2
Abordagem experimental

A parte experimental desta pesquisa foi desenvolvida no Laboratório
de Microhidrodinâmica e Escoamento em Meios Porosos do Departamento
de Engenharia Mecânica da PUC-Rio. A bancada experimental utilizada foi
projetada e montada por Núnez [5] durante a sua dissertação de mestrado. O
objetivo dos experimentos consistiu na injeção de dois tipos de emulsões, cada
uma com uma distribuição de tamanhos de gotas diferentes, em duas amostras
de rochas com permeabilidade e porosidade diferentes. A injeção da emulsão
foi feita controlando a vazão do escoamento e monitorando a queda de pressão
entre a entrada e a saı́da da amostra rochosa. Este capı́tulo está dividido em
três partes principais: preparação e caracterização de emulsões, descrição da
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bancada experimental, procedimento experimental e resultados da injeção da
emulsão numa amostra rochosa.
2.1
Preparação e caracterização das emulsões
A emulsão óleo em água (O/A) utilizada nos experimentos foi preparada
usando a seguinte composição: (i) 10 % em volume da fase dispersa, sendo
um óleo sintético (Tivela S460), que possui uma viscosidade de 950 cP, massa
especı́fica de 994,9 kg/m3 e uma tensão superficial de 28,3 mN/m, (ii ) 90 %
em volume da fase continua, sendo 30% de água e 70% de glicerina (Glicerol
C3 H5 (OH)3 ) com viscosidade de 22,5 cP, massa especı́fica de 1.176,9 kg/m3 .
Para manter a estabilidade do sistema e baixar a tensão interfacial foi usado
um surfactante Lauril Sulfato de Sódio, também conhecido como “Dodecil
Sulfato de Sódio”, numa concentração de três vezes a concentração micelar
crı́tica (CMC). O valor molar tı́pico da CMC para este surfactante é de 8.1 x
10-3 mol/l. Este valor pode ser expresso como aproximadamente 2.3 g/l. As
propriedades dos fluidos, óleo e glicerina, foram medidos a uma temperatura
de 250 C (Montalvo [11]). O processo de preparação de uma emulsão envolve
duas etapas: formulação e técnica de emulsificação a ser usada. O estudo deste
processo foi um dos objetivos na Dissertação de Mestrado de Montalvo [11] e
é usado neste trabalho. Uma breve descrição de ambas etapas é apresentada a
seguir.
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2.1.1
Formulação
A formulação das emulsões é definida de forma a evitar a coalescência
entre gotas (através da adição de surfactante), evitar a separação gravitacional
(usando densidades próximas entre o óleo e a fase continua). A separação
gravitacional depende da diferença de densidade entre as fases, da viscosidade
da fase continua e do diâmetro das gotas. A emulsão obtida seguindo esta
formulação é estável, permitindo assim uma maior duração para a realização
dos testes experimentais e conservando suas propriedades iniciais.
2.1.2
Técnica de emulsificação
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A técnica de emulsificação está associada, em diversos aspectos, a um
processo de mistura. Assim, em muitos casos, emulsões são preparadas usando
dispositivos simples de agitação. A emulsificação diferencia-se do processo de
mistura pelo fato que os lı́quidos envolvidos são insolúveis, e assim, um dos
lı́quidos é disperso na forma de gotas dentro do outro. Como mencionado
anteriormente, um agente emulsionante, ou surfactante, é adicionado para
manter a estabilidade do sistema. O resultado da emulsificação depende de
variáveis como a posição do aparato dispersor dentro do sistema, a ordem no
qual eles são adicionados, e a energia aplicada no sistema (Cobos [35]).
2.1.3
Preparação das emulsões
De acordo com as duas etapas mencionadas, dois tipos de emulsões são
preparados, tendo ambas as mesmas formulações, porém diferente técnica de
emulsificação. O resultado são duas emulsões com a mesma fração volumétrica
da fase dispersa, igual a 10%, porém com diferentes distribuição de tamanho
de gotas.
No processo de emulsificação os três componentes da emulsão: fase aquosa
(glicerina + água), fase oleica (óleo sintético) e surfactante, foram colocados
juntos num recipiente. Um dispersor do tipo Ultraturrax (IKA-Werke-20) foi
usado para dispersar a fase oleica. A velocidade e tempo de rotação do dispersor
permitiram controlar a distribuição do tamanho de gotas. Emulsão óleo em
água, denominada Small-drop foi preparada usando uma velocidade de 24.000
rpm durante 30 segundos. Uma segunda emulsão, denominada Large-drop, foi
preparada a uma velocidade de 13.500 rpm durante apenas 6 segundos.
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2.1.4
Distribuição de tamanho de gota das emulsões
A distribuição de tamanho das gotas caracteriza a morfologia das
emulsões, do mesmo modo que a variação da sua distribuição com o tempo
é uma medição da estabilidade do sistema. Um método óptico foi utilizado
para medir a distribuição de tamanho das gotas das emulsões. Foi utilizado o
equipamento Mastersizer 2000 (Malvern Instruments), cujo principio de funcionamento é o espalhamento de um laser através de um dispositivo óptico
pelo qual escoa uma amostra de emulsão. A recirculação da emulsão através
do Mastersizer 2000 é realizada com um equipamento de dispersão e bombeio
chamando Hydro 2000MU. A figura (2.1) mostra a distribuição do tamanho
de gotas de ambas emulsões preparadas. A emulsão Small-drop possui um
diâmetro médio da fase dispersa de aproximadamente 3 µm, enquanto o da
emulsão Large-drop é de aproximadamente 20 µm.

