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RESUMO: O fluido de perfuração, utilizado para auxiliar na operação de perfuração de
poços de petróleo, acumula sólidos inerentes a formação à medida que é circulado no poço
durante a perfuração, interferindo no seu desempenho durante a operação. Assim, após o uso
ele é descartado, gerando um dos passivos ambientais mais difíceis de recuperar em todo o
mundo. O presente estudo tem por finalidade promover a separação da fase líquida de fluidos
de perfuração que já foram circulados em poços de petróleos, habilitando seu uso para
formulação de um novo fluido. Para isso, foram utilizados tensoativos não iônicos a fim de
selecionar o que melhor atuasse na separação de fases. Foram utilizados cinco fluidos de
perfuração base água, reais coletados diretamente nos campos de perfuração de poços de
petróleo, classificados como fluidos poliméricos. A metodologia utilizada constitui-se
basicamente em aditivar o fluido com o tensoativo e depois submetê-lo à um processo de
centrifugação ou decantação. Os ensaios de decantação foram programados através do
planejamento experimental 23 e 32, utilizando como variáveis o % de tensoativo utilizado e o
tempo de agitação em minutos. Os tensoativos utilizados foram o nonilfenol etoxilado e o
álcool laurílico etoxilado, ambos com diferentes graus de etoxilação. A separação de fases foi
acompanhada inicialmente por ensaios de estabilidade e, posteriormente, pela altura da
interface em provetas de 100 mL. Os resultados obtidos mostraram que, dentre os tensoativos
estudados, o álcool laurílico etoxilado, com 3 unidades de etoxilação, foi o que atuou de
forma mais eficiente no processo de separação de fases dos fluidos de perfuração estudados.
A aplicação de planejamentos estatísticos pode ser uma ferramenta de grande valor industrial
no que diz respeito a programação de separação de fases em fluidos de perfuração. Concluiuse que a fase líquida separada utilizando tensoativos pode ser reutilizada na formulação de um
novo fluido de perfuração, com propriedades semelhantes a de um fluido novo, garantindo a
eficácia do mesmo. Com a análise dos resultados sugere-se, ainda, que a adsorção é o
mecanismo que governa a separação de fases, com o tensoativo adsorvendo-se nos sólidos
ativos.
Palavras-chave: Fluidos de perfuração, Sólidos ativos, Tensoativos, Separação de fases,
Adsorção.
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ABSTRACT
Application of Non-ionic Surfactants in the Recovery of Polymeric Drilling Fluids
The drilling fluid used to assist in the drilling operation of oil wells, accumulates solids
inherent in the formation as it is circulated in the well, interfering in the fluid performance
during operation. It is discarded after use. The disposal of these fluids causes one of the most
difficult environmental problems in the world. This study aims to promote liquid phase
separation of drilling fluids, which have circulated in oil wells, and enable this recovered
liquid to formulate a new fluid. For this, non-ionic surfactants were used in order to select the
best outcome in phase separation. Five real water-based drilling fluids were utilized, which
were collected directly from the fields of drilling oil wells, classified as polymeric fluids. The
methodology used consisted in combining the fluid with surfactant and then subjecting it to a
process of centrifugation or decantation. The decantating tests were scheduled through
experimental planning 23 and 32, using as variables the percentage (%) of surfactant utilized
and the stirring time in minutes. The surfactants used were ethoxylated nonylphenol and
lauryl alcohol ethoxylated with different degrees of ethoxylation. Phase separation was
monitored first by tests of stability, and subsequently by the height of the interface in beakers
of 100 mL. The results showed that from the surfactants studied, the lauryl alcohol
ethoxylated with 3 ethoxylation units has been the most effective in the phase separation
process of the drilling fluids tested. The statistical tool used was of great industrial value
regarding the programming phase separation in drilling fluids. In conclusion, the liquid phase
separated using surfactant can be reused for a new formulation of drilling fluid with similar
properties of a new fluid, assuring its efficiency. And in the resulting analysis it is also
suggested that the adsorption is the mechanism that leads the phase separation, with surfactant
adsorbing in the active solids.

Keywords: drilling fluids, recovery, surfactants, phase separation, adsorption.
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Introdução
O papel do fluido de perfuração durante a perfuração de poços de petróleo engloba

diversas funções, dentre elas: lubrificar a broca e a coluna de perfuração, estabilizar as
paredes do poço, carrear os cascalhos até a superfície, manter os sólidos em suspensão quando
a circulação for suspensa, formar um reboco na parede da formação, apresentar estabilidade
química, controlar as pressões existentes no interior da formação evitando kicks e blowouts
entre outras.
A fim de garantir que o fluido de perfuração exerça suas funções de acordo com o
projeto de poço ao qual ele se destina, algumas propriedades do fluido são monitoradas na
locação da sonda, ou seja, o fluido exerce devidamente suas funções, quando as suas
propriedades físicas e químicas são ajustadas para cada tipo de situação desejada. As
propriedades mais importantes e que precisam ser monitoradas, são: massa específica,
parâmetros reológicos, força gel (inicial e final), parâmetros de filtração, teor de sólidos ativos
e inertes (DARLEY e GRAY, 1988).
O teor de sólidos presentes nos fluidos de perfuração aumenta significativamente com
a circulação do fluido no poço, devido aos sólidos incorporados da formação durante a
perfuração. Um sistema de tratamento corretivo é aplicado ao fluido, após cada circulação no
interior do poço, para minimizar o aumento do percentual de sólidos. Porém, o acúmulo de
sólidos no fluido é inevitável devido à fatores como: baixo tempo de estabilização, separação
mecânica não eficiente, tipo de formação a ser perfurada, bem como, o tipo de fluido
utilizado. A presença de sólidos da formação no fluido de perfuração influência nas suas
propriedades, alterando-as de forma significativa e não favoráveis ao seu desempenho
(NJOBUENWU e WOBO, 2007).
A mudança nas propriedades físico-químicas do fluido faz com que ele seja descartado
constituindo assim, um passivo ambiental em quantidades relevantes, sendo um dos
problemas mais difíceis de resolver. Além disso, vale salientar que com o seu descarte
perdem-se matérias-primas, de alto valor agregado, utilizadas em suas formulações, bem
como a água que constitui aproximadamente 90% do volume do fluido produzido em fluidos
base água.
Na literatura muitos estudos têm sido feitos sobre as interações polímeros/tensoativos,
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em alguns casos, para fins de separação de fases, porém, poucos registros foram encontrados
sobre a problemática abordada.
Zou et al. (2011) desenvolveram em laboratório um agente polimérico com
características tensoativas e o utilizaram na separação de fases de um fluido de perfuração
com alto teor de sólidos. Os autores concluíram que, em comparação com floculantes e
coagulantes existentes no mercado, o produto desenvolvido atuou de forma eficiente nessa
separação de fases, porém não houve registro se a fase líquida obtida foi reutilizada em novas
formulações.
A pouca eficiência conseguida para solucionar esse problema até os dias de hoje, as
preocupações ambientais envolvidas com o problema exposto e a falta de estudos realizados
com esse propósito, justificam o presente estudo, que tem como objetivo promover a
separação de fases em fluidos de perfuração já circulados em poços de petróleo, utilizando a
tecnologia de tensoativos, no intuito de recuperar a fase líquida e reutiliza-la em novas
formulações de fluidos.
Esta Tese é constituída por seis capítulos. Esta Introdução Geral (Capítulo 1), seguida
do Capítulo 2, que apresenta os Aspectos Teóricos e Estado da Arte sobre o tema abordado.
No Capítulo 3 apresenta-se a Metodologia Experimental utilizada no estudo de separação de
fases utilizando tensoativos. Os Resultados e discussões são apresentados no Capítulo 4,
seguidos das Conclusões no Capítulo 5 e, por fim, no Capítulo 6 encontram-se as Referências
Bibliográficas.
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Aspectos teóricos e estado da arte
Neste capítulo serão apresentados os temas relacionados com o estudo desenvolvido

na tese, por meio de revisão bibliográfica abrangendo trabalhos correlatos desenvolvidos em
áreas afins ao tema proposto. Inicia-se pela apresentação de conceitos básicos sobre fluido de
perfuração, presença e controle de sólidos nos fluidos de perfuração e fluido de perfuração
poliméricos. Em sequência, descrevem-se as principais características sobre o processo de
separação sólido-líquido. E, por fim, a definição de tensoativos e suas características, com
enfoque especial nos mecanismos de interação dos tensoativos com polímeros e argilas.
2.1

Fluido de perfuração
O fluido de perfuração, utilizado na construção de poços de petróleo é comumente

conhecido como “lama de perfuração”, é o único componente que permanece em contato com
o reservatório durante todo a operação de estruturação do poço. O sistema fluido é
desenvolvido para atuar de forma eficiente em função das características esperadas para cada
intervalo de formação. Esses sistemas compreendem um volume de fluido que é bombeado da
superfície até a broca pelo interior da coluna de perfuração, retornando pelo anular para a
superfície onde atravessa os equipamentos retentores de sólidos e, quando necessário, passa
por tratamentos indispensáveis à sua manutenção (LAKE, 2006).
Segundo Lake (2006), existem algumas funções que o fluido deve desempenhar
durante a perfuração, são elas: limpar o fundo do poço, transportar os cascalhos até a
superfície, para que possam ser separados mecanicamente, equilibrar as pressões existentes na
formação, minimizando o risco de kick e blowout; estabilizar as paredes do poço, resfriar e
lubrificar a coluna de perfuração e a broca, impedir ou minimizar os danos a formação,
transmitir potência hidráulica à broca e permitir transmissão de informações através de dados
de perfilagem.
Os fluidos podem ser classificados segundo o constituinte principal da fase contínua
(ou dispersante) em fluidos de base aquosa (ou base água) e fluidos de base não aquosa (ou
base óleo). São tradicionalmente classificados, como: fluidos base gás, fluidos base óleo,
fluidos base água, sendo os dois últimos mais utilizados.
De acordo com Darley e Gray (1988), nos fluidos de base aquosa têm-se partículas
sólidas suspensas em água, e o óleo pode ser emulsionado na água. Nos fluidos de base não
5
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aquosa, os sólidos são suspensos em óleo, e a água pode ser emulsionada no óleo. Nos fluidos
de base gás os cortes perfurados são removidos pelo fluxo de ar ou gás natural em alta
velocidade. Agentes espumantes são adicionados para remover os menores influxos de água.
A água é o mais importante componente envolvido na tecnologia de fluido de
perfuração base água. Em todos os outros momentos, no desenvolvimento da operação, a água
é o maior componente (pelo volume) do fluido de perfuração. Sempre que um fluido de base
água tem que ser substituído por um de base óleo, a água continua a desempenhar um
importante papel no fluido de perfuração (DARLEY e GRAY, 1988).
Basicamente são utilizados dois tipos de fluidos: os de base não aquosa (NAFs) e os
de base aquosa (BAFs). Os fluidos base não aquosa são subdivididos em três tipos. Os NAFs
tipo I (diesel) eram utilizados inicialmente, porém, foram retirados de atuação devido à alta
toxicidade do óleo diesel. Em seguida utilizaram-se os NAFs tipo (II), constituído de óleo cru
ou mineral, NAFs tipo (III), de base parafinas e ésters foram desenvolvidos recentemente
como meio de minimizar os efeitos danosos dos NAFs ao meio ambiente (NETTO,
GALLUCCI e FONSECA, 2009).
De acordo com Thomas (2001), os fluidos base aquosa são subdivididos como
apresentados na Figura 2.1.
Figura 2.1 - Esquema de classificação dos fluidos de perfuração base água.
Fluidos de perfuração base
água

Inibido

Não
Inibido

Levemente
tratado

Com
floculante

Nativo

Com
dispersante

Emulsionado
com óleo

Inibição
química

Eletrólitos
Ca,K2, NH4,
Na

Salgado
Saturado

Baixo teor de
sólidos

Inibição
física

Polímeros

Lignossulfonatos

Fonte: Thomas (2001).

Os fluidos não inibidos são utilizados no início da perfuração, onde são encontradas
rochas compostas por sedimentos inconsolidados que apresentam baixo grau de compactação
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e cimentação entre os grãos. Essas rochas não apresentam sensibilidade quando em contato
com água doce, por isso o fluido não necessita de tratamento químico reforçado nesta fase
(THOMAS, 2001).
Já os fluidos inibidos são empregados quando a perfuração ocorre em fase onde as
rochas que estão sendo perfuradas são sensíveis ao contato com água doce proveniente do
fluido. Esse tipo de rocha é dita ativa em função da interação química com a fase aquosa, que
torna a rocha plástica, expansível ou, até mesmo, solúvel. Para amenizar esse problema,
aditivos conhecidos como inibidores (eletrólitos e/ou polímeros) são adicionados ao fluido
(THOMAS, 2001).
Fluidos aquosos com baixo teor de sólidos e os emulsionados são utilizados em
situações específicas, sendo os primeiros utilizados quando se deseja aumentar a taxa de
penetração da broca, e assim reduzir o custo efetivo da operação, e os emulsionados são
utilizados quando o objetivo é diminuir a densidade do sistema, evitando perdas de circulação
em zonas que apresentam baixa pressão de poro ou de fratura (THOMAS, 2001).
2.1.1 Propriedades dos fluidos de perfuração
Os fluidos exercem, devidamente, suas funções quando suas propriedades físicas e
químicas são ajustadas para cada tipo de situação desejada. As propriedades físicas mais
importantes, e frequentemente medidas nas sondas, são: densidade, parâmetros reológicos,
forças géis (inicial e final), parâmetros de filtração e teor de sólidos. As propriedades
químicas frequentemente determinadas nos laboratórios das sondas são: pH, alcalinidade,
teores de cloreto e de bentonita.
• Densidade
De acordo com Annis e Smith (1996), a densidade do fluido de perfuração deve ser
programada para que a pressão hidrostática desempenhada pela coluna de fluido impeça o
influxo de fluido da formação para o poço. O peso da coluna de fluido no poço, indispensável
para balancear a pressão da formação, é o ponto de referência em que todos os cálculos de
controle de pressão são baseados. Esta é a propriedade do fluido que garante, através de
pressão hidrostática, a estabilidade das paredes do poço e a concentração dos fluidos nas
formações. Fisicamente é a massa do fluido por unidade de volume. Usualmente é expressa
em lb/gal (PETROBRAS, 1991)
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Os limites de alteração da massa específica (densidade) são determinados pela pressão
de poros (limite mínimo) e pela pressão de fratura (limite máximo) da formação que está
sendo perfurada (MACHADO, 2002).
Em operações de campo, quando se está perfurando um poço, a densidade é uma das
propriedades monitoradas frequentemente e em alguns momentos é preciso o aumento desta
para estabilizar a formação.
Algumas matérias-primas de densidade maiores que a da água e que não afetam
adversamente outras propriedades do fluido são adicionadas ao fluido para aumentar a
densidade (DARLEY e GRAY, 1988). Exemplos de materiais conhecidos como adensantes
na indústria do petróleo são: barita, ilita e calcita.
• Teor de sólidos
Produtos químicos, argilas e materiais adensantes são adicionados ao fluido de
perfuração para alcançar várias propriedades desejadas. Sólidos perfurados, composto de
rochas e argilas de baixo rendimento, são incorporados na lama durante o processo de
perfuração, afetando muitas de suas propriedade. Uma vez que não é possível eliminar todos
os sólidos perfurados mecanicamente ou por outros meios, estes são considerados como
poluentes constantes do sistema de lamas.
Os sólidos, comumente presente no fluido de perfuração, podem ser divididos em dois
grupos: HGS (High gravity solids), que engloba os sólidos de alta densidade como a barita,
com densidade de 4,45 e LGS (Low gravity solids), composto por sólidos perfurados e as
argilas, que apresentam densidade igual a 2,26 (ANNIS e SMITH, 1996).
O tamanho das partículas, a forma e a densidade afetam claramente os equipamentos
utilizados para fazer a separação do sólido na superfície do poço. Em um poço teoricamente
perfeito, os sólidos cortados pela broca seriam transportados para a superfície com a mesma
forma e tamanho que foram criados pela broca. Entretanto, eles sofrem modificações em
virtude da interação físico-química gerada entre os sólidos e o fluido, os sólidos e a coluna de
perfuração, os sólidos e o poço e os sólidos entre si, chegando a superfície de forma
arredondada e em tamanhos menores (ASME, 2005).
A redução do tamanho aumenta significativamente a área superficial das partículas,
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implicando em um aumento proporcional da quantidade de fluido adsorvido nos sólidos.
Embora a relação não seja linear, para baixas taxas de cisalhamento, a viscosidade aumentará
consideravelmente com o aumento da área superficial dos sólidos (ASME, 2005).
O monitoramento da quantidade e do tipo de sólidos é a primeira forma de controlar as
propriedades reológicas e de filtração em um fluido. Por isso faz-se necessário estimar
quantitativamente e qualitativamente os sólidos através de análises realizadas no sistema. Para
isso, é necessário ter conhecimento dos volumes percentuais de sólidos, de água e de óleo,
suas respectivas densidades, e a densidade do fluido (ANNIS e SMITH, 1996).
• Propriedades reológicas e força gel
As propriedades reológicas de um fluido de perfuração descrevem as características de
fluxo de um fluido sob várias circunstâncias de deformação. Em um sistema de circulação de
fluido, o fluxo escoa em uma variedade de taxas nas canalizações que possuem tamanhos e
formas diferentes. Para prever os efeitos deste fluxo, é preciso saber o comportamento
reológico do fluido nos vários pontos de interesse dentro do sistema de circulação (ANNIS e
SMITH, 1996).
O comportamento reológico do fluido é definido pelos parâmetros reológicos,
considerando que esse comportamento pode ser representado por um modelo reológico, cujos
parâmetros vão implicar diretamente no cálculo de perdas de cargas na tubulação e na
velocidade de transporte dos cascalhos (MACHADO, 2002).
O controle das propriedades reológicas, no fluido de perfuração, é de vital importância
nas operações de perfuração, pois elas são responsáveis pela remoção dos cascalhos
perfurados. Além disso, influenciam no progresso da perfuração, quando a limpeza é
deficiente, a taxa é prejudicada pois a broca fica trabalhando sobre os cascalhos, reduzindo a
taxa de penetração.
No campo, as propriedades reológicas de interesse para o desenvolvimento de um
fluido de perfuração são: viscosidade aparente (VA), viscosidade plástica (VP), limite de
escoamento (LE) e força gel (Gf-G0).
Os sistemas utilizados como fluidos de perfuração são compostos de uma fase fluida
continua em que sólidos estão dispersos. Viscosidade plástica é a parte da resistência ao fluxo
9
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gerada pela fricção mecânica originada em função da concentração, do tamanho e da forma
dos sólidos e pela viscosidade da fase fluida. No dia a dia de uma perfuração, a viscosidade
plástica é considerada como um guia de controle de sólidos. Se a viscosidade plástica
aumentar, o volume percentual de sólidos aumentará, ou se o volume percentual permanecer
constante, o tamanho das partículas sólidas diminuirá. Quando o tamanho das partículas
diminui, a área superficial das partículas aumenta e, consequentemente, cresce a fricção das
mesmas dentro do fluido. Ou seja, a viscosidade plástica é aumentada pelo aumento da
concentração dos sólidos ou pela diminuição da área superficial e diminui pela redução da
concentração dos sólidos, pela diluição ou por separação mecânica. Como a viscosidade da
água diminui com o aumento da temperatura, a viscosidade plástica diminui
proporcionalmente (AMOCO, 1994).
Enquanto isso, as forças de interação entre as partículas dispersas são consideradas a
causa da existência do outro parâmetro viscoso – o limite de escoamento, também
denominado de componente eletroviscoso, interpretado como a tensão mínima para colocar o
fluido em fluxo.
Fluidos de perfuração apresentam características tixotrópicas, isto é, adquirem um
estado semi-rígido quando estão em repouso e quando em movimento apresentam fluidez.
Essa característica é chamada na indústria do petróleo de força gel, que é um parâmetro de
natureza reológica que indica o grau de gelificação devido à interação elétrica entre partículas
dispersas. A força gel inicial mede a resistência inicial para colocar o fluido em fluxo e a
força gel final mede a resistência do fluido para reiniciar o fluxo quando este fica um tempo
em repouso. A diferença entre elas indica o grau de tixotropia do fluido (MACHADO, 2002).
• Parâmetros de filtração
Em função do diferencial de pressão estabelecido entre o poço e a formação, para
evitar o influxo dos fluidos contidos nas rochas, deveria ocorrer uma invasão de fluido
continuamente para a formação, que é permeável, se não houvesse a formação de um filme,
chamado de reboco, na parede do poço. O mesmo é uma camada de partículas sólidas úmidas
depositadas sobre as rochas permeáveis expostas pela broca. Quando existem partículas
sólidas com dimensões adequadas, a obstrução dos poros é rápida e somente a fase líquida do
fluido de perfuração, denominada filtrado, invade a formação. O controle do filtrado torna-se
crítico em casos de perfuração de formações de folhelhos sensíveis a água; esses folhelhos
10
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desenvolvem pressões devido ao inchamento originado pelo contato com a água, causando
desmoronamento e alargamento do poço (PETROBRAS, 1991).
A invasão de filtrado na formação pode causar um número de dificuldades em analisar
o poço. Se a invasão do filtrado é grande, pode transportar todos os líquidos do poço para a
formação antes que este seja recuperado. O filtrado pode, também, reagir quimicamente com
a argila dos poros da formação ou com espécies químicas dos fluidos das formações e mudar
as características de permeabilidade do poço (AMOCO, 1994).
Valores elevados de volume de filtrado indicam invasão excessiva de filtrado na
formação geológica, que pode originar problemas como: desmoronamento de formações
hidratáveis, avaliações equivocadas da formação que está sendo perfurada e redução do
diâmetro do poço em virtude da formação de rebocos muito espessos, perda por circulação.
Além disto, filtrados elevados contribuem fortemente para o processo de prisão diferencial
(FARIAS, 2005).
2.1.2 Aditivos utilizados em fluido de perfuração
A literatura registra que o uso de aditivos, como tentativa de controlar as propriedades
de um fluido de perfuração, ocorreu pela primeira vez no ano de 1921 (DARLEY e GRAY,
1988). Dentre os materiais usados como aditivos em fluidos de perfuração, tem-se as argilas,
os polímeros, os sais, os tensoativos, e outros. Cada tipo de aditivo é responsável por
desempenhar uma propriedade no fluido.
 Adensantes
Darley e Gray (1988) apresentam uma lista de materiais de granulometria diferentes
que possuem densidades maiores que a da água, como por exemplo, a barita. A barita é um
mineral de massa específica em torno de 4,2 g/cm3. Annis e Smith (1996) descrevem a barita
como um mineral de ocorrência natural, que é triturado de acordo com especificações do
Instituto Americano de Petróleo (API). É predominantemente composto de sulfato de bário,
mas contém algumas impurezas. As impurezas variam dependendo da fonte do minério,
porém, estes são materiais predominantemente inertes, como o quartzo. O sulfato de bário
puro é branco, mas as impurezas fazem com que a barita seja cinzenta ou cor-de-rosa.
Entretanto, a cor não é indicativa da pureza ou da qualidade da barita.
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 Inibidores de formações argilosas
Os sais são usados como inibidores de formações ativas. Segundo Pereira (2008a), os
sais de cloreto possuem baixo custo e, em altos teores, ação inibidora. Porém, agravam a
densidade do fluido e degradam polímeros que perdem em viscosidade. Os sais de cálcio
comprometem ainda mais esta relação. A alternativa é utilizar produtos muito reativos que
otimizem a eficiência. De acordo com as características próprias de cada material será
definida sua função.
Podemos dividir os inibidores em polietrólitos de baixo peso molecular, polietrólitos
de alto peso molecular e dispersantes químicos. Os primeiros e os últimos são conhecidos
como afinantes, isto é, reduzem a viscosidade do fluido – os de baixo peso fazem controle
reológico com inibição das argilas hidratáveis das formações perfuradas e os dispersantes
entram nas etapas de desenvolvimento e limpeza do poço. Os sais de potássio são a exceção –
servem para todas as funções. A principal falha do cloreto de potássio se deve a sua
inabilidade em prevenir a invasão do filtrado e da pressão de penetração do fluido nos
folhelhos (DUARTE, 2004).
 Viscosificantes


