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Resumo: A fim de minimizar o avanço da água durante o processo de recuperação, é necessário a aplicação 

de medidas para bloquear os caminhos de menor resistência entre a fonte de água injetada e os poços de 

produção. Este procedimento é conhecido como "controle de conformidade". Esta tecnologia pode ser 

realizada por meio da injeção de géis poliméricos pré-formados à base de poliacrilamida, com a 

possibilidade de bloquearem a passagem de regiões com alta permeabilidade de água por tempo pré-

estabelecido, aumentando o fator de recuperação do poço. Assim, este trabalho tem como objetivo produzir 

géis pré-formados à base de poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM) e reticulados com 

polietilenoimina (PEI), capazes de funcionarem como bloqueadores de regiões de alta permeabilidade. Para 

tanto, foi utilizado inicialmente o teste da garrafa (Bottle Test) proposto por Sydansk para avaliar o 

comportamento dos hidrogeis e posteriormente ensaios reológicos, capazes de avaliar as propriedades 

mecânicas e o seu comportamento viscoelástico. 
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Abstract: In order to minimize water advance during the recovery process, it is necessary to 

implement measures to block the least resistance paths between the injected water source and the 

production wells. This procedure is known as "conformance control". This technology can be 

accomplished by injecting polyacrylamide-based preformed polymer gels with the possibility of 

swelling and blocking the passage of regions with high water permeability for preset time 

increasing the well recovery factor. This work aims to produce pre-formed gels based on 

polyacrylamide partially hydrolyzed (HPAM) and cross-linked with polyethyleneimine (PEI), 

capable of acting as a blocker of regions of high permeability. So, it was initially used the Bottle 

Test proposed by Sydansk to evaluate the behavior of the hydrogels and later rheological tests 

capable of evaluating the mechanical properties and their viscoelastic behavior. 

 

 

Keywords: Conformance control; pre-formed gels; polyacrylamide; polyethyleneimine. 

 

 
 

 

 



IX Encontro Técnico de Materiais e Química 

Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017 

 

1- Introdução  

 

O controle de conformidade é uma chave do método de recuperação avançada ou EOR 

(Enhanced Oil Recovery) e é definido como qualquer técnica em que métodos químicos ou 

mecânicos são utilizados para reduzir ou bloquear a produção de água e gás resultante de zonas de 

alta permeabilidade e fraturas de reservatórios. Essas tecnologias podem ser usadas para poços de 

injeção e produção [1,2]. 

 Geis poliméricos podem ser utilizados para bloquear canais de alta permeabilidade dentro de 

reservatórios e aumentar o fator de recuperação do óleo [2]. Com base nas suas composições e 

condições de aplicação, os géis poliméricos de poliacrilamida podem ser classificados como: géis 

com formação in situ ou géis pré-formados (PPG) [3]. Para este trabalho foram desenvolvidos 

hidrogéis pré-formados à base de poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM) contendo 

polietilenoimina (PEI) como agente reticulante, com o objetivo de controlar e bloquear regiões de 

alta permeabilidade. 

 

2- Experimental  

 

2.1 Materiais 

 

Os géis foram preparados utilizando a poliacrilamida parcialmente hidrolisada (FLOPAAM 

3130S) produzida pela empresa FLOERGER.  O reticulante empregado foi a polietilenoimina 

fornecido pela empresa Polysciences, sendo utilizado em solução 30 %v/v.  

 

2.2 Preparo do Gel 

 

Primeiramente, uma solução de 2 %m/m de HPAM foi preparada e deixada sob agitação durante 

24 horas em água destilada. A esta solução foi adicionada um volume específico de solução de PEI 

(30 %v/v) de modo que ao final sua concentração fosse 1,5 %m/m. Este procedimento ocorreu sob 

agitação e em temperatura de 70°C. Para obter o código de força F “gel não fluido altamente 

deformável” foi necessária agitação durante 12 horas e para o código de força H “gel não fluido 

ligeiramente deformável” 24 horas [4]. 

