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RESUMO 

 

A estimulação ultrassônica é uma técnica recém descoberta e revolucionária. Tem como 

propósito estimular os poços petrolíferos para fomentar a extração de petróleo. O objetivo deste 

trabalho é estudar o detalhamento técnico de bancadas experimentais já utilizadas para analisar 

a eficiência e a eficácia de extração de petróleo através de propagação de ondas ultrassônicas. 

No trabalho o enfoque foi em dois experimentos, são eles o experimento de gota pendente e o 

experimento de embebição espontânea, onde foram estudados e analisados o comportamento 

dos fluídos com e sem a presença da estimulação ultrassônica. Esta estimulação é capaz de 

alterar as propriedades dos fluídos como aumento da temperatura, diminuição da viscosidade e 

diminuição da tensão interfacial e superficial, além de alterar também as propriedades da rocha 

que contém o petróleo como permeabilidade, tamanho do grão, geometria do poro, 

molhabilidade, heterogeneidade e condições de contorno. Através destas alterações provocadas 

pela técnica de estimulação acústica, é possível ter um aumento significativo na recuperação de 

petróleo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estimulação ultrassonora. Recuperação de petróleo. Viscosidade. 

Tensão interfacial.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

The ultrasonic wave stimulation is a newly discovered and revolutionary technique. The 

purpose of it is to stimulate oil wells to enhance oil extraction. The objective of this work is to 

study the technical details of experimental benches already used to analyze the efficiency and 

effectiveness of oil extraction through the propagation of ultrasonic waves. The focus of this 

work was on two experiments, which was the drop experiment and the spontaneous imbibition 

experiment. The experiments explored the behavior of fluids with and without the presence of 

ultrasonic stimulation was studied and analyzed. This technique is able to change the properties 

of the fluids, such as increasing the temperature, decreasing the viscosity and decreasing the 

interfacial and surface tension, besides also changing the properties of the rock that contains 

the oil, such as permeability, grain size, pore geometry, wettability, heterogeneity and boundary 

conditions. With these property changes, it is possible to have a significant increase in oil 

recovery. 

 

KEYWORDS: Ultrasound enhanced. Oil recovery. Viscosity. Interfacial tension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido à crescente exploração de petróleo no Brasil e no mundo, faz-se necessário, 

quando os campos de petróleo já estão saturados, a construção de novos poços ou então a 

estimulação dos já existentes; como a primeira opção demanda um alto orçamento e um alto 

tempo de operação, opta-se por uma técnica economicamente mais viável, conhecida como 

estimulação por ondas ultrassônicas. Além de não impactar o meio ambiente, essa técnica é 

capaz de aumentar a produtividade de um poço petrolífero já explorado. Para exemplificar o 

orçamento de um poço petrolífero, segundo a Petrobrás, o poço GLF 49H ESS, localizado na 

bacia do Espírito Santo, teve um custo de US$ 30 milhões e 44 dias de construção. 

Em 2006, no cenário brasileiro, foi descoberta a camada do pré-sal, sendo uma das 

maiores descobertas até o presente momento com relação a petróleo; essa reserva possui 

petróleo de excelente qualidade e de alto valor comercial, além de ter uma vasta extensão de 

exploração. 

O Brasil, segundo a Petrobrás, produziu cerca de 1,5 milhão de barris por dia (BPD) em 

2018; possuía naquele ano 77 poços de petróleo e com custo médio de extração de petróleo 

inferior a US$ 7 por barril de óleo. O método de estimulação de poços petrolíferos, utilizado no 

pré-sal é a técnica de reinjeção de CO2, em profundidade de 2.200 m, aumentando a pressão 

interna do reservatório e aumentando a produtividade do mesmo. A reinjeção de CO2 é capaz 

de aumentar a produção de petróleo em 7%, um valor já significativo e de uma técnica já 

conhecida no Brasil que será utilizado como comparação para este estudo sobre a estimulação 

através de ondas ultrassônicas, que ainda é pouco conhecida no país. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma análise de bancadas experimentais 

utilizadas para estudar a eficiência e eficácia do método para a desobstrução de meios porosos, 

tipicamente o meio predominante nos campos petrolíferos, por propagação de ondas 

ultrassônicas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Devido à crescente demanda e exploração de petróleo, no cenário energético mundial e 

brasileiro, há uma diminuição na quantidade de petróleo extraído, mesmo que limitado nos 

próximos anos. Como citado, acima há duas opções para resolver tal problema, primeiro 
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perfurar novos poços e incorporá-los a novas reservas, o que possui um custo muito elevado; 

segundo a Petrobras, 50% dos investimentos do pré-sal são utilizados na perfuração e avaliação 

técnica de novos poços e o custo foi de US$ 1 milhão por dia, em 2014. De 2014 a 2019 foram 

investidos aproximadamente US$ 70 bilhões na construção de novos poços. A segunda forma 

de aumentar a produção, com menores custos em relação à construção de novos campos, é a 

estimulação dos poços já saturados. Esta estimulação, que será foco principal deste trabalho, é 

a técnica de ultrassom. Esta técnica é inovadora e pouca difundida no Brasil atualmente. Aqui, 

será feito o detalhamento técnico de uma bancada experimental, com o que se pretende mostrar 

sua relevância em relação a rendimento, além de causar pouco ou nenhum dano aos poços.  

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Análise bibliográfica do tema, com utilização de artigos técnico-científicos recentes e 

clássicos envolvendo a temática, além de trabalhos disponíveis e consulta diretamente a 

pesquisadores e empresas que tenham algum envolvimento com o tema em epígrafe. Será 

utilizado como fonte de pesquisa o acervo digital da própria UNESP. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CONHECIMENTO HISTÓRICO 

 

Segundo Baresnev e Johnson (1993), a maior preocupação das indústrias do petróleo é o 

declínio na recuperação de óleo. Geralmente, em uma operação de extração, somente 10% de 

todo o reservatório é explorado utilizando a pressão natural, sendo difícil a extração de petróleo 

residual devido a sua baixa mobilidade. Portanto, para aumentar a produção é preciso aplicar 

alguns métodos de estimulação de recuperação de óleo, como por exemplo, estimulação com 

fraturamento ácido, hidráulico, por explosivos e injeção de CO2. 

A importância do meio ambiente vem ganhando destaque no cenário industrial conforme 

o avanço da tecnologia; então, métodos com menos efeitos negativos na exploração de petróleo 

tendem a serem mais utilizados; de acordo com Leonardo Candido (2016), as técnicas citadas 

anteriormente, além de serem invasivas ambientalmente, também criam mudanças ou até 

destruição da estrutura dos poços petrolíferos.  

No final da década de 1950 surgiu, de forma inesperada, a estimulação por ondas 

ultrassônicas, descoberta devido a um melhor resultado na produção de petróleo em áreas que 

possuem terremotos e ruídos culturais (por exemplo, a passagem de trem sobre os trilhos). 

