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Resumo: O controle de conformidade é um processo que pode ser definido como qualquer técnica 

que auxilia na recuperação do petróleo remanescente na rocha do reservatório. Sistemas de géis 

poliméricos pré-formados (PPG) à base de poliacrilamida podem ser utilizados para bloquear por 

tempo pré-determinado regiões de alta permeabilidade de água, fazendo com que aumente a 

eficiência de varredura. O objetivo deste trabalho foi produzir e avaliar o potencial de aplicação de 

géis pré-formados em escala nanométrica à base de poliacrilamida parcialmente hidrolisada e argila 

montmorilonita reticulados com polietilenoimina. Para tanto, foi utilizado inicialmente o teste da 

garrafa (Bottle Test) proposto por Sydansk para avaliar o comportamento dos hidrogeis quanto a 

fluidez e posteriormente ensaios reológicos, para avaliar propriedades mecânicas e o 

comportamento viscoelástico deste material. Foi investigado influência de sais na esfoliação da 

argila empregada utilizando a microscopia óptica e a capacidade de inchamento destes em água 

salina. 
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Abstract: Compliance control is a process that can be defined as any technique that assists in the 

recovery of the remaining oil in the reservoir rock. Polyacrylamide-based preformed polymer gels 

(PPG) systems can be used to block pre-determined regions of high water permeability, thereby 

increasing scanning efficiency. The objective of this work was to produce and evaluate the potential 

of the application of preformed gels on a nanometric scale based on partially hydrolyzed 

polyacrylamide and montmorrilonite clay crosslinked with polyethyleneimine. To do so, the bottle 

test (Sydansk's Bottle Test) was initially used to evaluate the behavior of the hydrogels and later 

rheological tests to evaluate the mechanical properties and the viscoelastic behavior of this material. 

The influence of salts on the exfoliation of the clay used using light microscopy and the swelling 

capacity of these in saline water was investigated. 
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1- Introdução  
 

A utilização de métodos de recuperação avançada de petróleo (Enhanced Oil Recovery – EOR) 

visa melhorar a eficiência de varrido e/ou deslocamento, a fim de aumentar a recuperação de 

petróleo, por meio da injeção de fluidos deslocantes na rocha reservatório, que contém substâncias 

capazes de alterar as condições da formação e o mecanismo de deslocamento1.   
Na tentativa de mitigar a produção de água, e conseqüentemente seu excesso, e aumentar a 

produção de hidrocarbonetos, hidrogéis poliméricos podem ser injetados perto ou longe do poço 

para selar fraturas ou zonas de permeabilidade mais elevadas. Existem diferentes sistemas de gel 

utilizados para efeitos do controle da conformidade no campo petrolífero e uma nova tecnologia 

vem sendo estudada que se baseia em formar o gel em condições de superfície e injetar o gel na 

forma de partículas pré-formadas (PPG) . Neste trabalho, o objetivo foi produzir e avaliar o 

potencial de aplicação de PPG à base de poliacrilamida parcialmente hidrolisada (HPAM) contendo 

a argila montimorrilonita como nanocompósito e a polietilenoimina (PEI) como agente reticulante2. 

 

2- Experimental  
 

2.1- Materiais 

Os géis foram preparados utilizando a poliacrilamida parcialmente hidrolizada (FLOPAAM 

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

fornecido pela empresa POLYSCIENCES, sendo utilizado em solução aquosa á 30% v/v. A 

montimorilonita (ARGEL-40) aplicada como nanomaterial foi fornecida pela Bentonit União 

Nordeste Ind.e Com. LTDA. 

2.2 - Preparo do Gel 

Primeiramente, a HPAM (2% m/m) foi solubilizada em água destilada por 24h, onde 

posteriormente uma solução de argila (6% m/m) em água salina foi adicionada ao polímero sob 

agitação e temperatura de 70 °C. Após 1h de agitação, 1,5 %m/m da solução de PEI (30% v/v) foi 

colocada, onde o sistema permaneceu sob agitação por 24h. 

