
Revista eletRônica do MestRado 
eM engenhaRia de PetRóleo e gás

Ano 4, n. 2 - abr./set. 2016  ISSN 2316-6681



2   Ano 4, n. 2 - abr./set. 2016  ISSN 2316-6681

C743       RunPetro - Revista Eletrônica do Mestrado em Petróleo e Gás  
     /Universidade Potiguar/Mestrado Profissional em 
    Engenharia de Petróleo e Gás.  – Ano 4, n.2. 
    (abr./set.2016). – Natal: Edunp, 2016.
    53p.: il.

                      Versão eletrônica.
                      ISSN 2316-6681

                      1. Petróleo e Gás. 2. Biodiesel. 3. Gás natural. 4. Emulsão de  
                 petróleo.

RN/UnP/BCSF                                                      CDU 665.62  

© Copyright  APEC e Rede Internacional de Universidades Laureate
Editora Universidade Potiguar - Edunp
AV. Senador Salgado Filho, nº1610. Prédio I, 3º andar, Sala 306. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP: 59056-000.
Tel.: (84) 3215-1222 
E-mail: edunp@unp.br

EDITORA AFILIADA À UnIvERsIDADE AssOcIADA À:

Marcus Peixoto
Presidente

Profª. Sâmela Soraya Gomes de Oliveira
Reitora
 
Profª.  Sandra Amaral de Araújo
Pró-Reitora Acadêmica

Prof.  Gedson Bezerra Nunes
Diretor da Escola de Engenharias e 
Ciências Exatas

Prof. Dr. Francisco Wendell Bezerra Lopes
Coordenador do Mestrado Profissional em 
Engenharia de Petróleo e Gás

Prof. Dr. Carlos Enrique de M. Jeronimo, 
E-mail: carlos.jeronimo@unp.br
Editor

Janusa Soares de Araújo
E-mail: janusa@unp.br
Editor Adjunto

Prof. José Iranilson da Silva
Revisão Linguística (Português)

Wilka Catarina da Silva Soares
Revisão Linguística (Inglês)

Adriana Evangelista
Revisão Normativa

Adriana Evangelista
Isabel Cristine Machado de Carvalho
Editora Universidade Potiguar – EDUnP

SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA 
UnP - SIB/UnP
Apoio



  Ano 4, n. 2 - abr./set. 2016  ISSN 2316-6681  3

Conselho Editorial
Prof. Dr. Franklin Silva Mendes
Doutor em Química pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte
E-mail: franklinmendes@unp.br
Professor da Universidade Potiguar

Profª. Msc. Catarina de Sena Matos Pinheiro
Mestre em Administração pela Universidade Potiguar
E-mail: catarinapinheiro@unp.br
Professora da Universidade Potiguar

Prof. Msc. Marcílio Pelicano Ribeiro
Mestre em Ciência e Engenharia de Petróleo pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
E-mail: marciliopelicano@unp.br
Professor da Universidade Potiguar

Prof. Msc. Marcos Ferreira de Lima
Mestre em Mestrado em Ciências de Engenharia 
Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
E-mail: marcoslima@petrobras.com.br
Professor da Universidade Potiguar

Conselho Consultivo
Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza
Doutor em Engenharia Química pela Université Claude 
Bernard - Lyon 1 (França)
E-mail: carlson@ufrnet.br
Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Manoel Firmino de Medeiros Junior
Doutor em Elektrotechnik pela Technische Hochschule 
Darmstadt (Alemanha)
E-mail: firmino@dca.ufrn.br
Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Prof. Dr. Carlos Enrique de Medeiros Jerônimo
Doutor em Engenharia Química pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte
E-mail: carlos.jeronimo@unp.br
Professor da Universidade Potiguar

Prof. Dr. Max Chianca Pimentel Filho
Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte
E-mail: maxchianca@ufersa.edu.br
Professor da UFERSA

Prof. Dr. Francisco Wendell Bezerra Lopes
Doutor em Engenharia Química pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte / Université du Sud 
Toulon Var (França)
E-mail: wendell.lopes@unp.br
Professor da Universidade Potiguar

Prof. Dr. Gilson Garcia da Silva
Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
E-mail: gilson.garcia@ifrn.edu.br
Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte





  Ano 4, n. 2 - abr./set. 2016  ISSN 2316-6681  5

Editorial .................................................................................................................................... 7

iNFlUÊNCia da dEGradaÇÃo tÉrMiCa doS PoliSSaCarÍdEoS NaS 
ProPriEdadES rEolÓGiCaS E dE FiltraÇÃo dE FlUidoS dE PErFUraÇÃo aQUoSoS  .... 9
dEtErioratioN oF tHE iNFlUENCE oF tHErMal PolYSaCCHaridES iN ProPErtiES 

rHEoloGiCal aNd drilliNG FlUidS FiltratioN aQUEoUS

DAFnE RAvEnA P MORAIs - JÉssIcA PEssOA ARAÚJO - FABIO PEREIRA FAGUnDEs - KEILA REGInA sAnTAnA FAGUnDEs

dEtErMiNaÇÃo da PrESSÃo dE iNJEÇÃo dE GÁS Para ElEVaÇÃo dE 
PEtrÓlEo Por GaS-liFt CoNtÍNUo  ................................................................................ 15
dEtErMiNatioN oF tHE GaS iNJECtioN PrESSUrE For liFtiNG oil USiNG CoNtiNUoUS 

GaS-liFt MEtHod

GEORGE sIMOnELLI - LUIZ cARLOs LOBATO DOs sAnTOs

HidrataÇÃo dE ForMaÇÕES rEatiVaS dE rEGiÕES PEtrolÍFEraS: 
UMa BrEVE rEViSÃo ................................................................................................................ 23
EFFECt oF CoSUrFaCtaNt oN MiCroEMUlSioN SYStEMS aPPliEd For tHE BrEaKiNG 

oF WatEr-oil EMUlSioNS

DAnIELLY vIEIRA DE LUcEnA - cARLOs MAGnO ROcHA ALMEIDA sOUTO

iNFlUÊNCia do CotENSoatiVo EM SiStEMaS MiCroEMUlSioNadoS Na QUEBra 
dE EMUlSÃo dE PEtrÓlEo ................................................................................................................ 33
EFFECt oF CoSUrFaCtaNt oN MiCroEMUlSioN SYStEMS aPPliEd For tHE BrEaKiNG oF 

WatEr-oil EMUlSioNS 

DIEGO RODRIGO QUEIROZ ALvEs DE sOUZA - GABRIELA FOnTEs DEIRó FERREIRA - AnA KATERInE DE cARvALHO 
LIMA LOBATO - AnA cRIsTInA MORAIs DA sILvA - LUIZ cARLOs LOBATO DOs sAnTOs

aValiaÇÃo da PolÍtiCa E do MarCo rEGUlatÓrio do GÁS NatUral No BraSil  ... 43
EValUatioN oF tHE PoliCY aNd rEGUlatorY FraMEWorK oF NatUral GaS iN BraZil

RHODInEY vAZ MARTIns - sIncLAIR GUY GUERRA

NorMaS dE PUBliCaÇÃo ....................................................................................................... 52

SUMÁrio





  Ano 4, n. 2 - abr./set. 2016  ISSN 2316-6681  7

Esta edição da RUnPetro é composta por cinco artigos, cujas temáticas 
abordadas são:

•	 Influência	da	degradação	térmica	dos	polissacarídeos	nas	proprieda-
des	reológicas	e	de	filtração	de	fluidos	de	perfuração	aquosos.	

•	 Determinação	da	pressão	de	injeção	de	gás	para	elevação	de	petróleo	
por gas-lift contínuo

•	 Hidratação	de	formações	reativas	de	regiões	petrolíferas:	uma	breve	
revisão

•	 Influência	do	cotensoativo	em	sistemas	microemulsionados	na	que-
bra de emulsão de petróleo

•	 Avaliação	da	política	e	do	marco	regulatório	do	gás	natural	no	Brasil.

Os trabalhos envolvem pesquisas desenvolvidas em diferentes uni-
versidades brasileiras, pelos mais diversos grupos de pesquisas presentes 
nessas	instituições.

Editorial
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REsUMO
Basicamente, o papel dos polissacarídeos é melhorar as propriedades reológicas e de filtração dos fluidos de 
perfuração. Dessa forma, é absolutamente essencial correlacionar esses parâmetros à estrutura química de cada 
polímero usado. De acordo com a literatura, vários fatores podem influenciar as propriedades físico-químicas 
dos fluidos de perfuração, dentre os quais, a temperatura exerce um papel crucial, particularmente, em fluidos 
poliméricos. A degradação térmica de um polímero constitui um dos principais fatores responsáveis pela perda das 
propriedades físico-químicas dos fluidos e é fortemente influenciada pelas altas temperaturas. Nesse contexto, o 
objetivo desse trabalho consiste em avaliar os mecanismos capazes de associar a influência da “temperatura de 
envelhecimento” às propriedades reológicas (viscosidade aparente, viscosidade plástica, limite de escoamento 
e força gel) e de filtração de fluidos à base de carboximetilcelulose (CMC), hidroxipropilamido (HPA) e goma 
xantana (GX), mostrando o comportamento inerente a cada polímero nos fluidos quando submetidos à diferentes 
temperaturas (77, 200 e 300 °F).

Palavras-chave: Polissacarídeos. Fluidos de perfuração. Estabilidade térmica. Propriedades reológicas. Filtração.

AbstrAct
Basically, the role of polysaccharides is to improve the rheological and filtration properties of drilling fluids. 
Thus, it is absolutely essential to correlate these parameters to the chemical structure of each polymer used. 
According to the literature, various factors can influence the physico-chemical properties of the drilling fluids 
of which the temperature plays a critical role, particularly in polymeric fluids. The thermal degradation of 
a polymer is a major factor responsible for the loss of physical and chemical properties of the fluids and is 
strongly influenced by the high temperatures. In this context, the aim of this study is to assess the mechanisms 
to associate the influence of "aging temperature" to the rheological properties (apparent viscosity, plastic 
viscosity, yield point and gel strength) and filtration carboxymethylcellulose-based fluids ( CMC), hydroxypropyl 
(HPA) and xanthan gum (GX), showing inherent in each polymer in the fluids when subjected to different 
temperature behavior (77, 200, and 300 ° F).

Keywords: Polysaccharides. Drilling fluids. Thermal stability. rheological properties. Filtration.
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     1- iNtrodUÇÃo

A perfuração é uma das etapas da exploração de 
óleo	 e	 gás	 que	 atualmente	 é	 capaz	 de	 atingir	 regiões	
de grande complexidade, desde poços com grande 
profundidade até poços com uma geometria compli-
cada como os poços direcionais e horizontais. Nessas 
perfurações	se	faz	necessário	manter	a	estabilidade	dos	
poços durante a perfuração, e isso só é possível com a 
utilização	dos	fluidos	de	perfuração,	que	 são	 conside-
rados sistemas multifásicos, contendo água, compostos 
orgânicos, sais dissolvidos, sólidos em suspensão e adi-
tivos	nas	mais	diversas	proporções.	São	essenciais	para	
a perfuração de um poço devendo apresentar caracte-
rísticas dentre as quais se destacam: produzir pressão 
hidrostática	 sobre	 as	 formações	 evitando	 um	 influxo	
para dentro do poço, carrear os cascalhos para a superfí-
cie, estabilizar as paredes para que não haja um colapso 
do poço, resfriar e lubrificar a coluna de perfuração e a 
broca (HUIGOL, 2006). 

Para isso, suas propriedades físico-químicas devem 
ser cuidadosamente planejadas e controladas, a fim de 
suportarem	as	condições	de	sub-superfície.	A	chamada	
formulação	ideal	de	um	fluido	é	importante	uma	vez	que	
diversos problemas podem ser gerados caso não esteja 
de	acordo	com	as	especificações	necessárias	para	o	poço	
a ser perfurado. Uma especificação inadequada pode 
resultar em perda de circulação, ineficiência da limpeza 
do poço, danos ambientais, formação de hidratos, dentre 
outros (BOURGOYNE, 1984).

 Diante disso, os polissacarídeos apresentam-se como 
uma	 solução	 para	melhorar	 a	 estabilidade	 dos	 fluidos,	
em virtude da sua utilização em diversos segmentos dos 
fluidos	 de	 perfuração:	 viscosificantes,	 floculantes,	 esta-
bilizadores de argilas, espessantes e controladores de 
filtrado. A presença de polissacarídeos solúveis em água 
é	 responsável	por	promover	 interações	com	as	partícu-
las	inorgânicas	presentes	no	fluido	e,	consequentemen-
te, contribuir para obtenção de propriedades reológicas 
e de filtração mais estáveis (ABREU; CAMPANA-FILHO, 
2009). Entretanto, essa classe de polímeros apresenta 
certa	 instabilidade	 em	 condições	 nas	 quais	 os	 fluidos	
de perfuração são submetidos durante a operação de 
perfuração, principalmente, em temperaturas mais altas 

(TAYLOR et al., 1998). 
De acordo com a literatura, vários fatores po-

dem influenciar as propriedades físico-químicas dos 
fluidos de perfuração, dentre estes, a temperatura 
exerce um papel crucial particularmente, em fluidos 
poliméricos. A degradação térmica de um polímero 
constitui um dos principais fatores responsáveis pela 
perda das propriedades físico-químicas dos fluidos 
e é fortemente influenciada pelas altas temperatu-
ras. Em outras palavras, se a energia térmica (Lei de 
Boltzmann) é maior que a energia de uma ligação, 
provavelmente, ocorrerá a quebra das cadeias poli-
méricas e formação de macro-radicais, implicando 
assim, na redução da massa molar e da viscosidade 
(BACKKFOLK et al., 2009). De acordo com a literatura, 
a temperatura no fundo do poço é responsável por 
promover fortes mudanças conformacionais e estru-
turais dos polímeros e, por consequência, afetar di-
retamente as propriedades reológicas e de filtração 
desse tipo de fluido (ENEBRO, 2007; ALDIBERT et al., 
1999; DURAND, 1998). Nesse contexto, constitui um 
desafio chave, a elucidação de mecanismos capazes 
de associar a influência da temperatura às proprieda-
des reológicas e de filtração de fluidos à base de car-
boximetilcelulose (CMC), hidroxipropilamido (HPA) e 
goma xantana (GX). Diante disto, este trabalho tem 
como objetivo avaliar a reologia dos fluidos polimé-
ricos em função do comportamento inerente a cada 
polímero em diferentes temperaturas, além de asso-
ciar sua estabilidade térmica às propriedades de fil-
tração desses fluidos.

