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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Ciências Exatas 

Programa de Pós-Graduação em Química 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

CURSO: Programa de Pós-Graduação em Química 
DISCIPLINA: EMULSÕES E COMPATIBILIDADE DE 
PETRÓLEO  CÓDIGO: PQUI340 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL: 4H TEORIA: 4 H EXERCÍCIO: 0 LABORATÓRIO:  

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 H    CRÉDITOS: 04 
 

EMENTA:  
 
Formação de emulsões no processamento primário de petróleo, mecanismos de estabilização e 
desestabilização das emulsões de petróleo do tipo água-em-óleo, métodos para a desestabilização das 
emulsões de petróleo do tipo água-em-óleo, caracterização de emulsões de petróleo e principais 
problemas químicos de incompatibilidade de petróleos. Causas de insolubilidade; parâmetros de 
solubilidade; métodos de seleção de solventes; interações polar; aplicação a macromoléculas de 
petróleo; modelo de compatibilidade de petróleo; misturas de petróleos e testes de compatibilidade 
 
PROGRAMA:   
 
Emulsões – conceito; tipos de emulsões; caracterização de emulsões; estabilidade das emulsões; 
agentes emulsificantes; formação de emulsões no processamento primário de petróleo; separação de 
emulsões. Mecanismos de estabilização e desestabilização das emulsões de petróleo do tipo água-em-
óleo, métodos para a desestabilização das emulsões de petróleo do tipo água-em-óleo, caracterização 
de emulsões de petróleo e principais problemas químicos de incompatibilidade de petróleos.  
 
Compatibilidade de petróleos – propriedades do petróleo; métodos de previsão de propriedades de 
petróleo; classificação de petróleos: leves, medianos, pesados e extra pesados. Causas de 
insolubilidade; parâmetros de solubilidade; métodos de seleção de solventes; interações polar; aplicação 
a macromoléculas de petróleo; modelo de compatibilidade de petróleo; misturas de petróleos e testes de 
compatibilidade. 
 
Asfaltenos – Problemas e soluções em E&P de petróleos brasileiros. Asfaltenos no petróleo. Adsorção e 
agregação de asfaltenos em petróleos. Surfactantes naturais. Estudo de propriedades interfaciais e 
estruturais de óleos pesados. Caracterização de petróleo. Modelos termodinâmicos para predição de 
comportamentos de fase de fluidos de petróleo. Analise de componentes polares em petróleos. Fatores 
que afetam a estabilidade de emulsões de petróleo.  
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