Argilas

As argilas são agregadas em pacotes laminares como um baralho de cartas (Figura
2.2). Cada lâmina mede 10Å, ou seja, cada milímetro comporta 1 milhão lâminas. Se
pudessem ser espalhadas, uma ao lado da outra, as lâminas presentes em 1 g de argila
ocupariam área de 750 m2. Ao entrarem em contato com água, os pacotes de argila vão se
separando à medida que a água penetra entre as camadas. Este efeito é chamado de dispersão
– a separação das lâminas aumenta sua área de superfície exposta com as cargas atraindo as
moléculas de água criando o efeito gel (PEREIRA, 2008a).
Figura 2.2 - Distância entre as lâminas de argilas e sua agregação em forma de baralho.

Fonte: Pereira (2008b)
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Bentonita (Figura 2.3) é o nome genérico da argila composta predominantemente pelo
argilomineral montmorilonita (55-70%), do grupo das esmectitas, independentemente de sua
origem ou ocorrência. As esmectitas possuem como característica principal o de alto poder de
inchamento, até 20 vezes seu volume inicial, atingindo grandes espaços interplanares, alta
área de superfície (até 800 m2/g); capacidade de troca catiônica (CTC) na faixa de 60 a 170
meq/100g e tixotropia. Estas características conferem a bentonita propriedades bastante
específicas, que têm justificado uma vasta gama de aplicações nos mais diversos segmentos
(SILVA, 2011).
Figura 2.3 - Estrutura química da bentonita.

Fonte: Amorim (2003).

A hidratação de argilas bentoníticas é também resultante das forças de cisalhamento
aplicadas às dispersões. Essas forças quebram as ligações químicas das estruturas das argilas,
resultando na exposição de valências positivas dos átomos de sílica, negativas dos átomos de
oxigênio, ou ambas, dependendo de onde ocorra a quebra. Os íons adsorvem maior
quantidade de água, promovendo assim uma maior laminação das camadas de argila. Esta
água adsorvida é chamada de “água de ligação quebrada” e promove diminuição da água livre
disponível. Este fenômeno justifica a aplicação de elevadas taxas de cisalhamento quando do
preparo de fluidos de bentonita e explica o porquê da viscosidade desses fluidos aumentarem
quando o cisalhamento é aplicado (AMORIM, 2003).
Quando o cátion associado à estrutura da argila é o cálcio, o inchamento interlamelar é
menor que o apresentado pelas montmorilonitas sódicas. A diferença no inchamento das
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dessas argilas deve-se a força de atração entre as camadas, que é acrescida pela presença do
cálcio, reduzindo a quantidade de água que poderá ser adsorvida, enquanto que o cátion sódio
provoca uma menor força atrativa, permitindo que uma maior quantidade de água penetre
entre as camadas, e seja então adsorvida (AMORIM, 2003). Esta diferença está representada
na Figura 2.4.
Figura 2.4 - Hidratação da montmorilonita sódica e cálcica.

Fonte: Amorim (2003)



Polímeros

Polímeros são usados em fluidos de perfuração desde o ano de 1930, quando foi
introduzido como aditivo para controle de filtrações (perdas da fase contínua, isto é, da base
água do fluido, em formações permeáveis). Desde então, os polímeros vêm se tornando cada
vez mais especializados e sua aceitabilidade aumentando proporcionalmente. Atualmente os
polímeros compõem grande parte dos sistemas a base de água. Com efeito, alguns sistemas
são totalmente dependentes dos polímeros e denominados apropriadamente de sistemas
poliméricos (PEREIRA, 2008b).
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2.1.3 Polímeros utilizados em fluido de perfuração
Os polímeros são definidos como moléculas orgânicas com peso molecular acima de
200, contendo várias unidades repetidas (os monômeros). Eles variam extremamente na
função e em propriedades básicas, isto é, estabilidade, carga, entre outros. Em geral eles
podem ser classificados como os polímeros naturais, os naturais modificados e os polímeros
sintéticos (CAENN e CHILLINGAR, 1996).
Os polímeros naturais são as gomas, os biopolímeros (polissacarídeos, poliésteres ou
poliamidas) e os a base de amido. O amido é um polímero cuja molécula apresenta um caráter
ligeiramente aniônico, sendo, portanto, considerado um polímero hidrofílico. Essa
característica o torna capaz de absorver grande quantidade de água, sendo usado como
controlador de perda de filtrado em todos os tipos de sistemas de fluido. Os biopolímeros,
geralmente, são polissacarídeos produzidos a partir da fermentação bacteriana. Eles têm
estruturas extremamente complexas e apresentam alto peso molecular, em torno de 1 a 2
milhões. Suas moléculas apresentam-se ligeiramente aniônicas. São usados no controle
reológico e para melhorar o processo de carregamento de cascalhos durante a perfuração. Os
exemplos mais comuns dessa classe são as gomas, como por exemplo, a goma xantana
(CAENN e CHILLINGAR, 1996).
A goma xantana, é um biopolímero classificado como ramificado, aniônico, produzido
por fermentação, empregando a bactéria Xanthomonas campestris. Essas bactérias apresentam
células em forma de bastonetes, e ocorrem predominantemente isoladas. Dentre as gomas
microbianas, a xantana ocupa lugar de destaque no mercado por apresentar propriedades
reológicas bastante distintas e incomuns, tais como alto grau de pseudoplasticidade e elevada
viscosidade, mesmo a baixas concentrações. O sucesso da goma é função de exibir diversas
vantagens como espessante, estabilizante, gelificante, agente de suspensão e floculação nas
indústrias alimentícia, cosmética e petrolífera, dentre outras (ARAÙJO, FARIA, FRANÇA e
CARDOSO, 2005).
Os polímeros modificados mais utilizados na indústria petrolífera são as CMCs
(carboximetilcelulose); HEC (hidroxietilcelulose) e o CMS (carboximetilamido). A principal
função desses polímeros é a de tornarem o fluido mais viscoso, melhorando a capacidade de
carregamento de cascalhos. Assim como os polímeros naturais, os polímeros modificados são
agentes hidrofílicos capazes de absorver grande quantidade de água (CAENN e
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CHILLINGAR, 1996).
A CMC é um polímero natural modificado de caráter aniônico e é produzido pela
carboximetilação da celulose de diversos valores de peso molecular. Na reação química
empregam-se, além da celulose em suspensão, o monocloroacetato de sódio e o hidróxido de
sódio, sob condições de temperatura e agitação mecânica.
A celulose é um polímero natural que é insolúvel em água. Para tornar-se um dos mais
valiosos aditivos para fluidos de perfuração é modificada para carboximetilcelulose (CMC).
Este é um exemplo clássico de polieletrólito.
O grupo que constitui os polímeros sintéticos é formado pelos poliacrilatos, polímeros
produzidos através do petróleo, e pelas poliacrilamidas, que são copolímeros de várias
proporções de ácido acrílico e acrilamida (CAENN e CHILLINGAR, 1996).
Os poliacrilatos normalmente são aniônicos, apresentando estruturas que não são
complexas tendo seu uso variado de acordo com seu peso molecular. As moléculas com baixo
peso molecular (< 1000) são utilizadas como afinadores e defloculantes. Essas funções são
devido ao fato dos poliacrilatos de baixo peso molecular apresentarem muitas cargas
negativas e alta capacidade de adsorção de sólidos ativos dos fluidos. O mecanismo básico de
funcionamento é o fato dos poliacrilatos de baixo peso molecular adsorverem as cargas
positivas dos fluidos, deixando-os com excesso de cargas negativas, o que causa forte
repulsão, resultando na defloculação. Os poliacrilatos de peso molecular médio (entre 1000 e
100000) são utilizados como floculantes e controladores de parâmetros reológicos. As
moléculas com alto peso molecular (> 100000) são usadas como floculantes (CAENN e
CHILLINGAR, 1996).
A poliacrilamida possui alto peso molecular e nos fluidos de perfuração atua como um
controlador do filtrado, isso por ser capaz de encapsular os sólidos (contaminantes) presentes
nos fluidos e formar flocos que se depositam no fundo dos tanques de decantação. A ação de
captura de contaminantes pela poliacrilamida se deve a diferença de cargas existentes, a
poliacrilamida é aniônica e os sólidos/partículas apresentam cargas positivas (CAENN e
CHILLINGAR, 1996).
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2.2

Tensoativo
Uma molécula de tensoativo pode ser definida como uma molécula que possui em sua

estrutura um grupo apolar, que tem afinidade por óleo, chamado de lipofílico ou hidrofóbico,
ligado a um grupo polar, que tem afinidade por água, chamado de hidrofílico.
A palavra amphi tem origem grega e significa ambos, tensoativos são anfifílicos e em
algumas ocasiões o termo (anfifílico) é usado como sinônimo de tensoativo, fazendo
referência ao fato de todas as moléculas de tensoativo apresentarem duas partes, a parte
lipofílica (solúvel em um fluido específico) e a liofóbica (parte insolúvel da molécula nesse
fluido). Quando o fluido envolvido é a água usa-se o termo hidrofílico, para se referenciar a
cabeça do tensoativo, e hidrofóbico para fazer referência a sua “cauda“ (HOLMBERG,
JÖNSSON, KRONBERG e LINDMAN, 2003).
A Figura 2.5 apresenta uma representação esquemática da estrutura de uma molécula
de tensoativo, onde a parte polar, representada pelo círculo, é chamada de “cabeça” do
tensoativo, e a parte apolar, representada pelo retângulo, é chamada de “cauda” do tensoativo.
Figura 2.5 - Estrutura de uma molécula de tensoativo.

Fonte: Adaptado de Curbelo (2006).

Em função da polaridade da molécula, os tensoativos são classificados em: aniônicos,
catiônicos, não iônicos, anfóteros e zwitteriônicos. Os tensoativos aniônicos apresentam carga
negativa no grupo polar, já os catiônicos são caracterizados pela presença, na parte polar da
molécula, de carga positiva, os não iônicos não apresentam cargas verdadeiras. Os anfóteros
se comportam como aniônico ou catiônico dependendo do pH do meio, ou seja, em meio
alcalino as cargas positivas são neutralizadas pela presença das hidroxilas (OH-) fazendo com
que as cargas negativas predominem e a molécula se comporte como um tensoativo aniônico,
de forma análoga, quando estão em meio ácido se comportam como tensoativos catiônicos
(DALTIN, 2011).
Tensoativos zwitteriônicos apresentam, sob condições normais, tanto carga positiva
como carga negativa. Em alguns casos a literatura classifica, erroneamente, os tensoativos
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zwitteriônicos como anfóteros, porém essa afirmação não é sempre verdadeira tendo em vista
que tensoativos anfóteros dependem da alcalinidade do meio e podem ser catiônico,
zwitteriônico ou aniônico (HOLMBERG, JÖNSSON, KRONBERG e LINDMAN, 2003).
Moléculas de tensoativos, quando presentes no meio em baixas concentrações, tem a
capacidade de alterar significativamente a energia livre existente na superfície (fronteiras
entre uma fase líquida ou sólida e um gás) ou na interface (fronteira entre duas fases
imiscíveis) do sistema. Essa energia livre é o trabalho necessário para gerar a interface entre
as fases, onde quanto menor for a semelhança entre as fases maior será a quantidade de
trabalho requerida para gerá-la. O termo energia interfacial (ou superficial) livre por unidade
de área indica a quantidade mínima de trabalho gerado para criar uma unidade de área entre as
fronteiras das fases e é chamada de tensão superficial/interfacial (ROSEN, 2004).
A interface formada entra a fase líquida e a de vapor, em soluções aquosas, envolve
interações entre uma grande quantidade de moléculas polares de água e moléculas apolares de
ar em menor número. Isso resulta em um desequilíbrio de forças atuantes nas moléculas da
superfície da água e a tensão superficial observada (72,8 mN/m) é alta (MYERS, 2006).
Assim a tensão superficial da água equivale a energia livre por unidade de área da fronteira
entre a água e o ar. Quando o tensoativo está presente em solução, o limite entre as fases é
coberto por moléculas de tensoativos que reduzem a tensão superficial entre a água e o ar
(HOLMBERG, JÖNSSON, KRONBERG e LINDMAN, 2003).
A tendência para se acumular na interface é apresentada como uma das principais
características dos tensoativos. Inicialmente afirmou-se que quanto maior fosse essa tendência
melhor seria o tensoativo. Porém, o grau de concentração de tensoativo que se encontra entre
as fases depende tanto da estrutura do tensoativo, como da natureza das fases envolvidas na
interface. Portanto, conclui-se que não existe um tensoativo ótimo para todos os usos e sim
um tensoativo que melhor se aplique a um tipo de aplicação (HOLMBERG, JÖNSSON,
KRONBERG e LINDMAN, 2003).
Agentes de superfície ativa se agregam e formam micelas quando presente em
determinadas concentrações na solução. Isso ocorre em função da redução da energia livre na
interface, devido à redução do contato entre a cadeia orgânica e a água. Na micela, dissolvida
em água, o grupo hidrofóbico do tensoativo é direcionado para o seu interior e a parte
hidrofílica é direcionada para fora do agregado, em direção ao solvente (TADROS, 2005),
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formando uma micela direta. O processo de formação de micelas também ocorre em soluções
oleosas, porém de forma inversa às micelas mencionadas no caso anterior. Em soluções
oleosas, as micelas se formam com a parte hidrofílica voltada para o interior da micela e a
parte lipofílica voltada para a solução (DALTIN, 2011). A Figura 2.6 (I) e (II) apresenta a
representação esquemática de uma micela direta e uma micela inversa, respectivamente.
Figura 2.6 – Representação esquemática de: (I) uma micela direta em meio aquoso e (II) de uma micela inversa
em fase oleosa.

