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Introdução 

Do volume original de petróleo existente em um 
reservatório de petróleo, apenas uma pequena 
quantidade é recuperado (cerca de 65%) por 
pressão ou injeção de água, sendo necessário que 
outras técnicas sejam desenvolvidas para 
possibilitar a maior extração deste óleo residual. 
Entre os métodos avançados de recuperação de 
petróleo, encontra-se a injeção no meio poroso da 
rocha reservatório de substâncias que alterarem as 
propriedades reológicas do óleo (inj de CO2, 
combustão) e da água (polímeros), as tensões 
interfaciais com óleo, água de formação e rocha, 
sendo estes fluidos testados em laboratório através 
de sua injeção em plugs de rochas. A caracterização 
dos fluidos produzidos após a injeção permite avaliar 
a eficiência do processo, no entanto os métodos 
existentes precisam ser mais rápidos e eficientes e, 
de preferência, em tempo real. Neste trabalho é 
apresentada uma metodologia rápida para 
caracterizar essas amostras através da 
espectrometria de absorção molecular associada a 
PCA.  

Resultados e Discussão 

O sistema experimental foi montado para simular 
recuperação avançada num reservatório modelo e 
recuperar o petróleo retido no seu interior, usando 
métodos químicos de injeção de fluidos. O ensaio de 
injeção foi divido em três etapas, na 1a etapa o 
petróleo foi injetado no plug rochoso, na 2a o óleo foi 
recuperado através da injeção da água de formação 
(SOR) e na 3a etapa o óleo residual foi recuperado 
pela injeção da solução aquosa de glicerina bruta 
coproduto da produção de biodiesel de óleos e 
gorduras residuais (PGR) e borra de purificação do 
óleo, fornecidos pela Planta de Candeias da PBIO. 
As frações produzidas foram coletadas 
separadamente, sendo tomados diluídos 0,02g da 
fração oleosa de cada amostra em 5mL de heptano. 
A solução obtida foi filtrada, sendo então tomada de 
cada uma 0,2mL e diluída novamente em 5mL de 
heptano. Os espectros de absorção foram obtidos 
num um-vis Perkin Elmer Lambda 25, entre 200nm 
e 900nm com velocidade de 460 nm/min. 

Os dados obtidos foram tratados no Origin Pro 8®, 
sendo exportados para o Matlab 6.1. Os espectros 
foram agrupados em uma matriz 3 D com 

dimensões equivalentes a 6 (número de amostras) e 
632 comprimentos de onda de absorção, endo então 
centrados na média e normalizados e submetidos a 
PCA. 

Os dois primeiros componentes principais 
explicaram 99,94% da variância dos dados sendo 
99,84% para PC1 e 0,10% para PC2. A Figura 1 
mostra o gráfico de escores de PC1 versus PC2 
sendo possível separar as amostras de petróleo em 
cada etapa de recuperação . 

 

Figura 1. PC1 versus PC2 das frações oleosas 
coletadas (os números correspondem as frações 
coletadas) 

Conclusões 

Através espectrometria de absorção 
molecular associada à PCA foi possível identificar a 
separação do óleo recuperado nas fases primária, 
secundária e terciária, indicando a ocorrência de 
uma maior interação entre o petróleo T e a mistura 
utilizada como fluido de recuperação avançada 
alterando as propriedades da fase oleosa. 
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