidrite, a fase aquosa perde cálcio para que a solução permaneça em equilíbrio com a 

calcite. A fonte de iões Ca2+ deve-se à dissolução da calcita. Se a dissolução da calcita ocorrer no local 

onde é absorvido o óleo o óleo será libertado da rocha. 

 Através do trabalho realizado por Austad et al., 2015, foi possível concluir que a presença de 

anidrita (CaSO4) poderia melhorar a recuperação do óleo através da dissolução. O sulfato no meio 
poroso do carbonato pode estar presente na forma sólida (CaSO4(s), principalmente), adsorvido na 

superfície do carbonato (SO42-(ad)) ou dissolvido na água dentro do poro (SO42-(aq)). A dissolução da 

anidrite, CaSO4(s), que é a principal fonte de SO42-(aq), irá aumentar a recuperação do óleo através da 

injeção de água de baixa salinidade. 

 Na Figura 2.5 está ilustrado o mecanismo de dissolução, a imagem acima mostra um modelo 
simplificado do meio poroso antes de qualquer tipo de dissolução. Por outro lado, a parte inferior da 
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Figura 2.5 mostra que a dissolução da calcite remove o óleo localizado após a injeção de água de baixa 

salinidade. 

 

 

Figura 2.5  Mecanismo de dissolução da calcite (Adaptado de Hiorth, 2010) 
 

2.5.3. Mecanismo de troca iónica 

Segundo Austad (2012), a superfície da rocha está carregada positivamente devido ao pH<9, 
à alta concentração de Ca2+ e ainda à possibilidade de existir Mg2+ na água de formação. A 

concentração de SO42- presente na água de formação pode ser desprezada uma vez que é uma 

concentração muito baixa. Quando a água de baixa salinidade é injetada na rocha carbonatada, o ião 

SO42- irá adsorver-se na superfície da rocha carregada positivamente e assim diminuir as cargas 

positivas. Com a repulsão electroestática em valores reduzidos a concentração do ião Ca2+ próxima á 

superfície tende a aumentar e o que promove a ligação do ião Ca2+ ao grupo carboxílico com cargas 

negativas fazendo com que se liberte da superfície. As concentrações dos iões Ca2+ e SO42- na 
superfície do carbonato tendem a aumentar com o aumento da temperatura. 
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Figura 2.6  Mecanismo químico presente na alteração da molhabilidade (Austad, 2012)  
  

 A altas temperaturas os iões Mg2+ estão mais ativos e capazes de substituir os iões Ca2+ da 

superfície, através da substituição do complexo Ca2+ e ácido carboxílico ([-COOCa2+]) formado na 

superfície, fazendo com que a superfície se torne menos molhável ao óleo e consequentemente 

aumentando a recuperação do óleo no reservatório (Austad, 2012). 

 Pode afirmar-se que a alteração da molhabilidade através dos iões magnésio e sulfato é 

possível a altas temperaturas segundo este mecanismo. 

 Existem dois tipos de iões capazes de alterar a molhabilidade em carbonados seguindo este 

modelo. Os primeiros são chamados de iões ativos e desempenham uma função ativa na alteração da 

molhabilidade, que são o cálcio, magnésio e sulfato. Por outro lado, existem os iões não ativos que não 
apresentam uma função ativa no processo da troca iónica, mas dificultam o papel dos iões ativos 

(Austad et al., 2015). Alguns trabalhos realizados acerca da injeção de água de baixa salinidade serão 

apresentados no sentido de compreender melhor a função destes iões e das suas condições para a 

alteração da molhabilidade.  

 

Influência do ião cálcio 

A água de formação em reservatórios carbonatados apresenta uma alta salinidade e uma alta 

concentração do ião cálcio (Ca2+). A rocha apresenta cargas positivas na superfície devido a alta 

concentração de Ca2+ presente na água. Segundo Zhang e Austad (2006), o ião cálcio é o ião promotor 

da molhabilidade em carbonatos ser preferencial ao óleo. 

Al-Attar et al., 2013, realizaram diferentes testes com variação na concentração do cálcio para 
testar a recuperação de óleo no reservatório. Na Figura 2.7 estão ilustradas as curvas de recuperação 

do óleo em função do volume poroso injetado. O Volume poroso representa o volume dos poros, após 

a injeção do volume poroso a rocha deve estar saturada com o fluído injetado. 
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Neste teste laboratorial a força iónica foi mantida constante através do ajuste da concentração 

de NaCl. 

Utilizaram uma amostra isenta de argila, donde se conclui que à medida que se aumenta a 

concentração de cálcio a recuperação do óleo diminui. 

 

Figura 2.7  Recuperação do óleo em função do volume poroso injetado para diferentes 
concentrações de Ca2+ (Al- Attar et al., 2013) 

 

Influência do ião magnésio 

Zhang et al., 2016, observaram a importância do ião magnésio (Mg2+) no processo de alteração 

da molhabilidade quando em contato com o ião sulfato (SO42-). Foi também, apresentada a influência 
da temperatura para analisar a eficiência dos iões Ca2+ e Mg2+ na alteração da molhabilidade. 
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Figura 2.8  Resultados dos testes de embebição espontânea em função da alteração da 
concentração dos iões ativos (Zhang et al., 2006) 

 

Na Figura 2.9 está ilustrado o gráfico com o resultado do primeiro conjunto de testes realizado 

por Zhang et al., 2016. Quando o ião Mg2+ foi adicionado na presença do ião SO42- a recuperação do 

óleo é afetada positivamente. No conjunto de testes seguinte, a concentração de SO42- manteve-se 

constante e semelhante à da água do mar, enquanto que a concentração de Mg2+ aumentou. 

 

Figura 2.9  Resultados dos testes de embebição espontânea na presença de uma quantidade 
similar dos iões cálcio e magnésio (Zhang et al., 2006) 

 

Pode concluir-se que na presença do ião Ca2+ existiriam melhorias na recuperação do óleo; 
porém menos de 20% do óleo foi recuperado após 45 dias. Na presença do ião Mg2+ a recuperação do 

óleo foi irrelevante. A 130°C a rocha embebecida com Mg2+ apresenta uma recuperação de óleo maior 

do que com Ca2+. Se a água do mar contiver Mg2+ a precipitação da anidrita pode ser evitada e o 

magnésico pode ainda atuar como um ião adicional capaz de alterar a molhabilidade em condições de 

altas temperaturas. 

Verifica-se ainda que experimentalmente o ião magnésio é um ião potencial para uma 

superfície chalk capaz de aumentar a densidade de cargas positivas. O Mg2+ presente na água do mar 

pode substituir o Ca2+ na superfície do chalk; esta substituição aumenta com o aumento da temperatura. 

Influência do ião sulfato 

 A concentração de sulfato presente na água de formação não é alta devido á tendência de 

precipitação da anidrite a altas temperaturas em contato com altas concentrações de Ca2+. Contudo o 

sulfato é um ião capaz de alterar a molhabilidade da rocha no sentido de molhabilidade preferencial à 
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água. Assim sendo, quando maior a concentração deste ião na solução, maior a tendência da rocha 

ser molhável á água. 

 Austad et al., 2005, uma equipa de pesquisadores da Universidade de Stavanger, realizaram 

testes de embebição espontânea com água do mar com variação da concentração de sulfato esta 

variação foi de 0,007, 0, 0,4 e 1,7 vezes a concentração inicial de sulfato em amostras de rochas de 
afloramento chalk Stevns Klint, preferencialmente molháveis ao óleo a 90ºC, saturadas com óleo com 

um número ácido de 1,7 mKOH/g. A concentração salina foi constante pelo ajuste da concentração de 

cloreto de sódio.  