Fonte: Holmberg et al. (2003)

Micelas de tensoativos são mais estáveis que os monômeros livres em solução, porém
menos estáveis que aqueles adsorvidos na interface. Portanto, se o espaço superficial for
aumentado, a preferência será dada a organização do tensoativo na superfície da solução e as
micelas serão desfeitas (DALTIN, 2011).
Cada tipo de tensoativo tem uma determinada concentração onde se inicia a formação
das micelas, essa concentração é chamada de concentração micelar crítica (c.m.c) (DALTIN,
2011) e é influenciada basicamente por três fatores: a natureza do tensoativo, a temperatura e
a força iônica.
A atuação do tensoativo na tensão superficial limita-se a sua c.m.c. A partir desse
ponto os valores de tensão encontrados são constantes, pois o processo de formação de micela
se inicia, reduzindo, assim, a atividade do tensoativo na superfície do líquido. A curva de
tensão superficial, observada na Figura 2.7, apresenta esse fenômeno.
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Figura 2.7 - Demonstração da formação de micelas, identificada por medidas da tutbidez, tensão superficial e
condutividade.

Tensão superficial

Fonte: Myers (2006).

O surgimento de micelas também pode ser identificado utilizando técnicas de
condutividade (curva superior) e turbidez (curva inferior), Figura 2.7. As mudanças nos
valores de condutividade estão associados a um aumento da massa por unidade de carga das
espécies condutoras. A variação da turbidez da solução indica o surgimento de uma espécie de
espalhamento de luz significativamente maior do que o tamanho monomérico (MYERS,
2006).
Em baixas concentrações, os tensoativos não funcionam como um eletrólito e
apresentam-se na forma de monômeros (HOLMBERG, JÖNSSON, KRONBERG e
LINDMAN, 2003). Eles atuam na forma de monômeros, orientando-se preferencialmente nas
interfaces, reduzindo a tensão interfacial. A parte hidrofóbica é repelida pela fase aquosa,
enquanto os grupos polares são atraídos por forças eletrostáticas.
Bancroft propôs uma regra que define qualitativamente que os emulsificantes solúveis
em água tendem a formar emulsões do tipo óleo em água (o/a) e aqueles solúveis em óleo
formam emulsões do tipo água em óleo (a/o). Com o objetivo de relacionar o tipo de
tensoativo e a hidrofilia dos mesmos, Griffin propôs o conceito de Balanço HidrofílicoLipofílico (HBL) relacionando de maneira quantitativa as contribuições dos grupos
hidrofílicos e hidrofóbicos presentes na estrutura do tensoativo, de tal maneira que possa se
calcular o grau de hidrofilidade dos tensoativos não iônicos (HOLMBERG, JÖNSSON,
KRONBERG e LINDMAN, 2003).
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O conceito de HBL, particularmente a versão de Griffin, que é restrito a tensoativos
não iônicos, tem sido bastante importante para a escolha do tensoativo a ser utilizado de
acordo com a sua aplicação. A Tabela 2.1 mostra a aplicação do tensoativo em função do seu
HBL.
Tabela 2.1- Aplicação do tensoativo em função do HBL.

Faixa de
HBL
3-6
7-9
8-14
9-13
10-3
12-17

Aplicação
Emulsificante A/O
Agente molhante
Emulsificante O/A
Detergente
Solubilizante
Dispersante

Fonte: Holmberg et al., (2003).

De acordo com HOLMBERG et al. (2003), pode-se calcular o HBL de um tensoativo
não iônico de álcoois etoxilados e alquifenois etoxilados através da Equação (1):

(1)

2.2.1 Tensoativos não iônicos
Os tensoativos não iônicos são responsáveis por cerca de 40% do uso mundial de
tensoativos. Esses tensoativos apresentam uma maior tolerância aos íons Ca+2 e Mg+2 quando
dissolvidos em água do que os aniônicos. A maioria dos não iônicos são qualificados como
produtos de baixa formação de espuma, têm boa solubilidade em água fria e uma baixa c.m.c.,
tornando-os eficazes em baixas concentrações (SCHMITT, 2001).
Moléculas de tensoativos consideradas não iônicos são aqueles que não se ionizam em
meio aquoso. Geralmente o termo se refere aos derivados de óxido de etileno e / ou óxido de
propileno com um álcool contendo um átomo de hidrogênio ativo. No entanto, tais tipos como
fenóis alquila, ésteres de açúcares, alcanolamidas, óxidos de aminas, ácidos graxos, aminas
gordas e polióis são produzidos e utilizados amplamente em todo o mundo em processos
industriais (RICHARDS, 2005).
Suas aplicações são feitas em diversas áreas, de acordo com os critérios exigidos para
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cada aplicação, fator esse a ser observado no momento de escolha de um tensoativo.
Apesar da vasta quantidade de tensoativos não iônicos, o mercado é dominado pelos
etoxilados, nos quais uma cadeia de moléculas de óxido de eteno polimerizada configura o
grupo hidrofílico. Dados de 2002 mostraram que a participação aproximada dos tensoativos
etoxilados, álcool linear etoxilado e alquil fenol etoxilado, no mercado dos EUA era de 40 e
20%, respectivamente (DALTIN, 2011).
2.2.2 Tensoativos do tipo nonilfenol etoxilados
O tensoativo nonilfenol etoxilado, apresentado na Figura 2.8, é obtido através da
reação do nonilfenol com o óxido de eteno. São tensoativos não iônicos, cuja parte hidrófoba
da molécula é proveniente do nonilfenol e a parte hidrófila é resultante da cadeia de óxido de
eteno. A mudança do número de unidades de óxido de eteno (grau de etoxilação) presente na
molécula origina tensoativos que exibem diferentes valores de HBL (Balanço HidrófiloLipófilo). A utilização desse tipo de tensoativo com determinado grau de etoxilação
dependerá da sua aplicação (OXITENO, 2000).
Figura 2.8 – Representação esquemática da estrutura molecular do nonilfenol etoxilado

FONTE: OXITENO,

2000.

O aumento do grau de etoxilação aumenta a hidrofilia da molécula, ou seja, maior será
o HBL, modificando sua solubilidade em água, sua capacidade espumante, sua molhabilidade
e detergência, permitindo que tais tensoativos sejam utilizados como emulsionantes,
detergentes, solubilizantes, umectantes e desengraxantes (OXITENO, 2000).
A solubilidade do nonilfenol etoxilado em água depende do número de grupos polares
presentes na parte hidrofílica da molécula, consequentemente ela aumenta com o aumento da
quantidade de grupos polares, esse tipo de tensoativo apresenta baixa polaridade. A sua
solubilidade em água aumenta com o aumento do pH, e é solúvel em águas salinas até uma
concentração de 3,630 µg L-1 (SILVA, RODRIGUES, BATISTA e OLIVEIRA, 2007).
Os tensoativos do tipo nonilfenois etoxilados são os mais críticos, quando trata-se de
questões ambientais, em função da sua capacidade de bioacumulação e biomagnificação na
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cadeia trófica. Devido a sua característica lipofílica este tensoativo se adsorve
preferencialmente em matéria orgânica e sedimentos. Entretanto, a acumulação de nonilfenois
etoxilados em sedimentos é uma preocupação ambiental, pois estes se tornam uma fonte
secundária de contaminação de águas naturais (SILVA, RODRIGUES, BATISTA e
OLIVEIRA, 2007).
2.2.3 Tensoativos do tipo álcool laurílico etoxilado
O álcool laurílico etoxilado pode apresentar diferentes graus de álcool etoxilado e é
obtido pela reação do álcool laurílico, proveniente de fontes naturais e renováveis, com o
óxido de eteno (EO). Estes tensoativos podem ser representados pela estrutura apresentada na
Figura 2.9 (OXITENO, 2011).
Figura 2.9 – Representação da estrutura química do tensoativo álcool laurilico etoxilado.

Fonte: Daltin (2011)

O caráter lipofílico desse tipo de tensoativo é derivado da cadeia carbônica do álcool,
e o hidrofílico é resultante da cadeia de óxido de eteno. O caráter hidrofílico aumenta com o
grau de etoxilação da molécula, como resultado ocorre um aumento da solubilidade em água,
nas propriedades emulsionantes e na molhabilidade. Estes tensoativos atuam como
emulsionantes, solubilizantes e intermediários de síntese para obtenção de tensoativos
sulfatados (OXITENO, 2011).
Esses tensoativos apresentam alta capacidade em reduzir a tensão superficial, e alto
poder de umectação e molhabilidade. Eles não precipitam na presença de íons Ca++ e Mg++ e
são compatíveis com tensoativos aniônicos, catiônicos e não iônicos conservando a
estabilidade química e física tanto em meio alcalino como em meio ácido em diferentes
temperaturas (OXITENO, 2011).
2.2.4 Adsorção de tensoativos em interfaces sólido-líquido
O termo adsorção é empregado para definir processos pelo qual uma substância adere
na superfície de um sólido em uma interface sólido/líquido ou sólido/gás (DALTIN, 2011).
Uma das principais particularidades apresentada por moléculas de tensoativos é sua
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aptidão para se adsorver nas interfaces de forma orientada (ROSEN, 2004).
Rosen (2004) cita alguns fatores que tem sido objeto de estudo no que se refere a
adsorção de tensoativos em interfaces:
-

A determinação da concentração do tensoativo na interface, uma vez que isto
indicará a quantidade de área coberta pelo tensoativo na interface, visto que o
desempenho do tensoativo na maioria dos processos interfaciais está
diretamente relacionado com a sua concentração na interface.

-

A forma como o tensoativo se orienta e seu empacotamento na interface, para
determinar como a superfície adsorvida será afetada, ou seja, se ela se tornará
hidrofóbica ou hidrofílica.

-

A cinética do processo de adsorção, uma vez que sua velocidade determinará o
desempenho de alguns processos.

-

O efeito dos tensoativos adsorvidos na energia de equilíbrio interfacial do
sistema.

Ao comparar o desempenho de diferentes tensoativos em fenômenos interfaciais, é
indispensável diferenciar a quantidade de tensoativo necessária para produzir uma dada
quantidade de variação no fenômeno que está sendo investigado e a alteração máxima no
fenômeno que o tensoativo será capaz de produzir, independentemente da quantidade usada
(ROSEN, 2004).
Segundo Myers (2006), a facilidade e a magnitude da força de adsorção de tensoativos
em interface sólido/líquido são controladas por três fatores: (i) a natureza química dos grupos
hidrofílico e hidrofóbico do tensoativo adsorvido, ou seja, se a cabeça do tensoativo é
aniônica, catiônica ou não iônica e do tamanho, natureza e grau de ramificação da sua cauda,
(ii) a natureza da superfície sólida na qual o tensoativo está sendo adsorvido, ou seja se ela é
altamente carregada ou apolar e (iii) a natureza do solvente, se está diluído em água, o pH da
solução, teor de eletrólitos, a temperatura, aditivos presentes no meio, entre outros Uma
pequena alteração em um destes três fatores pode comprometer significativamente o processo
de adsorção.
Os mecanismos que regem a adsorção de tensoativos nas interfaces sólido-líquido:
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-

Intercâmbio iônico: acontece quando ocorre a substituição de íons que já estão
adsorvidos. A taxa de adsorção do tensoativo, que apresenta baixa solubilidade
em água, pode ser maior que a dos outros íons presentes em solução, que
apresentam maior solubilidade em água. Isso provoca um deslocamento do
equilíbrio na direção da adsorção do tensoativo e da dessorção dos íons
(DALTIN, 2011).

-

Atração eletrostática: ocorre devido a atração existente entre os grupos iônicos
da cabeça do tensoativo e a superfície sólida de cargas opostas. Normalmente
envolve tensoativos catiônicos atraídos por cargas negativas da superfície
(FARN, 2008).

-

Polarização de elétrons π: ocorre devido a atração produzida entre um núcleo
nucleofílico forte, por exemplo quando o adsorbato contém um núcleo
aromático rico em elétrons, e um grupo com cargas positivas, como um sólido
com sítios fortemente positivos (DALTIN, 2011; FARN, 2008)

-

Repelência hidrofóbica: onde ocorre a combinação da atração mútua entre os
grupos hidrofóbicos das moléculas de tensoativos e/ou a sua tendência a
escapar de um ambiente aquoso se torna grande o suficiente para permitir que
adsorvam no adsorvente sólido através da agregação de suas cadeias
(DALTIN, 2011; ROSEN, 2004). Este mecanismo é estreitamente relacionado
com a estrutura do tensoativo e, consequentemente, as características de
solubilidade do mesmo na água (HOLMBERG, JÖNSSON, KRONBERG e
LINDMAN, 2003).

A adsorção acontece até que se atinja a energia mínima do sistema, ou seja, quando os
sítios do sólido estão completamente tomados pelo tensoativo ou quando o empacotamento do
tensoativo gera forças opostas à aproximação de novas moléculas, atingindo o equilíbrio
(DALTIN, 2011).
Tensoativos se adsorvem em superfícies hidrofóbicas (apolares) com o seu radical de
hidrocarboneto hidrófobo ou apolar (cauda) em contato com a superfície e a sua porção
hidrofílica ou polar (cabeça) em contato com a solução. Em superfícies muito polares, a
adsorção acontece com a unidade polar do tensoativo em contato com a superfície, devido à
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interação entre o grupo da cabeça do tensoativo e a superfície.
A extensão da adsorção na interface sólido/líquido pode ser afetada por fatores como:
estrutura do tensoativo, presença de eletrólitos, pH, temperatura e natureza do adsorvente.
Para tensoativos iônicos, o crescimento da cadeia hidrofóbica provoca um aumento na
quantidade adsorvida de tensoativo quando a interface encontra-se saturada. Comportamento
inverso é observado para tensoativos não iônicos, onde ocorre um decréscimo na extensão da
adsorção com o acréscimo das cadeias polioxietilênicas e um crescimento com o aumento de
cadeias alquílicas (PARIA e KHILAR, 2004).
Quando a carga elétrica do tensoativo e da superfície são a mesma, a presença de
eletrólitos provoca um aumento na adsorção de tensoativo não iônico, pois a presença do sal
blinda o tensoativo das interações eletrostáticas repulsivas. Quando a superfície é de carga
oposta ocorre uma diminuição na adsorção. (PARIA e KHILAR, 2004; ROSSI, DANTAS,
NETO e MACIEL, 2006).
Alterações no pH do meio influenciam as características de adsorção da superfície do
adsorvente e aumenta o nível de ionização do tensoativo. Para tensoativos não iônicos, a
adsorção aumenta a baixos valores de pH, quando a superfície está negativamente carregada
(PARIA e KHILAR, 2004; ROSSI, DANTAS, NETO e MACIEL, 2006).
Para tensoativos iônicos o acréscimo na temperatura significa diminuição na adsorção.
Entretanto, essa redução é muito menor quando comparada aos resultados obtidos em
presença de eletrólitos ou por mudanças de pH. Em tensoativos não iônicos, polioxietilênicos,
a adsorção aumenta com a temperatura, devido a redução da hidratação nas cadeias
polioxietilênicas (PARIA e KHILAR, 2004; ROSSI, DANTAS, NETO e MACIEL, 2006).
Algumas características dos adsorventes, como porosidade e natureza dos grupos na
superfície, têm influência relevante na adsorção. Em geral, ocorre um decréscimo na adsorção
com a presença de impurezas na composição do adsorvente (PARIA e KHILAR, 2004;
ROSSI, DANTAS, NETO e MACIEL, 2006).
2.2.4.1 Adsorção de tensoativos não iônicos em interface sólido/líquido
Um tensoativo não iônico se adsorve numa superfície por meio físico, químico ou
eletrostático. Fatores como temperatura, estrutura molecular ou pequenas variações na
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concentração de tensoativos não iônicos pode resultar em um grande efeito sobre a adsorção.
Isso ocorre devido às interações existentes entre tensoativo e superfície, bem como entre
tensoativo e solvente. Em consequência ocorre uma agregação do tensoativo no seio da
solução, acarretando em mudanças na orientação e no arranjo do mesmo na superfície
(PARIA e KHILAR, 2004).
A Figura 2.10 mostra um esquema geral das possíveis mudanças de orientação na
adsorção de tensoativos não iônicos em solução sobre superfície sólida.
Na fase inicial (I) de adsorção poucas moléculas de tensoativo estão adsorvidas sobre
a superfície. Nesse estágio as moléculas estão distantes umas das outras e por isso as
interações que levam a adsorção são insignificantes, tendo em vista que a adsorção ocorre por
causa das interações de wan der waals, motivadas, principalmente, pela parte hidrofóbica do
tensoativo (PARIA e KHILAR, 2004; TADROS, 2006).
Em seguida (II), a quantidade de tensoativo aumenta e em função da saturação da
monocamada ocorre um decréscimo na adsorção. Nesse estágio são as interações entre o
tensoativo e a superfície que determinam como a adsorção avança até que o mesmo tenha sido
completado (PARIA e KHILAR, 2004; TADROS, 2006).
Figura 2.10 Adsorção de tensoativo não iônico, que mostra a orientação das moléculas de tensoativo à superfície
sólida. I-IV são as sucessivas fases de adsorção

Fonte: Tadros (2006)

Nas fases adjacentes o aumento na adsorção é controlado pelas interações entre as
moléculas de tensoativo, tais interações são dependentes do balanço hidrofílico-lipofílico
(HBL) (PARIA e KHILAR, 2004; TADROS, 2006).
27
Klismeryane Costa de Melo

Aplicação de tensoativos não iônicos na recuperação de fluidos de perfuração poliméricos

Se o adsorvente for um grupo hidrofóbico e o grupo hidrofílico do tensoativo for uma
cadeia curta, este vai ser adsorvido fracamente, pois será deslocado da superfície pelas cadeias
das moléculas adjacentes como mostra a Figura 2.10 (III) A. Por outro lado, se houver uma
forte atração entre o grupo hidrofílico do tensoativo e a superfície, a cadeia alquila que será
deslocada, como apresentado na Figura 2.10 (III) C. Quando nenhum tipo de deslocamento
ocorre o tensoativo permanece na superfície plana, como mostra a situação intermediária
apresentada na Figura 2.10 (III) B (PARIA e KHILAR, 2004; TADROS, 2006).
Finalmente, na região IV as moléculas do tensoativo tendem a se agregarem em forma
de hemicelas. No caso da superfície hidrofóbica, as moléculas se orientaram verticalmente
(IV) i e ii. A Figura 2.10 A (IV) C, mostra o caso da adsorção de tensoativos não iônicos em
um sólido hidrofílico onde os monômeros se organizam com as cabeças voltadas para a
superfície formando hemicelas com o aumento da concentração de tensoativo no meio
(PARIA e KHILAR, 2004; TADROS, 2006).