2 MEtodoloGia

2.1 PrEParaÇÃo doS FlUidoS PoliMÉriCoS 

Os	fluidos	poliméricos	foram	preparados	em	um	agi-
tador Hamilton Beach, adicionando sequencialmente 
todos os aditivos apresentados na Tabela 1. Os aditivos 
foram	 incorporados	ao	fluido	em	 intervalos	de	10	mi-
nutos e, posteriormente submetidos a diferentes tem-
peraturas de envelhecimento por 16 horas (77, 200 e 
300 °F). Os polímeros foram adicionados sem qualquer 
tratamento prévio.
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Tabela 1  – Aditivos utilizados na preparação dos fluidos poliméricos

Tabela 2  – Propriedades Reológicas

Tabela 3  – Propriedades reológicas dos fluidos à temperatura de 77 °F.

Aditivos(lb/bbl) Fpadrão F1 F2 F3 F4 F5 F6

Água 350 350 350 350 350 350 350

NaCl 20 20 20 20 20 20 20

GX 1 1 1 1 0 0 0

CMC 3 0 3 0 3 3 0

HPA 3 3 0 0 3 0 3

MgO 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

CaCO3 20 20 20 20 20 20 20

Propriedades reológicas Fórmula Unidade

VA L600/2 cP

VP L600 – L300 cP

LE L300 - VP lbf/100ft2

Gel inicial L3 após 10 s lbf/100ft2

Gel final L3 após 10 min lbf/100ft2 

Propriedades reológicas Fpadrão F1 F2 F3 F4 F5 F6

Gi (10 s) 13 11 8 4 1 1 1

Gf (10 min) 18 14 10 6 2 2 2

VA (cP) 32,5 31 21 10 11 5,5 4,5

VP (cP) 47 44  26 10 0 1 1

LE (lbf/100ft2) 5 3 2 2 1 1 1

2.3 dEtErMiNaÇÃo daS ProPriEdadES dE 
FiltraÇÃo

O	fluido	foi	filtrado	através	de	um	filtro	de	papel	What-
man Nº 50, sob pressão de 100 PSI exercida com nitro-
gênio gasoso, por 30 minutos, em filtro prensa API Baixa 
Pressão, Baixa Temperatura (BPBT) da Fann. Este teste foi 
realizado de acordo com a norma API 13B-1 2003.

3 rESUltadoS E diSCUSSÃo

A temperatura exerce um papel crucial nas proprieda-
des	físico-químicas	dos	fluidos	de	perfuração,	particular-
mente,	em	fluidos	poliméricos.	As	Tabelas	3,	4	e	5	mos-
tram	as	propriedades	reológicas	dos	fluidos	poliméricos	
em função de diferentes temperaturas de envelhecimen-
to 77, 200 e 300 °F, respectivamente. 
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Tabela 4  – Propriedades reológicas dos fluidos à temperatura de 200 °F.

Tabela 5  – Propriedades reológicas dos fluidos à temperatura de 300 °F.

Propriedades reológicas Fpadrão F1 F2 F3 F4 F5 F6

Gi (10 s) 10 16 7 4 1 1 1

Gf (10 min) 13 16 7 4 1 1 1

VA (cP) 31,5 26,5 19 9 9,5 5 3,5

VP (cP) 11 8 10 5 10 5 3

LE (lbf/100ft2) 41 37 18 8 1 0 1

Propriedades reológicas Fpadrão F1 F2 F3 F4 F5 F6

Gi (10 s) 9 10 5 3 1 1 1

Gf (10 min) 10 13 7 4 2 1 1

VA (cP) 30 25 18 8 7,5 4,5 3

VP (cP) 9 7 8 3 4 4 2

LE (lbf/100ft2) 42 36 20 10 7 1 2

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 3, fica 
evidenciada	a	influência	do	polímero	no	controle	de	vis-
cosidade	das	 soluções	à	 temperatura	de	77	 °F.	O	fluido	
Fpadrão foi utilizado como padrão comparativo frente aos 
demais	fluidos.	Claramente,	podemos	observar	o	efeito	
dos polímeros em relação à força gel. A massa molar dos 
polímeros	associada	às	repulsões	eletrostáticas	dos	gru-
pamentos aniônicos (COO-) presentes em cada molécula 
foi responsável por afetar diretamente a viscosidade.  A 
ausência	do	polímero	goma	xantana	nos	fluidos	 (F4,	F5	
e F6) proporcionou um forte declínio nas propriedades 
reológicas, especialmente a força gel. Esse efeito está as-
sociado ao fato da goma xantana apresentar uma massa 
molar (Mv) superior a 105 g/mol, enquanto que os polí-
meros CMC e HPA 104 g/mol. 

Além da concentração dos polímeros, a temperatura 
de envelhecimento desempenha um papel crucial nas 
propriedades reológicas, de filtração e de estabilidade 
térmica	dos	fluidos,	como	pode	ser	visualizado	nas	Tabe-
las	4	e	5.	Em	todas	as	situações,	as	propriedades	reológi-
cas sofreram redução nos valores de Gi, Gf, Va, Vp e Le. 

Primeiramente, esse efeito pode ser atribuído ao aumen-
to da energia cinética das moléculas com o aumento da 
temperatura, favorecendo, assim a redução da viscosida-
de. Em paralelo, a “temperatura de envelhecimento” foi 
responsável por controlar o equilíbrio entre os estágios 
de ordem e desordem molecular dos polímeros, princi-
palmente, a goma xantana. A temperatura de 300 °F foi 
responsável por induzir os polímeros goma xantana, CMC 
e HPA a assumirem fortes mudanças conformacionais, di-
tando assim, a viscosidade da solução e a permeabilidade 
do reboco, propriedades essas, inerentes ao processo de 
quebra	das	 ligações	poliméricas	causada	pelo	aumento	
de temperatura. Vale salientar que, o carbonato de cál-
cio (CaCO3) foi responsável por aumentar ligeiramente a 
viscosidade	dos	fluidos	à	temperatura	ambiente,	devido	
à presença do cátion divalente Ca2+ , o qual possui uma 
alta capacidade de ligar partículas coloidais e aumentar 
o	potencial	de	floculação	o	que	 leva	a	um	ligeiro	 incre-
mento de viscosidade.  A Tabela 6 mostra o volume de 
filtrado	dos	fluidos	após	envelhecimento	em	diferentes	
temperaturas.

Tabela 6  – Volume de filtrado dos fluidos em diferentes temperaturas.

Volume de filtrado (mL)

T (°F)  Fpadrão F1 F2 F3 F4 F5 F6

77 7 7 11 19 13,5 22 15,6

200 7,5 7,4 11,8 20 14,2 22,7 16

300 9,6 8,6 12,4 25,8 14,7 25 17,2
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De acordo com a Tabela 6, o volume de filtrado au-
mentou à medida que houve o aumento na tempe-
ratura de envelhecimento. O mecanismo de filtração 
dos fluidos é governado pelo processo de adsorção 
desses polímeros (Goma xantana, CMC e HPA) nos sí-
tios ativos do CaCO3, formando, assim, estruturas mais 
complexas durante o processo de filtração. Outro 
ponto importante refere-se a um ligeiro incremento 
na espessura do reboco à medida que a temperatura 
ultrapassava 200 °F, assim como, um aumento signi-
ficativo no valor do volume de filtrado. Além disso, 
podemos verificar que o polímero HPA apresenta 
uma maior estabilidade térmica frente aos demais, já 
que, com o aumento de temperatura de 77 para 300 
°F,	 todas	as	 formulações	apresentaram	uma	 forte	di-
minuição dos parâmetros reológicos juntamente com 
o relativo aumento do volume de filtrado. Em contra-

partida, os fluidos F4 e F6 apresentaram-se menos 
susceptíveis às fortes mudanças de temperaturas, en-
fatizando a maior estabilidade térmica do HPA frente 
aos demais polímeros.

4 CoNClUSÕES

Dessa forma, concluímos que o entendimento do efei-
to da “temperatura de envelhecimento” em relação aos 
mecanismos	de	filtração	e	 reologia	de	fluidos	poliméri-
cos, constituiu uma ferramenta importante na elucidação 
de problemas relacionados ao comportamento reológico 
e	perda	de	fluido	para	a	formação	em	poços	de	petróleo.	
Ficou comprovado que a estabilidade térmica dos polí-
meros	influencia	diretamente	o	processo	de	adsorção	na	
superfície do carbonato de cálcio e, consequentemente, 
a permeabilidade do reboco. 
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REsUMO
Os métodos de elevação artificial de petróleo são utilizados quando a energia do fluido contido no reservatório não é 
suficiente para que sejam vencidas as perdas de carga durante o escoamento até a superfície, ou quando se deseja 
aumentar a vazão de produção. Entre os diferentes métodos de elevação utilizados no Brasil, o responsável pela 
maior produção acumulada de óleo em campos offshore é o gas-lift contínuo. nesse método, gás natural é injetado 
continuamente em uma determinada profundidade da coluna de produção. Entre alguns fatores, a injeção de gás 
depende especialmente da pressão disponível na saída da estação de compressão. A estação de compressão deve 
ser projetada para fornecer uma vazão de gás suficiente e a alta pressão. Neste trabalho foi mostrado o procedimento 
de cálculo da pressão de saída de uma estação de compressão de gás. Nos cálculos, foram utilizadas equações 
contidas na literatura para determinação das pressões necessárias na profundidade da válvula operadora, na linha 
de distribuição e na superfície, considerando-se a presença de choke. O cálculo da pressão de saída é fundamental 
na definição da potência requerida pela estação de compressão. A pesquisa resultou na elaboração de uma planilha 
eletrônica que, utilizando de forma sistemática as equações contidas na literatura, propicia realizar de forma rápida 
a determinação da pressão de injeção de gás para elevação de petróleo por gas-lift contínuo.

Palavras-chave: choke, gas-lift contínuo, produção de óleo. 

 

AbstrAct
Artificial lift methods are used when the energy of the fluid contained in the reservoir is not enough to 
overcome pressure loss during flow up to the surface, or when it is desired to increase the flow production. 
Among the different lifting methods used in Brazil, the continuous gas-lift is responsible for the highest 
cumulative oil production in offshore fields. In this method, gas is continuously injected at a certain depth 
of the production column. The gas injection depends especially on the pressure available at the outlet of 
the compressor station. The compressor station should be designed to provide sufficient gas flow at high 
pressure. In this work, it was shown the procedure for calculating the outlet pressure of a gas compression 
station. For the calculations, some equations based on the literature were used to determining the necessary 
pressure in the depth of the operating valve, on the distribution line and also on the surface, assuming the 
existence of choke. The calculation of the output pressure is critical for setting the required power by the 
compressor station. This work resulted in the preparation of a spreadsheet that, systematically using the 
equations contained in the literature, quickly provides the determination of the gas injection pressure for 
lifting oil by continuous gas-lift.

Keywords: Choke. Continuous gas-lift. Oil production.
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      1 - iNtrodUÇÃo

A elevação artificial de petróleo é empregada quando 
as	condições	impostas	pelo	reservatório	e	pelos	equipa-
mentos de produção não são adequadas para que ocorra 
elevação	natural	(surgência),	ou	quando	por	razões	eco-
nômicas deseja-se aumentar a vazão de produção. Há 
diferentes métodos de elevação artificial, entre eles: gas-
-lift, bombeio mecânico, bombeio centrífugo submerso 
e bombeio por cavidades progressivas (THOMAS, 2004).

O gas-lift é um método de elevação artificial que pode 
ser utilizado em produção onshore ou offshore de petró-
leo, em poços desviados ou não, com ou sem produção 
de areia. O mesmo consiste na injeção de gás na coluna 
de produção do poço, e pode ser denominado gas-lift 
contínuo (GLC) ou gas-lift intermitente (GLI) (ECONOMI-
DES; HILL; EHLIG-ECONOMIDES, 1994).

O GLI é utilizado quando se tem baixa pressão no 
reservatório. A pressão é considerada baixa quando su-
porta	menos	que	40%	de	 coluna	de	fluido,	 em	 relação	
à profundidade total da coluna de produção. No GLI um 
volume significativo de gás é injetado de modo intermi-
tente na coluna de produção, visando produzir o óleo 
através de golfadas (GUO; LYONS; GHALAMBOR, 2007).

No GLC o efeito produzido pela injeção contínua de 
pequeno volume de gás na coluna de produção é a redu-
ção da densidade média do óleo, o que facilita a elevação 
em	razão	da	diminuição	da	carga	hidrostática	de	fluido	
(THOMAS, 2004). Se não houver potencial para surgência 
recomenda-se que essa técnica seja empregada somente 
caso a coluna hidrostática de óleo ocupe mais de 40% da 
profundidade total da coluna de produção. O GLC pode 
ser utilizado quando o índice de produtividade (IP) é 
maior que 0,5 (stb/d)/psi e a pressão no fundo do poço é 
alta (GUO; LYONS; GHALAMBOR, 2007).

Segundo Thomas (2004), na elevação por GLC são 
normalmente encontrados os seguintes equipamentos:

- válvula operadora,
- válvulas de descarga,
- choke de produção, e
- compressores.
As válvulas de descarga e a válvula operadora são 

equipamentos de subsuperfície. As mesmas ficam aloja-
das em mandris na coluna de produção. O choke de pro-
dução e os compressores ficam localizados na superfície. 
O primeiro serve para o controle da quantidade de gás 
injetado no espaço anular existente entre a coluna de 
produção e coluna de revestimento, e o segundo para 
elevar suficientemente a pressão do gás (ECONOMIDES; 
HILL; EHLIG-ECONOMIDES, 1994).