Desde então, esta nova técnica vem sendo pesquisada profundamente, para ser melhor utilizada 

no processo de estimulação de recuperação de óleo. 

Segundo Wang e Huang (2018), a produção de petróleo em um reservatório é definida 

em três estágios. O primeiro estágio, como já citado, é responsável pela produção de 10 a 15% 

de todo a reserva, através da utilização da pressão natural, porém ela não é alta o suficiente para 

manter o fluxo de extração de óleo. A eficiência desta etapa depende das propriedades do 

petróleo e da rocha, assim como dos mecanismos de operação. 

O segundo estágio de produção é composto pelos métodos de reinjeção de CO2 (de acordo 

com a Petrobrás, este processo é utilizado no pré-sal) ou injeção de água, conhecida como water 

flooding; este estágio é capaz de extrair aproximadamente 40% do petróleo original do 

reservatório; com isso a pressão pode ser mantida e consequentemente permitindo a extração 

do petróleo até a superfície. 

Por fim, o petróleo que não pode ser explorado através dos dois primeiros estágios, devido 

à existência de tensão interfacial entre água e óleo (força capilar), alta taxa de mobilidade e a 

heterogeneidade da rocha, é necessário o terceiro conhecido como estimulação de recuperação 

de óleo; porém a fim de evitar métodos que provocam poluição, como ataques químicos no 
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poço petrolífero, o método de estimulação por ondas ultrassônicas vem ganhando destaque, 

devido a ter grande eficiência enérgica e ser não poluente. 

 

2.2 ESTIMULAÇÃO POR ONDAS ULTRASSÔNICAS 

 

Os principais objetivos da estimulação por ondas ultrassônicas é reduzir a tensão 

interfacial entre a água e o óleo, reduzir a pressão capilar, diminuir a taxa de mobilidade entre 

a água e o óleo, diminuindo a viscosidade do fluído e a injeção de solventes químicos. Para 

Gharabi (2005 Apud ALHOMADHI, AMRO, ALMOBARKY, 2013, p. 8) a aplicação de ondas 

ultrassônicas depende da elasticidade, tamanho do grão e densidade da rocha. Esse método é 

responsável por criar vibrações nos reservatórios, alterando as forças capilares, adesão entre os 

fluidos e a rocha e, também, por causar a coalescência no óleo (ALHOMADHI, AMRO, 

ALMOBARKY, 2013, p. 8). 

Muitos estudos atribuem o aumento do nível do líquido dentro de tubos capilares ao 

fenômeno chamado de cavitação. A bolha de vapor pode exercer milhares de quilograma por 

metro de pressão local, que pode causar um aumento significativo, mesmo que temporário na 

fase de pressão, ou seja, quando as bolhas entram em colapso, a pressão acumulativa cresce o 

que resulta em um aumento no fluxo dos fluídos, facilitando a extração de petróleo (HAMIDA, 

BABADAGLI, 2007, p. 8). 

As vibrações causadas pela estimulação de ondas ultrassônicas podem causar flutuações 

na pressão capilar devido à cavitação, podendo deformar a parede porosa e alterar os raios dos 

poros. Quando a parede porosa está sob o efeito das ondas ultrassônicas, causam nelas um 

fenômeno chamado “transporte peristáltico”, que segundo Naderi e Babadagli (2009), só é 

possível ser atingido com uma frequência e intensidade ultrassônica acima de uma quantidade 

específica. A partir de uma frequência de 20 kHz e intensidade de 25 W/cm² já é possível 

identificar o fenômeno. 

 

2.2.1 Efeito da estimulação ultrassônica na recuperação de óleo 

 

Um dos primeiros passos da estimulação acústica é a desobstrução do meio poroso, 

causado pelo asfalteno, derivado orgânico do petróleo. Segundo Shadid (2009), a precipitação 

do asfalteno é capaz de causar danos à permeabilidade rochosa dos reservatórios de petróleo, 

uma vez que este componente não pode ser cristalizado e nem separado individualmente. Sob 

o efeito da irradiação ultrassônica, o asfalteno pode ser decomposto e ter seu tamanho reduzido, 

diminuindo assim a deposição desse composto em petróleo bruto; Shadid (2009) ainda afirma 

que, com o aumento do intervalo de tempo da aplicação de ultrassom e também da sua 
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frequência, potencializa-se a decomposição do asfalteno, reduzindo os danos a permeabilidade 

do óleo. 

No estudo dirigido por Hamida e Babadagli (2005), foi feito uma recuperação de 

embebição capilar (processo de deslocamento de fase não-molhante pela fase molhante por 

meio de forças capilares) utilizando e não utilizando o tratamento por estimulação acústica. No 

final da recuperação foi constatada uma diferença significativa na recuperação de óleo quando 

se utiliza o método de estimulação. Outras observações destacadas em seus estudos foram a 

redução da tensão superficial e viscosidade do petróleo devido ao calor gerado pelo ultrassom, 

oscilação e excitação do petróleo nos capilares do meio poroso devido à cavitação e vibração 

do método, emulsificação, transporte peristáltico e deposição da parafina e asfalteno, 

observações essas constatadas também em estudos já mencionados. 

Hamida e Babadagli (2005) concluíram também que o tratamento ultrassônico mostrou 

melhorias significativas na recuperação de petróleo promovendo vibração na rocha matrix 

podendo estimular a percolação criando um deslocamento de petróleo uniforme. Em um dos 

experimentos foi analisado o método de embebição de petróleo com e sem estimulação acústica 

utilizando óleo mineral e 5% Sulfonato Dissódico de Alquil-Difenil-Óxido (DPOS) como 

emulsificante. Sem estimulação acústica, denominado Control Experiment (Linha vermelha no 

gráfico da Figura 1) foi observado uma recuperação de aproximadamente 40% em relação à 

quantidade de petróleo inicial, sendo uma taxa de 0,06 %/min. Já com a utilização de ondas 

ultrassônicas em duas intensidades diferentes, sendo 25 W/cm² para baixa intensidade (LO – 

Linha verde no gráfico da Figura 1) e 45 W/cm² para alta intensidade (HI – Linha azul no 

gráfico da Figura 1); no primeiro caso teve um acréscimo adicional de 15% na recuperação de 

petróleo, enquanto no segundo caso um acréscimo de 20% na recuperação final, conforme a 

Figura 1. 
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Figura 1 – Recuperação de petróleo em % sem e com estimulação ultrassônica, utilizando 

DPOS como emulsificante. 

 
Fonte: Hamida T.; Babadagli T. (2005). 