Emulsão Small-Drop

6

Fração em volume (%)
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Figura 2.1: Distribuição de tamanho de gotas de emulsões óleo-em-água.

2.1.5
Reologia das emulsões
Montalvo [11] apresentou medições da viscosidade de emulsões com a
mesma concentração de fração volumétrica da fase dispersa e distribuição
similar de tamanhos de gotas que a emulsão Small-drop e a emulsão Largedrop. Montalvo utilizou o reômetro rotacional (Anton Paar Physica MCR301)
com geometria tipo Couette para medir a viscosidade das emulsões em função
da taxa de cisalhamento. Os resultados das medições experimentais mostraram
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que a viscosidade é constante para taxas de cisalhamento maiores do que 2.5
s−1 . A taxa de cisalhamento γ̇ na parede de um capilar pode ser escrita como
função da vazão Q e raio do corpo de poro rcp , conforme a seguinte equação:
γ̇ =

4Q
.
3
πrcp

(2-1)

As vazões estudadas neste trabalho ocorreram numa taxa de cisalhamento
médio maiores do que 2,5 s−1 . Por exemplo, para a vazão mı́nima de emulsão
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de 1,0E-11 m3 /s usada na simulação a taxa de cisalhamento médio foi de
11,82 s−1 . Desta forma, podemos considerar que as emulsões apresentam
um comportamento Newtoniano nos experimentos realizados. As viscosidades
aproximadas das emulsões Small-drop e Large-drop são 26,2 cP e 19,5 cP,
respectivamente (Montalvo [11]). Pode-se observar que o efeito da presença
de gotas da fase dispersa na viscosidade da emulsão é pequeno devido à
concentração relativamente baixa (10 % por volume). Para a emulsão de gotas
grandes, emulsão Large-drop, a viscosidade é praticamente a mesma da fase
continua, em torno de 20 cP. A pequena diferença é devido à imprecisão da
medida da viscosidade. A emulsão com gotas pequenas, emulsão Small-drop,
apresenta uma viscosidade ligeiramente superior, devido à polidispersidade da
emulsão e à maior interação entre as gotas. Porém, pode-se observar que a
viscosidade das duas emulsões é próxima à viscosidade da fase contı́nua.
2.2
Descrição da bancada experimental
A bancada experimental construı́da por Núnez [5], mostrada de forma
esquemática na Fig.(2.2), foi utilizada neste trabalho para os estudos de injeção
de emulsões óleo-em-água numa amostra rochosa de arenito. O detalhe da seção
de teste é mostrado na Fig. (2.3). Uma breve descrição de seus componentes e
funções é apresentada a seguir:
– Um reservatório que abastece permanentemente a bomba de água.
– Uma bomba de deslocamento positivo e vazão constante, modelo Waters
515 HPLC. Opera numa faixa de vazão entre 0 ml/min e 10 ml/min,
com incremento de 0,001 ml/min e, uma pressão máxima de 6.000 psi.
Isto permite o uso de vazões muito baixas e bem controladas (erro de
medição ± 1 %). Sua função é bombear água diretamente para o corpo
de teste ou para o cilindro-pistão ou para a câmara secundária.
– Um cilindro-pistão que contem dois compartimentos, separados por um
pistão que se desloca no interior do cilindro e que serve para transferir
