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Resumo: Este estudo tem por objetivo avaliar as propriedades reológicas e 
viscoelásticas de hidrogéis nanocompósitos à base de poliacrilamida e bentonita sódica 
reticulados com PEI em condições típicas de reservatório. Para tanto, 6 amostras 
poliméricas comerciais foram utilizadas para preparação de sistemas gelificantes 
(0,6 %-m de polímero, 0,8 %-m de argila e 0,8 %-m de PEI) em solução salina contendo 
56.000 ppm TDS. A cinética de gelificação e a força dos hidrogéis foram acompanhadas 
a 85 °C durante 7 dias utilizando a escala de Sydansk e ensaios reológicos. De acordo 
com os resultados experimentais, verificou-se que a massa molar, o grau de hidrólise e a 
adição de argila influenciaram nas propriedades reológicas e viscoelásticas, bem como 
na cinética de gelificação das formulações. A amostra PHPA 5 LM mostrou-se a mais 
promissora para controlar a anisotropia de permeabilidade de reservatórios de petróleo. 
 
Palavras-chave: Hidrogel nanocompósito; Poliacrilamida; Controle da conformação. 
 
Abstract: This study aims at evaluating the rheological and viscoelastic properties of 
nanocomposite hydrogels based on polyacrylamide and sodium bentonite crosslinked 
with PEI under typical reservoir conditions. For this purpose, 6 commercial polymer 
samples were used in the preparation of gelants (0.6% -w of polymer, 0.8% -w of clay 
and 0.8% -w of PEI) in saline solution containing 56,000 ppm TDS. The gelation kinetics 
and hydrogel strength were monitored at 85 °C for 7 days using the Sydansk code and 
rheological tests. According to the experimental results, it was found that the molecular 
weight, the degree of hydrolysis and the addition of clay influenced the rheological and 
viscoelastic properties and the gelation kinetics of the formulations. The sample PHPA 5 
LM was the most promising to control the anisotropic permeability profile of oil reservoir. 
 
Keywords: Nanocomposite hydrogel; Polyacrylamide; Conformance control. 
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1. Introdução 

A eficiência de recuperação de petróleo em reservatórios estratificados e/ou 
fraturados tende a ser baixa visto que os fluidos injetados sofrem canalização através das 
camadas de alta permeabilidade e/ou anomalias1, deixando de recuperar parte do óleo 
deslocável de regiões não varridas da matriz rochosa [1]. Para remediar estes problemas 
de canalização, sistemas gelificantes à base de poliacrilamida e polietilenoimina (PEI) 
(polímero + agente de reticulação) podem ser utilizados para obstruir temporariamente as 
regiões de alta permeabilidade e/ou anomalias do meio poroso por meio da formação de 
um hidrogel in situ capaz de promover a divergência de fluidos injetados a posteriori 
para zonas de menor permeabilidade e prevenir (bloquear) a chegada prematura de 
fluidos injetados nos poços produtores [2,3]. A adição de argilas lamelares às formulações 
gelificantes tem sido estudada para aumentar a resistência térmica, a resistência mecânica 
(módulo elástico) e o grau de inchamento, bem como reduzir a sinerese e a sensibilidade 
à salinidade dos hidrogéis nanocompósitos formados [4]. Desta forma, o presente estudo 
tem por objetivo avaliar as propriedades reológicas e viscoelásticas de hidrogéis 
nanocompósitos à base de poliacrilamida e bentonita sódica reticulados com PEI para 
controlar a distribuição anisotrópica de permeabilidade de reservatórios de petróleo. 

2. Materiais e Métodos 

2.1 Materiais 
Na formulação dos sistemas gelificantes foram utilizadas: i) 2 amostras comerciais 

de poliacrilamida não hidrolisada (PAM) e 4 amostras de poliacrilamida parcialmente 
hidrolisada (PHPA) da marca SNF Inc (Tabela 1); ii) bentonita sódica NT-25 fornecida 
pela Bentonit União do Nordeste Ltda, iii) solução aquosa de polietilenoimina ramificada 
(PEI) 30% em volume, com massa molar ponderal média entre 70.000 e 100.000 g/mol e 
valor de pH próximo de 11, da marca Polysciences Inc. e iv) solução salina preparada 
utilizando NaCl, KCl, CaCl2 e MgCl2.6H2O da marca Vetec Química Fina Ltda, Tabela 2.  