 

 

2.2.2 Experimentos de laboratório 

 

Foram utilizados como base científica alguns experimentos feitos por outros autores que 

utilizaram o método de estimulação acústica, a fim de analisar seu efeito na extração de 

petróleo. Com os estudos sobre estes trabalhos, foi possível promover a compreensão sobre os 

detalhes dos equipamentos de estimulação ultrassônica e sua realização. A seguir será 

exemplificado alguns estudos consultados. 

No estudo de Hamidi et al. (2015), foi criado um modelo para simular um meio poroso 

(Hele-shaw); este modelo foi primeiramente projetado, impresso em um papel e então gravado 

em uma folha de vidro, depois uma segunda folha de vidro foi colada sobre a primeira, de forma 

em que o projeto impresso ficasse entre as duas folhas. Foram feitos furos de entrada e saída 

dos fluidos a serem injetados e então colocado o modelo em um forno. O aquecimento começou 

a 25 °C e aumentou constantemente até 730 °C. Após atingir está última temperatura, o forno 

foi desligado para que o modelo fosse resfriado gradualmente e assim ficou pronto o modelo 

Hele-shaw. Os equipamentos utilizados foram um gerador com capacidade de criar ondas de 

40 kHz e potência de 500 W, uma banheira ultrassônica, um suporte para fixar o modelo Hele-

shaw horizontalmente, uma seringa para inserir os fluidos (parafina e uma solução salina), um 

microscópio com câmera para análises e um computador (Figura 2). 
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Figura 2 – Modelo experimental Hele-Shaw. 

 

 

Fonte: Hamidi et al. (2015). 

 

Como resultados, este experimento concluiu que quanto maior é o tempo em que a 

amostra é submetida à irradiação ultrassônica, maior é a quantidade e tamanho de gotas de 

parafinas na solução salina de NaCl com concentração de 1,5 %, ou seja, facilita o escoamento 

de parafina no processo. 

 

Figura 3 – Distribuição de percentual das gostas de parafina de acordo com o tamanho, após 

30 min de irradiação de ultrassom. 

 
Fonte: Hamidi et al. (2015). 

 

No estudo dirigido por Dehshibi et al.(2018), o foco foi remover ou diminuir a formação 

e precipitação de asfalteno nos reservatórios, principal componente na obstrução do meio 

poroso. Para este experimento o autor utilizou uma bomba de seringa para injetar os fluidos de 
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testes, um recipiente de água, sonda ultrassônica, micro modelo de meio poroso, uma câmera 

de alta qualidade para capturar fotos do experimento e um computador para análise de dados, 

conforme a Figura 4. 

Figura 4 – Esquema da configuração do micro modelo utilizado para remover ou reduzir o 

asfalteno em meio poroso. 

 
Fonte: Dehshibi et al. (2018). 

 

Dehshibi et al. (2018), conclui que, devido a vibração gerada pela estimulação 

ultrassônica que transmite energia para o meio poroso, gerando cavitação que conduziu à 

instabilidade do asfalteno, desaparecendo com a deposição deste componente nos capilares do 

micro modelo e facilitando assim o fluxo do fluido nestes capilares. 
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3 BANCADA EXPERIMENTAL PARA ESTIMULAÇÃO DE ONDAS 

ULTRASSÔNICAS 

 

Existem diversos tipos de experimentos técnicos que são utilizados para analisar e avaliar 

o uso de ondas ultrassônicas para a estimulação de extração de petróleo. Para exemplificar 

alguns desses tipos de experimentos, Hamida, T. (2006) realizou dois tipos de experimentos 

para analisar a influência da energia ultrassônica em deslocamento de fluído capilar. São eles, 

o experimento de gota pendente e embebição espontânea. 

Hamida, T. (2006), utilizou-se de alguns aspectos como base para os experimentos 

citados acima. Esses aspectos incluem, o chamado efeito sono-capilar, que gera uma alta 

pressão localizada no meio capilar por ondas comprimidas; este efeito pode ser intensificado 

com o fenômeno da cavitação e isto permite que o petróleo estagnado em um local possa fluir 

pelos poros adjacentes. Outro aspecto notável é a mudança de permeabilidade da matriz, que 

aumenta imediatamente quando é aplicado um campo ultrassônico; com o aumento da 

permeabilidade é possível aumentar também o fluxo de hidrocarbonetos presentes no meio. O 

terceiro aspecto notado com experimentos de estimulação ultrassônica é a redução considerável 

de forças capilares através da vibração.  

Hamida, T. (2006) ainda aponta que durante o processo de extração de petróleo, pode-se 

notar alguns danos no meio poroso, causados pela lama e partículas sólidas. O alto poder 

ultrassônico além de estimular o meio poroso a extrair petróleo, também tem como finalidade 

limpar este meio, ou seja, ajuda a mobilizar argilas, lamas, parafinas e asfaltenos. Isto permite 

o aumento da porosidade e permeabilidade da rocha.  

Por fim, Hamida, T. (2006), estes aspectos citados são relacionadas as forças capilares e 

viscosas, que dependem da intensidade e frequência geradas pelo campo acústico, assim como 

das propriedades do fluído, tais como porosidade, cementação e quantidade de argila contida 

no meio poroso. Para alta frequência e intensidade do campo acústico, pode-se notar um 

aumento da temperatura, redução da viscosidade do fluído e tensão interfacial. As propriedades 

do fluído afetam diretamente a propagação das ondas. Característica da rocha como 

cementação, porosidade e quantidade argila estimula a dispersão das ondas ultrassônicas. 

 

3.1 EXPERIMENTO DE GOTA PENDENTE 

 

De acordo com o Hamida, T. (2006), o experimento de gota pendente é onde se observa 

com mais clareza a presença de cavitação, que promove o aumento no nível do líquido presente 

no tubo capilar. Portanto, aplicando a radiação ultrassônica, pode-se notar um aumento das 
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forças capilares e alteração da molhabilidade do fluído. Estudos feitos anteriormente, 

identificaram que há dois tipos de regimes para este tipo de experimento. Com alta taxa de 

gotejamento, as gotas que são ejetadas dos capilares possuem formas de jato, já para baixa taxa 

de gotejamento, suas formas são pontiagudas. 

Hamida, T. (2006) conduziu este estudo analisando uma série de experimentos de gotas 

pendentes, para concluir com exatidão o efeito do ultrassom em tubos capilares estreitos. O 

autor ainda afirma que a taxa de gotejamento é em função da viscosidade e tensão interfacial 

do fluído. 