 

Figura 2.10  Recuperação do óleo em função do tempo com variação na concentração de 
sulfato (Austad et al., 2005) 

 

 Conclui-se através da Figura 2.10 que quanto maior a concentração deste ião na solução maior 

é a recuperação do óleo.  

Influência da temperatura 

Strand et al., 2005, realizaram testes onde foi possível verificar o efeito positivo do aumento da 

temperatura apenas a partir de 100°C, o que indica que o processo para a alteração de molhabilidade 

deve ter uma temperatura mínima para ocorrer. A partir desse trabalho, identificou-se qual o papel da 
temperatura: aumento da taxa de embebição e da recuperação de óleo com a temperatura foi associado 

ao aumento da adsorção dos iões SO42- e Ca2+. 

Num conjunto de ensaios de embebição espontânea, Høgnesen et al., 2005, constataram o 

efeito da temperatura na técnica. Os autores realizaram testes de embebição espontânea com chalk 
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Stevns Klint, a diferentes temperaturas e com água do mar. Foi observado, Figura 2.11, um aumento 

da recuperação média do óleo foi de 22% para 45% quando se aumentou a temperatura de 90°C para 

130°C. Por fim, os autores observaram um aumento linear na adsorção do sulfato na superfície entre 

as temperaturas de 40°C e 100°C, e a partir de 100°C esse aumento foi mais rápido.  

 

Figura 2.11  Efeito da temperatura a 90ºC e 130ºC (Høgnesen et al., 2005) 

 

Gupta e Mohanty, 2008, realizaram testes de ângulo de contato em rochas calcite, onde foi 

possível observar o efeito da temperatura e também o efeito do ião sulfato. A 23°C não foi verificada 

nenhuma alteração da molhabilidade, a 70°C o ângulo de contato passou de 150° para 
aproximadamente 86° (considerada uma molhabilidade neutra/intermédia) e a 92°C, a molhabilidade 

apresentou uma tendência para preferencial à água, com um ângulo de contato de até 35°C. Estas 

conclusões podem ser analisadas através da Figura 2.12. 
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Figura 2.12  Efeito da temperatura a 70ºC e 92ºC (Gupta e Mohanty, 2008) 
 

Redução total da salinidade 

Yousef et al, 2011, apresentaram um trabalho em amostras de rochas provenientes de um 

reservatório carbonatado, para investigar o impacto da salinidade e da composição iônica na 

recuperação do óleo. Além disso, eles tratam vários estudos de laboratório sobre o mecanismo de 

recuperação do óleo. Para mobilizar o óleo residual, é necessária uma redução, significativa, nas forças 

capilares. Medições IFT entre óleo e água, assim como medidas de molhabilidade da rocha (ângulo de 

contato), são tipicamente usadas para medir essas interações.  

A Figura 2.13 mostra quatro testes referentes às medidas de IFT do óleo do reservatório com 

água (teste1), água do mar regular (teste 2) e, em seguida, água do mar diluída (teste 3 e 4). Através 

da Figura 2.13 é possível concluir que o IFT diminui com a diminuição da salinidade. 
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Figura 2.13  Comportamento de IFT em função da água do mar e da água do mar diluída 
(Yousef et al, 2011) 

 

Através da Figura 2.14 podemos verificar que o ângulo de contato da água é de 

aproximadamente 90°, o que indica uma molhabilidade neutra/intermedia. A água do mar não afetou o 

ângulo de contato. Foi observada uma redução do ângulo de contato com a água do mar diluída; o 

ângulo de contato está entre 90° a 69°. No entanto, as mudanças mais significativas nos ângulos de 

contato foram verificadas para a água do mar diluída duas vezes (de 90° a 80°), e 10 vezes diluída (de 
80° a 69°). Para a água do mar diluída 100 vezes não foi verificada uma alteração relevante. 
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Figura 2.14  Medidas de ângulo de contato em rochas carbonatadas para as diferentes 
diluições realizadas (Yousef et al, 2011) 

 

Austad et al.,2012, descobriram que a mineralogia da rocha reservatório poderia desempenhar 

um papel importante. Se a rocha do reservatório possuir anidrite, a água de formação ou a água do 
mar diluída podem ser usadas como fluido. Realizaram testes de deslocamento forçado a 110ºC com 

calcário que possui uma pequena quantidade de anidrite e Stevens Klint sem anidrite. No calcário, foi 

observada uma recuperação de 5% do óleo após a injeção da água diluída, Figura 2.15.  
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Figura 2.15  Recuperação do óleo em função do volume poroso injetado para a água de 
formação (FW) e para a água do mar diluída 100 vezes (Austad et al.,2012) 

 

Concluiu-se através desta pesquisa realizada por Austad et al.,2012, que se a rocha 

reservatório for composta por anidrite, a água do mar diluída pode ser utilizada no sentido de maior 
recuperação do óleo. 

Yousef et al., 2012, mostra a alteração da tensão interfacial (IFT) em função da força. No 

sentido de comprovar que o IFT altera com a diminuição da força iónica realizaram testes para água 

do mar e água do mar diluída 2, 10, 20 e 100 vezes. Foi possível concluir através dos testes realizados 

por Yousef et al., 2012, que quando se diminui a força iónica a rocha passa a ser preferencialmente 
molhável á água, Figura 2.16. 
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Figura 2.16  Medidas de ângulo de contato e rochas carbonatadas com variação da diluição 
para diferentes forças iónicas (Yousef et al, 2012) 

 

Alteração da concentração de NaCl 

Fathi et al., 2010, realizaram um trabalho no sentido de explicar como a concentração de NaCl 

e a diluição do mar afetam a recuperação do óleo. Realizaram um primeiro teste experimental a 100ºC 

para água do mar (Sw), água do mar sem NaCl (Sw0NaCl) e para água do mar com 4 vezes a 
concentração de NaCl (Sw4NaCl). É possível analisar os dados do primeiro teste experimental na 

Figura 2.17. 
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Figura 2.17  Recuperação do óleo em função do tempo para variações na concentração de 
NaCl (Fathi et al., 2010) 

 

Através da Figura 2.17, conclui-se que a recuperação do óleo aumenta com a diminuição da 

concentração de NaCl na solução para rochas carbonatadas. Testes adicionais foram realizados pela 

equipa para descobrir o efeito das diluições (dSw). Na Figura 2.18 verificou-se que a água que obteve 

melhores resultados na recuperação do óleo foi a água sem NaCl (Sw0NaCl). 

 

Figura 2.18  Recuperação do óleo em função do tempo para variações na concentração de 
NaCl e diluições da água do mar a 110ºC (Fathi et al., 2010) 
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Concluindo, a água do mar sem NaCl (Sw0NaCl) melhora o fator de recuperação do óleo 

porque os iões ativos atuam no sentido de alterar a molhabilidade. No entanto para a água do mar com 

maior diluição o impacto é negativo na recuperação do óleo uma vez que os iões ativos presentes na 

solução existem em menor quantidade não se verificando uma alteração da molhabilidade como é 

possível analisar através da Figura 2.18. 
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3. METODOLOGIA E APLICAÇÕES 

 O presente capítulo inicia-se com a descrição das etapas de caracterização e preparação das 

salmouras, dos óleos e das rochas utilizados nos ensaios laboratoriais. É ainda apresentada a 

montagem experimental e o software utilizado nos testes de medição da tensão interfacial (IFT) e do 

ângulo de contato (CA) realizados. 