A estação de compressão deve fornecer o gás em pres-
são e vazão adequadas para injeção. Em relação à pres-
são de saída de gás, a mesma deve ser definida levando-

-se em consideração um fator de segurança e a pressão 
necessária na linha de distribuição de gás (RASHID; DEMI-
REL; COUET, 2011).

Dado o elevado custo de uma estação de compressão 
de gás, a viabilidade de exploração de um campo de óleo 
por gas-lift dependerá do número de poços, da pressão 
exigida na injeção, do valor comercial do óleo e da quan-
tidade a ser produzida (KANU; MACH; BROWN, 1981).

Tendo em vista que tanto do ponto de vista técnico, 
como do ponto de vista econômico, a pressão de injeção 
de gás é uma variável importante, objetiva-se neste tra-
balho destacar o procedimento que segundo a literatura 
deve ser empregado para determinação da mesma.

A pesquisa resultou na elaboração de uma planilha 
eletrônica	que	a	partir	das	equações	contidas	na	 litera-
tura, propicia realizar de forma rápida a determinação da 
pressão de injeção de gás para elevação de petróleo por 
gas-lift contínuo.

A simulação computacional tem sido utilizada em vá-
rias pesquisas na área de petróleo. Como exemplos po-
dem ser citados os trabalhos de Camponogara, Nakashi-
ma (2006); Michael, Bunch e Varma (2013); Kohshour, 
Ahmadi e Hanks (2014); Wang e Gong (2015); Hakimi e 
Abdullah (2015).

2 MatEriaiS E MÉtodoS

2.1 MÉtodo dE CÁlCUlo da PrESSÃo dE 
SaÍda da EStaÇÃo dE CoMPrESSÃo dE GÁS

De acordo com Guo, Lyons e Ghalambor (2007) a pres-
são de saída de gás de uma estação de compressão pode 
ser calculada através da Equação (1):

Pout=Sf pL              (1)

Onde:
Pout: pressão de saída do gás da estação de compressão, 
em psia,
Sf: fator de segurança,
pL: pressão na linha de distribuição de gás, em psia.

Uma vez que Sf é definido no projeto, deve-se calcular 
pL para que a pressão necessária na saída da estação de 
compressão seja calculada.

De acordo com Weymouth (1912) a pressão na linha 
de	distribuição	para	fluxo	horizontal	pode	ser	encontrada	
empregando-se a Equação (2):

pL = pup
2 + qgM Pb

ygT zL Lg

0,433Tb D 16/3
(2)
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Onde:
qgM: vazão de gás por manifold, em Mscf/d,
Pup: pressão upstream do choke, em psia,
zL: fator de compressibilidade médio do gás na linha de 
distribuição,
Ts: temperatura na superfície, em °R,
γg: gravidade específica do gás,
D: diâmetro da linha de distribuição de gás, em in,
Tb: temperatura na superfície, em °R,
pb: pressão na superfície, em psia,
Lg: comprimento da linha de distribuição de gás, em 
milhas.

O  zL pode ser calculado através do método de 
Hall-Yarborogh (1973) ou Beggs & Brill (1974). Nes-
te trabalho utilizou-se o método de Hall-Yarborogh 
(1973).

De acordo com Guo, Lyons e Ghalambor (2007) o mé-
todo de Hall e Yarborough é considerado o mais preciso 
encontrado na literatura para determinação do fator de 
compressibilidade do gás natural.

O método de Hall e Yarborough (1973) proporciona 
que o fator de compressibilidade do gás natural seja cal-
culado	através	das	Equações	(3)	a	(13):

Pc,v = Pc,s e
0,01875

YgDv

z A T

Tpc = 326 + 315,7(γg-0,5) – 240yN2 – 83,3yCO2 + 133,3yH2S         (3)

ppc = 678-50(γg – 0,5) - 206,7yN2 + 440yCO2 + 606,7yH2S           (4)

Tpr  = 

tr  = 

Ppr = 

f (y) = 

A = 0,06125tre
-1,2(1-tr)2

B = tr(14,76 –9,76tr + 4,58tr
2)

C = tr(90,7 – 242,2tr + 42,4tr
2)

D = 2,18 + 2,82tr

Y = valor a ser assumido (chute)

Tpc

Tpr

Ppc

(1-y)3

T

1

P

Y + Y2 + Y3 – Y4
– Appr – BY2 + CYD = 0

Z = 
Y

APpr

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Onde:
yz: fração molar de N2,
yCO2: fração molar de CO2,
yH2S: fração molar de H2S,
T: temperatura do gás, °R,

(16)

Onde:
pc,v: pressão no revestimento na profundidade da válvula 
operadora, em psia,
Dv: profundidade da válvula operadora, em ft,
zA: fator de compressibilidade médio do gás contido no 
espaço anular,
T: Média entre as temperaturas na superfície e na profun-
didade da válvula operadora, em °R.

Para encontrar zA  utilizou-se o método de Hall-Yarbo-
rogh (1973).

A pressão no revestimento na profundidade da vál-
vula operadora (pc,v, em psia) pode ser calculada como 
(Equação (17)):

pc,v = pt,v  + ∆pv                                                                                                                    (17)

Onde:
pt,v: pressão na coluna de produção na profundidade da 
válvula operadora, em psia,

p: pressão do gás, psia,
Tpr: temperatura pseudo-reduzida,
ppr: pressão pseudo-reduzida,
Tpc: temperatura pseudo-crítica, °R,
Ppc: pressão pseudo-crítica, psia,
tr: inverso da temperatura pseudo-reduzida,
A, B, C, D e Y: constantes,
Z: fator de compressibilidade.

Quando	se	assume	fluxo	crítico	no	choke,	a	pressão	
upstream pode ser calculada através da Equação (14). O 
fluxo	crítico	ocorre	quando	a	velocidade	do	gás	através	
do orifício do choke é igual a velocidade do som no gás. 
Essa hipótese é normalmente considerada nos projetos 
(GUO; LYONS; GHALAMBOR, 2007).

 pup = 1,82pdn                                                                                                                      (14)

Onde:
pdn: pressão downstream do choke, em psia.

Desprezando as perdas de pressão entre o choke de in-
jeção e o topo da coluna de revestimentos, a pressão do-
wnstream do choke pode ser considerada igual a pressão 
na superfície da coluna de revestimento. Logo:

pdn=pc,s                                                                                                                             (15)

A pressão no revestimento próximo à superfície do 
poço (pc,s, em psia) pode ser determinada através da 
Equação (16):
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∆pv = diferença de pressão no orifício da válvula opera-
dora, em psia.

Segundo Guo, Lyons e Ghalambor (2007) o valor de 
∆pv é geralmente utilizado nos projetos como 100 psi.

Tendo em vista a determinação das variáveis envol-
vidas	nas	equações	(1)	a	(17),	a	pressão	de	saída	de	uma	
estação	de	compressão	pode	ser	definida.	As	equações	
fornecidas foram utilizadas na elaboração de uma pla-
nilha eletrônica em Excel 2010 que propiciou realizar de 
forma prática e rápida o cálculo da pressão de saída de-
sejada.

2.2 aPliCaÇÃo do MÉtodo

Com o objetivo de demonstrar o uso da planilha que 
foi elaborada, selecionou-se do livro de Guo, Lyons e Gha-
lambor (2007) um caso que relata um campo de óleo com 
16 poços produzindo por GLC. O gás injetado não possui 
quantidades significativas de N2, CO2 e H2S. A vazão de 
gás requerida por poço é de 2 MMscf/d. O gás natural é 
encaminhado para dois manifolds com diâmetro interno 
de 6 in após passar pela estação de compressão. As linhas 
de	distribuições	possuem	comprimento	de	1	milha,	com	
diâmetro interno de 4 in. As temperaturas na superfície 
(TS) e na profundidade da válvula operadora (TV) são 70 e 
120°F, respectivamente. Sabe-se que:

Sf: 1,1
Tb: 60°F
pb: 14,7 psia
γg: 0,65
Dv: 5000 ft
pt,v: 500 psia
qgM: 16000 Mscf/d

Como a vazão de gás requerida por poço é de 2 
MMscf/d, em razão da existência de 16 poços, a vazão 
total de gás requerida é igual a 32 MMscf/d. Dividindo-
-se a vazão total para os dois manifolds, encontrou-se a 
vazão de gás por manifold (qgM) de 16 MMscf/d, ou 16000 
Mscf/d.

3 rESUltadoS E diSCUSSÕES

Implementando-se nas células de uma planilha ele-
trônica	as	Equações	(1)	a	(17)	foi	possível	elaborar	um	si-
mulador que torna prático e rápido o cálculo da pressão 
de uma estação de compressão. 

Na elaboração da planilha prezou-se pela clareza das 
etapas de cálculos necessárias. As variáveis vão sendo so-
licitadas conforme a necessidade, objetivando-se zerar o 
grau de liberdade do problema.

A Figura 1 apresenta a planilha confeccionada após ser 
preenchida com os dados do caso escolhido para estudo.

Figura 1  – Propriedades reológicas dos fluidos à temperatura de 77 °F.

Fonte - Autor
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Conforme a Figura 1, na primeira etapa de cálculo a 
pressão no revestimento na profundidade da válvula 
operadora foi de 600 psia. O mesmo valor foi obtido por 
Guo, Lyons e Ghalambor (2007).

Na segunda etapa de cálculo, após serem fornecidos 
os valores de Dv, γg, TS e TV, calculou-se o fator de com-
pressibilidade referente ao gás do espaço anular utilizan-
do-se Y de 0,03. Esse valor de Y resultou em F(Y) próximo 
de zero, conforme requer a metodologia de Hall-Yarbo-
rogh (1973). O valor do fator de compressibilidade obti-
do foi de 0,93. Ainda nessa etapa, chutando-se a pressão 
do revestimento na superfície em 533 psia obteve-se X 
próximo de zero. O valor de 532 psia foi obtido por Guo, 
Lyons e Ghalambor (2007) utilizando fator de compressi-
bilidade igual a 0,92.

A pressão upstream do ckoke encontrada na terceira 
etapa de cálculo foi de 970 psia. O valor de 969 psia foi 
encontrado por Guo, Lyons e Ghalambor (2007).

Na quarta etapa de cálculo, após entrada dos dados 
de qgM, D, Lg, Tb e Pb encontrou-se o valor do fator de com-
pressibilidade da linha de distribuição de gás (0,84). Utili-
zou-se Y de 0,07. Esse valor de Y resultou em F(Y) próximo 
de zero, conforme requer a metodologia de Hall-Yarbo-
rogh (1973). Nesta mesma etapa, ao usar pL de 1066 psia 
obteve-se W igual a -0,1; valor próximo de zero conforme 
necessário. Guo, Lyons e Ghalambor (2007) encontraram 
o valor de 1063 psia, utilizando fator de compressibilida-
de igual a 0,83.

Por fim, na quinta etapa, com o valor de pL determina-
do encontrou-se a pressão de saída requerida na estação 
de compressão.

Conforme simulação, a pressão de saída requerida 
para a estação de compressão é de 1172 psia, levando-
-se em consideração um fator de segurança de 1,1. Ou 
seja, adotando-se uma pressão de saída 10% superior à 
prevista para a linha de distribuição de gás, em virtude 
das perdas de carga que ocorrem durante o escoamento. 
O resultado encontrado está bem próximo de 1170 psia 
previsto por Guo, Lyons e Ghalambor (2007).

Os resultados calculados neste trabalho e no de Guo, 
Lyons e Ghalambor (2007) apresentaram a mesma ordem 
de grandeza.

A solução computacional de problemas de engenha-
ria é importante por poupar tempo, uma vez que fornece 
os resultados com rapidez, e evita a realização exaustiva 
de cálculos manualmente. Assim sendo, a simulação em 
computadores tem se destacado na engenharia, inclu-
sive na produção de petróleo. Para o caso estudado, a 
implementação	computacional	das	equações	possuiu	as	
seguintes vantagens:
–  realização rápida dos cálculos que necessitaram de 

tentativas,
–  o fator de compressibilidade (z) que geralmente é ob-

tido através da análise de diagramas foi determinado 
matematicamente através do método de Hall-Yarbo-
rogh (1973) dispensando o uso de ábacos, e

–  uso de um programa acessível (Excel) em cálculo es-
pecífico de engenharia de produção de petróleo.
A planilha elaborada é distribuída gratuitamente. O 

download pode ser realizado em:
h t t p s : // d o c s . g o o g l e . c o m / s p r e a d s h e e t s /

d/12086wQ2PosHVsJbNZsduJ8xuZiTtm_alV4KRlRWAIZc/
edit?usp=sharing

4 CoNClUSÃo

A elevação artificial é utilizada em muitos campos de 
produção de óleo visando aumentar a produtividade, e 
consequentemente a viabilidade de exploração. O GLC é 
um dos métodos de elevação que pode ser utilizado para 
esses fins.

No caso do GLC, gás a alta pressão deve ser disponi-
bilizado para o poço visando-se aumentar a razão gás-lí-
quido,	diminuir	a	densidade	do	óleo	e	a	pressão	de	fluxo	
no fundo do poço, aumentando assim a vazão disponibi-
lizada pelo reservatório.