A literatura registra muitos trabalhos abordando essa temática com diferentes
finalidades:
Rodríguez-Cruz, Sanchez-Martin e Sanchez-Camazano (2005) realizaram um
estudo comparativo da adsorção em sólidos de um tensoativo aniônico (dodecilsulfato de
sódio - SDS) e um não iônico (octilfenoxipolietoxietanol -Triton X-100), em vários tipos
de solos. Eles observaram que a capacidade de adsorção dos solos estudados em geral foi
maior para o tensoativo não iônico (Triton X -100) que para o tensoativo aniônico (SDS),
e que a adsorção do tensoativo não iônico depende sobretudo do teor de argila e da
fracção de minerais 2:1 montmorillonita e ilita.
Rao e He (2006) estudaram o comportamento de adsorção de misturas de
tensoativos aniônicos e não iônicos utilizados em detergentes sintéticos, em solos da
China, com a finalidade de aplicar os conhecimentos obtidos para reduzir a contaminação
desses solos quando expostos a esses detergentes. Eles observaram que a quantidade de
tensoativo não iônico adsorvida é maior que a de tensoativos aniônicos, quando
adicionados isoladamente. Porém, quando adicionados em mistura a quantidade de
tensoativo não iônico adsorvida no solo diminuía de forma significante.
Ghiaci, Kalbasi e Abbaspour (2007) obtiveram isotermas de adsorção de
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tensoativos não iônicos em bentonita sódica proveniente do Iran, com o objetivo de investigar
o potencial natural da bentonita para adsorver uma série de tensoativos não iônicos
caracterizados por diferentes cadeias de polioxietileno e cauda hidrofóbica. Eles concluíram
que o tensoativo não iônico apresentou maior poder de adsorção frente aos catiônicos. Os
tensoativos polietoxilados de cadeias menores apresentaram maior poder de adsorção.

Sánchez-Martín et al. (2008) estudaram a adsorção de tensoativos, de naturezas
diferentes, em argila com a finalidade de aplicar esses sistema em tecnologias de remediação
de solos contaminados por compostos orgânicos tóxicos. Eles observaram que a adsorção dos
tensoativos aniônicos e catiônicos tende a se estabilizar quando a c.m.c. do tensoativo é
alcançada. Porém, a adsorção do tensoativo não iônico por todos os minerais aumentou
consideravelmente quando a concentração de equilíbrio foi muito maior do que a c.m.c. do
tensoativo.
Zhang et al. (2012) estudaram a adsorção na bentonita de uma mistura de um agente
tensoativo catiônico com um não iônico e o seu efeito sobre a estrutura de argila. O estudo
teve como finalidade aplicar o conhecimento adquirido em tecnologias de remediação de solo
e águas subterrâneas contaminadas por compostos orgânicos tóxicos. Eles observaram que as
misturas de tensoativo catiônico e não iônico foram adsorvidas pela bentonita e que a
presença do tensoativo catiônico melhorou a adsorção do tensoativo não iônico
significativamente.
Amirianshoja et al. (2013) realizaram um estudo comparativo entre tensoativos não
iônicos e um aniônico com a finalidade de aplicar os resultados obtidos em recuperação
avançada de petróleo. Eles observaram que quanto maior a fração de minerais de argila
presente na superfície adsorvida maior a capacidade de adsorção do tensoativo não iônico,
quando a percentagem de minerais de argila no adsorvente aumentou de 5% para 20 %. De
acordo com os dados apresentados pelos autores, o poder de adsorção de minerais de argila
para o tensoativo não iônico seguiu a ordem de classificação da montmorillonita > illita >
caulinita. A quantidade de tensoativo aniônico adsorvida foi insignificante.
Dentro de tal contexto, observa-se que o fenômeno de adsorção de tensoativos em
interface sólido/líquido tem uma importância relevante tanto dentro da comunidade científica
como visando aplicação em processos industriais, tendo em vista que sua aplicação se dá
através de várias técnicas e com diferentes objetivos.
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2.2.5 Interação polímero/ tensoativo
Nas últimas décadas muitos estudos têm sido realizados sobre interações
polímeros/tensoativo, tanto em solução como em interfaces. Os primeiros trabalhos sobre o
tema surgiram por volta de 1960 e incluem estudos tanto de interface ar / líquido como
interface sólido / líquido (GODDARD, 2002).
As interações entre polímeros e tensoativos têm sido estudadas em larga escala devido
o complexo formado ter influência significativa nas propriedades do sistema. Misturas de
polímeros e tensoativos são frequentemente empregadas na indústria alimentícia, formulações
farmacêuticas, cosméticos, formulações de fluido de perfuração, etc. (SOVILJ e PETROVIĆ,
2006).
Os tipos básicos possíveis de interações existentes entre polímero e tensoativo podem
ser divididos em interações relativamente fracas, que ocorrem entre as cadeias do polímero e
os grupos formados pelas cabeças dos tensoativos, ou em interações eletrostáticas fortes, que
ocorre entre os polieletrólitos de cargas opostas e os grupos formados pela cabeça do
tensoativo. No entanto, as interações hidrofóbicas entre o polímero e as cadeias de tensoativo
também estão sempre presentes independente do tipo de interação existente, e, em alguns
sistemas, podem ser as forças interativas predominantes (TAYLOR, THOMAS e PENFOLD,
2007)
Os efeitos dessas interações são úteis, na prática, para conseguir emulsificar sistemas,
alcançar estabilidade coloidal, aumenta a viscosidade, e em processos de solubilização e
separação de fases (SOVILJ e PETROVIĆ, 2006).
Vários métodos podem ser empregados para investigar as interações entre polímeros
solúveis em água e agentes tensoativos, em especial medidas de tensão superficial, que são
amplamente utilizadas. (TAYLOR, THOMAS e PENFOLD, 2007; GODDARD, 2002). A
hidrofobicidade e a atividade na superfície são exemplos de fatores que controlam a
reatividade nesses sistemas (GODDARD, 2002).
Segundo Holmberg et al. (2003), a presença do polímero em solução aquosa de
tensoativo causará um efeito diferente para diferentes concentrações de tensoativo. A Figura
2.11 ilustra o efeito de um polímero na tensão superficial de uma solução aquosa juntamente
com a curva correspondente à solução de tensoativo.
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Analisando a Figura 2.11 interpreta-se a dependência da concentração de tensoativo na
tensão superficial em presença de um polímero da seguinte forma: em uma determinada
concentração, muitas vezes chamada de concentração de associação crítica (CAC), há o início
da associação do tensoativo ao polímero. Em consequência disso, há um aumento na atividade
do tensoativo e, portanto, não ocorre nenhuma redução adicional na tensão. Como o polímero
é saturado com as moléculas de tensoativo no ponto de saturação polimérica (PSP), a
concentração dos monômeros de tensoativo e a atividade começam a aumentar novamente e
há uma redução na tensão da solução, até que a concentração de monômeros de tensoativo
atinja a c.m.c. A partir desse ponto a tensão será constante e micelas de tensoativos começam
a se formar normalmente (HOLMBERG, JÖNSSON, KRONBERG e LINDMAN, 2003).
Figura 2.11 - Desenho esquemático da dependência de concentração da tensão superficial de polímeros
misturados a soluções de tensoativo.

Fonte: Adaptado de Holmberg et al. (2003)

É possível resumir o comportamento de fases de misturas de polímero (P) e
tensoativos (S), dependendo da carga (sobrescrito +, - ou 0), de acordo com a Tabela 2.2.
Tabela 2.2 - Comportamento de fases de misturas de polímero (P) e tensoativos (S),
dependendo da carga.

P+S- , P-S+
P-S-, P+S+
P0S0
P0S+ P0SP+S0 P-S0

Separação por associação
Separação por segregação
Separação por segregação
Separação de fases inibida;
Associação ou segregação
pode ser induzida por
adição de sal.

Fonte: Holmberg et al. (2003)
A literatura registra muitos trabalhos abordando essa temática, utilizando diversas
técnicas:
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Winnik e Regismond (1996) fizeram uma revisão bibliográfica sobre métodos de
fluorescência aplicados para estudar as interações e os complexos formados entre polímeros e
tensoativos hidrofobicamente modificados. Com o estudo eles concluíram que a técnica é
apropriada para estudos em escalas moleculares de tais sistemas e os resultados mais
expressivos obtidos pelos métodos são: números de agregação dos complexos formados,
medidas da polaridade e fluidez interna dessas estruturas.
Goldraich et al. (1997) observaram imagens, obtidas através de métodos
complementares de microscopia, da microestrutura formada pela interação do polímero
catiônico hidroxietilcelulose substituído por quaternário de amônio com o tensoativo aniônico
dodecilsulfato de sódio (SDS). As imagens mostraram que para baixas concentrações de SDS
houve formação de agregados em forma de disco, fragmentos com bicamadas e pequenas
vesículas. Com o aumento da concentração de SDS, foi observada a separação de fases, com
agregados apresentando forma de flocos e espiral, e para concentrações mais elevadas de
tensoativo, uma variedade de microestruturas foi identificada, como: fio, disco e vesículas. O
excesso de SDS no meio proporcionou a formação de micelas esféricas.
Merta e Stenius (1997) estudaram, no sistema amido catiônico/tensoativo aniônico
(SDS)/água, a influência do tamanho da cadeia do tensoativo, da densidade de carga
polimérica e da força iônica na viscosidade e no tamanho de partícula do complexo formado
por esse sistema. Eles concluíram que: a formação de um complexo com superfície ativa
ocorre em soluções muito diluídas. A força que governa a associação do tensoativo com as
cadeias do polissacarídeo aumenta com o comprimento da cadeia hidrofóbica do tensoativo
ou com o aumento da densidade da carga do polieletrólito; e que a interação dos agregados de
SDS com o polissacarídeo são de natureza associativa e diminuem com o aumento da força
iônica.
Esumi et al. (2002) avaliaram as interações entre um polímero hidrofobicamente
modificado (poliamidoamina) e tensoativos (SDS, DTAB, C12E6) em soluções aquosas, por
tensão superficial e medidas dinâmicas de espalhamento de luz. Os dados de medida do
espalhamento de luz e da tensão superficial mostraram que as moléculas do polímero se
agregam em presença ou não de tensoativo e que a adsorção do tensoativo ocorre na interface
ar/água, reduzindo notavelmente a tensão superficial da água.
Wittgren, Stefansson e Porsch (2005) utilizaram a cromatografia por exclusão de
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tamanho, espalhamento de luz e refractometria para estudar as interações entre soluções
contendo NaCl com diferentes concentrações de SDS e derivados de celuloses não iônicas:
hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), hidroxipropilcelulose (HPC) e hidroxietilcelulose
(HEC). Eles observaram a existência de uma associação intermolecular para baixas
concentrações de SDS, que sumia com o aumento de sua concentração e promovia a formação
do complexo por espirais poliméricos rodeados de cachos de micelas. Os derivados de
celulose HPMC e HPC (mais hidrofóbicos) apresentaram um maior poder de adsorção do
SDS em relação ao HEC (menos hidrofóbico).
Sovilj e Petrović (2006) estudaram o efeito do dodecilsulfato de sódio (SDS) na
condutividade e na viscosidade de soluções de hidroxipropilmetil celulose (HPMC). Com o
estudo, eles concluíram que a associação de diferentes métodos (condutividade e viscosidade)
permitiu a completa visualização das interações do sistema estudado. Com isso, foi observado
que a concentração de agregação crítica (CAC) não depende da concentração de HPMC e que
o ponto de saturação polimérica (PSP) é linearmente dependente dessa concentração para esse
sistema. Foi observado, ainda, uma maior estabilidade da emulsão óleo em água na região de
interação devido ao aumento na viscosidade da fase contínua.
Sovilj e Petrović (2007) investigaram a interação e a separação de fases do sistema
ternário composto por dois polímeros derivados de celulose, um aniônico (NaCMC) e um não
iônico (HPMC), e um tensoativo aniônico (SDS), utilizando medidas reológicas e de turbidez.
A separação de fases foi observada através da turbidez e pela medida da altura da camada da
fase coacervato. A interação do binário polimérico e do sistema ternário foi observada por
medidas de tixotropia obtidas pelo método de histerese. Como resultado eles perceberam que
a interação das moléculas poliméricas proporcionou um efeito sinergético na viscosidade, que
desapareceu com adição de SDS. A separação de fases foi observada para uma relação de
massa HPMC/NaCMC específica. Os autores concluíram que as interações HPMC/SDS
influenciam na formação da fase coacervato, na turbidez e na viscosidade do sistema.
Katona, Sovilj e Petrović (2008) analisaram a separação de fases do sistema ternário
composto por SDS/HPMC/NaCMC. Para isso, a técnica de investigação utilizada foi a
reometria de cisalhamento oscilatório e de fluxo. O estudo reológico dos sistemas binários
SDS/HPMC e HPMC/NaCMC e do ternário NaCMC - (SDS/HPMC) permitiu observar a
presença do módulo de elasticidade nos sistemas com SDS presente, indicando a formação de
uma estrutura em rede tridimensional, resultante de uma fraca auto associação das moléculas
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do polímero modificado hidrofobicamente através da ligação com os substituintes do HPMC.
Foi constatado, ainda, que acima da CAC as moléculas do tensoativo formam agregados
micelares em volta dos pontos hidrofóbicos do polímero, proporcionando sustentação à
estrutura em rede 3D. Propriedades reológicas na fase coacervato e sobrenadante foram
avaliadas e mecanismos moleculares para determinar as propriedades reológicas do
coacervato foram sugeridos.
Nizri et al. (2008) estudaram o mecanismo de ligação entre o PDAC e o SDS através
de dados de isotermas de ligação com microcalorimetria, potencial zeta e condutividade. Eles
concluíram que a interação PDAC/SDS é controlada por interações eletrostáticas e
hidrofóbicas, de caráter cooperativo em presença de sal. A ligação polímero/tensoativo
provoca a formação de nanopartículas positivas ou negativas, dependendo da proporção molar
de tensoativo para unidades monoméricas de PDAC.
Modolon et al. (2004) avaliaram a auto associação do SDS ao Etil(hidroxietil)
Celulose (EHEC), um polímero hidrofobicamente modificado, através de técnicas de
viscosidade, tensão superficial e condutividade.Eles observaram por ambos os métodos que o
processo de auto associação do tensoativo (SDS) ao polímero (EHEC) é fortemente
cooperativo.
Kelarakis et al. (2009) estudaram as interações do tensoativo aniônico, (SDS), com
copolímeros, poli(óxido de etileno)/ poli(óxido de alquileno), (E/A), utilizando espalhamento
dinâmico de luz (DLS), ultrassom, tensão superficial e condutividade. Eles concluíram que a
introdução de SDS podia induzir a diferentes efeitos no comportamento de auto associação
dos copolímeros (E/A) em solução. Foi possível, ainda, caracterizar, para um determinado
copolímero, as etapas de formação do complexo: adsorção de SDS na espinha dorsal do
bloco polimérico hidrofóbico, o desenvolvimento do complexo e a quebra gradual dos
agregados mistos.
Katona, Sovilj e Petrović (2010) investigaram a influência das interações de
HPMC/SDS nas propriedades da emulsão óleo de girassol/água e na formação de micro
cápsulas. Baseados em medidas de viscosidade, análise reológica, tamanho de partícula,
tamanho de distribuição de partícula e avaliação da estabilidade, eles concluíram que as
características da emulsão dependem fortemente do mecanismo de interação.
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Petrovic et al. (2010) estudaram o sistema ternário HPMC/NaCMC/SDS para
microencapsulamento de óleo. Emulsões de óleo de girassol no sistema ternário foram
preparadas e observou-se a deposição da fase coacervato na interface O/W a fim de promover
o microencapsulamento do óleo com cápsulas de coacervato de diferentes propriedades.
Medidas reológicas foram obtidas, ainda, para estudar as propriedades da emulsão
estabilizada com a fase coacervato. Perceberam que as propriedades viscoelásticas da fase
coacervato são influenciadas pelas interações dos componentes do ternário e são dependentes
da concentração de SDS. Concluíram que interações entre os componentes do sistema ternário
resultam em uma separação de fases segregativa para uma determinada faixa de concentração
de SDS.
Bell et al. (2010) aplicaram um modelo matemático de tensão superficial,
desenvolvido em trabalho prévio pelo próprio autor, para analisar a intensidade da interação
de sistemas polímeros/tensoativos. Com isso, mostraram que a forma dos perfis de tensão
superficial

e as

concentrações

críticas

dependem

da estabilidade do

complexo

polímero/tensoativo formado e estabeleceram, ainda, um critério para formação do pico nos
perfis de tensão superficial, expresso em termos dos parâmetros físicos e químicos do sistema.
Bain et al. (2010) fizeram uma revisão na literatura sobre a formação de complexos
entre tensoativos e polímeros de carga oposta. O estudo concluiu que a adição de tensoativos
a soluções poliméricas de carga opostas formam complexos de forma espontânea, para
determinadas faixas de concentração de tensoativo.
Shrivastava e Dey (2010) estudaram interações entre um tensoativo aniônico (SDS) e
nanopartículas poliméricas de carga similar. Tais interações foram avaliadas através da
utilização de técnicas de transmissão por microscopia eletrônica, fluorescência, espalhamento
de luz dinâmica (DLS), viscosidade e tensão superficial. Eles observaram que para
concentrações de copolímeros inferiores a CAC não ocorre interações copolímero-tensoativo,
para concentrações de tensoativos abaixo da c.m.c. E que as soluções de polieletrólito
apresentaram fortes interações polieletrólito-SDS para baixas concentrações de tensoativo e
concentrações de polímero abaixo da CAC.
Dal-Bó et al. (2011) estudaram a associação de misturas de tensoativos aniônico, SDS
e SDoS (dodecanoato de sódio) com micelas hidrofobicamente modificadas de
etil(hidroxietil) celulose (EHEC). Através de medidas de condutividade e tensão superficial,
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eles perceberam que a mistura formada pelo SDS e SDoS é um sistema ideal e a associação
com o polímero é um processo fortemente cooperativo. Resultados obtidos usando o método
espectrofotométrico, analisados em conjunto com os obtidos pela tensão superficial e a
condutividade mostraram que a mistura tem um comportamento ideal e que o método pode
ser utilizado como ferramenta de investigação nesses estudos.
2.3

Técnicas de Planejamento Experimental
Um planejamento experimental é realizado com o intuito de estudar o efeito de um ou

mais fatores experimentais, chamados de variáveis de entrada sobre as respostas ou variáveis
de saída de um sistema, usando a estatística para obter a maior quantidade de informações
com menor número de experimento possível. As variáveis de entrada são definidas como
sendo as variáveis que influenciam na resposta que se quer obter, enquanto que as variáveis
de saída representam os dados que se quer obter com a realização dos experimentos
(BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2010).
A Figura 2.12, esboça um sistema com suas respectivas variáveis (fatores) de entrada
e (respostas) de saída.
Figura 2.12 - Sistema com suas respectivas variáveis

Após eleger as variáveis que são possíveis de serem estudadas e que possivelmente
interferem no sistema, é necessário analisar o método experimental. As variáveis que não são
de interesse devem ser fixadas durante todo o experimento. A próxima etapa é escolher qual
planejamento usar para estimar a influência (o efeito) das diferentes variáveis no resultado
(TEÓFILO e FERREIRA, 2006).
Os planejamentos fatoriais com k fatores e 2 níveis (do tipo 2k) são os mais utilizados.
Nesse tipo de planejamento cada variável é estuda em apenas dois níveis e são realizadas 2 x
2 x 2...x 2 (k vezes) = 2k observações da variável resposta. O planejamento fatorial com 3
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níveis (3k) é aplicado de forma prática quando k = 2 ou 3. Quando o valor de k for muito
grande será necessário um maior número de experimentos para avaliar a resposta de interesse
(SILVA, 2012).
Um planejamento experimental se ajustará a um modelo de segunda ordem se o
mesmo conter ao menos 3 níveis para cada um de seus fatores, com isso, os parâmetros do
modelo podem ser estimados.
2.3.1 Análise do modelo
Quando o modelo obtido não descreve a região estudada do sistema, o mesmo não
pode ser utilizado para estimar ou extrair conclusões sobre a região otimizada (TEÓFILO e
FERREIRA, 2006). O método mais utilizado para avaliar a qualidade de um modelo é a
Análise de Variância, chamada de ANOVA (BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS,
2010).
Na ANOVA o desvio total da resposta é determinada como a soma quadrática de dois
elementos: a soma quadrática da regressão (SQregr) e a soma quadrática dos resíduos (SQres).
A soma quadrática da variação total, corrigida para a média (SQtotal) pode, assim, ser escrita
como a Equação (2) (TEÓFILO e FERREIRA, 2006).
(2)
Onde SQregr e SQres são apresentadas com mais detalhes nas Equações 3 e 4,
respectivamente.