 

3.1.1 Materiais utilizados 

 

O experimento de Hamida, T. (2006) sobre a gota pendente possui a seguinte 

configuração, ilustrado na Figura 5:  

Figura 5 – Esquema da configuração do experimento de gota pendente. 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 

 

• Modelo capilar de Hastelloy C-276 0,1 mm, utilizado para injetar água a uma pressão 

constante nos fluídos oleicos; 

• Recipiente de vidro com formato cônico para manter uma injeção de hidrostática 

constante de 10 cm de H2O; 

• Transdutor ultrassônico, ligado a um gerador (modelo não mencionado pelo autor) para 

fornecer ultrassom continuo, instalado em uma posição de 45°; 

• Cilindro de 5 mm de diâmetro e 2 mm de espessura que contém a fase oleica; este 

cilindro está com a base selada por um êmbolo de borracha; 

• Recipiente de vidro para proteger o capilar de cavitação intensa gerada pelo transdutor; 
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• Câmera modelo Canon Xi para registrar as imagens e digitaliza-las utilizando o software 

Windows Moviemaker através de um computador. 

 

3.1.2 Propriedades dos fluídos 

 

Foram utilizados três tipos de óleo parafina refinado e querosene no experimento de 

Hamida, T. (2006), conforme descrito na Tabela 1.  

Tabela 1 – Propriedade dos fluídos usados no experimento de gota pendente. 

 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 

 

O óleo N350 possui alta viscosidade e baixa tensão interfacial. Os óleos, mineral leve e 

mineral pesado, são ambos com baixa viscosidade e alta tensão interfacial. O querosene possui 

uma viscosidade muito baixa e uma tensão interfacial intermediaria em relação a água. Hamida 

T. (2006), utilizou também água desaerada a fim de aumentar a cavitação no processo e também 

para prevenir emulsificação para altas intensidades de ultrassom. 

 

3.1.3 Procedimento 

 

O procedimento realizado pelo Hamida, T. (2006) neste experimento é descrito da 

seguinte maneira: Para estabilizar a taxa de gotejamento em um fluxo constante no capilar, foi 

injetado com o auxílio de uma pipeta um fluxo de fluído constante de 10 cmH2O. Após 2 

minutos de gotejamento, foi atingido então o fluxo constante. Então se inicializou gradualmente 

a aplicação de ultrassom. Com a câmera Canon Xi foi possível gravar com precisão o 

gotejamento durante o experimento. Então foi feito um vídeo para que as gotas fossem contadas. 

A taxa de gotejamento por minuto foi calculada dividindo o número de gotas contadas pelo 

intervalo de tempo da gravação. Para evitar emulsificação entre água e óleo, foi monitorada a 

textura dos líquidos. Na Figura 6 é possível observar o formato da gota para cada fluído 

analisado. Considerando 0 para o experimento sem ultrassom e 5 para o experimento com alta 

Dimensão Unidade Óleo mineral leve Óleo mineral pesado Querosene N350

Densidade (kg/m³) 838,30 ± 5,0 850,08 ± 5,0 768,00 ± 5,0 888,50 ± 1,4

Densidade (g/cm³) 0,8383 ± 0,0050 0,8508 ± 0,0050 0,768 ± 0,0050 0,8885 ± 0,0014

Viscosidade (m²/s) 0,0465 ± 0,0005 0,167 ± 0,0017 0,0029 ± 0,00003 1,112 ± 0,0018

Viscosidade (cP) 46,5 ± 0,5 167,0 ± 1,7 2,9 ± 0,03 1112,0 ± 1,8

Tensão superficial (Pa) 0,99 ± 0,02 4,62 ± 0,09 5,32 0,11 0,86 ± 0,02

Tensão superficial (dyn/cm) 9,9 ± 0,2 46,2 ± 0,9 53,2 ± 1,1 8,6 ± 0,2

Tensão interfacial (Pa) 6,18 ± 0,12 5,10 ± 0,10 4,07 ± 0,08 3,53 ± 0,07

Tensão interfacial (dyn/cm) 61,8 ± 1,2 51,0 ± 1,0 40,7 ± 0,8 35,3 ± 0,7
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intensidade de ultrassom. Analisando visualmente o formato das gotas é possível concluir que 

a tensão interfacial não muda conforme a intensidade do ultrassom aumenta. 

Figura 6 -   Foto do experimento de gota pendente: a) óleo mineral leve, b) óleo mineral 

pesado, c) querosene e d) N350. 

 

a)  

b)  

c)  

d)  
Fonte: Hamida, T. (2006). 

 

3.1.4 Resultados obtidos 

3.1.4  

Os resultados obtidos por Hamida, T. (2006), podem ser observados com o auxílio da 

Figura 7 a seguir: 

Figura 7 – Gotas de água por minuto x amplitude de excitação do transdutor ultrassônico para 

vários tipos de óleos. 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 



26 

 

 

 

De acordo com Hamida, T. (2006) é possível concluir que a taxa de gotejamento aumenta 

até um ponto crítico de amplitude ultrassônica. Se o fluído possui alta viscosidade, este tende a 

atingir seu pico de gotejamento para alta intensidade ultrassônica. Já para fluídos com baixa 

tensão interfacial, como o querosene, tende a atingir seu pico de gotejamento com baixa 

intensidade ultrassônica. Ou seja, o pico de gotejamento é característico para cada tipo de óleo, 

dependendo então de sua viscosidade e tensão interfacial. Quanto maior a viscosidade do fluído 

maior será necessária a intensidade ultrassônica para que haja uma maior taxa de expulsão de 

água. Quanto menor a tensão interfacial do fluído, menor será a intensidade ultrassônica 

requerida para se obter uma maior taxa de expulsão de água. 

Hamida, T. (2006) conclui ainda que com o aumento do campo acústico devido à alta 

intensidade ultrassônica é possível notar uma estimulação da molhabilidade da água dentro do 

capilar, isso resulta em uma maior pressão positiva da água no capilar, retardando o fluxo de 

água em seu interior. Por outro lado, há também a possibilidade do processo reverso, quando a 

ultrassom está em baixa intensidade, uma menor pressão é gerada na água no interior do capilar, 

reduzindo assim sua molhabilidade, consequentemente aumentando a taxa de água expelida 

pelo capilar. 

 

 

3.2 EXPERIMENTO DE EMBEBIÇÃO ESPONTÂNEA 

 

Neste experimento Hamida, T. (2006) utilizou uma banheira ultrassônica e um transdutor 

ultrassônico em uma série de experimentos de embebição capilar, utilizando como amostras o 

arenito. Este experimento é baseado em sucção capilar que depende das propriedades da rocha 

(permeabilidade, tamanho, geometria do poro, molhabilidade, heterogeneidade e condições de 

contorno), e das propriedades do fluído (viscosidade e tensão interfacial, essas propriedades 

podem variar com a ação de tratamento químico). O experimento de embebição espontânea é 

utilizado para fazer analisar a tensão interfacial dos fluídos. 

 

3.2.1 Materiais utilizados 

 

A configuração do experimento de embebição espontânea criado por Hamida, T. (2006), 

pode ser observado na Figura 8 a seguir. Onde uma amostra de arenito é colocada dentro de um 

tubo de embebição com um cilindro graduado que permite mensurar o volume dos fluídos 

contidos em seu interior, conforme a Figura 9. 
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Figura 8 – Esquema da configuração do experimento de embebição espontânea. 