 Os testes experimentais foram divididos em duas etapas: 

• Etapa 1: realização de testes de IFT e de CA em rochas de afloramento (dolomita) 
utilizando óleo morto do tipo I em água do mar (Sw), água do mar diluída 2 vezes (Sw2x), 

água do mar diluída 10 vezes (Sw10x), água do mar diluída 50 vezes (Sw50x) e água do 

mar diluída 100 vezes (Sw100x) para 124°C e 5000psi, condições do reservatório do óleo 

do tipo I. 
 

• Etapa 2: realização de testes de IFT e de CA em rochas reservatório utilizando óleo morto 
do tipo II em água do mar e água do mar com 75% de NaCl (Sw0,75NaCl), água do mar 

com 50% de NaCl (Sw0,5NaCl), água do mar com 25% de NaCl (Sw0,25NaCl) e água do 

mar com 0% de NaCl (Sw0NaCl) para 63°C e 5000psi, condições referentes ao reservatório 

do óleo do tipo II. 
 

3.1. Preparação das salmouras 

 A água do mar (Sw) apresenta propriedades distintas dependendo do lugar. A água do mar 

utilizada neste estudo tem uma salinidade de 34.378 ppm (partes por milhão) e a concentração dos 

seus componentes é apresentada na Tabela 3.1. A composição desta salmoura foi fornecida pela 

Repsol-Sinopec Brasil. 

Tabela 3.1 Composição da água do mar 

Componentes Sw (g/L) 
NaCl 23,4721 

CaCl2:2H2O 1,4669 
MgCl2:6H2O 10,5508 

KCl 0,7245 
SrCl2:6H2O 0,0396 

Na2SO4 3,9165 
NaHCO3 0,1927 

TDS, eq.NaCl (mg/L) 34378 
 

 TDS, é quantidade total de sais dissolvidos. 

  



  METODOLOGIA E APLICAÇÕES 
   

 25 

A partir da composição da água do mar apresentada na Tabela 3.1 foram definidas outras 

composições com base na sua diluição (Sw2x, Sw10x, Sw50x, Sw100x) e com a variação da 

concentração de NaCl (Sw0,75NaCl, Sw0,5NaCl, Sw0,25NaCl, Sw0NaCl). Estas salmouras foram 

utilizadas para realizar os testes de tensão interfacial e ângulo de contato. 

A água de formação (Fw) fornecida é similar á água inicial presente no reservatório. A 
composição da água de formação é descrita na Tabela 3.2.  

 

Tabela 3.2 Composição da água de formação 

Componentes Fw (g/L) 
NaCl 165,0854 
KCl 7,4741 

MgCl2:6H2O 4,1777 
BaCl2:2H2O 0,0073 
CaCl2:2H2O 16,8624 

NaHCO3 0,0293 
Na2SO4 0,0738 

TDS, eq.NaCl (mg/L) 187354 
 

A preparação das salmouras foi realizada da seguinte forma: 

 Começou-se por utilizar um balão volumétrico de 1000 mL, com 800 mL de água ultrapura para 

diluir os sais da salmoura a realizar, apresentados na Figura 3.1. Note-se que, o sulfato de sódio 

(Na2SO4) e o bicarbonato de sódio (NaHCO3) são diluídos separadamente em aproximadamente 100 

mL de água ultrapura para evitar precipitação. A mistura foi colocada em um agitador durante 30 

minutos de forma a garantir que os sais estão completamente dissolvidos, como se apresenta na Figura 

3.2. 

 

 

Figura 3.1  Sais utilizados para a preparação das salmouras 
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Figura 3.2  Mistura dos sais 
 

 Em seguida a salmoura preparada é filtrada para remover quaisquer impurezas, utilizando-se 

um filtro de 0,22 μm e uma bomba de vácuo, Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3  Processo de filtração da salmoura 
 

 Uma vez concluído o processo de filtração, o passo seguinte consiste na remoção do ar 

presente na solução. Este processo é realizado com o auxilio de uma bomba de vácuo, durante 30min, 

Figura 3.4. 
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Figura 3.4  Processo para retirar o ar da salmoura 
 

3.1.1. Caracterização das salmouras 

 Para uma melhor compreensão e análise dos fluídos utilizados foram realizadas medidas de 

densidade. 

 As medidas de densidade foram realizadas com o DMA-4500 Density Meter da Anton Paar, 

Figura 3.5. O densímetro utilizado permitiu obter resultados de alta precisão até 5 casas decimais, 
através do princípio do tubo oscilatório em forma de U. 

 

Figura 3.5  DMA -4500 Density Meter e DMA HP Density Meter 
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 O equipamento DMA HP Density Meter é utilizado para medidas de alta pressão e alta 

temperatura juntamente com o DMA-4500 Density Meter, o que se adequa ás condições de trabalho 

utilizadas. 

 O densímetro foi calibrado para ambas as etapas realizadas consoante as condições de teste. 

 

Calibração 

 Para se realizar a calibração são necessários dois fluidos, um fluido leve e um fluído denso, n-

pentano e água, respetivamente, foram os fluídos escolhidos. Porém como a pressão atmosférica, e a 

63ºC bem como a 124ºC o n- pentano evapora-se não há uma densidade do fluído. Assim utilizou-se 

o nitrogénio e a água, como fluido leve e denso, respetivamente.  

O densímetro foi calibrado para as condições mostradas na Tabela 3.3, com n-pentano, 

nitrogénio e água. 

Tabela 3.3 Valores de densidade para calibração em g/cm3 

 

• Etapa 1: água do mar e diluições (Sw2x, Sw10x, Sw50x e Sw100x) 
 

 

Figura 3.6  Densidades obtidas para a água do mar diluída (etapa 1) 
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Tabela 3.4 Valores calculados de força iónica para a água do mar diluída (etapa 1) em mol/dm3 

Força Iónica da água do mar diluída 

Sw 0,82920 

Sw 2x 0,42025 

Sw 10x 0,08405 

Sw 50x 0,01681 

Sw 100x 0,00840 

 

• Etapa 2: água do mar com variação de NaCl (Sw0,75NaCl, Sw0,5NaCl, Sw0,25NaCl, 

Sw0NaCl) 
 

 

Figura 3.7  Densidades obtidas para a água do mar com variação de NaCl (etapa 2) 
 

Tabela 3.5 Valores calculados de força iónica para a água do mar com variação de NaCl (etapa 
2) em mol/dm3 

Força Iónica 

Sw 0,82920 

Sw0,75NaCl 0,67855 

Sw0,5NaCl 0,52791 

Sw0,25NaCl 0,37727 

Sw0NaCl 0,22662 
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3.2. Preparação do óleo 

 Foram utilizados dois tipos de óleo (óleo do tipo I e óleo do tipo II) provenientes de dois campos 

diferentes do pré-sal brasileiro.  

 Para que o óleo proveniente dos reservatórios fosse utilizado nos testes laboratoriais, 

primeiramente foi realizado um processo de preparação. O óleo foi recebido em um galão de 50 litros 

donde é retirada uma alíquota de um litro. De forma a garantir a homogeneidade da amostra esta é 

aquecida a 60ºC e agitada a cada hora durante 8 horas. Depois, o óleo é filtrado com um filtro de 8 µm 

para remover areias e impurezas, como é esquematizado na Figura 3.8. 

 Uma vez filtrado, o óleo é utilizado nos processos de saturação e de envelhecimento das 

rochas.  