o movimento da água proveniente da bomba (compartimento inferior)
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para a emulsão (compartimento superior) direcionando-o para a câmara
principal. O cilindro-pistão fabricado de acrı́lico possui um diâmetro de
9 cm e uma espessura de 1,5 cm, e está projetado para trabalhar a altas
pressões. Fabricantes nacionais como a INCOMPLAST e SAFPLAST,
consideram que a tensão de ruptura à tração para o acrı́lico varia entre
8.000 psi e 11.000 psi.
– Três transdutores de pressão, com valores de fundo de escala iguais a 60
psi, 500 psi e 3.000 psi.; os transdutores de 60 psi (L1 ) e de 500 psi (L2 )
instalados na entrada da seção de teste servem para registrar a pressão
com que o fluido ingressa ao corpo poroso e outro transdutor de 3.000
psi (H ) para medir a pressão de confinamento na câmara secundária.
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– Uma seção de teste pressurizada, que é o componente principal da
bancada experimental, é formada por dois compartimentos ou câmaras
concêntricas separadas por uma borracha. Estas são denominadas de
câmara principal e câmara secundaria, respectivamente. Como pode ser
observado na Fig. (2.3), o testemunho é localizado no compartimento
principal ou cilindro interno da seção de teste.
– Linhas e válvulas permitem direcionar o fluido desde o reservatório até a
câmara principal. As linhas são de aço inoxidável de 1/16 ”de diâmetro
e as válvulas de agulha.
– Uma placa de aquisição de dados que recebe sinais analógicos dos transdutores de pressão e os converte em sinais digitais que podem ser processados pelo computador. A placa utilizada é da National Instrument, modelo NI USB-6008, conta com 8 canais de entrada de 12-Bit de resolução
e 10 kS/s de velocidade de aquisição, voltagem máxima de +/-20V; tem
2 canais de saı́da com uma resolução de 12 bits digitais. É conectada ao
computador por meio de um cabo tipo USB. A especificação mais importante para a placa é sua velocidade ou freqüência de aquisição. Neste
caso a freqüência de operação da placa supera com folga os pulsos gerados pelos transdutores de pressão. As incerteza para os transdutores de
60 psi, 500 psi e 3.000 psi são 0,029297 psi, 0,24414 psi e 1,46484 psi,
respectivamente.
– Um computador que é utilizado para obter os sinais fornecidos pela placa
de aquisição, armazenar e registrar seus valores em arquivos de texto,
que permitem o seu futuro processamento. O software de controle foi
desenvolvido no ambiente LabVIEWr 7.1. A interface permite executar
diversos comandos de controle e monitoramento das medidas, permitindo
a verificação do andamento do trabalho em tempo real.
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Figura 2.2: Representação esquemática da bancada experimental.
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Câmara secundária
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Fluido
produzido
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Figura 2.3: Vista da seção de teste e da sua montagem interna.