No projeto de um sistema de injeção de gás para pro-
dução por GLC, ocupa lugar de destaque a determinação 
da pressão de saída da estação de compressão. Para esse 
fim, a planilha eletrônica elaborada utilizando-se equa-
ções	 contidas	 na	 literatura	mostrou-se	 uma	 ferramenta	
útil. Através da mesma a pressão de 1172 psia foi prevista 
para uma estação de compressão levando-se em consi-
deração um fator de segurança de 10%.
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REsUMO
A utilização de fluidos aquosos em formações sensíveis à hidratação (como as que contêm argila) promove um dano 
às paredes do poço e causa sérios problemas durante a perfuração. Dependendo das características químicas, 
as formações reativas expostas a um fluido aquoso tendem a absorver a água do fluido, resultando no rápido 
inchamento e dispersão de argila. Esse fenômeno, que é responsável pela maioria dos problemas de instabilidade 
durante a perfuração, acarreta em encerramento da broca, aprisionamento da coluna de perfuração, variação no 
diâmetro do poço dentre outros se configura como um dos maiores obstáculos para a operação de perfuração. Deste 
modo, este artigo visa a apresentar os mecanismos de instabilidade de formações reativas, seus mecanismos e 
fenômenos envolvidos.

Palavras-chave: Fluidos Aquosos. Formações Reativas. Instabilidade.

AbstrAct
During oil exploitation, water can be emulsifed in oil samples or found as produced water. When emulsified 
in oil, water must be removed from the process because it can compromise important steps in areas such as 
production, transportation and refining, which could increase operating costs. In this work, an investigation 
was carried out on the influence of the size of the carbon chain of cosurfactants in microemulsion systems used 
for breaking water/oil emulsions. In order to determine the best conditions for the formation of microemulsions, 
two commercial surfactants were tested (DBB-7191 and DBB-7107), using distilled water as aqueous phase, 
pine oil as oil phase and ethanol and isopropyl alcohol as cosurfactants at a fixed C/S ratio (cosurfactant / 
surfactant) equal to 10. For the tests of breaking water/oil emulsions, an oil sample with BSW (Basic Sediments 
and Water) of 24 % was used. Each sample was observed for a period of 30 minutes at a fixed temperature of 
60 °C, during which the volume of the separated water was measured every three minutes. The system using 
isopropyl alcohol as cosurfactant had better performance to break the emulsion than ethanol. The results 
showed that the maximum efficiency of emulsion breaking using isopropyl alcohol was 98.33%, using the 
DBB-7191 as surfactant. In contrast, the maximum efficiency for ethanol was 68.33% using the DBB-7191 
as surfactant.

Keywords: Microemulsion. Petroleum. Emulsified Water. Cosurfactant.
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     1 - iNtrodUÇÃo

O	problema	da	estabilidade	do	poço	em	formações	
expansíveis tem frustrado engenheiros de campos 
de petróleo desde o início da perfuração de poços de 
petróleo e de gás. A instabilidade é o fator que ocasio-
na o mais significativo problema técnico na operação 
de perfuração e se trata também de uma das maiores 
fontes de perda de tempo e problemas de custo (VAN 
OORT et al., 2003).

Segundo Anderson et al. (2010) o inchamento de for-
mações	reativas	afeta	diretamente	a	permeabilidade	da	
formação, ocasionando também sérios problemas as-
sociados à prisão de ferramentas durante a operação de 
perfuração.

A estabilidade dos folhelhos ricos em argila é profun-
damente	afetada	por	suas	complexas	interações	físicas	e	
químicas	 com	fluidos	de	perfuração	 (VAN	OORT,	 2003).	
Deste modo, essas rochas com alto teor de argila têm 
mostrado	 significativas	 alterações,	 tais	 como	 expansão	
ou	inchamento,	quando	colocadas	em	contato	com	flui-
dos aquosos devido à adsorção de moléculas polares de 
água ou de íons hidratados solubilizados no meio. Essas 
alterações	podem	provocar	o	colapso	da	rocha	durante	a	
perfuração	com	fluidos	à	base	de	água	(MACHADO,	2002).

De acordo com a literatura, o processo de inchamen-
to é explicado por dois mecanismos. O intumescimento 
intercristalino é provocado pela hidratação dos cátions 
trocáveis da formação reativa seca, enquanto o incha-
mento osmótico ocorre pela diferença na concentração 
de	íons	próximo	da	superfície	da	argila	e	do	fluido	de	per-
furação (MADSEN; MULLER-VONMOOS, 1989).

Os	fluidos	de	perfuração	à	base	de	água	estão	sendo	
cada vez mais utilizados para exploração de petróleo e 
de gás, pois, são geralmente considerados mais acei-
táveis	para	o	meio	ambiente	do	que	os	fluidos	à	base	de	
óleo ou de base sintética. Infelizmente, apesar de poluir 
menos	que	os	outros	 tipos	de	fluidos,	 a	 sua	utilização	
facilita a hidratação e inchamento da argila, gerando 
problemas físico-químicos que se acentuam devido ao 
comportamento de membrana, não ideal dos folhelhos 
quando	em	presença	desses	fluidos	 (ANDERSON	et	 al.	
2010).  Deste modo, se faz necessário a adequação do 
fluido	de	perfuração	aquoso	para	aplicação	na	perfura-
ção	de	formações	reativas.

As consequências resultantes dos problemas enfren-
tados durante a perfuração dos poços de petróleo estão 
associadas à instabilidade causada pela interação entre 
as	formações	argilosas	e	o	fluido	utilizado	para	atravessá-
las variam desde o desmoronamento das paredes e alar-
gamento do poço até seu completo fechamento (LOMBA 
et. al, 2000). Dessa forma, a estabilidade de poços de 
petróleo vem sendo estudada considerando os aspectos 

mecânicos e químicos da rocha, principalmente, com re-
lação	às	interações	fluido-folhelho.

Para um maior entendimento dos fenômenos de inte-
ração	entre	a	rocha	e	o	fluido	de	perfuração	é	necessário,	
primeiramente, que se tenha uma descrição completa 
destas	formações	ativas,	tanto	do	ponto	de	vista	de	seus	
constituintes individuais quanto da sua microestrutura 
(RABE; FONTOURA, 2003). Deste modo, este trabalho 
objetiva apresentar os mecanismos de instabilidade de 
formações	 reativas,	 seus	mecanismos	 e	 fenômenos	 en-
volvidos para um amplo entendimento do fenômeno de 
hidratação.

2 MEtodoloGia 

Para o levantamento bibliográfico, optou-se pela 
busca de artigos em periódicos nacionais e internacio-
nais, com enfoque em pesquisas mais recentes (última 
década), disponíveis nas bases de dados pertencentes 
aos mais renomados eventos e periódicos. A pesquisa 
aborda artigos publicados em periódicos indexados do 
mundo todo. Como critérios de inclusão, os artigos deve-
riam	abordar	o	tema	relacionado	às	formações	reativas	e	
instabilidade causada pelo fenômeno de interação entre 
tais	formações	e	o	fluido	de	perfuração.	Foram	excluídos	
artigos de revisão bibliográfica. A análise foi realizada 
considerando	informações	específicas	de	cada	artigo	re-
lacionadas à autoria, ano de publicação, país, população, 
tipo de pesquisa, desenvolvimento da metodologia e os 
resultados encontrados.

3 dESENVolViMENto 

3.1 HidrataÇÃo dE arGilaS E FolHElHoS 

O	fluido	de	perfuração	entra	em	contato	com	a	for-
mação rochosa que pode ser constituída por minerais 
e rochas sensíveis à água (ALBUQUERQUE, 2011). Os fa-
tores	 associados	 à	 instabilidade	 das	 formações	 estão	
relacionados à entrada de água nas entrecamadas das 
argilas (como a esmectita), resultando em um “incha-
mento” da rocha.

As argilas são organizadas em pacotes laminares e 
possuem um alto grau de hidratação. Quando entram em 
contato com a água, essas lâminas de argilas se separam 
à medida que a água penetra no espaço basal (Figura 1). 
Para	Pereira	(2007),	as	formações	argilosas	contendo	es-
mectita são especialmente sensíveis à presença de água. 
Muitas	destas	formações	contêm	vários	tipos	e	diferentes	
quantidades de argilas. Quanto maior a presença de es-
mectita, maior a reatividade na presença de água.

Segundo Kehew (2006), a hidratação é um complexo 
resultado de mudanças no sistema água-formação argi-
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losa que perturbam o equilíbrio interno dessas partículas. 
O mesmo autor indica que as partículas de argila são como 
plaquetas que apresentam cargas negativas em sua super-

fície e suas arestas positivamente carregadas, e assim, as 
moléculas de água são atraídas para superfície da plaqu-
eta devido à natureza polar da molécula de água.

Para Komine (2010), o tipo, tamanho e carga de cá-
tions trocáveis presentes na camada intermediária apre-
sentam grande impacto sobre a magnitude do incha-
mento	que	ocorre	nas	formações	reativas.	Ainda	segundo	
o autor, a hidratação intercamadas, que é associada com 
a hidratação dos cátions trocáveis, inclui a atividade da 
água, o tamanho e a morfologia das partículas de argila. 
Em seus estudos, Hendricks et al. (1940), propuseram que 
o processo de expansão é iniciado pela hidratação de cá-
tions permutáveis.

Para Cardoso (2005), uma forma de prevenir a hidrata-
ção de argilas é a adição de produtos químicos denomi-
nados inibidores. O autor cita que existem muitos tipos 
de inibidores de hidratação, podendo ser inorgânicos ou 
orgânicos. O mecanismo de atuação dos inibidores con-
siste, basicamente, na fixação de sua fração catiônica na 
superfície negativa das partículas de argila.

Qu et al. (2009), investigaram a propriedade inibido-
ra do polioxialquileno amina (POAM) de acordo com os 
métodos	convencionais	de	avaliação	dos	fluidos	de	per-
furação preparados em laboratório frente à montmorilo-
nita sódica (Na-MMT). O estudo mostrou que a POAM foi 
completamente solúvel em água e exibiu desempenho 
superior para inibir a hidratação da Na-MMT e reduziu 
significativamente	 a	 hidratação	 dessas	 formações	 e	 de	
folhelhos, indicando um bom controle da hidratação por 
parte desse inibidor. 

Em estudo realizado por Zhong et al. (2011) foi avaliada 
a hidratação de folhelho reativo fazendo uso do inibidor 
diamina	poliéster	(PEDA)	em	sistema	de	fluido	de	perfu-
ração. Os resultados indicaram que as propriedades de 
inibição de PEDA são superiores ao cloreto de potássio, 

que é o tipo de inibidor convencional, e pode ser melho-
rada com a diminuição do valor de pH. Tal fato é possível, 
segundo os autores, devido ao baixo peso molecular da 
PEDA que torna possível que a mesma seja intercalada na 
estrutura de argila. 

Para Niu et al. (2013) a inibição da hidratação e disper-
são	de	formações	reativas	por	parte	dos	fluidos	aquosos	
deve ser realizada com inibidores, e estes devem manter 
as	propriedades	de	fluxo	dos	fluidos	de	perfuração	apro-
priadas para desempenhar um papel significativo no pro-
cesso de perfuração bem sucedido. Os autores mostram 
que o poliéter amina de baixo peso molecular, fornece 
um desempenho suficiente de inibição e se trata de um 
excelente aditivo por não apresentar efeito sobre as pro-
priedades	reológicas	das	dispersões	de	argila.

3.2 MECaNiSMoS dE iNStaBilidadE dE 
ForMaÇÕES rEatiVaS

Xuan et al. (2013) reportaram que os acidentes causa-
dos	pela	 instabilidade	de	 formações	 reativas	 frente	aos	
fluidos	aquosos	 resultam	em	uma	perda	econômica	de	
800	milhões	 de	dólares	 por	 ano.	O	mesmo	estudo	 cita	
que, em geral, os folhelhos são hidrofílicos, e tal fato difi-
culta	a	obtenção	de	um	fluido	de	perfuração	que	evite	os	
problemas de instabilidade e atendam as propriedades 
gerais	exigidas	para	o	bom	desempenho	de	um	fluido	de	
perfuração.

Segundo Frydman e Fontoura (2001), o comporta-
mento do folhelho durante a perfuração é definido por 
uma complexa combinação de processos mecânicos, 
químicos, térmicos e elétricos e o seu comportamento 

Figura 1  – Representação esquemática da delaminação em camadas de uma argila hidratada.
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não pode ser compreendido se os mecanismos forem 
analisados separadamente. Ainda de acordo com os au-
tores,	a	presença	do	fluido	de	perfuração	pode	levar	ao	
transporte de íons e/ou água para dentro ou para fora da 
formação. 

Para Van Oort (2003), existem dois mecanismos con-
troladores que explicam esses fenômenos: o primeiro é 
chamado	de	difusão	hidráulica	que	 representa	o	fluxo	
de	 fluido	 como	 resposta	 ao	 gradiente	 de	 pressão	 hi-
dráulica	entre	a	pressão	que	exerce	o	fluido	de	perfu-
ração e a pressão de poros da formação e o segundo 
mecanismo é a difusão química devido à diferença de 
potencial	 químico	existente	 entre	o	fluido	de	perfura-
ção	e	o	fluido	dos	poros	do	folhelho.	Como	resposta,	há	
uma migração de soluto das zonas de alta concentração 
para áreas de menor concentração. Ambos os proces-
sos	são	mecanismos	de	fluxo	direto,	visto	que	os	fluxos	
de	fluido	e	soluto	estão,	diretamente,	relacionados	aos	
seus gradientes respectivos. 

Segundo Hawkes et al. (2000), a diferença de poten-
cial	químico	entre	o	fluido	de	perfuração	e	os	fluidos	dos	
poros dos folhelhos é causada pelo gradiente de con-
centração e tipo (natureza) dos sais presentes nas águas 
intersticiais	do	folhelho	e	no	fluido	de	perfuração.	Os	au-
tores ainda citam que além do transporte osmótico do 
solvente, pode ocorrer também o transporte de íons, e 
este transporte é denominado de difusão.

Niu et al. (2013) definem osmose como o movimento 
de água através de uma membrana semipermeável que 

promove	 a	 separação	 de	 soluções	 com	diferentes	 con-
centrações	salinas	ou	diferentes	atividades	químicas.	Este	
mecanismo faz com que o solvente migre de meios de 
menor concentração para o de maior concentração iôni-
ca. Os mesmos autores definem difusão como o processo 
pelo qual os íons dissolvidos se movem de áreas de maior 
concentração para áreas de menor concentração através 
de uma membrana semipermeável não ideal, ou seja, a 
osmose	e	a	difusão	ocorrem	em	direções	opostas.