 

Figura 3.8  Processo de filtração do óleo 
 

3.2.1. Caracterização do óleo 

 A técnica de caracterização mais utilizada para hidrocarbonetos consiste em separar a amostra 

em percentagem de componentes saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos (SARA) do óleo. O 

procedimento de determinação do número ácido do óleo segue a norma ASTM D-664 e a técnica SARA 

segue as referências padrão ASTM D6560-12 e a ASTM 2007-11. Os valores que caracterizam os 

diferentes tipos de óleo utilizados mencionados na Tabela 3.6 e na Tabela 3.8 foram realizados num  

laboratório do CEPETRO. 
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• Óleo do tipo I 
Os valores de SARA, o número ácido e o peso molecular estão apresentados na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 Resultados SARA, número ácido e peso molecular do óleo do tipo I 

Resultados SARA, número ácido e peso molecular do óleo do tipo I. 

Saturados (%) 97,35 

Aromáticos (%) 1,94 

Resinas (%) 0,37 

Asfaltenos (%) 0,34 

Número ácido (mg/g KOH) 1,32 

Peso molecular (g/mol) 287,56 

 

 Os valores de densidade do óleo do tipo I para as condições de teste estão apresentados na 

Tabela 3.7. O procedimento para as medidas de densidade está descrito no capítulo “Caracterização 

das salmouras”. 

Tabela 3.7 Valores de densidade obtidos do óleo do tipo I em g/cm3 

 25ºC/Patm 25ºC/5000 psi 124ºC/5000 psi 

óleo morto tipo I 0,85347 0,87359 0,82496 

 

• Óleo do tipo II 
 Os valores de SARA, o número ácido e o peso molecular estão apresentados na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8 Resultados SARA, número ácido e peso molecular do óleo do tipo II 

Resultados SARA, número ácido e peso molecular do óleo do tipo II. 

Saturados (%) 79,73 

Aromáticos (%) 0,64 

Resinas (%) 14,27 

Asfaltenos (%) 5,35 

Número ácido (mg/g KOH) 0,044 

Peso molecular (g/mol) 270,0 
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Os valores de densidade do óleo do tipo II para as condições de teste estão apresentados na 

Tabela 3.9.  

Tabela 3.9 Valores de densidade obtidos do óleo do tipo II em g/cm3 

 25ºC/Patm 63ºC/Patm 25ºC/5000psi 63ºC/5000psi 

óleo morto tipo II 0,86967 0,84357 0,88063 0,86496 

 

3.3. Preparação das rochas 

Corte e polimento das rochas 

 A célula de alta pressão possui 33 mm de diâmetro, portanto, foi necessário remover um plugue 

de diâmetro de 1 polegada do cilindro de rocha utilizando uma máquina de corte central, com rotação 

de 40-48 rpm, ponta de diamante e água como fluido de resfriamento. Então, com uma serra circular 

de diamante, foram cortadas amostras de aproximadamente 8 mm de espessura. Como a superfície 

de cada pastilha de dolomita apresentava irregularidades, utilizou-se um equipamento de polimento a 
600 rpm, aplicando água como fluido refrigerante, para lixar em uma direção (0 °) e depois em outra 

direção, ortogonal (90°), utilizando-se uma lixa com tamanho de partícula de 1200. 

 Para medir a rugosidade desta superfície polida, foi utilizado um rugosímetro, resultando em 

uma média de três medidas, igual a 31,35 μm. 

 

Saturação e envelhecimento das rochas  

 As rochas foram preparadas para apresentarem uma saturação inicial de água de 10%.  

 Inicialmente, a massa das rochas é determinada (massa seca). Depois, as rochas são 

saturadas com água de formação 10 vezes diluída (composição da água de formação apresentada 
na Tabela 2), pressurizadas a 2000 psi (13,79 MPa) e após atingir a pressão, aguarda-se um período 

de 24 horas para garantir a sua saturação. Depois disso, determina-se a massa das rochas e as 

mesmas são mantidas em dessecadores contendo sílica gel. A silica gel tem a capacidade de absorver 

a água, o que permite controlar a saturação do meio poroso até se obter a condição de saturação 

desejada (10%). Não há tempo definido para esse procedimento, pois depende das características da 

rocha, da quantidade de amostra e da capacidade da sílica absorver a água. Uma vez atingida a massa 

desejada, a amostra é colocada em um recipiente e aguarda-se a distribuição do fluido mantendo as 

rochas armazenadas por um período de tempo (aproximadamente 3 dias). As rochas são novamente 
colocadas em uma garrafa de alta pressão para posterior saturação com óleo morto a 2000 psi (13,79 

MPa).  

 A amostra é transferida para uma célula de envelhecimento e é submetida à temperatura de 

teste onde permanecem durante 14 dias para realizar o processo de envelhecimento e torná-las 
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molháveis ao óleo. Este procedimento de envelhecimento pretende substituir o filme de água existente 

na superfície da rocha por um filme de óleo, pela ação da adsoção dos componentes polares do óleo 

(carregados negativamente) na superfície do carbonato (carregada positivamente).  

3.3.1. Caracterização das rochas 

• Etapa 1: rochas de afloramento (dolomita) 
 Foram utilizadas rochas dolomita da região de Thornton, EUA. As rochas foram fornecidas em 

forma cilíndrica com 2 polegadas de diâmetro e 610 cm de comprimento.  

A Figura 3.9 representa a rocha dolomita depois do processo de corte e polimento. 

 

Figura 3.9 Imagens multifoco da Dolomita após o polimento 
 

Os valores que caracterizam a rocha dolomita mencionados na Tabela 3.11 foram calculados 

no laboratório do CEPETRO pelo aluno Rafael Bocanegra. 

Tabela 3.10 Propriedades da rocha dolomita 

Porosidade (%) 14,79 

Permeabilidade (mD) 186,667 

Massa seca (g) 157,746 

Volume Total (cm3) 65,44 
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• Etapa 2: rochas de reservatório 
 As rochas de reservatório utilizadas são provenientes de um tipo de reservatório carbonatado. 

As rochas foram fornecidas em forma cilíndrica com 37,93mm de diâmetro e 6697 mm de comprimento.  

 A Figura 3.10 representa a rocha reservatório depois do processo de corte e polimento. 

Figura 3.10  Imagens multifoco da rocha reservatório após o polimento 
 

 Os valores que caracterizam a rocha reservatório mencionados na Tabela 3.11 foram 

fornecidos pela Repsol Sinopec Brasil e correspondem ao volume total da rocha antes do corte 

mencionado acima.  

 
Tabela 3.11 Propriedades da rocha reservatório 

Porosidade (%) 12,38 

Permeabilidade (mD) 9,405 

Massa seca (g) 167,174 

Volume Total (cm3) 756,7 
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3.4. Montagem e procedimentos experimentais 

 Para os diferentes testes de tensão interfacial (IFT), o método utilizado foi o método da gota 

pendente, representado na Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11  Modelo da montagem experimental 
 

 Legenda: V1 (válvula 1); V2 (válvula 2); V3 (válvula 3); V4 (válvula 4); V5 (válvula 5); V6 

(válvula 6); V7 (válvula 7); V8 (válvula 8). 

 Uma vez montada toda a estrutura experimental, o experimento é iniciado preenchendo a célula 

de alta pressão com a salmoura alvo de medidas. Primeiramente, a salmoura é injetada conectando o 

tubo capilar na válvula 1 (V1) (que conecta a agulha de cromatografia ao fundo da célula de alta 

pressão), para desta forma garantir que a agulha está cheia de salmoura e livre de ar; depois através 

da válvula três (V3), a célula é completamente preenchida com salmoura; este processo é comprovado 

quando transborda salmoura através da válvula dois (V2). A rocha está fixada em um suporte dentro 
da célula.  

 Uma vez preenchida com salmoura, a célula é aquecida pressurizada, iniciando-se assim os 

testes. Injeta-se o óleo através da agulha acoplada no fundo da célula por meio da válvula V1. 

