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A estabilidade de emulsões é um dos aspectos mais desafiadores na indústria do petróleo, pois 

a formação das emulsões dificulta o seu refino e o seu escoamento. As características e a 

estabilidade das emulsões estão relacionadas com as propriedades físico-químicas do sistema 

estudado, especialmente a composição do petróleo e a natureza dos surfactantes. O grande 

número de variáveis, no entanto, dificulta a escolha de agentes de quebra das emulsões, de 

forma que o emprego de ferramentas de simulação pode facilitar a proposição de soluções 

técnicas efetivas. O laboratório ATOMS (Applied Thermodynamicsand Molecular Simulation), 

tem atuado na utilização de modelos de termodinâmica molecular para sistemas de interesse 

acadêmico e industrial, tendo desenvolvido um algoritmo computacional para auxiliar na 

avaliação comparativa de agentes desemulsificantes para emulsões de petróleo. O presente 

projeto pretende contribuir com estudos de simulação molecular do comportamento de 

agregação de surfactantes com diferentes arquiteturas moleculares e do comportamento destes 

surfactantes em interfaces. As informações obtidas em nível molecular serão utilizadas para se 

propor modificações nos modelos de termodinâmica molecular, validados para sistemas e 

estruturas moleculares mais simples. Com essa abordagem pretende-se ampliar a 

potencialidade deste tipo de modelagem para aplicação em formulações de interesse 

acadêmico e industrial. Particularmente, os sistemas de interesse da empresa Oxiteno SA 

Indústria e Comércio envolvem estruturas moleculares complexas, cujo comportamento de 

agregação e de orientação na interface não é totalmente compreendido e pouco descrito na 

literatura. Portanto, o estudo do efeito da arquitetura molecular dos surfactantes nas 

propriedades da interface e das estruturas micelares vai auxiliar no direcionamento dos 

parâmetros de síntese visando o desenvolvimento de produtos com desempenho ajustado para 

desemulsificação de emulsões de petróleo.  

 