De acordo com García e Fontoura (2007), o conceito 
de atividade química foi aplicado à engenharia de petró-
leo para quantificar as diferenças de potencial químico 
entre	o	folhelho	e	o	fluido	de	perfuração.	Segundo	Yan	
e Deng (2013), a atividade química possibilita comparar 
a energia livre parcial molar existente entre dois meios, 
e está relacionada com a energia livre das moléculas de 
água	em	uma	solução.	Soluções	com	alta	concentração	
de soluto apresentam uma baixa atividade da água e so-
luções	com	baixas	concentrações	apresentam	altas	ativi-
dade da água. 

Se	a	atividade	do	fluido	de	perfuração	é	maior	que	a	
atividade	do	folhelho	há	fluxo	da	água	do	fluido	de	per-
furação para a formação. Se ocorrer o inverso, ou seja, se 
a atividade do folhelho fosse maior que a atividade do 
fluido	de	perfuração,	ocorre	fluxo	da	água	da	formação	
para	 o	 fluido	 de	 perfuração.	 Quando	 as	 atividades	 em	
cada lado da membrana são iguais, o sistema permane-
ce	em	equilíbrio,	 isto	é,	não	ocorre	fluxo	(Hawkes	et	al.,	
2000), como pode ser visualizado na Figura 2.

Figura 2  – Transporte de água através de uma membrana semipermeável perfeita na interface folhelho-fluido de perfuração.

Fonte - Hawkes et al., 2000.
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Desta maneira, considerando só a atividade e ne-
nhum processo difusivo poderia se inferir que a utiliza-
ção de fluidos de perfuração com maior concentração 
salina (baixas atividades da água) que o fluido dos po-
ros dos folhelhos, gera um potencial osmótico na for-
mação que é usado para gerar fluxo (osmótico) em di-
reção ao poço perfurado, retirando água da formação, 
provocando uma queda na poropressão, aumentando 
a tensão efetiva e como consequência melhorando a 
resistência da formação.

Quando	dois	fluidos	de	concentrações	diferentes	são	
separados por uma membrana semi-permeável perfeita 
a	água	presente	na	solução	menos	concentrada	flui	para	
a região de maior concentração na tentativa de equili-
brar o sistema, gerando assim um gradiente de pressão 
(GHASSEMI et al., 2009). 

Shuixiagn et al. (2011), realizaram um estudo com di-
versos	 fluidos	 de	 perfuração	 aquosos	 ambientalmente	
corretos e concluíram que o prolongamento do conta-
to	direto	entre	a	 fase	aquosa	do	fluido	de	perfuração	e	

o folhelho, permite transferência de água para o último, 
ocasionando seu inchamento. Os autores concluíram 
também que tal fato ocorre principalmente quando o 
potencial	químico	do	fluido	de	perfuração	é	maior	que	o	
da formação perfurada.

Segundo artigo de Al-Bazali (2012), é possível realizar 
a manipulação do potencial químico (atividade da água) 
do	fluido	de	perfuração	para	atenuar	os	problemas	oca-
sionados pela instabilidade do poço contendo folhelhos, 
ou seja, fazer uso do potencial químico como força mo-
triz para extrair a água dos folhelhos.

Vários estudos mostram que a instabilidade dos folhe-
lhos	decorre	do	fluxo	de	água	para	os	mesmos	principal-
mente	quando	o	potencial	químico	do	fluido	de	perfura-
ção é menor que a da formação, por isto, a diminuição da 
atividade de água por utilização da adição de sais para 
promover a inibição (ZHANG et al., 2008; KEIJZER et al., 
2002; EWY; STANKOVICH, 2000; TAN et al., 1996). A insta-
bilidade causada pela falta do controle da hidratação dos 
folhelhos pode ser observada na Figura 3.

Figura 3  – Instabilidade de poço causada pela hidratação de folhelhos.

Figura adaptada (Last e Plumb, 1995).

Estudos realizados por Suter (2009), assim como também 
por Cygan (2009), indicam que as pesquisas são na maioria 
das vezes focadas nas argilas do grupo das esmectitas, de-
vido ao seu grande potencial de inchamento e a frequência 
com a qual tal formação é encontrada durante a operação 
de perfuração de poços de petróleo. Os autores indicam 
que	 a	 tendência	 dessas	 formações	 incharem	macroscopi-
camente é a principal causa da instabilidade de folhelhos e 
pode potencialmente levar ao colapso do poço.

Mokni et al. (2010), estudaram o efeito de fenômenos 
osmóticos	no	inchamento	de	formações	reativas,	e	con-
cluiu que o inchamento induzido pela presença de água 
pode ser reduzido com a dissolução de cristais de sais e 
uma formulação contendo NaCl é proposta para comba-
ter	o	inchamento	observado	em	formações	reativas.

Bailey et al. (2004) aplicaram o ensaio de dispersibi-
lidade para medir o desempenho da inibição de incha-
mento de poliacrilamidas com o íons potássio em relação 
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à esmectita e concluiu que a inibição fazendo uso de tal 
íon se tratava de um procedimento eficaz.

Diaz-Pérez et al. (2007) concluíram em seus estudos 
que a análise termogravimétrica (ATG) pode revelar a dis-
tribuição de água em uma argila em vários lugares espe-
cíficos da estrutura mineral e este ensaio se mostra como 
uma ferramenta importante que pode ser utilizada para 
compreender a hidratação do processo de inchamento 
de minerais argilosos.

Norrish (1963) usou a técnica de difração de raios X 
para medir o espaçamento da esmectita quando imersa 
em	soluções	saturadas	de	um	sal.	Foi	observado	um	dis-
creto aumento no espaçamento das camadas da argila 
com o decréscimo da concentração de sal, concluindo 
assim que, há um aumento da adsorção de moléculas de 
água na argila com a diminuição da concentração de sal 
nos	fluidos	utilizados.

4 CoNSidEraÇÕES FiNaiS

Este artigo apresentou uma revisão da literatura 
sobre	 o	 fenômeno	 de	 hidratação	 de	 formações	 reati-

vas	de	 regiões	petrolíferas,	 considerado	como	um	dos	
problemas mais antigos e recorrentes na indústria de 
extração de petróleo. A ocorrência do fenômeno de hi-
dratação	acarreta	na	expansão	das	formações	reativas	e	
consequente aprisionamento da coluna de perfuração 
e encerramento de brocas. Deste modo, este problema 
promove aumento do tempo não-produtivo da sonda, 
causando a elevação dos custos relativos à operação e 
perfuração dos poços.

A escolha correta do tipo de fluido de perfuração 
tem fundamental importância neste cenário, seja para 
evitar o fenômeno ou minimizar os problemas ocasio-
nados pela expansão. A compreensão dos fenômenos 
de atividades química da água, efeitos osmóticos e di-
fusão, nos permite compreender como se dá o fenô-
meno de inchamento e assim, poder fazer a escolha 
mais adequada para evitar tal ocorrência, assim como 
também permite que se compreenda a atuação dos 
aditivos denominados de inibidores, que atuam fixan-
do sua carga positiva nas faces negativas da argila, 
impedindo assim, a entrada das moléculas de água e 
consequente hidratação.
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REsUMO
Durante a exploração de petróleo, água pode vir emulsionada no óleo ou em forma de água produzida. A água 
emulsionada no petróleo deve ser retirada do processo, pois a mesma pode comprometer etapas importantes nas 
áreas de produção, transporte e refino, e com isso aumentar os custos operacionais da empresa. Uma das técnicas 
utilizadas para separar a água emulsionada do petróleo é a utilização de tensoativos diluídos ou em forma de 
microemulsão. Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência do tamanho da cadeia carbônica do cotensoativo 
em sistemas microemulsionados utilizados na separação da água do petróleo. Para a determinação das regiões 
de microemulsão foram testados dois tensoativos comerciais não iônicos (DBB-7191, DBB-7107), utilizando água 
destilada como fase aquosa, óleo de pinho como fase oleosa e o álcool etílico e isopropílico como cotensoativo, a 
uma razão C/T (cotensoativo/ tensoativo) igual a 10. Para a determinação da quebra de emulsão de petróleo foi 
utilizado um petróleo com BSW (teor de água e sedimentos) de 24%. Cada amostra foi observada por um período 
de 30 minutos, mantendo a temperatura a 60°C, onde a cada três minutos foi feito uma leitura do volume de água 
separada. O sistema utilizando álcool isopropílico como cotensoativo apresentou uma melhor eficiência na quebra da 
emulsão do que o álcool etílico. Os resultados mostraram que a máxima eficiência na quebra da emulsão com o álcool 
isopropílico foi de 98,33%, usando o DBB-7191 como tensoativo. Já para o etanol, o máximo percentual de quebra foi 
de 68,33%, utilizando o DBB-7191 como tensoativo.

Palavras-chave: Microemulsão. Petróleo. Água emulsionada. Cotensoativo.

AbstrAct
During oil exploitation, water can be emulsifed in oil samples or found as produced water. When emulsified 
in oil, water must be removed from the process because it can compromise important steps in areas such as 
production, transportation and refining, which could increase operating costs. In this work, an investigation 
was carried out on the influence of the size of the carbon chain of cosurfactants in microemulsion systems used 
for breaking water/oil emulsions. In order to determine the best conditions for the formation of microemulsions, 
two commercial surfactants were tested (DBB-7191 and DBB-7107), using distilled water as aqueous phase, 
pine oil as oil phase and ethanol and isopropyl alcohol as cosurfactants at a fixed C/S ratio (cosurfactant / 
surfactant) equal to 10. For the tests of breaking water/oil emulsions, an oil sample with BSW (Basic Sediments 
and Water) of 24 % was used. Each sample was observed for a period of 30 minutes at a fixed temperature of 
60 °C, during which the volume of the separated water was measured every three minutes. The system using 
isopropyl alcohol as cosurfactant had better performance to break the emulsion than ethanol. The results 
showed that the maximum efficiency of emulsion breaking using isopropyl alcohol was 98.33%, using the 
DBB-7191 as surfactant. In contrast, the maximum efficiency for ethanol was 68.33% using the DBB-7191 
as surfactant.

Keywords: Microemulsion. Petroleum. Emulsified Water. Cosurfactant.
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     1 - iNtrodUÇÃo

A indústria do petróleo enfrenta um grande desafio 
que é a quantidade de água produzida durante a extra-
ção do óleo, principalmente nos poços mais antigos. Na 
fase inicial de produção, a quantidade de água produzida 
é praticamente nula. Entretanto, com a continuidade da 
produção esse teor vai aumentando e se aproximando 
de 100% de água nos campos mais antigos.

Essa água pode estar em forma de emulsão ou 
é trazida à superfície juntamente com o óleo ou o 
gás	 (água	 livre).	 As	 emulsões	 de	 petróleo	 são	 for-
madas devido à agitação que o óleo e a água são 
submetidos durante o processo de produção. A água 
emulsionada no petróleo deve ser retirada do pro-
cesso, pois ela afeta no dimensionamento de dutos, 
equipamentos	e	tubulações	de	modo	à	superdimen-
sioná-los, além de gerar problemas de incrustação 
e corrosão nos oleodutos gerando um maior consu-
mo de produtos químicos, e por fim causando uma 
redução no tempo de campanha dos equipamentos 
(SZTUKOWSKI; YARRANTON; 2005; MOHEBALI; KAY-
TASH; ETEMADI, 2012).

Uma das alternativas propostas para a quebra da 
emulsão está no uso de sistemas microemulsionados que 
são sistemas dispersos, termodinamicamente estáveis, 
monofásicos, isotrópicos e de baixa viscosidade, forma-
dos a partir de uma aparente solubilização espontânea 
de dois líquidos (polar e apolar), na presença de um ten-
soativo e na maioria dos casos um cotensoativo. E, por 
possuírem um grande poder de solubilização tanto de 
substâncias polares quanto apolares, esses sistemas, se 
mostram bastante eficientes para o estudo em questão 
(ROBB, 1981; LUCENA NETO, 2005). 

O	cotensoativo	que	compõe	uma	microemulsão	é	ger-
almente um álcool e apresenta um grupo polar hidrofí-
lico e um apolar hidrofóbico, que é a cadeia carbônica. 
Essa estrutura interfere no tamanho e na forma da região 
de microemulsão. Estudos mostram que a utilização de 
álcool com cadeias carbônica maiores apresentam uma 
maior região de microemulsão (CABRAL, 2012). Porém, no 
Brasil existe uma cadeia produtiva consolidada de etanol, 
sendo produzido em larga escala e com preços reduzidos 
incentivado pelo Programa Nacional de Álcool (Proál-
cool). Desta forma, torna-se interessante o uso deste 
álcool como cotensoativo a fim de reduzir os custos de 
preparação	das	microemulsões.	

2 MEtodoloGia 

Neste tópico serão apresentados os reagentes uti-
lizados para a realização deste trabalho assim como, a 
metodologia utilizada para a determinação dos diagram-

as de fases e a metodologia empregara para o procedi-
mento de quebra da emulsão de petróleo.

2.1 rEaGENtES

Para	 a	 determinação	 das	 regiões	 de	 microemulsão	
foram utilizados dois tipos de tensoativos não-iônicos 
comerciais, denominados: DBB-7107 e DBB-7191, cedi-
dos pela PBQ (Produtos Químicos Bolland), dois tipos de 
cotensoativos: álcool etílico e o álcool isopropílico (com 
intuito	de	verificar	a	influência	do	tamanho	da	cadeia	car-
bônica na quebra da emulsão), óleo de pinho como fase 
oleosa e água destilada como fase aquosa. O petróleo 
utilizado para os testes de quebra de emulsão, com BSW 
de 24%, foi proveniente da bacia do Recôncavo (Bahia) 
onde	há	 um	histórico	 de	 elevadas	 produções	 com	alto	
teor de emulsão.