 O controlador de pressão e temperatura é utilizado para monitorar as condições dentro da 

célula. 
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 Foram também utilizadas duas fontes de luz para melhorar a imagem captada pela câmera 

digital utilizada que posteriormente será analisada pelo software Attension Theta. 

 

Figura 3.12  Montagem experimental em laboratório 
 

Célula PVT 

 É utilizada uma célula PVT, com janela de observação em ambos os lados com um volume útil 

de 100 ml, fabricada por Ruska, modelo 2329-800, capaz de suportar pressão máxima de 10000psi (69 

MPa) a 140°C. Esta célula foi adaptada para receber uma agulha de aço inox, com diâmetro externo 

de 1,55 mm e diâmetro interno de 0,508 mm. A célula possui 4 aberturas, nas posições indicadas por 

V1, V2, V3 e V4 na Figura 3.11.  
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Câmera digital FireWire CCD Monochrome 

 A câmera digital utilizada é uma FireWire CCD Monochrome, fornecida pela The Imaging 

Source, modelo DMK 21AF04, formato 1/4", 60 quadros por segundo, 640x480 pixels, esta pode ser 

utilizada com lentes Pentax, CCTV (Closed Circuit Television), disponíveis nos modelos C5028- M 
(distância focal: 50 mm), C2514-M (distância focal: 25 mm) e C1614-M (distância focal: 16 mm), além 

de uma lente Fujinon, modelo HF35HA-1B (distância focal: 35 mm) com extender Cosmica/Pentax X2. 

A câmera está interligada a um computador com o software Attension Theta, versão 4.1.0. 

 

Aparelho KL 1500 LED 

 A iluminação da gota, quando necessária, é feita através de um sistema composto por luz LED 
(Light Emitting Diode) e fibras ópticas, fornecido pela Schott, modelo KL 1500 LED. 

 

Bomba 1 

 Para pressurizar o cilindro que armazena a salmoura, injeção de salmoura na célula e 

manutenção da pressão de 5000 psi no interior dela enquanto o óleo é injectado, é utilizada uma bomba 

do fabricante TELEDYNE ISCO modelo D-SERIES. O erro no controle da injeção de fluido é de ±0,001 

ml/min e no controle da pressão é de ±1 psi. 

 

Bomba 2 

 O fluxo de óleo, desde o cilindro de armazenamento com pistão flutuante até a agulha, é 

controlado por uma bomba de deslocamento positivo com volume de fluido igual a 500 cm3, capacidade 

para até 20000 psi. O erro do equipamento na injeção de óleo é de ±0,1 cm3/h e no controle de pressão 

é de ±1 psi.  

 

Termorresistências 

 O aquecimento da célula é ajustado com o auxílio de fitas térmicas flexíveis OMEGALUX, até 

260°C, conectadas a sistemas de controle de temperatura com termorresistências. Na Figura 3.12, é 

mostrada a célula durante a realização da experiência, envolvida por mantas amarelas para diminuir a 

perda de calor no ambiente. O erro do equipamento no controle da temperatura é de ±0,01 °C. 
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Garrafas de óleo e salmoura 

 São utilizados dois cilindros de aço, com pistão flutuante, para armazenar o óleo e a salmoura. 

Ambos da marca Rockfer com 600 ml com um volume interno e capaz de operar até 15000 psi. 

 

Agulha 

 A agulha utilizada é uma agulha de cromatografia com 0,48 mm de diâmetro externo (de) e 

comprimento de 80 mm, fixa dentro da agulha de aço inox de 1,55 mm de diâmetro externo e 0,508 

mm de diâmetro interno (di). Esta montagem é necessária porque caso fosse utilizada apenas a agulha 

de aço inox, as gotas produzidas ficariam muito grandes e ao se fixarem na rocha não seria possível a 

visualização completa da gota. 

 A agulha de cromatografia é posicionada da forma que a ponta fique a 20 mm de distância da 

saída da agulha de aço inox, para que a distância por onde sai a gota e a rocha seja tal que a gota, ao 

se deslocar para a rocha, não ganhe muita velocidade e ao mesmo tempo permita a libertação de várias 

gotas ao longo do teste (sem que as gotas fixadas na rocha entrem em contato com a gota que está a 

sair da agulha). 

 

3.5. Attension Theta software 

 Para medir os valores de tensão interfacial entre óleo e salmoura e para medir o ângulo entre 

a gota de óleo e a superfície inferior da rocha é utilizado o programa de computador Attension Theta 

versão 4.1.0. O software foi calibrado para realização dos testes e foram inseridos no programa os 

valores de densidades do óleo e das salmouras utilizadas. 

 Segundo o manual Operating Manual CAM 200 (2009), o Attension Theta calcula o valor da 

tensão interfacial através da equação de Young-Laplace traçando uma curva na gota de óleo, 

calculando seu fator de uma forma precisa. Para calcular o ângulo entre a gota de óleo e a superfície 

da rocha, o programa traça uma curva na gota e passa por ela uma reta tangente, medindo o ângulo 

entre essa reta tangente e a superfície. Nas Figura 3.13 e Figura 3.14 são mostrados dois exemplos 

do software tendo calculado tensão interfacial e ângulo, respectivamente. É importante ressaltar que o 

programa inverte automaticamente a imagem. 
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Figura 3.13  Attension Theta no cálculo da tensão interfacial entre o óleo e a salmoura 
 

 

Figura 3.14  Attension Theta no cálculo do angulo de contato entre a gota de óleo e a 
rocha 
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A linha horizontal vermelha, presente nas duas imagens acima, deve ser posicionada na superfície 

da agulha (Figura 3.13) ou da rocha (Figura 3.14). O retângulo azul deve ser posicionado de forma que 

a curva cor-de-rosa possa ser traçada na gota pelo programa. 

 

3.6. Procedimentos experimentais 

3.6.1. Temperatura e pressão no interior da célula 

 Para controlar a temperatura e a pressão começou-se por preencher a célula com salmoura de 

teste, através das válvulas V5, V4 e V3. Uma vez preenchida a célula de alta pressão, são ativados os 
controladores de pressão e temperatura, aumentando-se de 100 em 100 psi a pressão até aos 5000 

psi e de 5 em 5ºC a temperatura até à temperatura de teste. 

 

3.6.2. Libertação das gotas e medição do IFT e do CA 

 Para a libertação das gotas e medição do IFT e do CA começou-se por manter uma pressão 

constante dentro da célula de 5030 psi e uma vazão constante na bomba 2 de 0,1ml/h. Uma vez 

posicionada a câmara digital, acompanhou-se através do software a libertação constante das gotas e 

realizou-se posteriormente o tratamento de dados. Para a medição do CA, foram utilizadas imagens da 

primeira gota lançada. 

 

3.6.3. Redução da pressão no sistema 

 Uma vez terminados os testes experimentais, é necessário reduzir a pressão no cilindro de aço 

que armazena a salmoura, por questões de segurança e porque o preenchimento da célula com 

salmoura é feito à pressão atmosférica. Para isso, por meio da bomba 1 reduz-se a pressão no cilindro 

de salmoura até 10 psi (limite mínimo da bomba), com reduções graduais de 200 psi. Com a bomba 2 

acionada reduz-se a pressão até 0 psi com reduções graduais de 100 psi. Desligam-se as duas 
bombas. 

 A pressão no cilindro contendo óleo não é reduzida para que o óleo não sofra mudanças de 

estado. Seleciona-se uma temperatura de 25ºC no controlador de temperatura da célula, desliga-se e 

espera-se até que atinja uma temperatura ambiente.  