 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 

 

Figura 9 – Célula de embebição de vidro utilizada para coletar petróleo de uma amostra 

saturada imersa em fase aquosa. 

 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 
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Os materiais utilizados por Hamida, T. (2006) para compor o experimento, foram os 

seguintes: 

• Banheira ultrassônica da marca Branson operando a uma frequência de 40 kHz e uma 

potência de 2 kW. O autor não cita o modelo, mas há o modelo CPX1800-E que possui 

uma dimensão de 150 mm x 140 mm x 100 mm e um volume de 1,9 l, que pode ser 

utilizado no experimento. 

• Uma trompa ultrassônica ligado a um gerador modelo Misonix S3000 capaz de fornecer 

uma frequência de 20 kHz e uma intensidade de 250 W/cm² equipada com uma ponta 

de titânio revestida de safira, calibrada para corresponder com a umidade lida pelo 

gerador. Este modelo de gerador possui um volume de 40 l, dimensão de 48,26 cm x 

26,67 cm x 21,59 cm e requer uma potência de 600 W, tensão de 110 V e uma faixa de 

frequência de 50 - 60 Hz. 

• Sistema de refrigeração de água para manter a temperatura dos fluídos baixa. Contendo 

um reservatório de resfriamento, serpentina para circular a água e uma bomba para 

manter a água de refrigeração em circulação. Esse sistema é necessário, uma vez que a 

temperatura da água contida na banheira ultrassônica aumenta conforme a aplicação de 

ondas sonoras. 

• Célula de embebição de vidro com cilindro graduado para mensurar o volume das fases 

fluídas presentes no experimento, além de conter as amostras de arenito. 

3.2.2 Propriedades das rochas e dos fluídos 

 

Segundo Hamida, T. (2006) seu experimento foi realizado utilizando amostra de arenito 

de Berea, um composto de arenito típico dos Estados Unidos da América, é uma fonte de 

petróleo e gás natural. Foi também utilizado amostra de calcário Indiana, um composto típico 

de Indiana dos Estados Unidos. Foram feitas mais de 80 amostras cilíndricas destes compostos 

para o experimento, que foram saturadas com óleo mineral ou querosene por 48 horas em uma 

câmara a vácuo. Os diâmetros das amostras possuíam entre 2,50 e 2,52 cm e tinham 

comprimento entre 6,40 e 7,80 cm. As amostras foram lavadas com água e então secadas a 80 

°C por pelo menos dois dias e então foram resfriadas até a condição ambiente. A porosidade 

das amostram possuíam 21 % para o arenito de Berea e para o calcário Indiana 17 %. Já a 

permeabilidade era de 300 mD para o arenito e 7 mD para o calcário. Saturando as amostras 

secas em água e óleo e depois calculando a diferença de peso foi possível determinar os valores 

para a porosidade. 
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O experimento de Hamida, T. (2006) foi realizado de diversas formas (Figura 10). A 

embebição foi realizada no sentido cocorrente, ou seja, quando todos os lados da amostra estão 

expostos e contracorrente, quando somente a base da amostra está exposta. Foram estudadas o 

comportamento de embebição de três tipos de fluídos saturados: Óleo mineral leve que possui 

alta viscosidade e alta tensão interfacial, querosene que é um fluído de baixa viscosidade e alta 

tensão interfacial e ar que possui baixa viscosidade, baixa intensidade e alta tensão interfacial. 

Foram realizados também experimentos com as amostras revestidas com epoxy em todos os 

seus lados, exceto a parte inferior e também sem revestimento. Por fim, para analisar as 

propriedades como viscosidade, densidade, tensão interfacial e molhabilidade foram preparadas 

soluções em fases aquosas como soluções de água, salmoura (15.000 e 150.000 ppm NaCl), 

surfactante aniônico (Sódio Dodecil Óxido De Difenila Dissulfonato, DOWFAX 2A1), 

surfactante não aniônico (etoxilato de álcool, Tergitol 15-S-7) e polímero (Goma Xantana). 

 

Figura 10 – Fluxograma ilustrando todos os experimentos de embebição com diferentes pares 

de fluídos, tipos de rochas e condição de vizinhança. 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 

 

Para a coleta de dados das propriedades dos fluídos como tensão superficial e viscosidade 

Hamida, T. (2006) utilizou um tensiômetro de anel de tungstênio (método Du Nouy). A 

densidade foi obtida através de um viscosímetro rotacional. A densidade foi determinada com 

a pesagem de uma seringa preenchida com o fluído de teste. Como dito anteriormente, com a 

utilização de estimulação ultrassônica provoca o fenômeno de cavitação e para evitar este 

fenômeno, todas as soluções foram desaeradas em vácuo.  
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O papel da solução surfactante é diminuir a tensão interfacial entre os fluídos. Hamida, 

T. (2006) determinou que a concentração crítica micelar (CMC) é de 1% em peso para o 

DOWFAX 2A1 e 0,004% em peso para o Tergitol 15-S-7. O polímero é responsável por 

aumentar a viscosidade da solução aquosa, utilizou-se para os procedimentos as concentrações 

de 0,03%, 0,05%, 0,09%, 0,1% e 0,15% em peso. Por fim, as soluções de salmoura de água 

desaerada com 15.000 e 150.000 ppm de NaCl foram utilizadas para estudar o efeito da 

alcalinidade no experimento de embebição espontânea. As propriedades dos fluídos podem ser 

verificadas com o auxílio da Tabela 2 e da Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 2 – Propriedades dos fluídos das fases aquosas e oleicas usadas no experimento de 

embebição espontânea. Todos os valores foram obtidos em condições padrão atmosférica. 

 

Fluído 
Densidade Viscosidade 

Tensão 

superficial 

(g/cm³) (m²/s) (Pa) 