2.2.1
Corpo de teste
O corpo de teste é uma amostra de rocha extraı́da de um afloramento,
com formato cilı́ndrico e dimensões apresentadas na Tabela (2.1). Isto representa o meio poroso por onde os fluidos escoam. O corpo de teste é preparado
de acordo com a geometria e dimensões da câmara principal apresentada na
Fig. (2.3). O arenito utilizado forma parte de um grupo de amostras que foi
fornecido pela Petrobras. Medições de porosidade e permeabilidade foram determinadas neste trabalho antes de se efetuar os experimentos de escoamento
de emulsões, e o detalhe do procedimento é discutido nas seções seguintes. O
diâmetro médio dos poros externos, foi determinado por Montalvo [11] através
de visualização com microscópio ótico e é considerado aproximadamente igual
a D = 30 µm.
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2.2.1.1
A porosidade efetiva
A porosidade efetiva é definida como a relação entre o volume poroso
interconectado e o volume total do testemunho. Na Fig. (2.4) é mostrada de
forma esquemática a água conata, como fluido molhante, aderida nas paredes
dos grãos da rocha, observa-se também os poros isolados e os interconectados.
Esta porosidade é um parâmetro de interesse no processo de recuperação de
óleo, já que descreve o volume máximo de fluido que pode ser extraı́do.
O volume poroso efetivo, Vp , pode ser obtido em laboratório saturando
a amostra com um fluido de massa especifica ρm e calculando a diferença de
massas (md ) entre a amostra saturada e a amostra seca. A relação é dada pela
seguinte equação:
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Vp =

md
ρm

(2-2)

Grão de areia
Água conata
Espaço poroso

Figura 2.4: Representação de uma matriz rochosa e espaço poroso.

2.2.1.2
A permeabilidade absoluta
A permeabilidade absoluta é definida como a capacidade da rocha de
permitir o escoamento de fluidos através da rede de poros interconectados.
A permeabilidade é outro parâmetro muito importante que é considerado no
projeto e aplicação de sistemas de produção de óleo. A permeabilidade K
de uma amostra de rocha de comprimento L e seção transversal At através
da qual escoa um fluido de viscosidade µ pode ser determinada medindo a
diferença de pressão Pe -Ps entre a entrada e a saı́da para uma vazão Q imposta
como condição de contorno, como mostrada na Fig. (2.5). Estas variáveis são
correlacionadas pela conhecida equação de Darcy:
K=µ

L
Q
.
At (Pe − Ps )

(2-3)
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Figura 2.5: Testemunho ou amostra da rocha porosa.

A Tabela (2.1) apresenta as dimensões geométricas e as propriedades das
duas amostras de rochas, identificadas como Amostra M e Amostra H, usadas no experimento de injeção de emulsões. A porosidade e a permeabilidade
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absoluta foram calculadas mediante as Eqs. (2-2) e (2-3), respectivamente.
Diâmetro (cm)
Área (cm2 )
Comprimento (cm)
Porosidade (%)
Permeabilidade (mD)

Amostra M
3,759
11,103
7,68
27,3
124,36

Amostra H
3,736
10,965
4,,921
31,9
901,606

Tabela 2.1: Dimensões e propriedades das duas amostras utilizadas como
corpos de teste.