 
2.3 Classificação do comportamento do gel por teste de garrafa  

 

Foi utilizado inicialmente o teste da garrafa (Bottle Test) proposto por Sydansk e Smith [4] para 

avaliar o comportamento dos hidrogeis. O ensaio consiste em verter verticalmente os frascos 

vedados contendo as formulações gelificadas e atribuir um código de força de géis (de A a J), de 

acordo com o comportamento referente à fluidez da amostra. 

 

2.4 Determinação da capacidade de inchamento 

 

 A capacidade de dilatação (peso de água absorvida por grama) pode ser calculada avaliando o 

volume do gel inchado e comparando com o volume de gel seco por meio da Equação 1. Assim, 0,5 

mL de gel foi adicionado a 20 mL de água salina, onde foi deixado por 24 h na estufa a 70 °C e 

observou-se o seu inchamento. 

 

                                                                                                                        Equação 1 
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Onde, Vi é o volume de gel inchado e Vs o volume de gel seco.  

 

2.5 Análise de reologia 

As análises foram realizadas em reômetro Mars 60, Haake, utilizando-se a reologia dilatacional 

no sistema rotor/copo (CC25). Um ensaio de cisalhamento oscilatório com variação da tensão de 

cisalhamento foi realizado de 0,01 a 100 Pa, a uma frequência constante de 0,1Hz para determinar a 

região de viscoelasticidade linear, onde G’ e G” fossem independentes da variação da tensão, pois 

nessa região a estrutura do material é preservada. Em seguida, uma varredura de G’ em função do 

tempo foi realizada fixando 0,01 de deformação para avaliar a força do gel. 

 

3- Resultados e Discussão 

 

3.1 Classificação do comportamento do gel por teste de garrafa  

Os géis foram classificados como código de força F e H no sistema Sydansk. Sendo eles, 

código de força F corresponde quando o gel não flui em direção a tampa do frasco de teste mediante 

a inversão do recipiente (o gel flui muito próximo de alcançar a tampa do frasco) e o código de 

força H quando o gel não flui e é ligeiramente deformável [4]. 

 

 

 

Figura 1 – Gel código de força F  

 

3.2 Determinação da capacidade de inchamento 

No teste de inchamento os géis se mostraram possuir capacidade de absortividade de água 

semelhante, em torno de 19%. 

 

3.3 Análises de reologia 

Para estas análises foi empregado 1 %m/m de PPG em água salina, a 90°C. A Figura 3 

mostra os resultados obtidos nos ensaios reológicos oscilatórios.  

 

Figura 3 –Varredura de deformação para o gel que apresentou comportamento, segundo Sydansk e 

Smith (1988): A) Código de força F e B) Código de força H  

Código F 

Código 

H 
Figura 2 – Gel código de força H  

Código H 
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Através da Figura 3A, pode-se determinar a região de viscoelasticidade do gel, onde o limite da 

deformação a ser aplicado foi de 0,1 Pa para o gel que apresentou comportamento segundo o código 

de força F e 0,5 Pa para o código de força H [4]. A partir disso, foi realizada a varredura da força 

gel (Figura 4) fixando 0,01 Pa de deformação e variando a frequência aplicada.  

 

Figura 4: Força Gel códigod de força F e H 

O gel com código de força H se mostrou mais forte, apresentando G’ na faixa de 35 Pa, 

mostrando que um gel mais reticulado pode ser mais efetivo para o bloqueio de regiões de alta 

permeabilidade. 

 

4- Conclusão 

 

Os resultados deste trabalho mostraram que a força do gel depende do código de Sydansk 

escolhido, onde o gel que apresentou código de força H, por ser mais reticulado, se mostrou ser um 

gel mais forte. Já a capacidade de inchamento foi independente da força do gel, ficando na faixa de 

19 %. 
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