2.2. MiCroEMUlSÃo / diaGraMa dE FaSES

A construção do diagrama de fases é de fundamental 
importância	para	obtenção	das	regiões	de	formação	de	
sistemas microemulsionados. Sua interpretação retrata 
as estruturas presentes, podendo-se escolher a região 
que considerar mais apropriada ao estudo (SILVA et al., 
2009). Para o presente trabalho a região de interesse foi 
definida pela região de Winsor IV que é caracterizada 
por ser um sistema monofásico, em escala macroscópi-
ca, constituído por uma única fase de microemulsão 
(WINSOR, 1948).

Para a construção dos diagramas foi realizada uma 
metodologia experimental onde se fixou uma massa 
arbitrária da mistura cotensoativo/tensoativo (C/T) e 
óleo e, em seguida, titulou-se com água destilada. Ini-
cialmente partiu-se do ponto com 0% de óleo e 100% 
C/T, fazendo incrementos na concentração de óleo de 
10%. Esse procedimento foi feito para os dois tensoati-
vos e os dois cotensoativos, gerando um total de quatro 
diagramas de fases.

2.3. QUEBra da EMUlSÃo

Foi selecionada uma composição dentro do diagrama 
de microemulsão que apresente elevado percentual da 
razão C/T. O critério dessa escolha se deve ao fato de que 
o principal agente responsável pela quebra da emulsão 
água/óleo é o tensoativo.

Os experimentos de quebra da emulsão de petróleo 
foram realizados utilizando-se um tubo cônico graduado 
de 100 mL, onde foram adicionados 25 mL de petróleo e 
1,25 mL de microemulsão (5% do volume de óleo). A mis-
tura foi colocada em um banho ultratermostático com 
temperatura controlada de 60ºC (temperatura média de 
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produção dos óleos provenientes da bacia do Recôncavo 
- Bahia), de maneira que todo o volume da mistura ficasse 
submerso no banho. Os resultados foram acompanhados 
durante 30 minutos (SANTOS, 2002) e a cada 3 minutos 
foram realizadas leituras do volume de água separado. 
Segundo Araújo (2004), o tempo de quebra é considera-
do satisfatório quando a quebra de emulsão ocorre em 
um intervalo entre 10 e 30 minutos.

 Para fins comparativos, foram realizados outros 
dois testes. Um com o intuito de avaliar apenas o efeito da 
temperatura na quebra de emulsão de petróleo (amostra 
pura - sem adição da microemulsão) e outro com adição 
do tensoativo puro (5% do volume de óleo). Os testes 
foram realizados através do mesmo procedimento ao se 
utilizar o sistema microemulsionado.

2.4 CaraCtEriZaÇÃo da MiCroEMUlSÃo

Através de análises físico-químicas é possível confir-
mar	 a	 formação	 de	microemulsões,	 bem	 como	 efetuar	
modificações	no	seu	comportamento	para	fins	específi-
cos (ROSSI et al., 2007). Neste trabalho foram avaliadas as 
seguintes propriedades: tamanho da partícula, isotropia 
e a formação de um sistema homogêneo e a viscosidade.

A formação de um sistema homogêneo foi constatada 
com o passar do tempo onde, após preparar a microemul-
são, a mesma foi deixada em observação por 24 horas.

O tamanho das partículas foi analisado com a ajuda de 
um analisador de partículas Malvern Zetasizer Nano ZS90, 
(Malvern Instruments, Inglaterra) em parceria com o CIENAM 
(Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente da UFBA).

A isotropia foi realizada, em parceria com o NTPR (Nú-
cleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração da 
UFBA), com um microscópio de luz polarizada (Olympus 
BX51) que possui uma câmera digital (Moticam 3.0 MP) e 
software analisador de imagem (Motic Imagens Plus 2.0). 

Para	a	 tensão	das	microemulsões,	 foram	avaliados	
de acordo com o método do Anel com o auxílio do ten-
siômentro digital Krus - K20, analisados na temperatu-
ra de 60°C.

A viscosidade foi medida através do viscosímetro Sta-
binger, modelo SVM 3000/G2 versão 3.2.x (Anton-Paar), 
seguindo a norma ASTM D-445. As analises foram realiza-
das na temperatura ambiente, 25ºC, e na temperatura de 
60ºC (simulando temperatura de poço).

3 rESUltadoS E diSCUSSÃo 

A primeira etapa desse trabalho consistiu em deter-
minar	as	regiões	de	microemulsão	variando	seus	consti-
tuintes. Em seguida, partiu-se para o cálculo da eficiência 
de quebra da emulsão de petróleo.

3.1 oBtENÇÃo doS SiStEMaS 
MiCroEMUlSioNadoS

Para a obtenção dos sistemas microemulsionados 
foram utilizados o álcool etílico e o álcool isopropílico 
como cotensoativo, a água destilada como fase aquosa, o 
óleo de pinho como fase oleosa e dois tipos de tensoati-
vos comerciais: DBB 7107 e DBB 7191, fixando uma razão 
C/T =10 (Figuras 1 a 4).

Figura 1 - Diagrama de fases para C/T=10, T= DBB 7107 e C = 
álcool isopropílico.

Figura 2 - Diagrama de fases para C/T=10, T= DBB 7107 e C= 
álcool etílico.

Fonte - Autor, 15. Fonte - Autor, 15.
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Figura 3 - Figura 3. Diagrama de fases para C/T=10, T= DBB 
7191 e C= álcool isopropílico.

Figura 4 - Diagrama de fases para C/T=10, T= DBB 7191 e C= 
álcool etílico.

Fonte - Autor, 15. Fonte - Autor, 15.

De acordo com as Figuras 1 a 4, observa-se que para 
os dois tensoativos utilizados, a região de microemulsão 
obtida ao se utilizar o álcool isopropílico como cotensoa-
tivo é maior quando comparado com o álcool etílico. Esse 
resultado pode ser explicado, pois o cotensoativo atua no 
sistema	neutralizando	as	interações	eletrostáticas	repul-
sivas provenientes da cabeça polar do tensoativo. Como 
o álcool isopropílico possui uma maior cadeia carbônica 
(hidrofóbica) do que a do álcool etílico a sua penetração 
na fase óleo será maior (FERREIRA, 2015).

3.2 EFiCiÊNCia dE QUEBra da EMUlSÃo dE 
PEtrÓlEo

Para os testes de eficiência de quebra da emulsão, 
selecionou-se o ponto composto por 90% C/T, 5% fase 

oleosa e 5% fase aquosa (SOUZA, 2015). A partir dessa es-
colha, foi possível analisar a eficiência de quebra da emul-
são água/óleo utilizando o álcool etílico e o isopropílico 
como	 cotensoativo	 na	 formulação	 das	 microemulsões.	
Além disso, avaliou-se a eficiência de quebra devida ape-
nas ao efeito da temperatura (denominada de “amostra 
pura”) e, também, a eficiência do tensoativo puro.

De acordo com a Figura 5, ao se utilizar a amostra pura 
(avaliando apenas o efeito da temperatura na quebra da 
emulsão) observa-se que em quinze minutos foi possível 
atingir um percentual de separação máximo de 23,33%, 
e após esse tempo o percentual de separação se man-
teve constante durante todo o período estudado. Esses 
resultados evidenciam, claramente, a necessidade de um 
agente desemulsificante capaz de quebrar a emulsão do 
petróleo de maneira eficiente. 

Figura 5 - Quebra da Emulsão para o DBB-7107, ao se utilizar diferentes condições.

Fonte - Autor, 15.
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Figura 6 - Comparação da quebra da emulsão para o DBB-7191, ao se utilizar diferentes condições, e para a amostra pura.

Ao	se	utilizar	as	microemulsões	como	agente	desemul-
sificante, observa-se um considerável aumento na quebra 
da emulsão de petróleo (Figura 5). Para a microemulsão 
contendo o álcool etílico, o percentual de separação má-
ximo foi de 66,67% após 18 minutos de contato. Já para a 
microemulsão contendo o álcool isopropílico, a separação 
máxima atingida foi de 75%, após 21 minutos de contato.

Ainda na Figura 5, pode-se observar o resultado do 
experimento utilizando uma amostra de tensoativo puro 
(com uma proporção de 5% em relação ao volume de 
óleo). Neste caso, a máxima eficiência alcançada foi de 
68,33% após 24 minutos de contato. Isso implica que o 

uso do tensoativo puro é mais eficiente quando compa-
rado com a microemulsão utilizando o álcool etílico. Os 
resultados utilizando o tensoativo puros foram ligeira-
mente superiores ao da microemulsão com álcool etílico. 
Porém, o uso do tensoativo puro implica em um maior 
consumo de tensoativo, o que implica em mais custos e 
maior quantidade de resíduos gerados, para uma peque-
na diferença na eficiência.

A Figura 6 apresenta a eficiência de quebra da emul-
são ao se utilizar a amostra pura, o tensoativo DBB-7191 
puro	e,	também,	na	formulação	das	microemulsões	com	
o álcool isopropílico e o álcool etílico.

Fonte - Autor, 15.

De acordo com a Figura 6, observa-se, novamente, a 
importância do uso de agentes desemulsificantes para 
a quebra da emulsão de petróleo. Em todos os casos, as 
microemulsões	testadas	foram	muito	mais	eficientes	do	
que apenas a ação da temperatura na separação água/
óleo (Amostra pura). Para a microemulsão utilizando o 
tensoativo DBB-7191 e o álcool etílico, a máxima eficiên-
cia alcançada com foi de 68,33%, em um tempo de 21 
minutos. Porém, ao se utilizar o álcool isopropílico como 
cotensoativo, observa-se um incremento aproximado de 
30% no valor da eficiência de separação, atingindo uma 
eficiência de 98% após 21 minutos de ensaio.

Ao se utilizar o DBB-7191 puro, foi observado que a 
máxima eficiência foi de 75%, após 18 minutos de expe-
rimento. Esse fato pode ser devido à quantidade de ten-
soativo utilizada não ter sido suficiente, sendo necessário 
um aumento no percentual de volume adicionado no ex-
perimento ou um aumento na temperatura, já que o tem-
po não se mostrou uma variável significativa, visto que 
o percentual de 75% se manteve constante até o tempo 
máximo do experimento.

A Tabela 1 apresenta um panorama dos ensaios rea-
lizados	com	as	microemulsões	em	relação	ao	volume	de	
água separada da emulsão.
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DBB-7107

DBB-7191

Etílico
Isopropílico

Etílico
Isopropílico

6,0
6,0
6,0
6,0

4,0
4,5
4,1
5,9

2,0
1,5
1,9
0,1

8,0
6,0
7,6
0,4

Tensoativo Cotensoativo
(Álcool)

Volume de água 
emulsionada (ml)

Volume de água 
separada (ml)

Volume de água 
remanescente 

(ml)

Percentual de água 
no petróleo após os 

experimentos (%)

Tabela 1 - Percentual de água no petróleo após os experimentos de separação (%).

Fonte - Autores, 15.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) o limite estabelecido 
para a quantidade de água e sedimentos (BSW) dissol-
vidos no volume de óleo, regulamentado para etapa de 
refino é de 1% e para a etapa de exportação é de 0,5% 
(KURNET, 2007). Avaliando a Tabela 1, observa-se que o 
único sistema que atende o limite estabelecido pela ANP 
foi a microemulsão formada pelo tensoativo DBB-7191 e 
com o álcool isopropílico como cotensoativo, apresen-
tando um percentual de água remanescente no petróleo 
de apenas 0,4%.

3.3 CaraCtEriZaÇÃo da MiCroEMUlSÃo

De acordo com os resultados obtidos, a quebra da 
emulsão água/óleo se mostrou mais eficiente ao se utili-
zar o álcool isopropílico como cotensoativo e o DDB-7191 
como tensoativo. A fim de comprovar que a formulação 
obtida, constituída por álcool isopropílico (cotensoati-
vo), DBB-7191 (tensoativo), água destilada (fase aquosa) 
e óleo de pinho (fase oleosa) se trata de uma microemul-
são e não uma simples mistura, foram realizadas algumas 

caracterizações	que	comprovariam	 tal	questionamento:	
tamanho da partícula, isotropia e a formação de um siste-
ma homogêneo e a viscosidade.

A estabilidade da microemulsão foi verificada por 24 
horas. Nesse período a microemulsão se manteve homo-
gênea e translúcida, o que implica que a mesma foi bem 
homogeneizada.

 O experimento de medida do tamanho de partí-
cula foi feito em duplicata e a média dos resultados gerou 
um valor de 235,8 nm o que nos aproxima do pressupos-
to que a formulação em questão se trata de uma micro-
emulsão, visto que o tamanho da gotícula de microe-
mulsão é tipicamente entre 10-300 nm. Em alguns casos, 
encontram-se	trabalhos	com	distribuições	de	tamanhos	
de até 600 nm, e tais sistemas ainda são considerados mi-
croemulsões	(ESTEPHAN,	2012).	

Em sistemas com estruturas isotrópicas, como os mi-
celares e microemulsionados, por não desviarem a pro-
pagação da luz polarizada, são visualizados um campo 
escuro, e o mesmo foi constatado na formulação propos-
ta, Figura 7, o que indica que a mesma possui proprieda-
des	ópticas	em	todas	as	direções.

Figura 7 - Fotomicrografia da formulação.

Fonte - Autores, 15.

10x

Na tentativa de solubilizar um líquido apolar na pre-
sença de outro de natureza polar, o sistema microemul-
sionado, em questão, gerou uma tensão de 20,8 mN/m, 
implicando em um valor suficientemente baixo em rela-
ção à água destilada (seu controle), o qual apresenta uma 

tensão superficial de 71,14 ± 0,18 (OLIVEIRA, 2014).
Quanto a viscosidade, obteve-se um valor de 2,9524 

cP o que caracteriza uma baixa viscosidade do sistema, o 
que coincide com uma das características da microemul-
são.	 Com	 essas	 caracterizações,	 foi	 possível	 comprovar	
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que a formulação em questão se trata realmente de uma 
microemulsão. 