2.3
Procedimento experimental
A bancada experimental e a seção de teste utilizada neste experimento
são apresentados de forma esquemática na Fig. (2.2) e na Fig. (2.3), respectivamente. O detalhe da amostra de arenito antes de ser colocada na câmara
principal é apresentada na Fig. (2.5). Estas figuras servirão de referencia visual para poder descrever o procedimento experimental usado na injeção de
emulsões.
2.3.1
Estágio inicial
Antes de efetuar o ensaio, o reservatório é preenchido com água filtrada,
a emulsão previamente preparada é colocada no compartimento posterior do
cilindro-pistão, a amostra de rocha é montada na câmara principal, a bomba é
ligada mantendo todas as válvulas fechadas exceto a válvula v1, o computador
ligado de tal forma a monitorar a variação da pressão em tempo real, Fig.
(2.2).
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2.3.2
Pressurização da câmara secundária
A câmara secundaria é pressurizada com a pressão exercida pela água
proveniente da bomba. Partindo da condição inicial descrita anteriormente,
a válvula v2 é aberta permitindo a água percorrer as linhas 1-7-2 partindo
do reservatório e chegando à câmara secundária, Fig. (2.2). O processo de
pressurização termina quando a pressão atinge 2.000 psi. A válvula v2 é fechada
e a bomba desligada.
2.3.3
Injeção de água

sionada pela bomba, percorrer as linhas 1-7-3-5-6 partindo do reservatório e
chegando na saı́da da seção de teste, Fig. (2.2). Para certa vazão entregue pela
bomba, a pressão (Pe ) na entrada da seção de teste é aquisitada pelo transdutor L e registrada no computador em tempo real. Este processo termina
quando a variação da pressão é relativamente pequena ou menor a um valor
especificado, isto é quando o regime permanente e atingido. Cada condição de
regime permanente é representada por um ponto na Fig. (2.6).

8.0

6.0

Vazão (ml/min)
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Depois de pressurizada a câmara secundária, água é injetada através
da amostra de rocha para calcular sua permeabilidade absoluta. Tendo como
referência a condição inicial, a válvula v3 é aberta permitindo a água, impul-

4.0

Amostra H

2.0

Amostra M

0.0
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Diferença de pressão (psi)

Figura 2.6: Registro da pressão em função da vazão de injeção de água

Observa-se nesta figura uma variação linear da vazão com a pressão para
as duas amostras de rocha. Na Fig. (2.6), a tangente de cada linha é a razão
entre vazão e diferença de pressão. Pela Eq. (2-3) podemos observar que esta
tangente é a relação KAt /µL, o que permite a obtenção da permeabilidade
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absoluta de forma direta. A pressão na saı́da (Ps ) de cada amostra é considerada como sendo a pressão atmosférica ou pressão manométrica igual a zero,
por estar em contato direto com o meio ambiente.
A Figura (2.7) mostra o registro da pressão na entrada (Pe ) das duas
amostras em função do volume poroso de água injetada para diferentes vazões.
O volume poroso é o volume efetivo de uma amostra de rocha que pode ser
preenchido por qualquer fluido. Observou-se nestes experimentos que a pressão
de injeção, para as diferentes vazões, atinge rapidamente o regime permanente
quando o valor da vazão diminui progressivamente. Isto é, a pressão de injeção
demora mais tempo em atingir o regime permanente quando o valor da vazão
é incrementado.
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Figura 2.7: Registro da pressão em função do volume poroso para diferentes
vazões de injeção de água.
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Observaram-se nestas figuras que a pressão de injeção é menor na
Amostra H de maior permeabilidade, Fig. (2.7-a), e que uma maior quantidade
de volumes porosos foi injetado na Amostra M de menor permeabilidade, Fig.
(2.7-b), para atingir o regime permanente quando utilizado a mesma vazão em
ambas amostras.
2.3.4
Injeção de emulsões
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Neste estágio a amostra rochosa na câmara principal está saturada com
água. Tendo como referência novamente a condição inicial, as válvulas v4 e
v4′ são abertas permitindo que a água, impulsionada pela bomba, percorra as
linhas 1 e 4 chegando ao compartimento inferior do cilindro-pistão, Fig. (2.2). O
pistão, localizado no interior do cilindro, é empurrado pela água pressurizada
deslocando assim a emulsão localizada no outro compartimento do cilindropistão. O volume de emulsão deslocado corresponde ao volume de água que
ingressa no cilindro. A emulsão segue as linhas 4’ e 5, ingressa por uma das
faces da amostra cilı́ndrica percorrendo toda sua extensão axialmente, sendo
coletado na saı́da indicada pela linha 6. A vazão e pressão são registradas
continuamente, de forma similar ao descrito na subseção anterior.
A seguir, os resultados da relação vazão-diferença de pressão em regime
permanente obtidos são apresentados. Estes resultados são analisados e discutidos na próxima subseção.
2.3.4.1
Injeção de emulsão em amostras diferentes
A emulsão Small-drop, com distribuição de tamanho de gotas mostrada
na Fig. (2.1), foi injetada na Amostra M e na Amostra H. Os resultados
de vazão vs. pressão são apresentadas na Fig. (2.8). Observa-se nesta figura
que para injetar a emulsão Small-drop à mesma vazão, em ambas amostras,
uma diferença de pressão maior foi requerida na Amostra M de menor
permeabilidade.
Para a mesma vazão de injeção, a diferença de pressão requerida para
injetar emulsão é muito maior que a diferença de pressão requerida para injetar
água na mesma amostra de rocha, neste caso na Amostra M, como mostram as
curvas da Fig. (2.9-b) e Fig. (2.7-b), respectivamente. Por exemplo, para uma
vazão de 1 ml/min, a diferença de pressão requerida para injetar emulsão foi
aproximadamente 50 vezes a diferença de pressão requerida para injetar água
através da mesma Amostra M.
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Figura 2.8: Registro da pressão em função da vazão de injeção de emulsão.