Tabela 1: Massa molar e grau de hidrólise das 
amostras à base de poliacrilamida 

Amostras 
Grau de 

hidrólise (%) 
Massa molar ponderal 

média (kg/kmol) 
PAM 0 LM 0 1,4 x 106 
PAM 0 HM 0 3,0 x 106 
PHPA 5 LM 4,19 1,5 x 106 
PHPA 5 HM 4,71 8,5 x 106 
PHPA 10 LM 11,10 1,3 x 106 
PHPA 30 HM 26,69 4,5 x 106 

 

Tabela 2: Composição da solução salina 

Íons Concentração dos íons (mg/L) 
Sódio (Na+) 18.736,32 

Potássio (K+) 943,90 
Cálcio (Ca+2) 1.430,07 

Magnésio (Mg+2) 669,48 
Cloreto (Cl-) 34.232,74 

Total Dissolved Salts, 
TDS (ppm) 

56.012,51 
 

2.2 Preparo dos Sistemas Gelificantes 
Soluções poliméricas (0,6 % em massa) e dispersões de argila (0,8 % em massa) 

foram preparadas dispersando-se o polímero e a argila em solução salina durante 72 h. Na 
sequência as soluções poliméricas e as dispersões de argila foram misturadas e mantidas 

                                                 
1 Redes de fratura s, falhas, porosidade vugular interconectada, cavernas e regiões localizadas da matriz rochosa com permeabilidade superior a 2 Da. 
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sob agitação por 1 h. Por fim, o agente de reticulação (0,8 % em massa) foi adicionado e 
o sistema foi mantido sob agitação por 15 min antes de seguir para os ensaios de Sydansk 
e reológicos. Todos os sistemas foram preparados a temperatura ambiente (25 °C). 

2.3 Avaliação da Cinética de Gelificação e Força dos Hidrogéis Nanocompósitos 
A cinética de gelificação e a força dos hidrogéis nanocompósitos formados a 85 °C 

foram acompanhadas durante 7 dias, em intervalos variáveis de tempo, utilizando a escala 
de força de géis de Sydansk [5], Tabela 3, e ensaios de cisalhamento contínuo e 
oscilatório realizados em um reômetro HaakeTM MARS 60, Tabela 4. 
 
 

Tabela 2: Escala de força de géis [5] 

Código Descrição do Comportamento do Gel 
A Nenhum gel detectado visualmente: o gel parece ter a mesma viscosidade (fluidez) do sistema gelificante original e nenhum gel é visualmente 

detectável. 
B Gel altamente fluido: o gel parece ser apenas um pouco mais viscoso (menos fluido) do que o sistema gelificante original. 
C Gel fluido: a maior parte do gel visualmente detectável flui em direção a tampa do frasco de teste mediante a inversão do recipiente. 
D Gel moderadamente fluido: apenas uma pequena porção (cerca de 5 % a 15 %) do gel não flui prontamente em direção a tampa do frasco de 

teste mediante a inversão do recipiente. 
E Gel pouco fluido: o gel mal consegue fluir em direção a tampa do frasco de teste e /ou uma porção significativa (> 15 %) do gel não flui 

mediante a inversão do recipiente. 
F Gel não fluido altamente deformável: o gel não flui em direção a tampa do frasco de teste mediante a inversão do recipiente mas sofre 

deformação. 
G Gel não fluido moderadamente deformável: o gel sofre deformação até a metade do frasco de teste mediante a inversão do recipiente. 
H Gel não fluido ligeiramente deformável: a superfície do gel sofre ligeira deformação mediante a inversão do recipiente de teste. 
I Gel rígido: a superfície do gel não sofre deformação mediante a inversão do recipiente de teste. 
J Gel rígido com diapasão: vibrações mecânicas do tipo diapasão podem ser sentidas aplicando-se leves batidas no recipiente de teste. 

Tabela 3: Ensaios reológicos aplicados aos sistemas gelificantes e hidrogéis 

Ensaio Objetivo Condições Experimentais 
Ensaio de cisalhamento 
contínuo com variação da taxa 
de cisalhamento 

Avaliar o comportamento reológico e a injetividade dos sistemas 
gelificantes 

Taxa de cisalhamento: 0,1 s-1 a 1000 s-1 
Temperatura: 25 °C 
Acessório: C60 

Ensaio de cisalhamento 
contínuo a taxa de 
cisalhamento constante 

Avaliar a propagação dos sistemas gelificantes em condições 
cisalhantes típicas de reservatórios de petróleo 