4 CoNClUSÕES 

Com base nos resultados obtidos foi possível comprovar 
a necessidade do uso de agentes desemulsificantes para se-
paração água/óleo, uma vez que o percentual de quebra da 
emulsão com a amostra pura foi de apenas 23,33%.

Para os sistemas microemulsionados estudados, po-
de-se concluir que quanto maior a cadeia carbônica do 
cotensoativo maior a região de microemulsão. Além dis-
so, foi possível comprovar que o aumento do tamanho da 
cadeia do cotensoativo também interfere na quebra da 
emulsão água/óleo, aumentando sua eficiência.

De acordo com os limites estabelecidos pela ANP para 
a quantidade de água e sedimentos (BSW) dissolvidos no 
volume de óleo, o único sistema estudado que atende 
esses critérios foi a microemulsão composta pelo tenso-
ativo DBB-7191, álcool isopropílico, água destilada e óleo 
de pinho.

As	caracterizações	da	formulação	serviram	para	con-
firmar que o sistema, representado pelo ponto de maior 
eficiência, se trata de uma microemulsão.
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REsUMO
Este artigo tem como objetivo analisar o cenário do gás natural na matriz energética brasileira, destacando a 
política e o marco regulatório brasileiro ao longo das últimas décadas. O marco regulatório atual é marcado tanto 
pela incerteza de consumo como de fornecimento, principalmente devido ao acionamento das termoelétricas. 
A outras dificuldades no marco regulatório, como a regulação federal e estadual, que falta de clareza e 
homogeneidade entre elas.

PalavRas-chave: Gás Natural. Exploração. Marco Regulatório.

AbstrAct
This article aims to analyse the scenario of natural gas in the Brazilian energy matrix, highlighting politics 
and Brazilian regulatory framework over the last several decades. The current regulatory framework is marked 
both by the uncertainty of how supply consumption, mainly due to the activation of the power plants. The other 
difficulties in the regulatory framework, as federal and State regulation, that lack of clarity and homogeneity 
among them.

KEYWORDS:  Natural Gas. Exploration. Regulatory Framework.
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     1- CENÁrio ENErGÉtiCo atUal

Primeiramente neste artigo será feito um panorama 
do cenário energético atual, caracterizando a matriz en-
ergética brasileira. Tendo como destaque a política en-
ergética brasileira ao longo das últimas décadas, com 
as	 projeções	 ligadas	 ao	 gás	 natural.	 As	 implicações	 do	
marco regulatório atual, com a sua organização para a 
exploração e distribuição do gás natural no Brasil, desta-
cando as dificuldades para a criação de um mercado mais 
competitivo do gás natural.

O consumo final de energia por fonte no Brasil é da 
seguinte forma: Os combustíveis fosseis respondem por 
57,7% (BEN, 2014), tendo destaque o petróleo com 39,3%, 
gás natural com 12,8% e carvão mineral com 5,6%.  Out-
ras fontes como biomassa da cana com 16,1%, a hidráulica 
com 12,5%, Lenha e carvão vegetal com 8,3% e finalmente 

lixivia e outras renováveis com 4,2% (BEN, 2014). Assim as 
energias renováveis na matriz energética brasileira têm a 
participação mais elevada do mundo com 41%, sendo que 
a média mundial é de 13% (BEN, 2014). A energia hidráulica 
teve uma menor participação devido à escassez de chuvas, 
em relação a 2012, fazendo com as renováveis fossem de 
42,3% da matriz energética brasileira para 41%. 

Em 2014, o Brasil atingiu na produção de petróleo a 
média	de	2	milhões	126	mil	barris/dia	(bpd)	e	do	gás	nat-
ural	atingiu	média	86,66	milhões	de	m3/dia	(MME,	2014),	
fazendo com que o país tenha uma produção expressiva 
na América do Sul. O gás natural tem uma participação 
expressiva na matriz energética brasileira, sendo que no 
ano de 2014 o maior consumo foi para a geração de en-
ergia elétrica, correspondendo a 47,2%, seguido pela in-
dústria com 43,1%. Na Figura 1, mostra o consumo de gás 
natural por setor em 2014.

A participação do gás natural na geração elétrica é 
algo recente, devido as baixas dos reservatórios de água, 
esse aumento começou a ser mais expressivo em 2012, 
com 23,3 %, indo a 38,92% em 2013 (MME, 2014) 

2 PolÍtiCa ENErGÉtiCa No BraSil
 
O primeiro registro de utilização do gás natural no 

Brasil foi em 1828, com D.Pedro II que autorizou uma em-
presa para fazer a iluminação pública nas ruas da cidade 
do Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo a iluminação 
começou em 1872, com a empresa inglesa chamada de 
The São Paulo Company Ltda. Após essa introdução no 
século XIX, apenas em 1940 começa de forma significati-
va o mercado brasileiro de gás.

A indústria brasileira de gás natural começou na Bahia 
com as descobertas de reservas de gás natural, sendo so-
mente exploradas em 1950, na cidade de Candeias, aten-
dendo as indústrias das Cidades do Recôncavo Baiano. 
A exploração desses campos ficou a cargo da Petrobras, 

tanto no Recôncavo, como em Sergipe e Alagoas. Por fal-
ta de estruturas para escoar esse gás natural, a Petrobras 
utilizava esse gás para a reinjeção em poços de petróleo 
no Recôncavo Baiano ou era usado para insumos indus-
triais e combustíveis para a Refinaria Landulpho Alves, na 
Bahia (BORGHETTI, 2004).

Com o choque do petróleo em 1970 e 1980, fizeram 
com	que	 o	 pais	 criasse	 as	 condições	 para	 uma	 política	
energética brasileira, devido principalmente a depen-
dência do país, em relação ao petróleo importado, im-
pactando assim na economia brasileira. Essa entrada 
tardia do gás na matriz energética brasileira teve vários 
fatores (BORGHETTI, 2004). Como a baixa disponibilidade 
de gás natural. Reservas em local de difícil acesso, sendo 
o gás natural muito usado para reinjeção e reservas asso-
ciada ao petróleo. Não existia projetos de importação de 
gás natural até a década de 90, sendo a Petrobras como 
a única companhia na exploração do gás natural, tendo 
assim maior interesse na produção do petróleo.

A indústria de gás natural do Brasil começou efetiva-

Figura 1 - Consumo de Gás Natural por Setor - Brasil

Fonte - MME, 2014
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mente em 1960, na Bahia com a planta de processamento 
de	gás	natural,	com	produção	de	1,5	milhões	de	m3/dia, 
iniciando-se assim o fornecimento de gás para indústrias 
petroquímicas. Na década de 80, foi criado um segundo 
pólo de utilização de gás natural, no Estado do Rio Gran-
de do Norte para aproveitamento de gás natural produzi-
do na região (BORGHETTI, 2004).

A realidade do gás natural começa a mudar no Brasil 
com a produção na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, 
superando a produção do nordeste do país. Essa produ-
ção é de gás associado ao petróleo, foi uma produção de 
gás natural “obrigatória”. Devido a essa produção signifi-
cativa de gás natural a Petrobras construiu seus primeiros 
gasodutos offshore, levando o gás para o processamento 
em Cabiúnas. Além do processamento do gás natural, era 
objetivo obter outros produtos condensados e GLP para 
consumo interno. O gasoduto foi ligado a Refinaria Du-
que de Caxias e outras grandes indústrias da região e a 
distribuidora CEG, que foi a primeira a distribuir para uso 
comercial e residencial, com isso o gás teve um aumento 
na participação na matriz energética chegando a 2,9%, 
no final dos anos 80 (ALMEIDA, 2013).

Apesar das dificuldades da entrada do gás natural 
na matriz energética brasileira, devido à falta de um su-
primento confiável e falta de investimentos em infraes-
trutura, alguns fatores começaram a contribuir para a 
sua expansão, como as reservas brasileiras provadas de 
155,8	 trilhões	de	m3, soma-se a ela as grandes reservas 
bolivianas. Dificuldade em expandir o parque hidroelétri-
co, devido aos impactos ambientais na instalação dessas 
hidrelétricas. Inserção de tecnologia para a produção de 
eletricidade a partir do gás natural (BORGHETTI, 2004). 
Assim no início da década de 90, o governo brasileiro de-
finiu meta para aumentar a participação do gás natural 
na matriz energética brasileira, que foi de 12% até 2010.

Em 1993, o governo brasileiro assinou um acordo, 
através da Petrobras, com a Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales Bolivianos (YPFB) da Bolívia, assinaram um acordo 
de compra e venda de gás natural, conhecido também 
como GASBOL. Esse acordo previa o fornecimento inicial 
de	8	milhões	de	m3/dia,	 com	aumento	para	16	milhões	
de m3/dia, no regime take or pay1. A Petrobras teve ex-
clusividade na operação do trecho brasileiro, com a am-
pliação	da	oferta	para	30	milhões	de	m3/dia. O GASBOL 
atravessou o pantanal, onde a fragilidade do sistema era 
um problema ao projeto, mas o gasoduto foi considera-
do um sucesso ambiental, tendo a sua operação iniciada 
em	1999,	com	investimentos	da	ordem	de	2,1	bilhões	de	
dólares	e	mais	1,7	bilhões	para	a	estrutura	de	transporte	

no lado brasileiro (BORGHETTI, 2004).
As	 projeções	 de	 uso	 do	 gás	 natural	 fornecido	 pelo	

GASBOL, foram baseados no consumo industrial, mas foi 
alterada tendo direcionamento para o consumo termoe-
létrico, devido aos avanços da tecnologia para a produ-
ção de eletricidade. Em 1999, foi criado o Programa Priori-
tário de Termelétricas (PPT), tendo como objetivo investir 
na geração termelétrica a gás natural, procurando assim 
reduzir a dependência do sistema hidráulico. O PPT ala-
vancou o mercado consumidor de gás natural, crescen-
do de 12,4% entre 1995 a 2000, passando a 13,6% entre 
2000 a 2005, o que otimizou e justificou a ampliação do 
fornecimento de gás natural (PINTO et al, 2007). A partir 
de 2004 as reservas de gás natural ampliaram-se ainda 
mais, com as descobertas feitas no pré-sal, em Santos, 
São Paulo e Rio de Janeiro, curioso dessas reservas é que 
foi justamente descoberta próximas a grandes centros 
consumidores de gás natural.

3 aSPECto rEGUlatÓrio No BraSil
 
O modelo regulatório pode ser definido como um 

conjunto de políticas, que envolve regras e formas de 
organização, de um mercado que determina um padrão 
de organização e concorrência em um determinado seg-
mento da indústria. No Brasil o arcabouço legal da indús-
tria do petróleo e gás natural passou por várias mudan-
ças ao longo de cem anos. A propriedade do subsolo que 
já pertenceu ao dono do solo, como os recursos minerais 
e sua pesquisa que poderia ser feita por qualquer pessoa, 
passaram ao longo de novos arcabouços regulatórios 
para o modelo de monopólio estatal. A seguir temos um 
histórico do arcabouço regulatório brasileiro, passando 
pela regulação dos hidrocarbonetos convencionais até 
chegar	 aos	 dias	 atuais	 com	 as	 novas	 regulações	 tanto	
convencionais como não convencionais.

4 HiStÓriCo da rEGUlaÇÃo No BraSil

A regulação no brasil começou efetivamente com a 
Constituição de 1891, com o decreto 15.211/1921, onde 
nessa época não se tinha separação entre os recursos 
petrolíferos e minerais, os dois eram considerados como 
recursos minerais, no artigo 72, diz que os recursos mi-
nerais no subsolo era de propriedade do proprietário do 
solo, ficando apenas União a delimitar esta propriedade, 
como se segue:“ As minas pertencem aos proprietários do 
solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a 
bem da exploração deste ramo de indústria” (BRASIL, 2014). 

1 Acordo entre comprador e vendedor, que obrigam o comprador a pagar uma determinada quantia contratada, independentemente se o comprador irá ou 
não utilizar toda essa quantia.
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Tanto a Constituição como o decreto não previam com-
pensações	financeiras	para	a	União	sobre	os	recursos	que	
viriam a serem explorados, ficando o dono do solo com 
todos os direitos financeiros.

Já em 1921, com o decreto 15.211 ficou determinado 
que é distinta a propriedade da mina e propriedade do 
solo, ou seja, começou neste momento a desvinculação 
do solo e subsolo (BRASIL, 2014). Assim o proprietário 
das terras, poderia dispor da mina e do subsolo separa-
damente, como segue trecho do decreto:“ É permitido 
ao proprietário separar a mina do solo para o fim de a ar-
rendar, hypothecar ou alienar, e pode fazê-lo com relação 
à propriedade do solo, reservando para si a da mina”. A 
União ficaria com a propriedade das minas descobertas 
somente em suas áreas, conforme o artigo 22 “Todo o 
indivíduo nacional ou estrangeiro residente no Brasil, as-
sim como qualquer corporação ou companhia legalmente 
constituída, pode manifestar o descoberto de uma mina”. 
Somente em 1926, com uma emenda constitucional, foi 
restringido a propriedade de minas de um estrangeiro 
no Brasil, começando assim o primeiro marco rumo ao 
monopólio estatal na exploração de petróleo, eviden-
ciando assim a característica estratégica do petróleo no 
Brasil (PINTO et al, 2007).

Finalmente a Constituição de 1934, fez a distinção da 
propriedade dos recursos do subsolo e da propriedade 
do solo, consolidando assim a separação do subsolo e 
solo, estabelecido assim em seu artigo 118 que “As mi-
nas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas 
de água, constituem propriedade distinta da do solo para 
efeito de exploração ou aproveitamento industrial” (BRA-
SIL, 2014). Sendo assim a exploração do subsolo depen-
dia de autorização ou concessão do governo federal, 
como em seu artigo 119: “O aproveitamento industrial 
das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e 
da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, 
depende de autorização ou concessão federal, na forma 
da lei”. Essa Constituição também tornou constitucional 
a nacionalização das atividades de exploração de recur-
sos minerais, como se segue no seu primeiro parágrafo: 
“As autorizações ou concessões serão conferidas exclusiva-
mente a brasileiros ou a empresas organizadas no Brasil, 
ressalvada ao proprietário preferência na exploração ou 
coparticipação nos lucros” (BRASIL, 2014). Também ficou 
estabelecido nessa constituição a revisão dos contra-
tos em relação a indústria da mineração, podendo até 
mesmo a União exigir a nacionalização das atividades 
de exploração.