 

3.6.4. Limpeza da célula e das agulhas 

 Com o sistema despressurizado e a célula à temperatura ambiente, é realizada a limpeza dos 

constituintes. 
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 Através do tubo capilar a salmoura dentro da célula de alta pressão é retirada. Desconecta-se 

a parte superior da célula de alta pressão, retira-se a agulha e depois o suporte com a rocha de dentro 

da célula. 

 Todos os materiais (agulha, suporte, célula de alta pressão e parte superior da célula) são 

limpos com querosene, álcool e ar comprimido. 

 Após este processo é possível realizar toda a montagem experimental. 

 

3.6.5. Troca de salmoura dentro do cilindro 

 Para cada concentração de salmoura, são realizados três testes experimentais. Ou seja, a 

salmoura dentro do cilindro precisa de ser substituída, a fim de realizar testes com salmouras diferentes. 

 Uma vez isolado o sistema (todas as válvulas fechadas), a garrafa de salmoura é 
desconectada, limpa com álcool, água e ar comprimido. Substitui-se a salmoura e conecta-se de volta 

ao sistema.  

 Assim é possível a realização dos novos testes experimentais. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Este capítulo está dividido em duas etapas, nas quais serão apresentados e discutidos os 

resultados dos testes experimentais realizados.  

 Na primeira etapa serão apresentados os resultados e as discussões dos ensaios realizados 

em rochas de afloramento (dolomita) utilizando o óleo morto do tipo I em água do mar e água do mar 

diluída duas, dez, cinquenta e cem vezes (Sw2x, Sw10x, Sw50x e Sw100x) para 124°C e 5000psi, 

condições do reservatório do óleo do tipo I. 

 Na segunda etapa serão apresentados e discutidos os resultados dos ensaios realizados em 
rochas reservatório utilizando o óleo morto do tipo II em água do mar com 1 NaCl e água do mar com 

variação de NaCl (Sw0,75NaCl; Sw0,5NaCl; Sw0,25NaCl; Sw0NaCl) para 63°C e 5000psi, condições 

referentes ao reservatório do óleo do tipo II. 

4.1. Etapa 1 – Rocha de afloramento, 124ºC, 5000psi, diluição de 
Sw 

Foram realizados três testes de IFT e CA para cada salmoura diluída, em cada teste foram 
libertadas 10 gotas para as medições de tensão interfacial e uma primeira gota para medição do ângulo 

de contato.  

O comportamento da tensão interfacial para cada diluição em 30 gotas está representado na 

Figura 4.1. 

 

Figura 4.1  Valores de IFT para as 30 gotas libertadas na etapa 1 
 

Na Figura 4.1, estão representados os valores de tensão interfacial (IFT) em mN/m, em função 

das 30 gotas libertadas (10 gotas por cada teste). É também mostrado no gráfico os valores de água 

do mar a pressão e temperatura atmosféria (25°C), (Sw atm). Sw atm está representado no gráfico com 
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um numero menor de pontos porque o objetivo principal do teste nestas condições era entender se 

havia ou não, influência da temperatura e pressão neste conjunto de pontos, o que foi possível constatar 

que sim. A temperatura e a pressão são dois factores capazes de alterar os valores de tensão 

interfacial. 

Quando são consideradas as trinta gotas para todas as diluições testadas, Figura 4.1, é 
observada uma repetibilidade dos resultados. Sendo assim, foram amostradas as 10 primeiras gotas 

de cada teste para possibilitar uma análise mais detalhada do comportamento da tensão interfacial, 

representado na Figura 4.2. 

 
Figura 4.2  Valores de IFT das 10 primeiras gotas libertadas na etapa 1 

 
 É possível verificar através Figura 4.2 que os valores de IFT variam de acordo com as diluições. 

Existe um aumento dos valores de IFT quando a salinidade diminui. Quando se comparam os 

valores de IFT da água do mar e da água do mar diluída duas e dez vezes é possível fazer tal 

constatação. No entanto, as outras águas do mar diluídas 10, 50 e 100 vezes, mostram valores 

crescentes de IFT quando analisado o gráfico. É possível afirmar que o valor de IFT sofre maior 

influência ao utilizar-se água do mar, água do mar diluída 2 e 10 vezes, sendo que a partir da água do 

mar diluída 10 vezes, não se observa uma influência significativa na alteração dos valores de IFT, esta 
relação pode ser justificada se considerarmos que o software atingiu um limiar de concentração mínima 

para identificar a variação de sais. 

Caso o IFT seja medido em água ultrapura, são esperados valores maiores do que em Sw 

diluído, Sw 50 e Sw 100 vezes, porque o sistema está em ausência de iões. 

 Na  
Figura 4.3 estão relacionados os valores médios de 10 gotas para cada teste de IFT em função das 

diluições para os três testes. 
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Figura 4.3  Valores de IFT vs. diluições considerando os três testes 

 
Através da análise do gráfico,  

Figura 4.3, verificou-se que os valores médios de IFT aumentam á medida que se aumentam 

as diluições. Para os valores da água do mar diluída 2 e 50 vezes (Sw 2x e Sw 50x, respectivamente) 
os valores de IFT mostram uma concordância. Ainda que haja uma tendência clara do aumento do IFT 

com o aumento das diluições, existem alguns valores fora da tendência chamados outliers. Estes 

pontos podem ser justificados pela variação de temperatura da garrafa de óleo, pois a cada teste novo 

é efetuada a limpeza da célula à temperatura ambiente. A variação da temperatura dentro da garrafa 

de óleo pode provocar uma separação por fases do mesmo, o que irá provocar uma libertação de gases 

durante a realização dos testes laboratoriais. 

 Na Tabela 4.1 estão representados os valores médios de tensão interfacial (considerando as 

30 gotas), a estes valores está associado um erro padrão médio de mais ou menos 2 mN/m. 

Tabela 4.1 Valores médios de IFT (mN/m) para as diluições de salmoura  

IFT [mN/m] 

 Sw Sw 2x Sw 10x Sw 50x Sw 100x 

MÉDIA 11,80 11,17 12,29 13,14 13,43 

 

 Na Figura 4.4 estão representados os valores médios de tensão interfacial entre o óleo e a 

salmoura em função da sua respectiva concentração TDS.  
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Figura 4.4  Valores médios de IFT vs. concentração das salmouras 
 

Analisando a Figura 4.4 verifica-se que, quando se aumenta a concentração [TDS] diminuem 

os valores de IFT conforme a concentração de sais em solução. O menor valor de IFT é 11,17 mN/m 

em Sw 2x que corresponde a metade da concentração de sais TDS. 

O ângulo de contato em um sistema de óleo/salmoura/rocha é utilizado para avaliar a tendência 

de um fluído de se espalhar preferencialmente na superfície da rocha. O principal objetivo é descobrir 

qual a salinidade que altera a molhabilidade da rocha para molhabilidade preferencialmente a água e 

em última análise aumentar o fator de recuperação do óleo.  

Quando o ângulo de contato é inferior a 75°, a rocha é definida como molhável a água (molhada 

de água), se estiver entre 75 ° e 115 °, a rocha apresenta molhabilidade neutra e, se superior a 115 °, 

a rocha e molhável ao óleo, tendo em conta que o ângulo é medido fora da gota de óleo (Anderson, 

1986).  