A Figura (2.9) mostra o registro da pressão na entrada (Pe ) das duas
amostras em função do volume poroso da emulsão injetada para diferentes
vazões. As Figs. (2.9)-(a e b) registram a pressão de injeção da emulsão Smalldrop na Amostra H e na Amostra M, respectivamente. Observa-se nestas
figuras, que para uma mesma vazão a pressão de injeção da emulsão na Amostra
M é muito maior que a pressão de injeção na Amostra H, e que uma quantidade
maior de volumes porosos é requerida para a pressão de injeção atingir o regime
permanente quando injetado na Amostra M de menor permeabilidade.
2.3.4.2
Teste com amostra inicialmente saturada com emulsão
Depois da injeção de vários volumes de emulsão Small-Drop sobre a
Amostra M, processo descrito na subseção anterior, assume-se que a amostra
encontra-se saturada de emulsão. Uma segunda injeção da mesma emulsão
na mesma amostra foi efetuada dois dias após os primeiros experimentos.
Os resultados de vazão vs. pressão são mostrados na Fig. 2.10. Observa-se
claramente nas curvas desta figura que a diferença de pressão medida para
cada vazão imposta foi bem maior na segunda bateria de testes ou na emulsão
injetada após dois dias.
As figuras (2.9)-(b e c) registram a pressão de injeção da emulsão Smalldrop na mesma Amostra M, sendo que, na primeira figura a Amostra M está
inicialmente saturada com água e na segunda figura a Amostra M está saturada
com a emulsão Small-drop. A diferença de pressão para injetar a emulsão na
amostra já saturada com emulsão é ao redor de 4 vezes a diferença de pressão
para injetar a emulsão na amostra saturada com água. Observa-se na Fig.
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Figura 2.9: Registro da pressão em função do volume poroso para diferentes
vazões de injeção de emulsão.

(2.9-c) que a pressão de injeção não fica estável ou não atinge um regime
permanente.
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Figura 2.10: Registro da pressão em função da vazão de injeção de emulsão
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2.4
Discussão de resultados experimentais
Os resultados experimentais da relação vazão-diferença de pressão da
injeção de água e emulsão através das amostras de rochas podem ser apresentados pela redução da permeabilidade quando injetada a emulsão na amostra
de rocha saturada inicialmente com a fase continua da emulsão injetada, denominado de fator de redução, como uma função do número de capilaridade.
O fator de redução, frk , é definida pela equação:
frk =