Água 0,9982 ± 0,0010 0,0010 ± 0,0002 7,10 ± 0,14 

Água + 150.000 ppm NaCl 1,1163 ± 0,0010 0,0012 ± 0,0006 6,99 ± 0,14 

Água + 15.000 ppm NaCl 1,0096 ± 0,0010 0,0012 ± 0,0006 7,05 ± 0,14 

Água + 1% DOWFAX 2A1 0,9997 ± 0,0010 0,00244 ± 0,00012 3,38 ± 0,07 

Água + 3% DOWFAX 2A2 1,0027 ± 0,0010 0,00532 ± 027 3,41 ± 0,07 

Água + 5% DOWFAX 2A3 1,0058 ± 0,0010 0,00820 ± 0,00041 3,46 ± 0,07 

Água + 0,1% TERGITOL  15-S-7 0,9982 ± 0,0010 0,00105 ± 0,00005 3,01 ± 0,06 

Água + 0,5% TERGITOL  15-S-8 0,9982 ± 0,0010 0,00125 ± 0,00006 2,78 ± 0,06 

Água + 1,0% TERGITOL  15-S-9 0,9981 ± 0,0010 0,00150 ± 0,00008 2,75 ± 0,06 

Água + 0,03% Goma Xantana 0,92 ± 0,0010 0,01500 ± 0,00075 6,80 ± 0,35 

Água + 0,05% Goma Xantana 0,93 ± 0,0010 0,02500 ± 0,00125 6,65 ± 0,33 

Água + 0,1% Goma Xantana 0,94 ± 0,0010 0,04200 ± 0,00210 6,50 ± 0,33 

Óleo mineral leve 0,8383 ± 0,0050 0,0465 ± 0,0005 0,99 ± 0,02 

Óleo mineral pesado 0,8508 ± 0,0050 0,167 ± 0,0017 4,62 ± 0,09 

Querosene 0,768 ± 0,0050 0,0029 ± 0,00003 5,32 0,11 

Petróleo bruto Husky 0,8548 ± 0,0050 0,0190 ± 0,0005 3,02 ± 0,06 
Fonte: Hamida, T. (2006). 
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Tabela 3 – Dados da tensão interfacial para os pares de fluídos usados no experimento 

de embebição espontânea. Os valores foram obtidos em condições padrão atmosférica. 

Fluído 

Pesado 

Fluído 

Leve 

Tensão 

interfacial 

Tensão 

interfacial 

(Pa) (dyn/cm) 

Água Ar 7,10 ± 0,14 71,0 ± 1,4 

1% DOWFAX 2A1 Ar 3,38 ± 0,07 33,8 ± 0,7 

3% DOWFAX 2A2 Ar 3,41 ± 0,07 34,1 ± 0,7 

5% DOWFAX 2A3 Ar 3,46 ± 0,07 34,6 ± 0,7 

0,1% TERGITOL  15-S-7 Ar 3,01 ± 0,06 30,1 ± 0,6 

0,5% TERGITOL  15-S-8 Ar 2,78 ± 0,06 27,8 ± 0,6 

1,0% TERGITOL  15-S-9 Ar 2,75 ± 0,06 27,5 ± 0,6 

150.000 ppm NaCl Ar 6,99 ± 0,14 69,9 ± 1,4 

15.000 ppm NaCl Ar 7,05 ± 0,14 70,5 ± 1,4 

Água Óleo mineral leve 6,18 ± 0,12 61,8 ± 1,2 

150.000 ppm NaCl Óleo mineral leve 5,32 ± 0,11 53,2 ± 1,1 

15.000 ppm NaCl Óleo mineral leve 1,01 ± 0,02 10,1 ± 0,2 

1% DOWFAX 2A1 Óleo mineral leve 1,01 ± 0,02 10,1 ± 0,2 

3% DOWFAX 2A2 Óleo mineral leve 1,12 ± 0,02 11,2 ± 0,2 

5% DOWFAX 2A3 Óleo mineral leve 1,20 ± 0,02 12,0 ± 0,2 

0,1% TERGITOL  15-S-7 Óleo mineral leve 0,86 ± 0,02 8,6 ± 0,2 

0,5% TERGITOL  15-S-8 Óleo mineral leve 0,82 ± 0,02 8,2 ± 0,2 

1,0% TERGITOL  15-S-9 Óleo mineral leve 0,81 ± 0,02 8,1 ± 0,2 

0,05% Goma Xantana Óleo mineral leve 5,60 ± 0,11 56,0 ± 1,1 

0,1% Goma Xantana Óleo mineral leve 5,33 ± 0,11 53,3 ± 1,1 

Água Óleo mineral pesado 5,10 ± 0,10 51,0 ± 1,0 

3% DOWFAX 2A2 Óleo mineral pesado 1,08 ± 0,02 10,8 ± 0,2 

Água Querosene 4,07 ± 0,08 40,7 ± 0,8 

3% DOWFAX 2A2 Querosene 1,04 ± 0,02 10,4 ± 0,2 

1,0% TERGITOL  15-S-9 Querosene 0,69 ± 0,01 6,9 ± 0,1 

3% DOWFAX 2A2 Petróleo bruto Husky 0,91 ± 0,02 9,1 ± 0,2 

150.000 ppm NaCl Petróleo bruto Husky 2,46 ± 0,05 24,6 ± 0,5 
Fonte: Hamida, T. (2006). 

 

3.2.3 Procedimentos 

 

O procedimento realizado por Hamida T. (2006) para este experimento foi saturar as 

amostras em um dessecador cheio com fases oleicas por 2 dias. Após isto, as amostras foram 

pesadas e colocadas nas células de embebição. Com as amostras dentro das células, elas foram 

então devidamente seladas com uma rolha de borracha para que não houvesse vazamentos. 

Então as células de embebição foram preenchidas com as fases aquosas com o auxílio de um 

funil. Foram utilizadas nesse experimento duas intensidades, uma de 25 W/cm² (Configuração 
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2) e outra de 48 W/cm² (Configuração 5) e então monitorou-se a recuperação de petróleo em 

relação ao tempo com e sem ultrassom. Nos casos de uso de soluções surfactantes foi constatado 

emulsificações entre os líquidos. 

No processo de embebição espontânea, segundo Bruno Gomes (2013) é descrito como 

uma penetração da fase molhante, enquanto desloca a fase não molhante por meio de forças 

capilares e/ou forças gravitacionais. Um exemplo é uma rocha saturada em óleo (fase não 

molhante) que está submersa em água (fase molhante), aumentando a pressão da água sobre a 

rocha, haverá então deslocamento do óleo pela água. Neste sistema, quanto mais forte a 

molhabilidade ao óleo menor a saturação de água na condição de equilíbrio, logo, menor o 

volume de óleo deslocado. 

 

3.2.4 Resultados obtidos 

 

Para o experimento de água com a amostra saturada com óleo mineral ou querosene, 

Hamida, T. (2006) observou que, utilizando a amostra de arenito Berea para fluxo cocorrente, 

foi constatado um aumento de 20% na recuperação de óleo mineral e praticamente inalterado 

para o querosene com a presença de ultrassom, conforme a Figura 11. Já para o fluxo de 

contracorrente, foi constatado que para ambos os casos de saturação, o uso de ultrassom foi 

depreciativo, para a saturação em óleo mineral leve, o resultado foi praticamente inalterado, 

enquanto que para o querosene houve um decréscimo na produção de óleo de 22% em relação 

ao experimento sem o uso de ultrassom. Isso é mostrado na Figura 12. 