O software Attension Theta mede o ângulo complementar. O ângulo de contato é medido 

através da primeira gota libertada em cada teste, com contrastes de luz, o que resulta em dez medições 

com o menor erro associado. Na Figura 4.5 estão representados os valores do ângulo de contato em 

função das diluições. 
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Figura 4.5  Valores de CA vs. diluições considerando os três testes 
 

De acordo com a Figura 4.5, pode-se concluir que quando a concentração salina diminui, ocorre 

um aumento do ângulo de contato; portanto, a molhabilidade da rocha altera de neutra para molhável 

à água. 

Na Tabela 4.2 estão representados os valores médios de angulo de contato. É associado um 

erro padrão a estes valores de mais ou menos 3°. 

Tabela 4.2 Valores médios de ângulo de contato (°) para as diluições de salmoura 

CA [°] 

 Sw Sw 2x Sw 10x Sw 50x Sw 100x 

MÉDIA 103 134 148 146 141 

 

Na Figura 4.6 estão representados os valores médios de angulo de contato entre a rocha e a 

salmoura em função da sua respectiva concentração TDS. 
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Figura 4.6  Valores médios de CA vs. concentração das salmouras 
 

Através da análise da Figura 4.6 verifica-se que quanto maior a concentração de sais [TDS], 
menor o ângulo de contato, exceto no caso da água do mar diluída 100 vezes. 

A Tabela 4.3 relaciona a tensão interfacial (mN / m) e o ângulo de contato (graus ,°). 

Tabela 4.3 Valores de IFT (mN/m) e Angulo de contato (°) para as diluições de salmoura 

 Sw Sw 2x Sw 10x Sw 50x Sw 100x 

 IFT(mN/m) CA(°) IFT(mN/m) CA(°) IFT(mN/m) CA(°) IFT(mN/m) CA(°) IFT(mN/m) CA(°) 

Teste 
I 9,78 102 11,13 140 12,94 163 13,25 147 14,28 128 

Teste 
II 12,67 112 10,94 136 12,78 128 13,30 136 12,85 160 

Teste 
III 12,96 94 11,44 127 11,14 152 12,88 154 13,17 135 

 

Pode concluir-se que existem variações na tensão interfacial de acordo com as alterações na 
salinidade da salmoura. Quanto menor a salinidade de uma dada solução, maior será a tensão 

interfacial. Porém quanto menor a salinidade da solução, menor serão os valores de densidade e de 

força iónica, calculados no Capítulo de Metodologia e Aplicações. 

Uma vez que a concentração iônica do meio aquoso aumenta (alta polaridade), diferencia-se 

ainda mais do meio orgânico (baixa polaridade). Seria esperado que os resultados fossem 
correlacionados de maneiras opostas. A hipótese utilizada para justificar esse comportamento 

inesperado baseia-se na ionização do óleo utilizado, uma vez que é consideravelmente ácido (TAN = 

1, 32 mg / gKOH). 
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Quanto aos resultados do ângulo de contato, ficou provado que a rocha dolomita é molhável à 

água se diminuirmos a concentração salina. 

 

4.2. Etapa 2 – Rocha de reservatório, 63ºC, 5000psi, variação de 
NaCl 

Foram realizados três testes de IFT e CA para cada salmoura com variação de NaCl para cada 

teste foram libertadas 10 gotas para as medições. Os testes da etapa dois foram realizados nas 

condições do reservatório (63°C, 5000psi) para o óleo do tipo II. 

O comportamento da tensão interfacial para cada água com variação de NaCl testada em 30 

gotas está representado na Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7  Valores de IFT para as 30 gotas libertadas na etapa 2 
 

Quando são consideradas as trinta gotas para todas as águas com variação de NaCl testadas, 

Figura 4.7, conclui-se que existe uma repetibilidade de valores dentro de cada teste, porém quando 

analisadas as trinta gotas o mesmo não se verifica.  
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Figura 4.8  Valores de IFT das 10 primeiras gotas libertadas na etapa 2 
 

Na Figura 4.8 estão amostradas as 10 primeiras gotas onde foi possível verificar que existe 
uma repetibilidade, como referido anteriormente, dentro de cada teste realizado. Onde se verificaram 

maiores valores de IFT para a água do mar com 0,5 de NaCl.  

Duas hipóteses teóricas podem explicar esta não coerência de dados para os três testes na 

mesma concentração iónica. O facto da garrafa de óleo não estar constantemente na mesma 

temperatura, pois durante a limpeza e testes à temperatura ambiente esta é alterada, pode acontecer 
uma separação dos componentes químicos do óleo e este se subdividir em fases/camadas, esta seria 

uma possível teoria, porém caso esta fosse a nossa única explicação só se verificariam resultados 

diferentes para as primeiras 10 gotas de cada teste. A segunda teoria encontrada deve-se ao fato de, 

a cada teste a rocha ser mudada. Então existe uma possibilidade de a acumulação e interação iónica 

ser diferente a cada amostra.  

Estudos de potencial zeta foram realizados por vários autores para tentar explicar estas 
possíveis alterações à superfície da rocha, o que pode levar a diferentes interações iónicas entre a 

rocha e a salmoura a testar.  

Quando se diminui a força iónica existe uma alteração nas cargas à superfície da rocha (mais 

negativa), aumentando a interação com as moléculas de água e provocando assim uma alteração da 

molhabilidade da rocha (Yousef, 2012). 

Estes testes mostram que a mudança da rocha a cada teste realizado pode provocar alterações 

e diferenças no valor de tensão interfacial bem como do ângulo de contato. 
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 Na Figura 4.9 está representado um gráfico entre os valores de IFT e as concentrações de 

NaCl testadas para os três testes. 

 

Figura 4.9  Valores de IFT vs. variação de NaCl considerando os três testes 
 

Através da análise da Figura 4.9 pode dizer-se que para Sw, Sw 0,75 NaCl e Sw 0 NaCl os 

valores dos três testes não estão similares, porém, associado um erro de 2mN/m, como referido 

anteriormente, pôde concluir-se que para Sw 0,25 NaCl atingiu-se um pico máximo de IFT. 

A Figura 4.10 representa o IFT e a densidade para as variações na concentração de NaCl.  

 
Figura 4.10  Valores de IFT vs. densidade para as concentrações de salmoura testadas 

 
 Este gráfico é relevante para a compreensão da importância da temperatura e da pressão neste 

sistema. 
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 Quando analisada a Figura 4.10 conclui-se que, a densidade diminui com a diminuição da 

concentração de NaCl em ambas as condições. 

 A 63°C e pressão atmosférica (cor azul) existe um aumento do IFT até Sw 0,75 NaCl e depois 

um decréscimo do IFT até Sw 0 NaCl. 

 A 25°C com pressão a 5000 psi (cor de laranja) há um decréscimo do IFT até Sw 0,75 NaCl e 

depois um aumento até Sw 0 NaCl. 

 Podemos então concluir que a influência da temperatura e da pressão neste sistema é 
inversamente proporcional e que a concentração salina a destacar seria a de Sw 0,25 NaCl que 

representa o ponto mais baixo e mais alto, respectivamente. 

 Na Tabela 4.4 estão representados os valores médios de tensão interfacial a 63°C e 5000psi, 

a estes valores está associado um erro padrão médio de mais ou menos 2 mN/m. 

Tabela 4.4 Valores médios de IFT (mN/m) para a salmoura com variação de NaCl 

IFT [mN/m] 

 Sw Sw 0,75 NaCl Sw 0,5 NaCl Sw 0,25 NaCl Sw 0 NaCl 

MÉDIA 20,88 21,32 22,31 22,63 21,49 

 

 Na Figura 4.11 estão representados os valores médios de tensão interfacial 
entre o óleo e a salmoura em função da sua respetiva concentração TDS.  