∆Pcf
,
∆Pemu

(2-4)

onde ∆Pemu é a diferença de pressão necessária para conduzir o escoamento
da emulsão e é medido experimentalmente para uma vazão Q imposta como
condição de contorno. ∆Pcf é a diferença de pressão necessária para conduzir
o escoamento da fase continua da emulsão, fluido que apresenta um comportamento Newtoniano, através da amostra de rocha e é calculada utilizando a
seguinte equação:
µcf L
Q,
(2-5)
∆Pcf =
K At
onde K é a permeabilidade absoluta da amostra de rocha utilizada no experimento calculada pela Eq. (2-3), µcf é viscosidade da fase continua da emulsão,
L e At é o comprimento e a área transversal da amostra de rocha, respectivamente. O número de capilaridade, NCa , é definido como sendo a relação entre
as forças viscosas e as forças de capilaridade:
NCa = U

µcf
,
σi

(2-6)
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onde U é a velocidade de Darcy, definida como U = QT /At , µcf é a viscosidade
da fase continua e σi é a tensão interfacial entre as fases continua e dispersa.
É importante observar que na injeção de um fluido simples, o fator de redução
é igual a 1.0, isto indica que a permeabilidade da amostra de rocha não é
alterada.
2.4.1
Injeção da emulsão Small-Drop em amostras com diferentes permeabilidades
Os resultados experimentais mostrados na Fig. (2.8) que correspondem
à injeção da emulsão Small-Drop na Amostra M e na Amostra H, são

dois regimes de número de capilaridade:
1.00
0.90

Fator de redução (frk = ΔPcf/ΔPemu)
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apresentados novamente mas como um fator de redução da permeabilidade
da amostra de rocha em função do número de capilaridade, como é mostrada
na Fig. (2.11). Observa-se que frk aumenta conforme aumenta o número de
capilaridade e que um valor assintótico é obtido para altos valores de número
de capilaridade, isto é alta vazões. A análise pode ser efetuada considerando

0.80
0.70

Emulsão Small-Drop injetada na:
Amostra H e
Amostra M

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
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1.0E-04

1.5E-04

2.0E-04

2.5E-04

3.0E-04

Número de capilaridade

Figura 2.11: Fator de redução causado pela injeção da emulsão Small-Drop em
duas amostras de rocha como uma função do número de capilaridade.