(3)

(4)
Onde na Equação (3): m define a quantidade de níveis do planejamento, ou seja,
pontos experimentais do planejamento;
é o valor estimado pelo modelo para o nível i
é o valor médio das réplicas.
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Obs: Como há somente réplicas no ponto central, a média das réplicas nos níveis (+) mais e
(-) menos é o próprio valor observado do ensaio naquele nível.
A Equação (4) indica que o quadrado da diferença entre o valor de cada observação
e o valor estimado

e, inclusive das réplicas

em cada nível (m), fornece a soma

quadrática residual de todos os níveis.
Quando o modelo é ajustado aos dados, a soma quadrática do erro puro é sempre uma
parte da soma quadrática dos resíduos. Então, cada resíduo pode ser desmembrado em duas
partes, de acordo com a Equação (5) (TEÓFILO e FERREIRA, 2006).
(5)
Onde, o primeiro termo da direita diz respeito à diferença entre o valor de cada
observação individual no nível e a média de todas as observações naquele nível. E o segundo
termo corresponde à diferença entre o valor estimado no nível e a média de todas as
observações naquele nível. A subtração entre estes dois termos fornece como resposta o
resíduo de cada observação individual.
Para expressar esta composição de desvio em termos quadráticos eleva-se a

ao

quadrado e em seguida realiza-se o somatórios dos pontos (BARROS NETO, SCARMINIO e
BRUNS, 2010). O resultado é expresso pela equação (6)

(6)

O primeiro termo da direita se refere a soma quadrática do erro puro e está relacionado
exclusivamente com os erros aleatórios das réplicas. Já o segundo termo da direita se refere a
soma quadrática da falta de ajuste, pois ele é uma medida da discrepância entre a resposta do
modelo de previsão

e a média das réplicas

realizadas no conjunto de condições

experimentais determinadas (TEÓFILO e FERREIRA, 2006). Assim a Equação (6) pode ser
resumida de acordo com a Equação (7).
(7)
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Onde SQtotal = Soma quadrática total em torno da média
SQR= Soma quadrática devida a regressão (explicada pelo modelo)
SQ res= Soma quadrática devida aos resíduos (não explicada pelo modelo)

Isso significa que parte da variação total das observações (

em torno da média

é

descrita pela Equação de regressão, e a outra parte fica por conta dos resíduos. Por isso quanto
maior for a fração descrita pela regressão, melhor será o ajuste do modelo (BARROS NETO,
SCARMINIO e BRUNS, 2010). Isso pode ser quantificado através da Equação (8).

(8)
Onde R2 é chamado de coeficiente de determinação do modelo. O valor máximo de R2
é 1, e só correrá no caso de não haver resíduo, ou seja se o modelo explicar toda variação em
torno da média (BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2010).
É preciso, ainda definir o número de graus de liberdade da soma quadrática, que é
definido pela diferença entre o número de observações (n) e o número de parâmetros
estimados (p), ou seja (n-p) (BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2010).
A divisão da soma quadrática de cada fonte de variação pelo seu respectivo número de
grau de liberdade fornece a média quadrática (MQ). (TEÓFILO e FERREIRA, 2006).
A Tabela 2.1 apresenta uma análise típica da ANOVA
Tabela 2.3 - ANOVA

Fonte de variação

Soma Quadrática

Número de graus

Média quadrática

de liberdade
Regressão

p-1

Resíduos

n-p

Total

n-1

Fonte: Barros Neto, Scarminio e Bruns (2010)
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Assim, como foi realizada a avaliação dos efeitos e coeficientes empregando o teste t,
através do valor p, o mesmo será feito para comparar as duas fontes de variação entre si,
empregando-se neste caso o teste F (TEÓFILO e FERREIRA, 2006).
O teste de significância do modelo verifica se a hipótese nula é verdadeira:
H0: todos os βi são iguais a zero.
H1: ao menos um βi é diferente de zero
Assim, o teste F é realizado pela Equação (9):
(9)

Afirma-se que um modelo é estatisticamente significativo analisando três aspectos: o
nível de significância necessário, os graus de liberdade associados à variância do numerador e
os graus de liberdade associados à variância do denominador (SILVA, 2012).
Se o valor de F calculado é maior que o valor de F tabelado a hipótese nula (H0) é
rejeitada e se tem evidência estatística suficiente para afirmar que existe uma relação linear
entre as variáveis Y e X. Com isso, admite-se que o fator é significativo. É importante
ressaltar, ainda, que quanto maior o valor de F melhor (BARROS NETO, SCARMINIO e
BRUNS, 2010).
Porém não será sempre que uma equação definida como significativa pelo teste F será
útil para realizar previsões. Nesse caso para considerar um modelo útil para fins de previsão o
valor de F calculado deve ser pelo menos 10 vezes maior que o valor de F tabelado.
(BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2010).
2.3.2 Metodologia de superfície de resposta
Diversos processos industriais podem ser descritos pela metodologia de superfície de
respostas, que é uma técnica de otimização que se baseia em dados obtidos utilizando
planejamento fatorial. Essa metodologia é realizada em duas etapas: modelagem e
deslocamento, que são repetidas até que se consiga obter uma região ótima da superfície
investigada (BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2010).
De acordo com Silva (2012), o procedimento de projeto da metodologia de superfície
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de resposta consiste em:
• Realizar uma série de experimentos adequados e para obtenção de uma resposta
confiável.
• Desenvolver um modelo matemático para as respostas.
• Descobrir i melhor conjunto de parâmetros experimentais que reproduzem um valor
máximo ou mínimo de resposta.
• Representar os efeitos direto e interativo nos parâmetros do processo através de duas ou
três parcelas do modelo.
Quando todas as variáveis são assumidas como mensuráveis, a superfície de resposta é
definida de acordo com a Equação (10).
(10)
Onde Y é a resposta do sistema e xi são as variáveis estudadas.
O objetivo é otimizar a resposta Y. Normalmente um modelo de segunda ordem é
utilizado na metodologia de superfície de resposta (SILVA, 2012).
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3

Materiais e Métodos
Neste capítulo, serão apresentados os materiais e métodos utilizados no

desenvolvimento do presente trabalho. Serão descritos os métodos utilizados para a
caracterização das propriedades dos fluidos coletados e formulados em laboratório, os
processos empregados na separação de fases desses fluidos, bem como os planejamentos
experimentais utilizados para otimizar o processo de separação de fases.
3.1

Materiais

3.1.1 Reagentes
A Tabela 3.1 apresenta as propriedades físico-químicas dos tensoativos utilizados
nesta pesquisa.
Tabela 3.1 - Propriedades físico-químicas dos tensoativos utilizados.

Tensoativo

2
3
6
UNT

RNX

pH

Ponto
de
névoa
(°C)

HBL

Índice de
hidroxila
(mg
KOH/g)

0,1 máx

6-8

36

6,4

195-205

0,5 máx

0,5 máx

6-8

50

8,3

166-176

0,5 máx

0,5 máx

6-8

42

11,5

117-127

53

12,1

109-119

Grau de
Índice de
Aparência
etoxilação
acidez (mg
(25°C)
(EO)
KOH/g)
Líquido
límpido
Líquido
límpido
Líquido
límpido

Água
(%p)

0,5 máx

7

Líquido
turvo

0,5 máx

0,5 máx

6-8

8

Líquido
turvo

0,5 máx

0,5 máx

6-8

9

Líq.a
pastoso

0,5 máx

0,5 máx

6-8

81

13,4

90-100

1,8

Líquido

1,0 máx

0,5 máx

5-7

-

5,3

182-192

4

Líquido

1,0 máx

0,5 máx

5-7

36-46

8,9

134-149

7

Líquido

1,0 máx

0,5 máx

5-7

66-74

11,7

102-110

9,5

Líquido

1,0 máx

0,5 máx

5-7

52-56

13

87-95

13

Líq.a
pastoso

1,0 máx

0,5 máx

5-7

85-91

14,4

71-77

15

Líq.a
pastoso

1,0 máx

0,5 máx

5-7

63-69

15

60-67

Fonte: OXITENO, 2000
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3.1.2 Fluidos de perfuração
Os fluidos de perfuração utilizados neste estudo foram coletados em poços de
perfuração de petróleo em campos localizados no interior do Rio Grande do Norte. As
propriedades de todos os fluidos foram determinadas antes e depois de sua circulação no
poço. Os componentes presentes nos fluidos estudados estão apresentados na Tabela 3.2.
Tabela 3.2 – Formulação geral dos fluidos utilizados neste trabalho.

Materiais

FC01

FC02

FC03 A

FC03 B

FC04

Bicarbonato de Sódio
Goma Xantana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Oxido Magnesio
PACL
CMC ADS
HPA
Cloreto de Sódio
Calcario Fino
Calcario Medio
Barita
Bactericida
Polimero cationico

Os polímeros que estão presentes em maior concentração na formulação geral do
fluido são o polímero catiônico, a carboximetilcelulose de alta densidade (CMC ADS) e o
poliacrilato (PACL).
3.2

Metodologia utilizada nos estudos realizados com o fluido FC01
O fluido FC01 foi utilizado com o objetivo de selecionar o tensoativo e a concentração

a ser utilizada para separar a fase líquida utilizando centrifugação após o tratamento com
tensoativo. Para isso, análises de estabilidade foram realizadas para o fluido sem a presença
de tensoativo. Em seguida, realizou-se um estudo da influência da cadeia do tensoativo,
utilizando dois tensoativos não iônicos; o álcool laurílico etoxilado (UNT) e o nonilfenol
etoxilado (RNX), com diferentes graus de etoxilação. Em função dos resultados obtidos nesse
estudo, três tensoativos foram utilizados no estudo realizado para verificar o efeito da
concentração de tensoativo no volume de fase líquida obtida. Por fim, a fase líquida
recuperada foi avaliada reologicamente comparando-a ao fluido circulado.
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3.2.1 Análise de estabilidade
A estabilidade dos fluidos foi estudada no analisador de estabilidade e tamanho de
partícula, LUMISIZER. O resultado é obtido através de um sistema óptico que trabalha em
conjunto com um transmissor e um receptor de infravermelho próximo (NIR) capaz de
registrar espectros de transmissão de NIR ao longo de uma cubeta, em função do tempo.
O sistema óptico está acoplado à uma centrífuga que possibilita o aumento da força
gravitacional durante o registro dos espectros de transmissão de NIR. Dessa forma, é possível
observar uma eventual separação e sedimentação de fases (até aproximadamente 2300 vezes
mais rápido do que nos testes convencionais). A separação de fases é acompanhada em função
do aumento da transmissão de luz normalizada, ou seja, quanto maior a transmitância de luz,
mais luz atravessa a amostra ao longo da cubeta, indicando a região de separação de fase,
como apresentado na Figura 3.1.
Figura 3.1 - Princípio de medição da estabilidade do fluido utilizando o Lumisizer

Fase I

Fase II

Fonte: “Extended Manual for the PSA-Module of the dispersion Analyser” (2007)
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Inicialmente, o fluido FC01 foi submetido ao teste de estabilidade sem a presença de
tensoativo, em rotações menores e iguais a 3500 rpm, tomando como base o valor em rpm de
operação das centrífugas utilizadas nas sondas de perfuração onde os fluidos foram coletado
(3500 rpm).
Em seguida, amostras de 100 mL do fluido FC01 foram aditivadas, sob agitação
magnética, durante 20 minutos, com 1% dos tensoativos apresentados na Tabela 3.1. As
amostras foram submetidas ao ensaio de estabilidade a fim de identificar o tensoativo que
melhor atuasse na separação de fases do fluido estudado.
Depois de realizada a seleção do tensoativo, novos ensaios de estabilidade foram
programados para identificar a melhor concentração de atuação dos tensoativos. As
concentrações estudadas dos tensoativos selecionados estão apresentadas na Tabela 3.2.
Todas as amostras foram submetidas à uma rotação de 3000 rpm a fim de garantir a separação
em uma rotação abaixo da utilizada nos campos de perfuração, durante 10 minutos.
Tabela 3.3 Concentrações utilizadas, nos ensaios de estabilidade, dos tensoativos selecionado.

Concentrações utilizadas (%)

0,5 – 0,75 –1–1,25 – 1,5 – 1,75–2

3.2.2 Recuperação da fase líquida separada do fluido de perfuração FC01.
O processo de recuperação da fase líquida do fluido de perfuração (FC01) foi
realizado segundo o fluxograma de processo apresentado na Figura 3.2
Figura 3.2 - Fluxograma do processo de recuperação da fase líquida do fluido de perfuração FC01 utilizando
centrifugação e filtração.
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Onde:
FN01 = Fluido novo 01
FC01 = Fluido circulado 01
FLS+S = Fase líquida separada mais sólido
FLS = Fase líquida separada 01
3.3

Metodologia utilizada nos estudos realizados com o fluido FC02
O fluido FC02 foi utilizado para selecionar o tensoativo e a concentração a ser

utilizada na separação da fase líquida utilizando decantação após o tratamento com tensoativo,
bem como, reutilizar a fase líquida obtida na formulação de um novo fluido. Para isso, ensaios
de decantação foram programados utilizando planejamento experimental do tipo 22, com
tréplica no ponto central, os resultados obtidos foram tratados utilizando o software
STATISTICA versão 7.0. Em seguida, a fase líquida separada FLS 02 foi obtida nas
condições otimizadas, definidas após análises dos resultados através do planejamento
experimental.
3.3.1 Matriz do planejamento Experimental 22 com tréplica no ponto central
Com o objetivo de aperfeiçoar o processo de recuperação da fase líquida em função do
tempo de agitação e da concentração do tensoativo, para sistemas de fluido de perfuração base
água que apresenta contaminação por óleo, ensaios de decantação foram programados em
duplicata utilizando um planejamento fatorial do tipo 22 com tréplica no ponto central,
totalizando 14 experimentos, a fim de estimar o erro experimental, para cada um dos
tensoativos utilizados, de acordo com a Tabela 3.4.
Tabela 3.4 - Variáveis independentes do planejamento fatorial completo 22 com tréplica no ponto central para o
fluido FC02 aditivado com RNX (EO= 4) e UNT (EO= 3)

Fatores
1
2

Tempo de
Agitação
Concentração
em (%) de
tensoativo

(-)

0

(+)

5

20

35

0,50%

1,25%

2%

Foram realizados sete experimentos, com réplica, para cada um dos tensoativos (UNT
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(EO= 3) e RNX (EO= 4)), de acordo com a matriz experimental apresentada na Tabela 3.5. A
fase líquida separada (FLS) foi obtida pela decantação do fluido FC02 observada em provetas
de 100 mL, após 72 horas para cada um dos experimentos realizados.
Tabela 3.5 - Matriz do planejamento experimental 2 2 com tréplica no ponto central para o fluido FC02 aditivado
com RNX (EO= 4) e UNT (EO= 3).

Experimentos

Tempo de
agitação

Nor *
1
-1
2
1
3
-1
4
1
5
0
6
0
7
0
Nor * Dados normalizados

Percentual
de
tensoativo
Nor *
-1
-1
1
1
0
0
0

Tempo de agitação

Percentual de
tensoativo

%(v/v)
5
35
5
35
20
20
20

(min)
0,5
0,5
2
2
1,25
1,25
1,25

3.3.2 Reutilização da fase líquida separada (FLS02) na formulação do fluido FR02
O processo de recuperação otimizado utilizando decantação para acompanhar a
separação da fase líquida é apresentado na Figura 3.3.
Figura 3.3 - Fluxograma do processo de recuperação da fase líquida de fluido de perfuração já circulado em poço
de petróleo utilizando decantação.

Onde FR 02 corresponde ao fluido formulado com a fase líquida recuperada, ou seja,
ao fluido regenerado.
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3.4

Metodologia utilizada nos estudos realizados com os fluidos FC03A e FC03 B
O fluido não inibido, FC03A, foi coletado em um poço direcional em uma

profundidade de 44 m. O fluido inibido, FC03B, foi coletado do mesmo poço em uma
profundidade de 144 m. Esse último recebeu tratamento com polímero catiônico para inibição
de argilas na própria sonda. Estes fluidos foram utilizados no intuito de avaliar as fases
líquidas obtidas de um fluido não inibido e inibido utilizando o tensoativo selecionado em
concentração definida nos estudos anteriores. Para isso os ensaios de decantação foram
programados utilizando o planejamento experimental 32 a fim de combinar todos os níveis das
variáveis estudadas. As fases líquidas obtidas, de ambos os fluidos, foram submetidas a
análises de caracterização reológica, turbidez, teor de sólidos ativos e inertes.
3.4.1 Planejamento Experimental 32
Com o objetivo de avaliar a influência do tempo de agitação e da concentração em (%)
de tensoativo, na eficiência do processo de separação de fases, os fluidos FC03A e FC03B
foram estudados utilizando o planejamento fatorial 32.
Os valores das variáveis independentes, aplicados para o fluido FC03, foram
conservados dentro dos limites máximos e mínimos utilizados para o fluido FC02, como
apresentado na Tabela 3.6.
Tabela 3.6 - Variáveis independentes do planejamento experimental 32, para os fluido FC03A e FC03B
aditivados com UNT (EO= 3).