Ainda em 1934, foi estabelecido o Código de Minas, 
pelo decreto 24.642, que estabeleceu que as jazidas de 
petróleo e gases naturais são em sua totalidade proprie-
dade da União ou Estados, como se segue em seu artigo 
97: “As jazidas de petróleo e gases naturais acaso existentes 
no território nacional pertencem aos Estados ou a União”, 

sendo que também foi dado a autorização para pesquisa 
e concessão as jazidas de petróleo de acordo com esse 
código de minas (BRASIL, 2014). Em 1937 com a nova 
Constituição se manteve a distinção da propriedade do 
solo e do subsolo, estabelecendo a obrigatoriedade de 
autorização federal para a exploração dos recursos mine-
rais, trazendo de inovador que somente essa autorização 
poderia ser concedida a brasileiros ou empresas consti-
tuídas de acionistas brasileiros, dando assim um caráter 
nacionalista com relação aos recursos minerais.

Após um ano, em 1938, foi publicado o decreto-lei 366, 
que implementou a alteração as normas citadas em anos 
anteriores, prevendo o pagamento ao Governo Federal de 
9% da produção efetuada em petróleo bruto ou valor cor-
respondente em dinheiro, dando início ao que conhece-
mos hoje como royalty (ALMEIDA, 2013). Ainda no mesmo 
ano foi criado o Conselho Nacional do Petróleo com decre-
to 395, sendo assim um órgão da administração pública, 
responsável pelas bases da indústria do petróleo e refor-
çando a participação de brasileiros natos, consolidando a 
tendência nacionalista do país. Em 1943, tem-se uma nova 
Constituição, mas sem alterar as anteriores, com relação a 
exploração do solo e subsolo brasileiro.

Um marco decisivo no monopólio estatal brasileiro foi 
a criação da Petrobras em 1953, com a lei nº 2004, através 
do artigo 1º, que determina que o monopólio da União a 
pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e entre outros 
hidrocarbonetos e gases, em qualquer parte do território 
nacional, tendo também como monopólio a refinação e 
transporte (ALMEIDA, 2013). A lei também determinava 
que o monopólio seria realizado pelo Conselho Nacional 
do Petróleo, com função de orientação e fiscalização atra-
vés da Petróleo Brasileiro S.A e suas subsidiárias. Com isso 
a lei foi responsável por mais de 40 anos pela regulação 
do setor de petróleo e gás no Brasil.

Apenas em 1967 foi constitucionalizado o monopólio 
da União sobre as atividades de pesquisa e lavra de pe-
tróleo no país, através da nova constituição de 1967, com 
o artigo 162: “A pesquisa e a lavra de petróleo em território 
nacional constituem monopólio da União, nos termos da 
lei”, a lei citada é lei 2004/1953 (BRASIL, 2014). Nos dias 
atuais temos a constituição de 1988, em vigor atualmen-
te, reforça o monopólio da União em seu artigo 177:

Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 
natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e de-
rivados básicos resultantes das atividades previstas 
nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de ori-
gem nacional ou de derivados básicos de petróleo 
produzidos no País, bem assim o transporte, por 
meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados 
e gás natural de qualquer origem;
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V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reproces-
samento, a industrialização e o comércio de miné-
rios e minerais nucleares e seus derivados.
§ 1º O monopólio previsto neste artigo inclui os ris-
cos e resultados decorrentes das atividades nele 
mencionadas, sendo vedado à União ceder ou con-
ceder qualquer tipo de participação, em espécie ou 
em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou 
gás natural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1º.

Assim o monopólio da União permanece em todas 
as atividades de pesquisa, lavra, refino, importação, ex-
portação e transporte de petróleo e derivados no país, 
vedando a cessão ou concessão na exploração de pe-
tróleo e gás natural. Porém em 1995, através da emenda 
constitucional de número 9, onde foi alterado o artigo 
177/1988, permitindo que a União pudesse contratar jun-
to a empresas estatais e privadas atividades da indús-
tria do petróleo, acabando dessa forma o monopólio da 
União, que era praticado pela Petrobras. Vale lembrar 
que não houve alteração na propriedade do subsolo, 
que continuaria em poder da União, permitindo apenas 
a União contratar empresas privadas para a exploração e 
produção de petróleo e gás natural. Além da quebra do 
monopólio da União, essa emenda constitucional, san-
cionou	a	lei	nº	9.478,	que	dispõe	sobre	a	política	energé-
tica nacional, com foco nas atividades relativas ao mono-
pólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e cria a Agência Nacional do Petróleo (ANP). A 
lei oficializou o fim do monopólio da Petrobras e definiu 
como	seriam	as	concessões	para	exploração	e	produção	
dos hidrocarbonetos.

5 MarCo rEGUlatÓrio atUal

No Brasil tivemos até 2009, a lei 9.478 que regula-
mentou as atividades da indústria do petróleo e gás 
natural,	e	com	suas	portarias	e	resoluções	da	ANP,	ao	
longo dos anos. Essa lei concedeu à ANP a função de 
reguladora e fiscalizadora das atividades em relação 
a indústria do petróleo. Vale ressaltar que apenas três 
artigos fazem alguma referência ao transporte de gás 
natural. Como o artigo 56, que estabelece a autoriza-
ção como modelo de outorga da atividade de trans-
porte e concede à ANP a responsabilidade de fiscalizar 
o processo. No artigo 58 introduz o livre acesso aos 
gasodutos e atribui a ANP a responsabilidade a tarifa-
ção, decidindo o método de tarifação a ser adotado. 
Já no artigo 59, define as regras de reclassificação dos 

gasodutos de transferência. Assim devida as falhas 
de regulamentação no setor de transporte nessa lei 
9.478/1997,	 foi	 necessário	 resoluções	 e	 portarias	 para	
estabelecer acesso não discriminatório a terceiros as 
instalações	de	transporte.

Com a lei 9.478, o gás foi tratado como subproduto 
do petróleo, sem ter uma relevância significativa na lei. 
Foi notado entre os agentes da indústria de gás que essa 
lei comprometia o desenvolvimento do setor, principal-
mente ligado ao transporte. Notou-se também a grande 
produção de gás natural associado, como uma crescente 
demanda do setor elétrico por gás natural, expondo as 
pendências legais e regulatórias no setor de gás natural. 
Em 2009, foi sancionada a lei 11.909, conhecida também 
como lei do gás, que foi o resultado de mais de quatro 
anos	 de	 discussões,	 que	 praticamente	 foi	 a	 união	 de	
três projetos de lei (PL). Esses três projetos foram a PL 
226/2005, PL 6.666/2006 e PL 6.676/2006. O foco central 
dessa lei foi o midstream, que compreende as atividades 
de transporte e estocagem de gás natural. Quanto a Ups-
tream2 e downstream3, continuam sendo regulados pela 
lei 9.478/2009.

A nova lei buscou mecanismos para redefinir o pa-
pel das agências do governo, mudando o papel da ANP, 
MME	e	EPE,	e	com	alterações	técnicas	na	regulação.	 	A	
lei do gás, procurou delimitar o papel de atuação do 
ANP, MME e EPE, na regulação e no planejamento liga-
do ao transporte de gás natural. Assim o MME passou 
a realizar os estudos de expansão dos gasodutos, com 
apoio da EPE, receber propostas de novos gasodutos a 
serem construídos ou ampliados, estabelecer diretrizes 
para contratação das empresas de transporte de gás 
natural e seus respectivos períodos de exclusividade e 
utilização da parceria pública e privada. A ANP, passou 
a cuidar da elaboração de editais referentes a licitação 
das atividades sob o regime de concessão, fiscalizando 
e regulando esses contratos, determinando as tarifas, 
elaborando as chamadas públicas e aprovar contratos 
referentes a transportes. 

As	 alterações	 técnicas	 na	 regulação	 dizem	 respeito	
a concessão, onde a responsável pelo regime jurídico 
dos novos gasodutos é a ANP, sendo a responsável pela 
elaboração da chamada pública, elaboração de editais, 
como a celebração de contratos de concessão junto as 
empresas vitoriosas, para a capacidade primaria de trans-
porte de gás natural. A Figura 2, mostra como o MME, 
ANP e EPE, tem seu papel na nova lei do gás.

2 Caracteriza-se pelas atividades de exploração, perfuração e produção.
3 Caracteriza-se pelas atividades de transporte, distribuição e comercialização dos derivados de petróleo.
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Figura 2 - Escopo de Atuação dos Agentes do Governo na Indústria de Gás Natural

Fonte - Almeida, 2013

Outra inovação trazida pela lei do gás foi a introdução 
da troca operacional, conhecido também como swap, 
definindo as regras para a redução ou extinção do pe-
ríodo de exclusividade dos gasodutos, definição de re-
gras	para	 as	 concessões	 e	 autorizações,	 delimitando	 as	
atribuições	 dos	 agentes	 públicos,	 dando	 prazos	 para	 a	
tomada	de	decisões	e	as	atribuições	e	direitos	dos	novos	
agentes, como o consumidor livre, autoprodutor e auto 
importador. O consumidor livre tem a opção de adquirir 
o gás natural de qualquer agente produtor, importador 
ou comercializador (ANP, 2010). O autoprodutor é o agen-
te explorador e produtor de gás natural que utiliza parte 
ou totalidade de sua produção como matéria-prima ou 
combustível	em	suas	 instalações	 industriais	 (ANP,	2010).	
O auto importador é o agente autorizado para importa-
ção de gás natural que utiliza parte ou totalidade do pro-
duto importado como matéria-prima ou combustível em 
suas	instalações	industriais.

CoNSidEraÇÕES FiNaiS
 
A lei do gás marcou o mercado regulatório brasilei-

ro, mesmo tendo algumas lacunas e barreiras a serem 

solucionadas. Porém existem problemas importantes a 
serem resolvidos, em um mercado que tem um grande 
agente dominante e mercados em desenvolvimento. 
Nota-se no modelo regulatório brasileiro que as ativi-
dades de upstream e midstream estão reguladas pela 
esfera federal, enquanto a distribuição está na respon-
sabilidade dos Estados.

No âmbito federal, tem se a separação do transporte 
de gás natural entre os agentes carregadores (proprietá-
rio do gás) e transportadores (operador duto). Ficou esta-
belecido na lei que a outorga da construção e operação 
dos gasodutos serão obtidas mediante autorização, para 
gasodutos internacionais e no caso de nacionais por con-
cessão, e também garantiu o livre acesso aos dutos de 
transportes de gás natural. Esse livre acesso não é obri-
gatório	nas	instalações	de	tratamento	ou	processamento,	
em gasodutos de escoamento de produção ou em termi-
nais de liquefação e regaseificação. A esfera Estadual é 
responsável pela regulação do gás natural quando este 
sai do citygate, até ele quem regula é a ANP. O estado 
fica responsável pela definição e revisão tarifária, e das 
decisões	sobre	o	consumidor	livre,	autoprodutor	e	auto	
importador, sendo a ANP responsável pela aprovação 
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dos empreendimentos. 
Tanto a regulação federal como a estadual causam 

algumas dificuldades no dia-a-dia dos agentes, como o 
não reconhecimento da figura do autoprodutor e auto 
importador,	em	algumas	instalações	consumidoras,	que	
possuem registro junto a ANP e órgão estaduais e o esta-
belecimento	de	restrições	por	parte	de	órgãos	estaduais,	
como a ausência de normas estaduais claras e iguais para 
a compra de gás dos consumidores livres. Essas dificulda-
des se dão pela falta de clareza na regulação estadual, e 
falta de homogeneidade, tendo grande disparidade en-
tre os órgãos reguladores estaduais. Alguns estados têm 
regras mais transparentes, o que facilita a comercializa-
ção do gás natural, e outros a falta mesmo de capacitação 
dos órgãos estaduais envolvidos, o que acaba gerando 
conflitos	e	desestimulando	de	certa	forma	a	indústria	do	
gás natural.

A lei do gás é uma iniciativa importante para a indús-
tria de gás natural do país, a seguir temos os principais 
pontos que marcam a lei do gás. Fim do monopólio de 
transporte da Petrobras. Regulamentação da atividade 
do autoimportador, autoprodutor e consumidor livre. 

Operação e Construção de gasodutos não serão feitos 
por autorização, mas sim por concessão através de licita-
ção. Livre acesso de terceiros aos gasodutos, após o perí-
odo de exclusividade. A tarifação nos gasodutos deixa de 
ser responsabilidade da Petrobras e passa a ser da ANP. 
Por fim, o MME passa a ter a função de propor a criação 
de novos gasodutos, antes função da ANP. 

Tem-se um arcabouço regulatório do gás natural mui-
to recente que está em fase de construção, tendo algu-
mas mudanças que contribuem para a redução dos riscos 
a novos investimentos, mas que podem limitar esses in-
vestimentos em capacidade de transporte. Pode-se me-
lhorar em muito em alguns aspectos, como a convergên-
cia das regras federais e estaduais, a falta de metodologia 
clara para o cálculo tarifário. A falta de regras para os pro-
cedimentos	para	a	solução	de	conflitos	entre	transporta-
dor e carregadores. Falta de diferenciação clara entre ga-
soduto de transporte e gasoduto de distribuição e mais 
clareza sobre a revenda de capacidade. Espera-se que 
essas lacunas sejam solucionadas ao longo do tempo, 
com	discussões	que	procurem	viabilizar	cada	vez	mais	o	
mercado de gás natural no país.
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