Taxa de cisalhamento: 7,3 s-1  
Tempo: 5 min 
Temperatura: 25 °C 
Acessório: C60 

Ensaio de cisalhamento 
oscilatório com variação da 
deformação 

Obter informações sobre a região de viscoelasticidade linear  (RVL) 
dos hidrogéis 

Deformação: 0,01 a 100 
Frequência de oscilação: 0,1 Hz 
Temperatura: 85 °C 
Acessório: P35 

Ensaio de cisalhamento 
oscilatório com variação da 
frequência 

Caracterizar a conformação e as interações intermoleculares fornecendo 
informações sobre o módulo elástico (G’) e viscoso (G’’) dos hidrogéis, 
em diferentes frequências, sem quaisquer perturbações mecânicas ou 
ruptura de estruturas internas 

Deformação: 0,1 (selecionada na RVL) 
Frequência de oscilação: 0,1 Hz a 10 Hz 
Temperatura: 85 °C 
Acessório: P35 

3.  

3. Resultados e Discussão 
De acordo com os resultados dos ensaios (Tabela 5), verificou-se que a massa 

molar e o grau de hidrólise, bem como a adição de argila influenciaram nas propriedades 
reológicas e viscoelásticas e na cinética de gelificação dos sistemas gelificantes.  

As formulações com maior massa molar e/ou grau de hidrólise apresentaram maior 
viscosidade e menor tempo de gelificação.  

Ademais, a adição de argila à formulação embora tenha reduzido a injetividade e a 
propagação dos sistemas, elevou o tempo de gelificação, bem como a força e o módulo 
elástico (G’) do hidrogel nanocompósito formado. 
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Tabela 4: Avaliação do desempenho das formulações gelificantes  

Avaliação 
ETAPA 1: Injetividade e propagação 

das formulações 

ETAPA 2: Segurança 
durante o preparo e 

bombeio das formulações 

ETAPA 3: Força dos géis após 7 dias de 
gelificação 

Amostra 
Comportamento 

reológico 
Viscosidade a taxa 
de 7,3 s-1 (a 25 °C) 

Tempo de gelificação pela 
escala de Sydansk (h)* 

Força do gel 
pela escala de 

Sydansk 
G' (Pa) G'' (Pa) G'/G" 

PAM 0 LM 
sem argila pseudoplástico 11,7 48 G 4,98 0,51 9,7 
com argila pseudoplástico 15,0 48 H 5,34 1,12 4,8 

PAM 0 HM 
sem argila pseudoplástico 177,9 24 E 3,39 0,90 3,8 
com argila pseudoplástico 356,8 168 F 5,97 1,46 4,1 

PHPA 5 LM 
sem argila pseudoplástico 13,2 24 H 7,65 0,68 11,2 
com argila pseudoplástico 16,8 48 H 10,59 0,91 11,7 

PHPA 5 HM 
sem argila pseudoplástico 167,4 24 F 1,56 0,37 4,3 
com argila pseudoplástico 229,7 24 G 7,76 2,42 3,2 

PHPA 10 LM 
sem argila pseudoplástico 13,3 48 H 4,72 0,56 8,4 
com argila pseudoplástico 19,1 168 H 6,45 1,15 5,6 

PHPA 30 HM 
sem argila pseudoplástico 16,2 24 D 3,18 0,56 5,7 
com argila pseudoplástico 28,4 24 F 8,84 1,27 7,0 

 

*Determinado quando o código de força de géis passou da classificação C para D. 
 

Dentre as 12 formulações avaliadas, a preparada com a amostra PHPA 5 LM (com 
adição de argila) mostrou-se a mais promissora para atuar como agente de bloqueio em 
reservatórios de petróleo por apresentar: i) comportamento pseudoplástico e viscosidade 
< 40 mPa.s a taxa de cisalhamento de 7,3 s-1, recomendados para garantir boa injetividade 
e propagação em meios porosos [2], ii) tempo de gelificação > 2 h, mínimo recomendado 
para garantir a segurança durante o preparo e bombeio no reservatório [6] e iii) 
comportamento de gel forte em condições de subsuperfície para atuar como agente de 
bloqueio, código de Sydansk ≥ G, G’ >10 Pa e G’/G’’>10 [2,7]. 

4. Conclusões 

A associação de ensaios semi-quantitativos (escala de Sydansk) e reológicos mostrou-se 
adequada para determinar a viscosidade, o tempo de gelificação e a força dos hidrogéis 
nanocompósitos, podendo ser utilizada para o desenvolvimento e seleção de sistemas 
gelificantes com potencial para controlar a conformação de reservatórios de petróleo.  
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