 

Figura 11 – Recuperação de óleo (%) x tempo de duração (min) da embebição espontânea de 

água em querosene (linha verde) e óleo mineral leve (linha vermelha) para fluxo cocorrente. 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 
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Figura 12 – Recuperação de óleo (%) x tempo de duração (min) da embebição espontânea de 

água em querosene (linha verde) e óleo mineral leve (linha vermelha) para fluxo 

contracorrente. 

 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 

 

Como a tensão interfacial entre a água e o óleo mineral leve é 6,18 Pa se faz necessário o 

uso de ultrassom para que haja uma estimulação na produção de petróleo, pois o ultrassom 

provoca forças de radiação resultando em cavitação e isto aumenta o deslocamento de petróleo. 

Já para o querosene, essa tensão interfacial é baixa, sendo assim as ondas de ultrassom não 

fazem efeito, mas alteram as propriedades de molhabilidade, gerando este resultado negativo 

para este experimento. Além disso o ultrassom pode gerar uma redução no inchaço de argila no 

arenito Berea, resultando em um aumento no influxo de água e expulsão de óleo. 

Para o experimento de salmoura com a amostra de Berea saturada com óleo mineral, 

Hamida, T. (2006) realizou uma série de experimentos com salmoura em duas concentrações 

diferentes, 15.000 ppm de NaCl e 150.000 ppm de NaCl. No caso da solução de salmoura com 

concentração de 15.000 ppm de NaCl, obteve-se uma recuperação de óleo em relação a 

quantidade inicial de 35 %, quando não se usa a estimulação ultrassônica, sendo uma taxa de 

recuperação de 0.06 %/min. Quando se usou a intensidade de 25 W/cm² (Configuração 2), 

obteve-se um adicional de 10 % na recuperação final e para a intensidade de 48 W/cm² 

(Configuração 5), obteve-se um adicional de 9 % na recuperação final. Porém não houve 

diferença na taxa de recuperação, ou seja, a aplicação de ultrassom está relacionada somente 

com a recuperação final em relação a inicial. Esta adição se deve a pressão localizada e 
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vibrações dos poros causada pela aplicação de ultrassom. Esta estimulação é responsável por 

mobilizar as bolhas de óleos durante o deslocamento de água. 

Segundo Hamida, T. (2006), considerando agora a salmoura com concentração de 

150.000 ppm de NaCl, pôde-se observar um impacto considerável do ultrassom no processo. 

Quando se compara esta concentração, obteve-se um aumento de 15 % na recuperação final de 

óleo em relação a concentração de 15.000 ppm de NaCl, conforme visto na Figura 13, onde a 

linha contínua de 45° representa o resultado do experimento quando se utiliza ultrassom é igual 

ao experimento sem ultrassom. As linhas tracejadas representam o desvio em porcentagem em 

relação a linha contínua. Esta melhora está relacionada a redução do efeito da argila dentro do 

arenito de Berea. A argila pode interagir com a água de embebição, podendo impedir sua 

mobilidade dentro dos poros, ou seja, quanto menor for a mobilidade da água, menor será a 

mobilização do óleo. Quanto maior a salinidade da solução, menor é a presença de argila, então 

com o auxílio das ondas ultrassônicas, pôde-se obter uma maior mobilidade de água, causando 

uma maior cavitação nos poros da amostra e assim resultando em uma maior mobilidade de 

gotas de óleo. 

 

Figura 13 – Comparação dos experimentos de embebição espontânea entre as concentrações 

de 15.000 ppm de NaCl e 150.000 ppm de NaCl sem revestimentos. 

 

 
Fonte: Hamida T. (2006). 

 

Utilizando a solução surfactante aniônica DOWFAX 2A1 que possui baixa absorção de 

silicato, Hamida, T. (2006), deixou a amostra de arenito Berea saturada com óleo mineral leve 
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envelhecer por um mês, foi observado que o surfactante ficou próximo de sua CMC. Com isto, 

o resultado obtido foi uma melhora na recuperação de óleo de 60 % em relação ao experimento 

sem utilização de ultrassom. A Figura 14 nos mostra esta diferença para 1 %, 3 % e 5 % de 

concentração de DOWFAX 2A1, assim como para salmoura com 150.000 ppm de NaCl 

também com a amostra envelhecida por um mês. 

 

Figura 14 – Comparação do experimento de embebição espontânea para o surfactante 

DOWFAX 2A1 em diferentes tipos de concentrações e para solução salina de 150.000 ppm de 

NaCl, ambos com as amostras envelhecidas. 

 

Fonte: Hamida, T. (2006). 
 

O caso contrário da solução aniônica é o experimento da embebição utilizando o Tergitol 

15-S-7, Hamida, T. (2006), realizou este experimento com diferentes tipos de concentrações 

dessa solução como 0,1 %, 0,5 % e 1 %. O autor observou que somente com o Tergitol 15-S-7 

foi obtido uma melhora na recuperação de óleo de 18 % e para a solução de 0,1 % e 0,5 %, 

houve uma depreciação de aproximadamente 20 %, conforme demonstrado na Figura 15. 
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Figura 15 – Experimento de embebição espontânea utilizando a solução surfactante Tergitol 

15-S-7 em uma amostra de arenito Berea saturada com óleo mineral leve. 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 

 

Com o uso das soluções surfactantes mencionadas anteriormente, pode-se afirmar que: 

O ultrassom permite aumentar a solubilidade da solução surfactante em água, 

consequentemente diminuindo a sua tensão interfacial. A diminuição da tensão interfacial irá 

reduzir a pressão capilar dentro dos poros, consequentemente mobilizando as gotas de óleo com 

mais eficiência. (Hamida, T., 2006, p. 30). 

O ultrassom permite e redução da taxa de adsorção do surfactante dentro da rocha de 

arenito com consequência do acréscimo da solubilidade do surfactante, melhorando a 

molhabilidade da fase aquosa. Este processo permite ser mais severo com o surfactante aniônico 

(DOWFAX 2A1) do que o não aniônico (Tergitol 15-S-7). (Hamida, T., 2006, p. 30). 

Desenvolvimento de micro emulsões (micélas) através da aplicação de ultrassom. 

Somente após 100 min, foi observado que a solução surfactante foi transformada em uma 

solução semitransparente (Figura 16). Entretanto, operando o ultrassom em soluções 

surfactantes com concentrações acima do CMC, acelera a geração de micélas que contribuem 

para a estimulação da recuperação de óleo. (Hamida, T., 2006, p. 30). 
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Figura 16 – Emulsificação durante o experimento de surfactantes. À esquerda é a solução 3% 

DOWFAX 2A1 em óleo mineral leve.  À direita é a mesma solução em petróleo bruto Husky. 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 

 

O experimento de embebição espontânea utilizando a solução de Goma Xantana em 

arenito Berea, Hamida, T. (2006), estudou o efeito desse polímero na viscosidade do óleo 

mineral leve. O resultado deste estudo pode ser observado na Figura 17, onde se utilizou 0,05%, 

0,1% e 0,15% de concentração de Goma Xantana no procedimento. Foi também adicionado 

nesta figura os resultados para a solução salina com concentração de 150.000 ppm de NaCl, 

para efeito de comparação. Sem ultrassom no processo, foi observado que a recuperação de 

óleo diminui conforme a concentração do polímero aumenta. Com a aplicação de ultrassom a 

25 W/cm², foi observado que para a solução com 0,05% de concentração não há alteração na 

recuperação de óleo, porém nas outras duas concentrações há um aumento significativo, 

aproximadamente 25% quando comparado ao experimento sem a presença de ultrassom. 