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 (1988)3, 

para avaliar o comportamento dos hidrogeis. O ensaio consiste 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 (Equação 1). Para tanto, 0,5 mL de 

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

observou-se o seu inchamento. 
 

         (Equação 1) 

 

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

2.5 - Análise de reologia 

As análises foram realizadas no reômetro MARS 60, Haake, utilizando-se a reologia dilatacional 

no sistema rotor/copo (CC25). Inicialmente, 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 



IX Encontro Técnico de Materiais e Química 

Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017 

 
 
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 da 

frequência de oscilação foi feita de 0,01 Hz a 1 Hz (fixando 0,01% de deformação) para obter 

informações sobre a microestrutura dos hidrogéis e monitorar os módulos de armazenamento (G’) e 

de perda (G’’). Para isso o gel foi seco e adicionado em água salina para simular o comportamento 

deste dentro do poro da rocha em duas concentrações 1 e 2 % de PPG. 

2.6 - Microscopia óptica 

Foi realizada utilizando o Microscópio óptico Zeizz para verificar a influencia da água salina na 

esfoliação da argila para posterior formação do hidrogel. 

 

3- Resultados e Discussão 
 

3.1 - Classificação do comportamento do gel por teste de garrafa  

O gel foi classificado como código F no sistema Sydansk, onde este ao ser vertido flui 

lentamente até a tampa, mas não totalmente.  

3.2 - Determinação da capacidade de inchamento 

O teste de inchamento do gel mostrou que este possui alta capacidade de inchamento, onde Vi 

foi  9 mL, ou seja, sua capacidade de inchamento ficou em torno de 17%. 

3.3 – Análise de reologia 

As análises foram realizadas utilizando PPG de 1 e 2 %m/m, nas temperaturas de 25 e 90 °C 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Curvas 2% de PPG a 90°C  A) deformação B) varredura de freqüência. 

Através da Figura 1A, pode-se determinar a região de viscoelasticidade do gel, onde o limite da 

deformação a ser aplicado foi de 0,01 Pa (1/s). A partir disso, pode-se realizar a varredura de 

freqüência. Na Figura 1B observou-se que, até a freqüência de 10Hz, o gel se comporta como um 

gel forte, pois G´ é independente da freqüência aplicada, posteriormente, este se comporta como gel 

viscoelástico. 

O perfil da curva da figura 2A, mostrou que o gel apresenta comportamento de um fluido 

pseudoplástico. Nota-se presença de tixotropia, pois as curvas de ida e volta não se coincidem, ou 

seja, a presença da argila torna o fluido tixotrópico devido à formação da rede tridimensional, 

conferindo uma alta viscosidade em repouso, mas a medida em que se aumenta a taxa de 

cisalhamento,  está viscosidade cai devido a uma quebra de ligações químicas. A Figura 2B mostra 

que a força gel (G’) é dependente da concentração de PPG e temperatura do sistema. 
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Figura 2 : Curvas com 1 e 2% de PPG, A)  de fluxo á 90°C B) força gel (G’) em função do tempo a 

25 e 90°C. 
 

 3.4 – Microscopia óptica 

Os resultados de microscopia ótica mostraram que a argila, quando cisalhada em água salina, 

apresenta-se mais dispersa, quando comparado com o meio constituído por água destilada. Por isso, 

o preparo deste gel foi realizado em água salina. O resultado está disposto abaixo: 

 

 

Figura 4: Microscopia ótica, A) em água destilada B) água salina 

 

4- Conclusão 

Os resultados deste trabalho mostraram que a força do gel depende da concentração de PPG 

utilizada, da temperatura e independe da freqüência de oscilação até 10 Hz, quando a deformação é 

de 0,01 Pa, que é um comportamento típico de um gel forte. Este apresentou capacidade de 

inchamento de 17%. 
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