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Resumo: Em reservatórios de petróleo estratificados e/ou fraturados, sistemas de géis poliméricos têm 

sido utilizados para a melhoria da eficiência de recuperação de petróleo[1]. O presente estudo tem por 

objetivo desenvolver hidrogéis à base de poliacrilamida com potencial para controlar a distribuição 

anisotrópica de permeabilidade de reservatórios de petróleo. Os sistemas gelificantes foram obtidos 

utilizando soluções de diferentes polímeros na concentração de 0,75%m/v em água salina com a 

adição de solução 1%m/m de citrato de alumínio nas faixas de pH 2-9. A técnica de ICP foi utilizada 

para quantificar o teor de alumínio em solução e observar sua influência na formação dos hidrogéis. 

Os resultados mostraram que os sistemas em faixa de pH de 6-7 apresentaram maiores teores de 

alumínio. O que colaborou para uma maior velocidade na formação dos hidrogéis. Também foi 

observado que o fato dos sistemas estarem reticulados, aumenta a estabilidade térmica do citrato de 

alumínio. 
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Abstract: In stratified and/or fractured oil reservoirs, polymeric gels systems have been used to 

improve oil recovery efficiency[1]. The present study aims to develop polyacrylamide based hydrogels 

with potential to control the anisotropic distribution of oil reservoir permeability. Gelling systems were 

obtained using solutions of different polymers at 0.75%m/v concentration in saline water with the 

addition of 1%m/m solution of aluminum citrate in the range of pH 2-9. The ICP technique was used to 

quantify the aluminum content in solution and observe this influence in the formation of the hydrogels. 

The results showed that the pH range of 6-7 presented higher aluminum content in solution. This 

contributed to a greater speed in the formation of hydrogels. It has also been observed that the fact that 

the systems are crosslinked increases the thermal stability of aluminum citrate. 
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1. Introdução 

 

As rochas-reservatório de petróleo normalmente apresentam meio poroso heterogêneo, o que 

acarreta em variações de permeabilidade e do fluxo de produção de petróleo ao longo da extensão desta 

rocha. Devido a este fato, métodos de recuperação de petróleo são utilizados para que, de forma 

temporária, o perfil de permeabilidade de reservatórios heterogêneos seja alterado, podendo ser 

chamado também como controle de conformidade [1]. 
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Dentre os principais métodos de controle de conformidade, destaca-se a injeção de sistemas 

gelifificantes (polímero + agente de reticulação) que bloqueiam canais preferenciais ou zonas de 

elevada permeabilidade, aumentando-se assim a eficiência de varrido. Polímeros de poliacrilamida 

parcialmente hidrolisada (HPAM) são bastante utilizados na síntese desses sistemas bloqueadores [1-

2]. 

Os géis reticulados com reticulantes inorgânicos dependem principalmente de interações iônicas 

entre cátions trivalentes (Cr+3 e Al+3) e polímeros carboxilados carregados negativamente, como é o 

caso da utilização dos complexos de citrato de alumínio como agentes reticulantes inorgânicos [3]. 

 O citrato de alumínio é preparado pela adição do ácido cítrico ao cloreto de alumínio, com o ajuste 

do pH. Alguns trabalhos [4-5] demonstraram que ocorre uma variação da estrutura do complexo em 

função do valor do pH. Para menores valores de pH, ocorre a predominância de espécies 

mononucleares em alumínio [Al(C6H4O7)], já para valores maiores (acima de 4) foi verificada a 

predominância de espécies polinucleares [Al3(C6H4O7)2(OH)2(H2O)4].  

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo a síntese e caracterização do citrato de 

alumínio em diferentes pH, bem como sua influência no processo de gelificação em sistemas à base de 

HPAM. 

 

2. Metodologia 

 

2.1 Preparo do citrato de alumínio 

 

O agente reticulante citrato de alumínio foi obtido pela mistura de soluções de cloreto de alumínio 

hexaidratado (15 % m/m de AlCl3 – 30 g) e ácido cítrico (50 % m/m 5,38 g) a fim de se obter uma razão 

de alumínio/citrato de 2,3/1. A mistura se manteve sob agitação durante 40 minutos à temperatura 

ambiente (em torno de 25 ºC). A solução obtida apresentou o pH na faixa de 0 a 1 e para o ajuste do pH 

da solução para determinadas faixas (2-3; 5-6; 6-7; 8-9) foi utilizado solução de hidróxido de sódio 

(NaOH 50 % m/m), sendo observada a formação de precipitado. As soluções obtidas foram 

posteriormente filtradas, sendo o precipitado seco e pesado e o filtrado sendo utilizado para testes de 

estabilidade nas temperaturas ambiente e de 85 oC (temperatura encontrada em alguns reservatórios de 

petróleo). Com o auxílio da técnica Espectometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP-OES), realizada com o auxílio do aparelho PerkinElmer Optima 7000 DV, foi possível 

determinar o teor de alumínio presente no filtrado. 