Já na Figura 18, Hamida, T. (2006), mostrou os resultados obtidos para a embebição 

espontânea utilizando a solução 3% DOWFAX 2A1 e a salina de 150.000 ppm de NaCl em 

amostra de arenito Berea saturada em petróleo bruto Husky. Em ambos os casos, obteve-se um 

resultado positivo quando se aplica ultrassom para a estimulação da recuperação de óleo.   
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Figura 17 – Experimento de embebição espontânea com solução de Goma Xantana em 

amostra de arenito Berea saturada com óleo mineral leve. 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 

 

Figura 18 – Experimento de embebição espontânea com solução de 3% DOWFAX 2A1 e a 

salina de 150.000 ppm de NaCl em amostra de arenito Berea saturada em petróleo bruto 

Husky. 

 
Fonte: Hamida, T. (2006). 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

O primeiro ponto a ser discutido é a influência do uso da estimulação ultrassônica no 

processo de extração de petróleo. Foi constatado neste trabalho, com base em revisões 

bibliográficas que esta técnica é relativamente nova, então as desvantagens sobre ela ainda são 

desconhecidas. Porém é sabido que esta técnica, além de estimular o meio poroso é também 

utilizada para limpeza do mesmo. A estimulação ultrassônica é capaz de alterar as propriedades 

dos fluídos, como por exemplo, o aumento da temperatura do fluído, redução da viscosidade e 

a sua permeabilidade. Essas alterações de propriedades, fazem com que o fluído se desloque 

com mais facilidade e facilitando assim sua extração. Por outro lado, a estimulação acústica 

também contribui com a restauração ou limpeza do meio poroso, causado pela deposição de 

argila, lama e partículas sólidas, sua função é deslocar esses agentes indesejáveis para contribuir 

positivamente para o processo de extração de petróleo. 

Analisando os estudos feitos durante o desenvolvimento deste trabalho, contidos no índice 3, 

pode-se confirmar o supracitado. 

No experimento de gota pendente é possível notar que a estimulação ultrassônica provoca 

o fenômeno de cavitação no meio poroso; este é o fenômeno responsável pelas alterações das 

propriedades do fluído. Além disso, pode-se notar também que essas alterações dependem 

também do tipo de fluído que está sendo explorado. No caso do experimento de gota pendente, 

foi utilizado quatro tipos de fluídos: óleo mineral leve, óleo mineral pesado, querosene e o 

N350. Neste experimento foi possível analisar o comportamento da tensão superficial e 

viscosidade dos fluídos, conforme aumenta a amplitude das ondas da estimulação ultrassônica. 

Baseando-se no segundo experimento, embebição espontânea, é possível notar também a 

importante presença da cavitação. Neste experimento é mais detalhado a análise na utilização 

de ondas ultrassônicas em diferentes fluídos. Quando se utiliza a estimulação acústica em 

amostras contendo óleo mineral leve, a recuperação de óleo atinge índices de 20%, isto se deve 

ao fato de que a tensão interfacial entre óleo mineral leve e a água é alta, ou seja, a estimulação 

ultrassônica provoca um melhor deslocamento do petróleo em função da água, facilitando assim 

sua extração. Já para o querosene, este possui uma tensão interfacial baixa e quando se aplica a 

estimulação ultrassonora a recuperação acaba sendo depreciativa, pois aumenta sua 

molhabilidade, aderindo ainda mais o querosene nas amostras, dificultando assim sua extração. 

Ainda sobre o experimento de embebição espontânea, pode-se notar que quando a 

amostra contida com óleo mineral leve e banhada por salmoura de NaCl, o impacto da 

estimulação ultrassônica é alto, pois ela é capaz de deslocar a argila contida nas amostras, 
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facilitando a mobilidade do fluído contido na amostra. Quanto maior a concentração de NaCl, 

menor é o efeito da argila na amostra e então maior é a mobilidade de petróleo. 

Por fim, produtos que podem cooperar com a estimulação acústica na extração de 

petróleo, são as soluções surfactantes. Estas soluções são capazes de ajudar na redução da 

tensão interfacial entre os fluídos e a estimulação ultrassônica é capaz de aumentar a 

solubilidade da solução surfactante em água. Para exemplificar, utilizando uma solução 

surfactante com concentração de 1% DOWFAX 2A1 no experimento onde uma amostra de 

arenito Berea foi saturado por óleo mineral leve e banhada por salmoura com concentração de 

150.000 ppm de NaCl, obteve-se ao final do experimento uma recuperação de 60% de petróleo 

em relação a não utilização da estimulação ultrassônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Em suma, este trabalho mostrou a importância e as vantagens, através de experimentos já 

realizados, da estimulação ultrassônica. Uma técnica recém descoberta capaz de revolucionar 

os métodos de extração de petróleo, sem afetar o meio ambiente e sem que haja a necessidade 

de perfuração de novos poços petrolíferos sem ao menos ter extraído o máximo de petróleo 

possível dos poços já perfurados. Com isso, utilizando este estudo como base, um trabalho 

futuro pode ser realizado para estudar e analisar as diferenças de custos desta nova técnica em 

relação a perfuração de novos poços petrolíferos. 

Sobre os resultados obtidos, pode-se concluir que a estimulação ultrassônica provoca o 

fenômeno de cavitação no meio poroso, o que promove um melhor deslocamento de petróleo 

nos capilares. Esta técnica também provoca alteração das propriedades dos fluídos como 

aumento de temperatura, redução de viscosidade e redução da tensão interfacial e superficial. 

Além também de alterar as propriedades das rochas que contém o petróleo como 

permeabilidade, tamanho, geometria do poro, molhabilidade, heterogeneidade e condições de 

contorno. 

Após feito uma discussão e análise sobre algumas bancadas experimentais apresentadas 

neste trabalho é possível, como sugestão para o futuro, a construção de um projeto de uma 

bancada experimental no Brasil. A fim de se obter resultados de eficiência e eficácia e então 

fazer uma comparação com as bancas experimentais citadas neste documento. Feito isso, fazer 

uma discussão de resultados, e definir qual delas representa a melhor aproximação de um caso 

real de estimulação de poços petrolíferos através da propagação de ondas ultrassônicas. 
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