Para baixos números de capilaridade, a emulsão injetada reduz
significativamente a permeabilidade da amostra de rocha apresentando um
fator de redução bem menor que 1.0. Isto indica que a relação vazão-diferença
de pressão não é determinada somente pelo efeito viscoso do escoamento. Podese observar também que frk depende da permeabilidade do meio poroso. O
fator de redução medida no escoamento através da amostra menos permeável
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(Amostra M) é aproximadamente três vezes menor que o fator de redução
medida no escoamento através da amostra de maior permeabilidade (Amostra
H). Este comportamento é semelhante ao apresentado por Cobos et al. [3] para
o escoamento de emulsões através de um capilar com garganta. Para a Amostra
M, as gotas da fase dispersa são da mesma ordem de tamanho ou maiores que
as gargantas do meio poroso. Desta forma, as gotas precisam ser deformadas
para escoarem através destas gargantas. Para baixos números de capilaridade,
as forças devido a tensão superficial são mais fortes que as forças viscosas, de
esta forma para uma dada vazão, o gradiente de pressão deve ser maior para
conseguir deformar a gota. A diferença de pressão necessária para deformar a
gota aumenta à medida que o tamanho da garganta diminui, já que o raio de
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curvatura da interface da gota deve ser menor. Isto explica a dependência do
fator de redução com a permeabilidade do meio.
Para altos números de capilaridade, as forças viscosas são mais importantes que as forças capilares. A relação vazão-gradiente de pressão é dominada pela perda de carga viscosa. A diferença de pressão extra, necessária
para deformar a gota da fase dispersa é pequena comparada com a diferença
de pressão devido ao escoamento viscoso através do espaço poroso. Pode-se
observar que para a Amostra H, que possui gargantas maiores, a permeabilidade da amostra de rocha quase não é alterada apresentando um fator de
redução bem próxima de 1.0. Para o escoamento através da Amostra M, que
possui gargantas menores, o confinamento das gotas é suficiente para aumentar
a perda de carga viscosa do escoamento, reduzindo o fator de redução a valores
inferiores que 1.0.
2.4.2
Injeção de emulsão em amostra inicialmente saturada com emulsão
Os resultados experimentais mostrados na Fig. 2.10, da injeção de
emulsão após longo tempo com amostra saturada na Amostra M, são processadas e re-apresentadas como um fator de redução da amostra de rocha em
função do número de capilaridade na Fig. (2.12). Pode-se observar claramente
uma significativa diminuição da permeabilidade da amostra de rocha (frk <<
1.0) nos testes feitos dois dias após os experimentos iniciais. Neste perı́odo, o
corpo de prova permaneceu saturado com a emulsão injetada inicialmente.
Este fenômeno pode ser explicado pela observação da emulsão que sai da
amostra na segunda bateria de testes. A Fig. (2.13) apresenta a distribuição do
tamanho de gotas na saı́da do corpo de prova para diferentes vazões durante
o segundo experimento. Pode-se observar claramente para vazões mais baixas,
Q = 0,3 ml/min, uma distribuição bi-modal do tamanho de gotas da emulsão.
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Figura 2.12: Fator de redução causa pela injeção de emulsões aparentemente
diferentes na mesma amostra de rocha como uma função do número de
capilaridade.

O efluente apresenta gotas bem maiores do que 10 µm, chegando a gotas com
aproximadamente 100 µm, bem maiores do que a garganta do meio poroso.
A emulsão que ficou no interior do meio poroso durante dois dias sofreu
um processo de coalescência, gerando gotas grandes. Desta forma, a segunda
bateria de experimentos foi realizada com uma emulsão de gotas bem maiores
do que as gargantas dos poros, explicando a razão da redução significativa da
permeabilidade da amostra de rocha no segundo experimento. A medida que a
vazão aumenta, a proporção de gotas grandes diminui, como mostrado na Fig.
(2.13).
2.5
Resumo
Experimentos apresentados neste capı́tulo mostram que o escoamento
de emulsões em meios porosos não pode ser caracterizado apenas pela perda
de carga viscosa da emulsão quando o tamanho das gotas da fase dispersa
é da mesma ordem de grandeza do tamanho das gargantas do meio poroso.
Neste caso, a relação entre a vazão e a queda de pressão, representada aqui
pelo fator de redução, passa a ser função da vazão do escoamento, ou mais
precisamente do número de capilaridade, e da permeabilidade do meio poroso.
Isto ocorre mesmo para emulsões que são diluı́das o suficiente e que apresentem
uma viscosidade constante em relação à taxa de deformação.
Para baixos números de capilaridade, isto é quando as forças capilares
são predominantes sobre as forças viscosas, uma diferença de pressão extra
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Figura 2.13: Distribuição do tamanho de gotas da emulsão produzida quando
a emulsão Small-Drop é injetada na Amostra M inicialmente saturada com a
mesma emulsão.
é necessária para deformar as gotas da fase dispersa e fazê-las passar pelas
gargantas dos poros. Este aumento de pressão explica os baixos valores do
fator de redução observados quando a vazão do escoamento é relativamente
baixa. O efeito é mais forte à medida que a razão entre o diâmetro das gotas e
o diâmetro da garganta aumenta. Este comportamento é similar ao observado
por Cobos et al. [3] no escoamento através de um capilar com garganta.
O comportamento observado nos experimentos descritos aqui será usado
como base para comparação dos resultados obtidos pelo modelo de rede
desenvolvido nesta tese, apresentado nos próximos capı́tulos.