Fatores

(-)

0

(+)

1

Concentração
em (%) de
tensoativo

0,50%

1,25%

2%

2

Agitação

5

20

35

Foram realizados 10 experimentos, para cada um dos fluidos (FC03A e FC03B), de
acordo com a matriz experimental apresentada na Tabela 3.7. As fases líquidas separadas
(FLS) foram obtidas pela decantação desses fluidos observada em provetas de 100 mL, após
72 horas para cada um dos experimentos realizados.
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Tabela 3.7 - Matriz do planejamento experimental 32, para os fluido FC03A e FC03B aditivados
com UNT(EO= 3).

Experimentos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tempo Concentração Tempo Percentual
de
em (%) de
de
de
agitação tensoativo agitação tensoativo
Nor *
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
0

Nor *
0
0
0
-1
-1
-1
1
1
1
0

(min)
5
20
35
5
20
35
5
20
35
20

%(v/v)
1,25
1,25
1,25
0,5
0,5
0,5
2
2
2
1,25

Nor * Dados normalizados
3.4.2 Caracterização reológica das fases líquidas separadas dos fluidos FC03A e B
A fase líquida separada e a fase composta pelos sólidos e pelo líquido remanescente de
ambos os fluidos (FC03A e B) foram caracterizadas reologicamente, através de análises
realizadas em um reômetro de tensão controlada (Haake Mars-Controler-Thermo Scientific/
modular advanced rheometer system Cup DG-41/Messbecher DG 41), utilizando rotor
cilíndrico (DG 41 DIN 53544 Titan A, 25°C ± 0,1) com a temperatura da placa controlada por
banho (TC-502) com precisão de controle de aquecimento e resfriamento (Controlador
Brookfield). A curva de fluxo gerada pelo cisalhamento das amostras pelo método CR (taxa
de cisalhamento controlada) no intervalo de 1 a 1050 s-1 foi obtida através de gráficos gerados
pelo software do equipamento, onde é possível obter a modelagem matemática segundo
equações matemáticas pré determinadas pelo próprio software.
3.4.3 Análises de turbidez das fases líquidas separadas dos fluidos FC 03 A e B
Análises de turbidez foram realizadas em turbidímetro para as fases líquidas obtidas
em todos os experimentos realizados de acordo com o planejamento 32, para os fluidos
FC03A e B.
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3.4.4 Teor de sólidos das fases líquidas separadas dos fluidos FC03 A e FC03 B
O teor de sólido da fase líquida separada, obtida segundo o planejamento experimental
2

3 , Tabela 3.7, foi realizado segundo metodologia descrita nos itens 3.6.4 e 3.6.5.
3.5

Metodologia utilizada nos estudos realizados com o fluido FC04
O fluido FC04 foi utilizado para promover a separação de fases desse fluido utilizando

a metodologia determinada ao longo do trabalho. Assim, o fluido foi submetido inicialmente
ao procedimento apresentado na Figura 3.3. O sistema permaneceu em repouso durante cinco
dias. Em seguida 5% de argila foram adicionados ao sistema FC04 + tensoativo. O mesmo foi
mantido em agitação por 1 minuto, permanecendo em repouso durante 72 horas.
A fim de verificar as interações entre os polímeros presentes no fluido de perfuração
FC04 e o tensoativo utilizado, UNT (EO= 3), análises de tensão superficial foram realizadas
em soluções individuais dos polímeros presentes em maior concentração na formulação geral
do fluido, preparadas com diferentes concentrações de tensoativo.
A curva de c.m.c foi determinada através da análise de tensão superficial de soluções
de UNT (EO = 3) em diferentes concentrações para comparação com a curva obtida em
presença de polímero.
As análises foram realizadas no Tensiômetro (K100 - Krüss GmbH). Utilizando o
método da placa. Este método consiste em elevar o líquido até que o ocorra o contato entre a
superfície do líquido e a placa. Uma tensão máxima atua na balança, onde a placa encontra-se
conectada e o registro da força é realizado. A Figura 3.4 apresenta o diagrama esquemático do
método da placa.
Figura 3.4 - Diagrama esquemático do método da placa para medir a tensão superficial

Fonte: Daltin (2011).
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3.6

Testes para determinação das propriedades dos fluidos de perfuração
No intuito de monitorar as propriedades do fluido de perfuração são realizadas,

diariamente nos campos de perfuração, análises físico-químicas padronizadas pelo “American
Petroleum Institute” (API), segundo os procedimentos descritos na RPB 13 B.
Os testes realizados para caracterização das propriedades dos fluidos estudados nesse
trabalho foram realizadas utilizando metodologia descrita por Lyons, (2010).
3.6.1 Densidade
A densidade do fluido, também chamada de peso da lama, é obtida comumente
utilizando-se uma balança de lama (Figura 3.5). Neste equipamento o peso de um copo de
lama, ligado à extremidade de uma haste graduada, é equilibrado à outra extremidade por um
contrapeso fixo e um cursor livre para se mover ao longo da escala graduada, indicando a
leitura dessa propriedade de acordo com o seu posicionamento. A densidade do fluido é uma
leitura direta das escalas localizadas em ambos os lados da balança de lama e pode ser
expressa em libras por galão (lb/gal), libras por pé cúbico (lb/ft3), ou em gradiente de pressão
(psi / ft).
Figura 3.5 - Balança para determinação de densidade em fluidos de perfuração.

Fonte: Fann Instrument Company, [S.D.])

3.6.2 Parâmetros reológicos
Os parâmetros reológicos dos fluidos de perfuração foram obtidos utilizando o
Viscosímetro Fann 35 A. Este instrumento é do tipo rotativo, alimentado por uma corrente
elétrica, em que o fluido é cisalhado em um espaço anular gerado por dois cilindros rotativos
coaxiais. O rotor externo é acionado à uma velocidade de rotação constante, gerando o
cisalhamento do fluido que, por sua vez, produz um torque no cilindro interno. O movimento
desse cilindro é limitado por uma mola de torção.
As leituras foram obtidas para seis velocidades de taxa de cisalhamento: 3, 6, 100,
200, 300 e 600 rpm. A viscosidade aparente (VA), a viscosidade plástica (VP) e o limite de
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escoamento (LE) foram calculados aplicando-se as Equações (11), (12) e (13),
respectivamente (QU et al., 2009; ZHONG et al., 2011; VIKAS e SHARMA, 2004).

(11)

(12)

(13)

Onde

indica a leitura obtida na velocidade x no viscosímetro Fann 35 A.

A força gel, medida em unidades de lbf/100 ft2, é uma indicação das forças interpartículas e indica o grau de tixotropia que o fluido apresenta quando o cisalhamento do
fluido é suspenso. É obtida observando a deflexão máxima de marcação quando o
viscosímetro rotacional é ligado a uma baixa velocidade (3 rpm). Em seguida, o cisalhamento
é suspenso durante um certo período de tempo (10 segundos ou 10 minutos). Quando o
cisalhamento é suspenso durante 10 segundos, a deflexão máxima obtida com o viscosímetro
ligado indica o valor do gel inicial. Quando o tempo de parada do cisalhamento é de 10
minutos, a deflexão de marcação máxima é lida como o gel final de 10 min. A diferença, entre
essas duas leituras, é definida como força gel (FG).
3.6.3 Volume de filtrado
Um filtro prensa padrão API é utilizado para determinação do volume de filtrado. O
filtro prensa consiste numa câmara cilíndrica feita de materiais resistentes à soluções
fortemente alcalinas. Um papel de filtro, Whatman n º 50, é colocado no fundo da câmara em
cima de um suporte adequado. A área total de filtração é de 7,1 (± 0,1) in2. Abaixo da câmara
encontra-se, em um suporte, um tubo de drenagem para a descarga do filtrado em uma proveta
graduada. Todo o conjunto é programado para que uma pressão de 100 psi possa ser aplicada
à amostra de fluido depositada no interior da câmara. O volume de filtrado (VF) é
determinado após 30 minutos de filtração (filtração API).
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3.6.4 Teste de retorta: determinação do teor de sólidos, óleo e água
Uma retorta de lama é usada para determinar os teores de líquidos (água e óleo) e o
conteúdo de sólidos de um fluido de perfuração. O fluido é colocado num recipiente de aço e
aquecido à uma temperatura elevada até que os componentes líquidos sejam destilados e
vaporizados. Os vapores passam através de um condensador e são recolhidos em uma proveta
graduada de 10 mL. O volume de líquidos (água, óleo) é então medido. Tanto os sólidos
suspensos como os dissolvidos são determinados em volume como a diferença entre a
quantidade de fluido contida no recipiente e o destilado coletado na proveta graduada.
Os teores de água (FA), óleo (FS) e sólidos (SOL) são calculados de acordo com as
Equações (14), (15) e (16), respectivamente.

(14)

(15)

(16)
Onde: VA é o volume de água; VF é o volume de fluido utilizado na análise, VS é o
volume de óleo observado.
3.6.5 Teor de sólidos ativos (MBT)
A análise de MBT indica a quantidade de argilas (montmorilonita) presente no fluido.
No entanto é um teste apenas qualitativo, visto que o material orgânico e outras argilas
presentes na lama também podem absorver o corante azul de metileno.
A amostra de fluido (2mL) é tratada previamente com peróxido de hidrogênio 3% e
uma solução de H2SO4 5 mol/L, sob aquecimento, para oxidar a maior parte do material
orgânico. A capacidade de troca catiônica é apresentada em miliequivalentes (mEq) do
corante azul de metileno por 100 ml de lama. A solução de azul de metileno usada para a
titulação é de 0,01 N, de modo que a capacidade de troca de cátions seja numericamente igual
aos centímetros cúbicos de uma solução de azul de metileno por centímetro cúbico de amostra
necessária para chegar ao ponto final da reação, ou seja, até que se formem anéis levemente
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azulados (como uma auréola) irradiando-se em torno da gota azul forte espalhada, onde o
ponto final da reação é alcançado, como apresentado na Figura 3.6. Esta Figura mostra a
superfície de um papel de filtro onde foi gotejada a amostra de um fluido titulado com o Azul
de Metileno, cada gota recebe a indicação da quantidade utilizada do corante.
Figura 3.6 – Papel de filtro utilizado para gotejar a amostra de fluido titulada com azul de metileno

Fonte: Amorim (2011)

O volume de Azul de Metileno (VAM, mL), em mL, gasto na titulação é substituído na
Equação (17), e dividido pelo volume de fluido utilizado (VF, mL).

(17)

Com o valor de MBT obtido, calcula-se a capacidade de troca de bases (CTB) das
argilas presentes. Esta é calculada em lb/bbl de argila, de acordo com a Equação (18):

(18)
3.6.6 Cloretos
A concentração de cloretos presente no fluido é determinada por titulação da amostra
com solução de nitrato de prata 0,02 mol/L. Isto faz com que o cloreto seja removido da
solução como AgCl, em forma de um precipitado branco. O ponto final da titulação é
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detectado utilizando um indicador de cromato de potássio. O excesso de Ag presente, depois
de todo o Cl- ter sido removido da solução, reage com o cromato para formar Ag2CrO4, um
precipitado vermelho-tijolo. A concentração de cloretos, em mg/L, é obtida segundo a
Equação 19.

(19)
A conversão de cloretos em sal (NaCl) é feita utilizando a concentração de cloreto
obtida de acordo com a Equação 20.

(20)
3.6.7 Cálcio e Magnésio
A determinação do teor de cálcio é feita através da titulação com EDTA 0,01 M, de
uma mistura contendo água destilada, cloridrato de hidroxilamina 5% , trietanolamina 20%, 5
mL de solução de NaOH 2 mol/L, em presença de calcon (cerca de 0,2 g) mais 2 mL do fluido
que se deseja analisar. O teor de cálcio é obtido utilizando o volume de EDTA gasto na
titulação e o volume de fluido utilizado na análise, segundo a Equação (21).

(21)
A dureza total é determinada através da titulação, com solução de EDTA 0,01 M, até
viragem de violeta para azul puro ou negro, de uma mistura contendo água destilada,
cloridrato de hidroxilamina 5%, trietanolamina 20%, 1,0 mL de solução tampão amoniacal pH
10 para assegurar que todo o Ca+2 e Mg+2 estejam solubilizados, mais 1 mL de filtrado do
fluido que se quer analisar, utilizando como indicador o negro de eriocromo T (cerca de 0,2
g). A dureza total, em mg/L equivalentes de cálcio, é obtida usando o volume de EDTA gasto
(V2), segundo a Equação (22).

(22)
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O teor de Mg+2 é obtido pela diferença do volume gasto de EDTA no dois
procedimentos anteriores, de acordo com a Equação (23).

(23)
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4

Resultados e discussões
Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos com esse estudo bem como as

suas discussões em função da relevância necessária.
4.1

Seleção do tensoativo
Este tópico se inicia por apresentar os resultados obtidos com os ensaios de

estabilidade do fluido sem adição de tensoativo. Em seguida, são apresentados os resultados
utilizando tensoativos não iônicos de estruturas diferentes, com variação no grau de
etoxilação. Posteriormente, é apresentado o estudo realizado para observar a separação de
fases em função da concentração de tensoativo presente no fluido, seguidos da avaliação
reológica da fase líquida separada FLS01 obtida após tratamento com tensoativo selecionado.
4.2

Ensaios de estabilidade do fluido FC01 sem a presença de tensoativo
O fluido de perfuração, FC01, submetido à rotações menores ou iguais a 3500 rpm,

apresentou alta estabilidade, mostrando que é necessário a adição de um aditivo visando
induzir a separação de fases. A Figura 4.1 mostra o espectro do fluido FC01, obtido sem
adição de tensoativo, com rotação igual a 3500 rpm. Os espectros gerados com rotações
inferiores podem ser visualizados no Apêndice I.
Figura 4.1 - Espectro do fluido FC01, sem tensoativo, submetido a 3500 rpm.

A baixa transmitância de luz observada na Figura 4.1, com níveis de transmitância de
luz em torno de 5% ao longo da cubeta, 115 a 130 mm, indica que o processo de
centrifugação nas velocidades estudadas, não foi suficiente para promover a separação dos
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sólidos presentes no fluido de perfuração.
A Figura 4.2 apresenta o comportamento dos perfis de transmitância de luz através da
amostra do fluido FC01, sem a presença do tensoativo, em diferentes velocidades de
centrifugação.
Figura 4.2 - Integralização dos perfis de transmissão de luz das amostras do fluido FC01 sem a presença de
tensoativo, centrifugadas a 1500 (
), 2500 (
) e 3500 (
) rpm, durante 15 minutos.

Pode-se observar, através da análise da Figura 4.2, que a amostra de fluido sem a
presença de tensoativo apresentou estabilidade para as velocidades de centrifugação
estudadas, tendo em vista que o ângulo formado pela reta de integralização dos perfis e o eixo
do tempo tende a zero. Tal comportamento já era esperado, uma vez que os fluidos de
perfuração são projetados para apresentar alta estabilidade, a fim de não possibilitar a
separação de fases durante a circulação no poço.
4.3

Influência da cadeia do tensoativo na separação de fases do fluido de perfuração
Neste item são apresentados os resultados obtidos com a centrifugação do Fluido

FC01, aditivado com 1% dos tensoativos álcool laurílico etoxilado (UNT) e nonilfenol
etoxilado (RNX), variando os seus graus de etoxilação.
4.3.1 Estudo da influência do álcool laurílico etoxilado com diferentes graus de
etoxilação na quebra da estabilidade do fluido FC01
A Figura 4.3 apresenta os perfis de transmissão de luz do fluido FC01 aditivado com
1% de UNT (EO=2), à rotação centrífuga de 3000 rpm. Observa-se no espectro de
transmissão de luz da amostra aditivada com UNT (EO=2) (Figura 4.3) níveis de
transmitância de luz em torno de 5% (fase I), seguidos de um aumento para 65% (fase II) e
uma posterior redução dessa transmissão, estabilizada em torno de 5% (fase III), na base da
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cubeta, caracterizando assim uma separação trifásica, onde as fases foram identificadas como
uma emulsão (água/óleo/tensoativo)/(fase I), água livre (fase II) e água/sólidos empacotados
(fase III).
Figura 4.3 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de UNT (EO= 2).

A baixa solubilidade do UNT (EO= 2) em água, aliada a presença do óleo disperso na
amostra de fluido, incorporado durante a perfuração do poço frente as zonas de óleos,
favoreceram o surgimento de uma fase sobrenadante no topo da amostra, em forma de
emulsão, após a centrifugação.
A Figura 4.4 apresenta o comportamento do fluido aditivado com 1% de UNT (EO=
3) através do espectro de transmitância de luz da amostra.
Figura 4.4 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de UNT (EO= 3).

Observa-se, na Figura 4.4, que os níveis de transmissão de luz se aproximaram de
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50% ao longo do comprimento da amostra, seguido de uma redução para 5% na base da
cubeta, o que caracteriza uma separação de fase bifásica. A amostra não apresentou formação
de emulsão sobrenadante.
O aumento do grau de etoxilação favoreceu a solubilidade do tensoativo em água, e no
caso do UNT (EO= 3) essa solubilidade, ainda que mínima pelo baixo grau de etoxilação,
equilibra o contato da cadeia do tensoativo com a fase aquosa não favorecendo a formação de
emulsão.
As Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 representam o comportamento das amostras do fluido
FC01 aditivado com 1% de UNT com grau de etoxilação 6, 7, 8 e 9, respectivamente.
Analisando a amostra aditivada com UNT (EO= 6), apresentada na Figura 4.5,
observa-se o percentual do nível de transmissão de luz em torno de 5 % ao longo de toda a
cubeta (115 a 130 mm), mostrando que esse tensoativo não promoveu a separação de fase
durante a centrifugação da amostra. Observa-se na Figura 4.6 que a amostra aditivada com
UNT (EO= 7), também manteve o nível de transmitância de luz em torno de 5%, após a
interface, ao longo de todo comprimento da cubeta, caracterizando a ausência de separação de
fases. As amostras aditivadas com UNT com grau de etoxilação 8 e 9 apresentaram
comportamento análogo aos discutidos no caso das amostras aditivadas com UNT com grau
de etoxilação 6 e 7.
Esses resultados mostram que os tensoativos da família UNT com graus de etoxilação
iguais ou superiores a 6 não promoveram a separação de fases no fluido estudado,
evidenciando que o aumento do grau de etoxilação desfavorece esse processo.
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Figura 4.5 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de UNT (EO=6)

Figura 4.6 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de UNT (EO=7)

Figura 4.7 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de UNT (EO=8)
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Figura 4.8 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de UNT (EO=9).