 

2.2 Síntese dos Hidrogéis 

 

Para o preparo das soluções poliméricas foram estudados dois polímeros de HPAM (PAM 1 e 

PAM 2), com massas molares em torno de 4x106 e 15x106 Dalton respectivamente, e 30 % de grau de 

hidrólise, na concentração de 0,75 % m/v em salmoura contendo 29.940 ppm de TDS (Total de Sólidos 

Dissolvidos). 

O citrato de alumínio foi adicionado às soluções poliméricas na concentração de 1 %m/m. Os 

sistemas ficaram sob agitação durante 1h e, após esse período, os sistemas foram colocados em estufa à 

temperatura de 85 oC para que fosse observado o processo de gelificação. 
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 3. Resultados 

 

3.1 Caracterização e estabilidade do citrato de alumínio  

 

Com os dados da massa dos reagentes utilizados na síntese do citrato de alumínio, a razão 

Al/Citrato, a quantidade de precipitado e o teor de Al+3 na fase filtrada, foi possível estimar o teor de 

Al+3 no precipitado e o quanto de alumínio que reagiu (restante em solução) foi para a formação dos 

hidrogéis. Os resultados são demonstrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Teores de Al+3 nas soluções de Citrato de Alumínio 

 

 

 

 

*as sínteses obtidas nestas faixas de pH não apresentaram estabilidade  

 

Portanto, dos 30g de AlCl3.6H20 hexaidratado usados para a síntese, foi observado que para as 

faixas de pH 5-6, 6-7 e 8-9, do alumínio total 71,6; 89,5 e 86,38 %m permaneceu em solução e 28,4; 

10,5 e 13,6 %m foi obtido no precipitado. 

Quanto à estabilidade térmica do filtrado (parte que foi usada para a formação dos géis), a faixa de 

pH 2-3, ao contrário das demais, apresentou uma rápida desestabilização em temperatura ambiente 

(cerca de 4h), o que impossibilitou qualquer análise de quantificação para essa amostra. As demais 

amostras apresentaram estabilidade à temperatura ambiente por um período igual ou maior a 7 dias, o 

que não ocorreu quando submetidas à temperatura de 85 oC onde foi verificada a desestabilização das 

soluções após o período de 2 h.  

 

3.2 Influência do pH do citrato de alumínio na formação de hidrogéis. 

 

Testes preliminares foram realizados para verificar a influência do pH do citrato de alumínio na 

formação dos hidrogéis poliméricos, logo após a síntese destes compostos.  

Neste estudo também foram estudadas as soluções obtidas nas faixas mais baixas de pH (2-4), as 

quais não apresentaram nenhum indício de formação de gel no período de análise (20 dias). Este fato 

confirma o que foi observado na síntese destas amostras com a instabilidade das mesmas em um curto 

período de tempo. Além disso, em baixos valores de pH as estruturas do complexo de citrato de 

alumínio apresentaram-se na forma mononuclear e isto é um fator que parece dificultar e/ou 

impossibilitar a formação de ligações cruzadas, não conferindo a característica de gel às soluções 

poliméricas [5-6].  

Para as outras faixas de pH, foi observado a formação de um gel visivelmente fraco para o 

polímero que apresenta maior massa molar (PAM 2) em um tempo de 48 horas a 85°C. A faixa de pH 

de 6-7 (maior teor de alumínio em solução), apresentou uma aceleração neste processo quando 

monitorado diariamente. Estes sistemas continuam sendo monitorados para análises mais completas 

quanto ao tempo de gelificação e à força do gel que estes sistemas apresentam. Tal fato mostra que, 

para o processo de gelificação in situ, o agente reticulante precisa ser adicionado em mistura com a 

Sistemas 2-3* 3-4* 5-6 6-7 8-9 

Teor de Al+3 (no filtrado) %m - - 1,84 2,30 2,22 

Teor de Al+3 (no precipitado) %m - - 45 20 23 

 



 

IX Encontro Técnico de Materiais e Química 

Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017 

 
solução de polímero para evitar sua desestabilização no interior do reservatório, uma vez que a solução 

citrato de alumínio (apresentada no item anterior) desestabilizou em menos de 2 horas a 85°, enquanto 

que para a solução gelificante este fato não ocorre.  

 

 

                         
Figura 1 – PAM 1 após 48 horas à 85º C                  Figura 2 – PAM 2 após 48 horas à 85º C 

 

4. Conclusões  

5-6 

A não formação de gel polimérico utilizando agente reticulante na faixa de pH 2-3 e 4-5 pode estar 

associado ao fato de que nessas condições, o complexo de citrato de alumínio apresenta uma estrutura 

mononuclear mais estável e não permitindo que os átomos de alumínio fiquem livres para promover a 

reticulação [4].  

Nos resultados apresentados nas Figuras 1 e 2 pode-se observar que após 48 horas ainda não houve 

formação de gel para o polímero PAM 1 e um gel visivelmente fraco foi observado para o polímero 

PAM 2. 
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