 

 
Figura 4.11  Valores de IFT vs. variação de NaCl considerando os três testes 

 
 O valor de tensão interfacial aumenta com o aumento da concentração [TDS] até Sw 0,25 NaCl 

(valor máximo de IFT) e depois decresce até Sw. O maior valor de IFT é 22,63 mN/m em Sw 0,25 NaCl. 
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 Fazendo uma comparação de resultados de tensão interfacial para a água do mar (Sw) na 

etapa 1 e 2, tendo em conta a utilização de dois tipos de óleo diferentes característico de cada 

reservatório, verificou-se um aumento de aproximadamente 10 mN/m da etapa um para a etapa dois. 

Este aumento é justificado pela diminuição da temperatura que na etapa 1 era de 124°C e na etapa 2 

de 63°C. Este fator pode ser verificado através da análise da Figura 4.1 na etapa 1 e pela Figura 4.10 

na etapa 2, onde é visível que à temperatura e pressão ambiente os valores de IFT aumentam.  

 

 
Figura 4.12  Valores de CA vs. variação de NaCl considerando os três testes 

 
De acordo com a Figura 4.12, pode-se concluir que quando a concentração salina diminui, 

ocorre uma diminuição do ângulo de contato; portanto, a molhabilidade da rocha é considerada como 

intermediária ou molhável ao óleo. Exceto para Sw 0,25 NaCl que se destaca no gráfico, obtendo 

maiores valores de ângulo de contato, e como o software mede o angulo complementar é considerada 

como intermediária ou molhável á água. 

Na Tabela 4.5 estão representados os valores médios de angulo de contato. É associado um 

erro padrão a estes valores de mais ou menos 3°. 

Tabela 4.5 Valores médios de ângulo de contato (°) para a salmoura com variação de NaCl 

CA [°] 

 Sw Sw 0,75 NaCl Sw 0,5 NaCl Sw 0,25 NaCl Sw 0NaCl 

MÉDIA 63 67 61 86 55 

 

É possível verificar um ponto fora do padrão em Sw 0,75 NaCl para o teste 3. 

Na Figura 4.13 estão representados os valores médios de angulo de contato entre a rocha e o 

óleo em função da sua respectiva concentração TDS. 
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Figura 4.13  Valores de CA em função da concentração da salmoura  

 
Através da análise da Figura 4.13 verifica-se que quanto maior a concentração de sais [TDS], 

maior o ângulo de contato, exceto no caso da água do mar com variação de 0,5 NaCl. 

A Tabela 4.6 relaciona a tensão interfacial (mN / m) e o ângulo de contato (graus,°). 

Tabela 4.6 Valores de IFT (mN/m) e Angulo de contato (°) para a salmoura com variação de 
NaCl 

 Sw Sw 0,75 NaCl Sw 0,5 NaCl Sw 0,25 NaCl Sw 0 NaCl 

 IFT(mN/m) CA(°) IFT(mN/m) CA(°) IFT(mN/m) CA(°) IFT(mN/m) CA(°) IFT(mN/m) CA(°) 

Teste 
I 20,31 70 21,69 52 22,33 75 22,64 91 21,30 51 

Teste 
II 21,35 62 21,55 55 22,27 56 22,54 88 22,09 55 

Teste 
III 20,97 56 20,72 95 22,32 51 22,71 78 21,09 59 

 
 

Pode concluir-se que existem variações na tensão interfacial de acordo com as alterações na 

variação da concentração de NaCl. Quanto menor a salinidade da solução, maior será a tensão 
interfacial exceto na ausência total de NaCl. Porém quanto menor a salinidade da solução, menor serão 

os valores de densidade e de força iónica, calculados no Capítulo de Metodologia e Aplicações. 

Quanto aos resultados do ângulo de contato, ficou provado que a rocha reservatório nas 

condições de teste apresenta uma molhabilidade intermédia quando se diminui a concentração salina.
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5. CONCLUSÕES 

 O objetivo principal deste trabalho foi avaliar de que forma o ângulo de contato e a tensão 

interfacial em um sistema óleo-rocha-salmoura variaram de acordo com diferentes concentrações 

iónicas e salinas.  

 Foram realizadas medições do ângulo de contato e da tensão interfacial em rocha de 

afloramento (dolomita) para diversas diluições da água do mar a 124o C e 5000 psi, condições de 

reservatório para o óleo I, ainda em rochas-reservatório provenientes do pré-sal brasileiro, para 

variações na concentração de NaCl, a 63oC e 5000 psi, condições de reservatório para o óleo II. 

 Os testes laboratoriais foram realizados segundo o método da gota pendente descrito no 

capitulo três (metodologia e aplicações). A montagem experimental e a técnica utilizada foram eficazes 

na compreensão e análise de resultados. Através da análise dos resultados, e tendo em conta a 

bibliografia citada no capitulo dois (revisão bibliográfica), foi possível afirmar que os dados obtidos 

variaram de acordo com o descrito por vários autores como mencionado anteriormente na revisão 

bibliográfica.  

 Pode concluir-se através dos testes laboratoriais realizados para a rocha de afloramento 

(dolomita) que existem variações na tensão interfacial de acordo com as diluições: quanto mais diluída, 

ou seja menor concentração iónica e salina para uma determinada solução, maior será a tensão 

interfacial. Seria esperado que os resultados fossem correlacionados de formas opostas, uma vez que 

os valores de força iónica estão de acordo com a literatura e diminuem com as diluições. Uma 

explicação possível para este ocorrido está relacionada com as condições em que os ensaios 

experimentais foram realizados. A maioria dos ensaios relatados na literatura foram realizados a 
temperaturas e pressões consideravelmente menores do que as condições utilizadas neste trabalho. 

Desta forma, não é possível efetuar uma comparação direta entre os resultados obtidos e a literatura. 

Quanto aos resultados do ângulo de contato, ficou provado que a rocha dolomita é molhável á água se 

diminuirmos a concentração iónica e salina da solução. Assim, quanto menor a concentração iónica e 

salina da solução maiores ângulos de contato foram observados, ou seja, verificou-se uma alteração 

da molhabilidade das rochas no sentido da maior preferência pela água. 

 Através dos testes laboratoriais realizados em rocha reservatório verificou-se que existe um 

aumento da tensão interfacial com a diminuição da concentração de NaCl na solução, exceto para a 

água do mar isenta de NaCl em que há uma diminuição no valor de tensão interfacial. Quanto aos 

resultados do ângulo de contato, ficou provado que a rocha reservatório tem uma molhabilidade 

neutra/intermédia se diminuirmos a concentração salina da solução. 

 Tanto em rocha de afloramento (dolomita) quanto em rochas reservatório foi observado que a 

utilização de salmouras de água do mar diluída e salmouras com redução de NaCl, respetivamente, 

mostraram-se soluções eficazes na alteração da molhabilidade de rochas carbonatadas no sentido de 
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uma maior preferência á água. Neste sentido, este trabalho vai de acordo com inúmeros autores que 

defendem que a técnica de injeção de água e baixa salinidade incrementa a produção final de óleo. 

Perspectivas de Trabalho Futuro 

 No sentido de melhorar a compreensão e análise de resultados recomenda-se a análise do 

potencial zeta para as diferentes condições, segundo a literatura.  

 Pode considerar-se também a importância da realização de um maior número de testes 
experimentais para cada condição no sentido de diminuir o erro associados aos testes.  

 A fim de se comparar diretamente os efeitos das salmouras utilizadas, seria recomendável 

efetuar medições em rochas de afloramento (dolomita) utilizando salmouras com a redução de NaCl, e 

em rochas reservatório utilizando salmouras com a variação da concentração iónica e salina.  
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