O aumento do grau de etoxilação da molécula do tensoativo aumenta a afinidade do
tensoativo pela água e, por conseguinte diminui a afinidade por compostos apolares. Neste
caso, com o aumento da solubilidade do tensoativo em água a interação do mesmo com as
moléculas de polímeros existentes no meio diminuem, logo as interações polímero/ polímero
permanecem inalteradas.
A Figura 4.9 apresenta a integral de transmissão dos espectros de transmitância de luz
para os fluidos aditivados com UNT, em diferentes graus de etoxilação, em função do tempo.
É importante ressaltar que quanto menor o ângulo formado pela linha obtida na integralização
dos perfis de transmissão de luz e o eixo das abscissas, maior a estabilidade da amostra. Logo,
o comportamento contrário representa um menor grau de estabilidade.
Figura 4.9 - Integralização dos perfis de transmissão de luz das amostras do fluido FC01 aditivada com UNT
com grau de etoxilação igual a 2 (
), 3 (
), 6 (
), 7 (
), 8 (
)e9(
), centrifugadas a 3000
rpm durante 10 minutos

Analisando a Figura 4.9 observa-se que os tensoativos UNT, com grau de etoxilação
igual a 2 e 3, foram os que melhor atuaram na separação de fases da amostra de fluido FC01.
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O ponto que define a mudança de ângulo da reta de integralização com o eixo tempo (s),
caracteriza o momento inicial da separação de fases. Observa-se que o UNT (EO= 2) iniciou a
separação da amostra antes dos 100 segundos iniciais de centrifugação, atingindo valores mais
estáveis 450 segundos após o início da centrifugação. Já a amostra aditivada com UNT (EO=
3) iniciou a separação depois de 250 segundos após a inicialização da centrifugação,
apresentando valores constantes ao término dos 500 segundos. Comparando as quantidades de
fase aquosa obtidas em cada ponto, Figuras 4.3 e 4.4, percebe-se que a quantidade obtida
utilizando o UNT (EO= 3), 50%, é menor que a do UNT com grau de etoxilação igual a 2,
(65%).
Com esses resultados tem-se que o UNT, com grau de etoxilação 2 e 3, por
apresentarem melhor separação de fases, serão utilizados nos estudos posteriores a fim de se
determinar a melhor concentração para ser utilizada na separação de fases de fluidos de
perfuração.
4.3.2

Estudo da influência do nonilfenol etoxilado com diferentes graus de etoxilação
na quebra da estabilidade do fluido FC01
As Figuras 4.10 a 4.15 apresentam os perfis de transmissão do fluido FC01 aditivado

com 1% de RNX com grau de etoxilação igual a 1,8; 4; 7; 9,5; 13 e 15, respectivamente, a
rotações de 3000 rpm.
Como pode ser observado na Figura 4.10, o RNX (EO = 1,8) não proporcionou
separação de fases para o fluido FC01, apresentando transmissão de luz, ao longo da cubeta,
menor que 5%, após a interface. Sugere-se que essa diferença de comportamento é devido ao
menor número de grupos etoxilados na cadeia do tensoativo que aproxima os aneis aromáticos
da superfície ou interface desfavorecendo a adsorçao por impedimento estérico dos grupos
aromáticos presentes em sua estrutura.
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Figura 4.10 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de RNX 1,8.

A resposta obtida para a centrifugação do fluido FC01 aditivado com 1% de RNX
(EO= 4), na Figura 4.11, mostrou que houve separação de fases em torno de 62,50 % de
líquido, com transmissão de luz aproximada à 70%, indicando o RNX (EO= 4) como um
eficiente tensoativo a ser utilizado para esse fim nas condições estudadas.
Os resultados obtidos com a utilização do RNX (EO =7) e do RNX (EO=9,5),
mostram que o aumento do grau de etoxilação na cadeia do tensoativo não favoreceu a
separação de fases do fluido FC01, apresentando transmissão de luz menor que 5% ao longo
da amostra, como mostram as Figuras 4.12 e 4.13.
Figura 4.11 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de RNX (EO= 4).
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Figura 4.12 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de RNX (EO=7).

Figura 4.13 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de RNX (EO=9,5).

Figura 4.14 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de RNX (EO=13).
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Figura 4.15 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1% de RNX (EO=15).

Os espectros de transmissão de luz obtidos para as amostras aditivadas com RNX
(EO= 13) e RNX (EO=15), Figuras 4.14 e 4.15, respectivamente, mostram um
comportamento que aparentemente indicam uma separação de fase, caracterizado por níveis
maiores de transmitância de luz após a interface no comprimento inicial da cubeta.
Nesses casos, foi observado experimentalmente que o aumento do grau de etoxilação
da cadeia do tensoativo e, consequentemente, da sua viscosidade, em função do aumento do
peso molecular, dificultou o processo de mistura do tensoativo com o fluido FC01, fazendo
com que parte do tensoativo, que apresenta maior capacidade de transmissão de luz que o
fluido de perfuração, se posicionasse na parte superior da amostra formando uma mistura não
homogênea. Os espectros citados apresentaram um maior nível de luz transmitida, fato esse
mais acentuado quando utilizado o RNX (EO=15), não indicando assim a separação.
A quebra da estabilidade das amostras do fluido FC01 aditivadas com RNX com
diferentes graus de etoxilação, discutidas até o momento, pode ser observada na Figura 4.16
que apresenta a integralização dos espectros de transmissão de luz para os fluidos aditivados
com esses tensoativos em função do tempo.
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Figura 4.16 - Integralização dos perfis de transmissão de luz das amostras do fluido FC01 aditivada com RNX
com grau de etoxilação igual a 1,8 (
), 4(
), 7(
), 9,5(
), 13(
) e 15(
), centrifugados
a 3000 rpm durante 10 minutos.

Analisando a Figura 4.16 percebe-se que o maior ângulo de inclinação das linhas foi
obtido para a amostra aditivada com RNX (EO= 4). A curva indica que a quebra da
estabilidade foi iniciada junto com a centrifugação, atingindo separação máxima aos 510
segundos após o início da centrifugação.
O RNX (EO=7) e (EO=9,5) se comportaram de forma semelhante ao RNX (EO=1,8) e
não afetaram a estabilidade do fluido. Os RNX (EO=13) e (EO=15) apresentaram baixos
graus de inclinação, porém com níveis de transmitância de luz maiores em função da não
homogeneização da amostra de acordo com o que foi discutido anteriormente.
Os resultados obtidos com os tensoativos UNT, com grau de etoxilação 2 e 3, e RNX
com grau de etoxilação 4, se justificam apesar dos grupos de óxido de eteno serem
hidrofílicos. Suas concentrações de cargas não forão suficientes para promover a
solubilização do tensoativo na água. Portanto, tensoativo de cadeias muito curtas têm a
solubilidade em água reduzida, e com o aumento do grau de etoxilação em tensoativos de
cadeias mais longas há uma competição entre os polímeros presentes e a água,
consequentemente ocorre um aumento na viscosidade do sistema que dificulta a separação de
fases.
Sugere-se ainda, que a separação de fases do fluido de perfuração seja induzida pela
adsorção do tensoativo nos sólidos presentes no fluido, os chamados sólidos ativos, que são
incorporados ao fluido durante a perfuração.
Álcoois etoxilados não iônicos exibem forte adsorção em sílica uma vez que a ligação
de hidrogênio é relativamente fraca em comparação com a ligação eletrostática e química
(SOMASUNDARAN

e

KRISHNAKUMAR,

1997).

Essa

adsorção

é

controlada,
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principalmente, pela solubilidade do tensoativo em água, ou seja, quanto maior for a
solubilização menor será o poder de adsorção e menor será a fase líquida separada. É
importante ressaltar que moléculas com menor grau de etoxilação ocupam menor área na
interface sólido-líquido colaborando também para o aumento da adsorção.
Assim, o RNX com grau de etoxilação igual a 4, por apresentar a melhor separação de
fases será utilizado nos estudos posteriores.
4.4

Efeito da concentração de tensoativo na separação de fases do fluido FC01
Após a determinação dos tensoativos que melhor atuaram na separação de fases (UNT,

EO= 2 e 3 e RNX, EO= 4), realizou-se o estudo da separação de fases em função da
concentração dos tensoativos selecionados a fim de determinar a melhor relação concentração
versus volume de fase líquida separada (FLS01).
4.4.1

Efeito da concentração de UNT (EO=2) na separação de fases do fluido FC01
As Figuras 4.17 a 4.22 apresentam os perfis de transmissão do fluido FC01 aditivado

com UNT (EO=2) nas concentrações de 0,5; 0,75; 1,25; 1,5; 1,75 e 2% (v/v),
respectivamente, à rotações de 3000 rpm, durante 10 minutos.
Como pode ser observado na Figura 4.17, o UNT (EO=2) na concentração de 0,5%,
apresentou separação trifásica, com pequena quantidade de fase sobrenadante no topo da
amostra (fase I – 109 a 110 mm), caracterizada pela baixa transmitância de luz através da
amostra nesse intervalo, uma fase aquosa intermediária (fase II – 110 a 120 mm), que
apresenta um aumento significativo nos níveis de transmitância de luz ao longo dessa fase e
por fim, a fase lodo depositada no fundo da cubeta (fase III – 120 a 130) mm), onde se
identifica uma baixa transmitância de luz.
Comportamento semelhante pode ser observado na Figura 4.18, onde a concentração
de UNT (EO=2) utilizada foi de 0,75%.
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Figura 4.17 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 0,5% (v/v) de UNT (EO =2).

Figura 4.18 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 0,75% (v/v) de UNT (EO =2).

Figura 4.19 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1,25% (v/v) de UNT (EO =2).
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O aumento da concentração do tensoativo para 1,25% (Figura 4.19), acentuou a
separação trifásica, aumentando a espessura da fase sobrenadante no topo da amostra que
apresentou níveis decrescentes de transmitância de luz ao longo da fase intermediária, como
mencionado nos casos anteriores.
A utilização das concentrações do UNT (EO=2) em 1,5% (Figura 4.20), 1,75%
(Figura 4.21) e 2% (Figura 4.22) aumentou a fase sobrenadante (fase I). Um maior nível de
luz transmitida através da amostra na fase intermediária (fase II), também foi observado.
Figura 4.20 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1,5% (v/v) de UNT (EO =2).

Figura 4.21- Espectro do fluido FC01 aditivado com 1,75% (v/v) de UNT (EO =2).

72
Klismeryane Costa de Melo

Aplicação de tensoativos não iônicos na recuperação de fluidos de perfuração poliméricos

Figura 4.22 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 2% (v/v) de UNT (EO =2).

A Figura 4.23 apresenta os percentuais de líquidos separados correspondentes a fase
sobrenadante e a fase água separadas utilizando o UNT (EO =2) no intervalo de concentração
entre 0,5 e 2%.
Figura 4.23 - Fase líquida sobrenadante (
) e fase líquida separada (
da concentração de UNT (EO = 2).

) separadas em função

Analisando a Figura 4.23, percebe-se que para todos os percentuais de fase líquida
separada

foi

obtido

um

percentual

de

fase

sobrenadante

compreendida

por

água/óleo/tensoativo. Observa-se, ainda, que o maior percentual de água recuperada (54%) foi
obtido utilizando 1% de UNT (EO= 2).
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A presença do tensoativo no fluido promove a quebra da emulsão água/óleo no seio do
líquido, fazendo assim o deslocamento de todo óleo presente e disperso no fluido para a fase
superior da cubeta, aumentando os níveis de transmitância de luz na fase intermediária (fase
II), tornando a separação uniforme nesse intervalo, já que a maior parte do óleo presente na
amostra se encontra com o tensoativo remanescente na interface ar/líquido. Sugere-se que o
fenômeno que governa esse comportamento é a repulsão hidrofóbica, onde a repulsão da água
pela cadeia lipofílica do tensoativo gera a saída do tensoativo do seio da solução para às
superfícies líquido/ar e sólido/líquido, carregando consigo o óleo (presente em pequena
quantidade) por afinidade.
Em virtude da dificuldade apresentada para recuperar a água da fase líquida obtida, em
função da presença do óleo e do tensoativo, o UNT (EO= 2) não será utilizado nos estudos
posteriores.
4.4.2 Efeito da concentração de UNT (EO = 3) na separação de fases do fluido FC01
As Figuras 4.24 à 4.29 apresentam os perfis de transmissão do fluido FC01 aditivado
com UNT (EO = 3) nas concentrações de 0,5; 0,75; 1,25; 1,5; 1,75 e 2% (v/v),
respectivamente, à rotações de 3000 rpm, durante 10 minutos.
Observa-se que o UNT (EO = 3) exibiu capacidade de induzir separação bifásica, na
concentração de 0,5%, apresentando uma quantidade de fase líquida separada em torno de
30%, como é observado na Figura 4.24, na qual a fase líquida separada apresentou níveis de
transmitância de luz em torno de 22%.
Figura 4.24 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 0,5% (v/v) de UNT (EO = 3).
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O aumento da concentração de tensoativo para 0,75% continuou favorecendo a
separação de fases, como pode ser observado na Figura 4.25, na qual identifica-se
aproximadamente 32% de fase líquida separada e níveis de transmitância de luz de 65%.
Figura 4.25 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 0,75% (v/v) de UNT (EO = 3).

O fluido aditivado com 1% de UNT (EO = 3) apresentou 50% de separação da fase
líquida, como pode ser observado na Figura 4.4, localizada na secção 4.3.1. Foram
observados, ainda, níveis de transmitância de luz através da fase líquida separada em torno de
50%. O fluido aditivado com 1,25% de UNT (EO= 3) exibiu redução na fase líquida separada
para 45%, porém mantendo níveis de transmitância de luz em torno de 70%, como pode ser
observado na Figura 4.26.
A amostra aditivada com 1,5% de UNT (EO= 3), Figura 4.26, apresentou separação de
fase líquida em torno de 33%, com níveis de transmitância de luz na fase líquida de 65%.
Figura 4.26 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1,25% (v/v) de UNT (EO = 3).
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Figura 4.27 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1,5% (v/v) de UNT (EO = 3).

Figura 4.28 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1,75% (v/v) de UNT (EO = 3).

Figura 4.29 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 2% (v/v) de UNT (EO = 3).
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A amostra de fluido aditivada com UNT (EO= 3), em concentrações de 1.75% (Figura
4.28), apresentou 37% de separação de fase líquida, com níveis de transmitância em torno de
65%.
O UNT (EO= 3) na concentração de 2% apresentou 25% de fase líquida separada,
como pode ser observado na Figura 4.29, apresentando níveis de transmissão de luz próximos
a 60%.
A Figura 4.30 mostra o percentual de fase líquida separada e o nível de transmitância
de luz, em função da concentração de UNT (EO= 3) utilizada nas amostras do fluido FC01.
Figura 4.30 - Quantidade de fase líquida separada (%) (
) e níveis de transmitância de luz (
função da concentração de UNT (EO= 3) presente no fluido FC01.

), em

É possível observar, através da Figura 4.30, que o percentual de fase líquida aumenta
com o aumento da concentração de UNT (EO= 3) até 1%. A partir desse ponto o
comportamento se inverte e, a medida que a concentração aumenta, a quantidade de fase
líquida diminui até o valor máximo de concentração (2%) do tensoativo estudado.
Comportamento semelhante pode ser observado quando é analisada a curva que
apresentou o nível de luz transmitida na fase líquida separada, que mostra um aumento
significativo da transmissão de luz com o aumento da concentração até 1% de UNT (EO= 3)
e, em seguida, ocorre uma redução do nível de luz atravessada na amostra com o aumento da
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concentração até 2%.
O UNT (EO = 3) apresentou habilidade para promover a separação de fases do fluido
FC01 para todas as concentrações estudadas. Porém, o ponto que proporcionou um maior
volume de fase líquida separada e um maior nível de luz atravessada, indicando baixa
presença de sólidos suspensos, foi obtido para a concentração de 1%.
4.4.3 Efeito da concentração de RNX (EO = 4) na separação de fases do fluido FC01
As Figuras 4.31 à 4.36 apresentam os perfis de transmissão do fluido FC01 aditivado
com RNX (EO= 4) nas concentrações de 0,5; 0,75; 1,25; 1,5; 1,75 e 2% (v/v)
respectivamente, à rotações de 3000 rpm durante 10 minutos.
Observou-se que o RNX (EO= 4) exibiu capacidade de induzir a separação bifásica,
na concentração de 0,5%, apresentando um percentual de fase líquida separada em torno de
21% como é observado na Figura 4.31, onde os níveis de transmissão de luz transmitidas
através da amostra nessa fase são aproximadamente 75%, para a faixa de 106 a 111 mm. Em
seguida, ocorre uma redução no nível de luz atravessada para níveis próximos de 5%,
caracterizando a presença da segunda fase.
Figura 4.31 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 0,5% (v/v) de RNX (EO= 4).

O espectro da amostra do fluido FC01 aditivado com 0,75% de RNX (EO= 4),
apresentado na Figura 4.32, mostra que o aumento da concentração favoreceu a separação de
fases apresentando um percentual de fase líquida separada em torno de 50% e níveis de
transmissão de luz na fase líquida separada variando entre 70 e 50% ao longo dessa fase,
seguido de níveis de transmitância de luz em torno de 5%, que caracterizam a presença da
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segunda fase.
Figura 4.32 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 0,75% (v/v) de RNX (EO= 4).

A amostra de fluido FC01 aditivada com 1% de RNX (EO= 4) apresentou 60% de fase
líquida separada com níveis de transmissão de luz por essa fase em torno de 70%, como pode
ser observado na Figura 4.11, apresentado na secção 4.3.2.
O aumento da concentração de tensoativo de 1% para 1,25% (Figura 4.33), promoveu
um decréscimo no volume de fase líquida separada para 56% e níveis de transmitância de luz
de 70 para 65%.
Figura 4.33 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1,25% (v/v) de RNX (EO = 4).

O decréscimo no volume de fase líquida separada continuou sendo observado para as
concentrações de 1,5% (Figura 4.34), 1,75% (Figura 4.35) e 2% (Figura 4.36) de RNX (EO=
4).
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Figura 4.34 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1,5% (v/v) de RNX (EO= 4).

Figura 4.35 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 1,75% (v/v) de RNX (EO= 4).

Figura 4.36 - Espectro do fluido FC01 aditivado com 2% (v/v) de RNX (EO= 4).

Os níveis de transmissão de luz da fase líquida separada das amostras aditivadas com
1,5 e 1,75% apresentaram comportamento que indica uma separação não uniforme nessa fase.
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A transmitância de luz iniciou-se em 80% (fase I), sofrendo redução inversamente
proporcional ao comprimento do tubo até 5% (fase II), permanecendo nesse valor ao longo da
amostra. A amostra aditivada com 2% de tensoativo apresentou decréscimo no percentual de
fase líquida separada para 12%, e níveis de transmissão de luz em torno de 75%, como pode
ser observado na Figura 4.36.
A Figura 4.37 apresenta o percentual de fase líquida separada e o nível de
transmitância de luz, em função da concentração de RNX (EO= 4) utilizada nas amostras do
fluido FC01. Observa-se que o percentual de fase líquida aumentou com o aumento da
concentração de RNX (EO= 4) até 1%, a partir desse ponto o comportamento se inverte e o
aumento da concentração, até 2%, diminuiu o volume de fase líquida separada da amostra.
Figura 4.37 - Quantidade de fase líquida separada (
) e níveis de transmitância de luz (
concentração de RNX (EO= 4).

