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Introdução 

Estudos mais recentes mostram que através 
das técnicas de EOR os níveis de extração de 
petróleo podem aumentar de 7-15% após a 
recuperação convencional. A aplicação dessas 
técnicas é viável economicamente uma vez que 
apenas 1/3 do óleo total se encontra disponível. 

O baixo fator médio de recuperação em 
reservatórios de óleo é creditado basicamente a três 
aspectos principais: a alta viscosidade do óleo, a 
geologia da formação e as elevadas tensões 
interfaciais entre os fluidos do reservatório. O 
objetivo deste trabalho é selecionar, através da 
análise de tensão interfacial o co-produto de 
processos existentes que é mais eficiente para 
recuperação avançada de petróleo.  

Resultados e Discussão 

As medidas da tensão interfacial (IFT) foram 
realizadas em um tensiômetro DataPhysics®, 
modelo Oca 15 plus, calibrado com água destilada e 
ar na temperatura de (60ºC ± 2) ºC, por meio de 
acessório acoplado a um banho termostatizado. 
Através do método da gota pendente e das 
equações de Young e Laplace, as medidas de 
tensão interfacial foram obtidas. A avaliação da 
superfície da gota foi efetuada pelo sistema de 
imagem de vídeo automática pelo próprio programa 
do equipamento.  

Foi avaliada a tensão interfacial do petróleo 
T com diversos fluidos utilizados nas etapas de 
recuperação: glicerina bruta água de formação, 
glicerina PA, água destilada e água de formação 
preparada em laboratório (solução salina na 
concentração de 100.000 ppm de cloreto de sódio 
em água destilada a 25°C). Algumas glicerinas 
brutas com diferentes pH também foram analisadas, 
pois esse potencial tem a capacidade de alterar a 
molhabilidade das superfícies, influenciando 
diretamente na medida de IFT. 

Na Figura 1 são apresentados os resultados 
das análises de tensão interfacial do petróleo T 
(dado em energia por área) e dos desvios padrões 
com diferentes fluidos. Como pode ser observada a 
tensão interfacial do petróleo T com a GB ácida é 
menor do que a IFT do mesmo petróleo com a GB 
básica. Assim a GB básica possui uma maior 
energia livre interfacial do que a GB ácida, 
decorrente do aumento de sua área de contato com 
o petróleo. 

 

 
Figura 1. IFT do petróleo T com diferentes 
glicerinas à (60 ± 2)ºC 
 
 Observa-se que a Tensão Interfacial entre o 
Petróleo T e a glicerina PA é a maior do que com as 
demais glicerinas, isso é decorrente da baixa 
interação dessa glicerina com esse petróleo e a sua 
utilização como fluido de injeção na recuperação 
avançada poderia acarretar um fator de recuperação 
muito baixo. Já a IFT desse petróleo com a glicerina 
de OGR é a menor de todas, resultado da ação 
surfactante desse fluido, comportamento que pode 
ser atribuída à formação de uma estrutura análoga a 
das micelas na superfície do fluido. 

Conclusões 

O resultado mais notável é o valor de tensão 
superficial para a glicerina de OGR, que mostrou 
uma boa redução, o que melhoraria bastante o 
deslocamento do óleo no interior do reservatório, 
aumentando assim o seu fator de recuperação. 
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