), em função da

Em relação ao nível de transmissão de luz, observou-se que o maior percentual de luz
através da amostra ocorre com a menor concentração de RNX (EO= 4) utilizada (0,5%).
Para as demais concentrações foram obtidos valores entre 60 e 70%. A concentração
que se relacionou com o maior volume de fase líquida separada apresentou,
aproximadamente, 60% de nível de transmitância de luz atravessada.
Quando comparados os resultados obtidos com os tensoativos UNT (EO= 3) e RNX
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(EO= 4) observa-se que a concentração de 1% proporcionou uma maior quantidade de fase
líquida separada para ambos os tensoativos estudados, porém o RNX (EO= 4) apresentou
maior percentual de separação, com 62% de fase líquida, que o UNT (EO= 3) que apresentou
50% de fase líquida separada na mesma concentração.
Em relação aos níveis de transmissão de luz pela amostra, os tensoativos se
comportaram de forma semelhante, pois o maior índice de transmitância de luz observado
para o RNX (EO= 4) foi o ponto de maior volume de fase líquida separada, como ocorreu
com o UNT (EO= 3). Foram obtidos valores semelhantes nos níveis de transmissão de luz na
fase líquida separada, para ambos os tensoativos, na concentração de 1%.
Assim, os melhores resultados de separação de fases foram obtidos utilizando 1% de
RNX (EO= 4) e UNT (EO= 3), sendo o maior percentual de separação de fases obtido para
RNX (EO= 4).
Em virtude dos impactos ambientais que podem ser causados pela presença do fenol
na molécula do RNX selecionou-se o UNT, com grau de etoxilação igual a 3, para recuperar a
fase líquida separada do fluido FC01.
4.5

Recuperação da fase líquida separada (FLS01) do FC01
O volume de fase líquida separada (FLS01) do fluido FC01 foi obtido, após o

tratamento com 1% de UNT (EO= 3), de acordo com o fluxograma de processo apresentado
na Figura 4.4.
A Figura 4.38 apresenta as curvas de fluxo para o fluido FC01 e a fase líquida
separada FLS01.
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Figura 4.38 - Curva de fluxo do fluido FC01(

) e da fase líquida separada FLS01(

).

Quando compara-se a curva de fluxo obtida para o fluido FC01 com a curva de fluxo
obtida para a fase líquida separada, FLS01, observa-se que os valores encontrados para os
parâmetros reológicos da fase líquida separada foram menores que os apresentados pelo
fluido FC01 e muito próximo das condições reológicas da água, se comportando como fluido
Newtoniano, evidenciando a eficiência do processo de separação. Isso também pode ser
constatado nos valores obtidos para os parâmetros reológicos do FC01 e da FLS01
apresentados na Tabela 4.1.
Tabela 4.1 - Propriedades do fluido FC01, já circulado no poço e da fase líquida separada FLS01 obtida
utilizando centrifugação e filtração com carvão ativado.

Propriedades Unidades FC01
VA
41
cP
VP
25
cP
19
LE
lbf/100f2
Salinidade
mg/L
46.200
2

Mg +
Ca2+
pH
Sólidos
MBT

FLS01
5
3
2
36.300

mg/L

124

146

mg/L

560

(%)
lb/bbl

9
10%
10

460
8
>1%
0,5

Analisando os dados apresentados na Tabela 4.1, observa-se que as propriedades
químicas da fase líquida separada, FLS01, são próximas às propriedades apresentadas pelo
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fluido de origem, FC01. Houve uma redução na salinidade e no teor de Ca2+ e um pequeno
aumento de Mg2+. Tais condições são definidas em função da qualidade da água utilizada na
formulação inicial do fluido, dos tipos de aditivos contidos ao fluido, do tratamento que o
fluido sofreu ao longo da operação, das condições da formação e do poço que esse fluido foi
exposto durante o processo de perfuração.
Observando os valores dos parâmetros reológicos (VA, VP e LE) obtidos para o fluido
antes de ser tratado com o tensoativo (FC01) e da fase líquida separada desse fluido (FLS01),
após o tratamento com tensoativo, observa-se uma redução nas propriedades reológicas para a
fase líquida separada em relação ao fluido FC01, indicando que a separação de fases ocorreu e
que a fase líquida obtida deverá ser readitivada para formulação de um novo fluido.
O teor de sólidos inertes obtido para a fase líquida separada, FLS01, foi menor que
1%. Esse valor não representa problema para formulação de um novo fluido, tendo em vista
que será necessário adicionar sólidos inertes, como calcita ou barita, para adensar o fluido
novamente e garantir condições de pressão do poço para a formação.
O valor de MBT alto apresentado pelo fluido FC01 é o principal fator que contribui
para a alteração das propriedades desse fluido. Pode-se observar ainda na Tabela 4.1, que após
o tratamento com UNT (EO= 3), a fase líquida separada, FLS01, apresentou uma redução
significativa no valor de MBT, o que torna a fase FLS01 apta a ser usada em novas
formulações de fluidos, devido à baixa presença de sólidos ativos na mesma.
Estes resultados mostram que a adição de tensoativo ao sistema promove uma
separação de fase aquosa em torno de 50% dos 90% de água presente no fluido o que
corresponde à uma recuperação de 55% de água. Esse fato implica em uma redução
significante do impacto ambiental gerado pelos fluidos já circulados quando descartados no
meio ambiente.
4.6

Estudo do efeito dos tensoativos UNT (EO = 3) e RNX (EO = 4) na quebra da
estabilidade do fluido FC02
O fluido FC02 foi submetido, inicialmente, ao mesmo tratamento aplicado ao FC01.

Porém, por apresentar um teor de óleo maior que o fluido estudado anteriormente, após a
centrifugação apresentou óleo na fase líquida separada em quantidade significativa e de difícil
separação (Figura 4.39).
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Figura 4.39 - Amostra do fluido FC02 aditivada com 1% de UNT (EO= 3), após a centrifugação.

Como é comum a presença de óleo em fluidos de perfuração que tenham sido usados
na perfuração de zonas produtoras de óleo, uma nova metodologia foi elaborada a fim de
minimizar ou eliminar a presença do óleo na fase líquida e será descrita a seguir.
4.6.1 Análise estatística do tratamento do fluido FC02 com UNT (EO= 3)
Os ensaios de decantação foram programados segundo o planejamento experimental
22 com tréplica no ponto central, em duplicata, cujas condições, resultados com seus
respectivos desvios padrão podem ser visualizados na Tabela 4.2.
Tabela 4.2 - Resultados do planejamentos experimental do tipo 22, utilizando UNT (EO= 3), realizado em
duplicata, tendo como variável resposta %FLS02 para o processo de decantação do fluido FC02, após 72 horas.

Experimentos

Agitação
(min)

Concentração em
(%) de tensoativo
(% v/v)

1
2
3
4
5
6
7

5
35
5
35
20
20
20

0.5
0.5
2
2
1.25
1.25
1.25

UNT (EO= 3)
%FLS02
27

28

12

11

17

17

17

18

45

46

50

46

48

46

Desvio Padrão
0,70710678
0,70710678
0
0,70710678
0,70710678
1,41421356

0

Observa-se, através dos resultados obtidos para o %FLS02, que o UNT (EO = 3) atua
como agente indutor da separação da fase líquida (FLS02) do fluido FC02, em todas as
concentrações utilizadas
A separação de fases é dependente não só da concentração, mas também da velocidade
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de agitação (que nesse estudo foi mantida constante) e do tempo de agitação. Segundo Zou et
al. (2011), a formação dos flóculos constituídos pelos sólidos dispersos no meio aquoso
dependerá da taxa de transporte de moléculas de tensoativo para as partículas em suspensão
no fluido, da taxa de adsorção dessas moléculas sobre a superfície dos sólidos, do tempo
necessário para o equilíbrio ser alcançado, da taxa de agregação das partículas que
adsorveram o tensoativo e da frequência de colisões das partículas com o tensoativo adsorvido
para formar flocos.
A adição do tensoativo ao fluido de perfuração com alto teor de sólidos conduz à
atração entre as moléculas do tensoativo (que age como floculante) e as partículas em
suspensão. Os centros ativos do tensoativo se associam às partículas suspensas e os centros
ativos restantes podem ser adsorvidos na superfície livre restante de outras partículas sólidas.
Este processo resulta em pontes entre as partículas sólidas e a consequente formação de flocos
grandes que possuem uma estrutura em rede tridimensional (ZOU, ZHU, WANG, SUI e
FAN, 2011).
Com a análise estatística dos resultados foi possível obter os efeitos, estimados para
95% de confiança, a partir da interação das duas variáveis estudadas. Esse efeito pode ser
visualizado, na Figura 4.40, através do gráfico de Pareto.
Figura 4.40 - Efeito das variáveis estudadas, na decantação do fluido FC02, a partir do gráfico de Pareto a 95%
de confiança.

Analisando o gráfico de Pareto constata-se que a variável Tempo de agitação (min) foi
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estatisticamente significativa na forma linear e quadrática (p<0,05), com maior magnitude na
forma quadrática, apresentando efeito negativo na resposta (%FLS).
A variável % UNT (EO= 3) está no limite de ser estatisticamente significativa para
95% de confiança e apresenta efeito negativo no modelo linear. Por fim, observa-se também
que a interação entre tempo de agitação (min) e % de UNT (EO= 3) no modelo linear é
significativa (p<0,05) e apresenta efeito positivo na resposta, %FLS.
Considerando os coeficientes de regressão linear e quadrático significativos, no
intervalo de confiança de 95%, escreve-se o modelo estatístico representado pela Equação
(24);

(24)

O modelo apresentado na Equação (24) representa a variável resposta %FLS02 nos
níveis reais assumidos pelas variáveis; tempo de agitação (min), concentração UNT (EO= 3)
(%), no modelo linear e quadrático, e suas interações. O coeficiente de determinação (R2) do
modelo estatístico foi calculado para os efeitos significativos, cujo valor é apresentado na
Tabela 4.3, que apresenta a análise da variância (ANOVA) para o % FSL02, variável resposta
do processo de separação utilizando UNT (EO= 3).
Tabela 4.3 - ANOVA para o processo de decantação do fluido FC02 utilizando UNT (EO= 3).

Fonte
de variação
Regressão
Erro
Total SS

Soma
quadrática
3043,095
18,333
3061,429

Graus de
liberdade
3
10
13

Quadrado
médio
1014,365
1,8333
-

R2

F
calculado

Ftabelado
(3;10;0,05)

553,3
0,99401

3,71

Verifica-se na Tabela 4.3 que o coeficiente de determinação para o modelo obtido foi
de 0,99401, o que mostra que o modelo representa bem os resultados obtidos
experimentalmente. Para admitir que o modelo estatístico prediz significativamente os dados
obtidos, realizou-se pela análise da variância, o teste F, no qual mostra que para o modelo ser
significativo o valor de Fcalculado pela regressão deve ser maior do que o Ftabelado. Observou-se
que o Fcalculado foi de 497,970 e que o Ftabelado, para os graus de liberdade apresentados, foi de
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3,86; o que satisfaz a condição exigida pela análise estatística mostrando que o modelo
estatístico pode ser utilizado, também para fins preditivos dentro do domínio dos fatores
estudados.
Para verificar o bom ajuste do modelo, a Figura 4.41 apresenta os valores observados
experimentalmente e àqueles calculados pelo modelo ajustado. Verifica-se um bom ajuste no
modelo uma vez que há uma apreciável aglomeração de pontos próximos da reta
representativa, confirmando a analisa do teste F.
Figura 4.41 - Valores preditos pelo modelo quadrático para o processo de decantação do fluido FC02 utilizando
UNT (EO= 3).

A Figura 4.42 mostra a superfície de resposta para a variável dependente, fração
volumétrica de fase líquida separada (%FLS02), em função do tempo de agitação (min) e da
concentração de UNT (EO= 3) (%).
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Figura 4.42 - Superfície de resposta (I) e gráfico de contorno (II) para fase líquida separada (FLS02) obtida por
decantação, após tratamento do fluido FC02 com UNT (EO= 3).

(I)

(II)

Ressalta-se que a maior separação de fase líquida (%FLS02

U(EO= 3)=47%)

foi obtida

nos experimentos 5,6 e 7, o ponto central do planejamento fatorial, indicando que utilizar
concentrações de tensoativo maiores ou menores que 1,25% não favorece o aumento da
separação de fase do fluido FC02. Um dos pontos centrais obtidos com os experimentos
realizados, segundo o planejamento experimental 22, pode ser observado na Figura 4.43.
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Figura 4.43 - Resultado obtido com a decantação do fluido FC02 utilizando UNT (EO=3) nos níveis
intermediário do planejamento experimental.

Trabalhar nos limites mínimos e máximos definidos nesse estudo não permite a
obtenção da separação da fase líquida máxima do fluido FC02, como mostra a Figura 4.42
onde verifica-se que o tempo de agitação e o percentual de UNT (EO= 3) não se mostraram
diretamente proporcionais ao % FLS para todo o intervalo estudado e que a maior fração
volumétrica de fase líquida separada obtida por decantação, utilizando UNT (EO= 3)
(aproximadamente 45%), foi alcançada quando combinados os níveis intermediários das
variáveis estudadas; percentual de UNT (EO= 3) e tempo de agitação. Esse comportamento
pode ser atribuído ao fato de que após o equilíbrio ser alcançado (níveis intermediários) o
aumento do tempo de agitação irá romper as pontes formadas entre o tensoativo e os sólidos
presentes, diminuindo assim o volume de fase líquida separada.
Comportamento semelhante foi observado por Zou et al. (2011), afirmaram que a
dosagem de floculantes utilizados em processos de separação sólido/líquido está
principalmente relacionada ao teor de sólidos em suspensão no meio e que o efeito de
floculação, em geral, tende a ser melhor com o uso crescente do mesmo. Porém, esses autores
analisaram o sistema fluido de perfuração + polímero com características tensoativas, e
concluíram que o efeito da floculação atinge um máximo e depois diminui com o aumento da
utilização do floculante. Os autores observaram, ainda, que a dosagem excessiva do
floculante, permitiu regenerar um sistema (fluido de perfuração + polímero com
características tensoativas) que não alcançou separação sólido-líquido.
4.6.2 Análise estatística do tratamento do fluido FC02 com RNX (EO= 4)
O resultado obtido utilizando a decantação, como método de separação da fase líquida
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do fluido FC02, após o tratamento com RNX (EO= 4), foi alcançado após 72 horas, como
mostra a Tabela 4.4, que apresenta a matriz experimental segundo o planejamento fatorial 22
com ponto central realizado em duplicata, bem como o resultado de %FLS 02 e seus
respectivos desvios padrão.
Verifica-se, na Tabela 4.4, que o RNX (EO= 4) promoveu a separação de fase do
fluido FC02 para todos os experimentos realizados e, ainda, que a maior fração volumétrica
de fase líquida separada, (%FLS02 RNX EO 4=11,5%), foi obtida nos experimentos 5,6 e 7
correspondentes ao ponto central do planejamento fatorial. Esse comportamento é semelhante
ao obtido utilizando UNT, EO = 3.
Tabela 4.4 - Resultados do planejamento experimental do tipo 22, utilizando tensoativo RNX (EO= 4), realizado
em duplicata, tendo como variável reposta %FLS02 para o processo de decantação do fluido FC02, após 72
horas.

Experimentos
1
2
3
4
5
6
7

Tempo de
Agitação
(min)
5
35
5
35
20
20
20

Concentração em
(%) de tensoativo
(% v/v)
0.5
0.5
2
2
1.25
1.25
1.25

RNX (EO = 4)

Desvio Padrão

%FLS02
7,00

8,00

10,00

9,00

9,00

11,00

10,00

9,00

12,00

11,00

12,00

12,00

0,707106781
0,707106781
1,414213562
0,707106781
0,707106781
0

12

11

0,707106781

A análise estatística dos resultados, considerando o intervalo de confiança de 95% (p
< 0,05), levou à estimativa dos efeitos apresentados no gráfico de Pareto (Figura 4.41) para a
variável resposta (%FLS).
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Figura 4.44 - Efeito das variáveis estudadas a partir do gráfico de Pareto, a 95% de confiança, para o fluido FC02
aditivado RNX (EO = 4).

Analisando os efeitos, obtidos através do gráfico de Pareto, observa-se que a variável
tempo de agitação foi significativa somente para o modelo quadrático, apresentando efeito
negativo na resposta para 95% de confiança. Observa-se ainda, que a variável concentração
RNX (EO= 4) (%) apresentou-se estatisticamente significativa no modelo linear com efeito
positivo na resposta, ou seja, no percentual de fase líquida separada do fluido FC02
(%FLS02). E, finalmente, verificou-se que a interação entre as variáveis, tempo de agitação e
concentração de RNX (EO= 4) (%), apresenta-se estatisticamente significativa com efeito
negativo na resposta.
Considerando os coeficientes de regressão linear e quadráticos significativos obtidos,
foi possível escrever o modelo estatístico para as variáveis, à 95% de confiança, através da
equação (25);

(25)

O teste da ANOVA correspondente a resposta % FLS02 (RNX (EO= 4)) para as variáveis
estudadas está apresentado na Tabela 4.5.
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Tabela 4.5 - ANOVA para o processo de decantação do fluido FC02 utilizando RNX (EO= 4).

Fonte de
variação

Soma
quadrática

Graus de
liberdade

Quadrado
médio

Regressão
Erro
Total SS

28,399
4,833
33,232

3
10
13

9,466
0,4833

F calculado

R2

19,58618

0,85932

Ftabelado
(3;10;0,05)

3,71

Observa-se pela Tabela 4.5 que o valor do coeficiente de determinação é 0,85932
mostrando um ajuste aceitável do modelo. Através do teste F observa-se que o modelo
mostra-se significativo, uma vez que seu valor é maior que o valor tabelado, satisfazendo,
ainda, a condição para que o modelo possa ser utilizado para fins preditivos.
No entanto, em comparação com o planejamento realizado com UNT (EO= 3)
verifica-se que o modelo para o RNX (EO= 4) apresenta menor significância, uma vez que o
Fcalculado para o RNX (EO= 4) é apenas 5,3 vezes maior que o Ftabelado, enquanto o F tabelado
para o UNT (EO= 3) é 149,1 vezes maior que o Fcalculado. Isso pode ser constatado na Figura
4.45 que representa os valores preditos x observados para a resposta % FLS utilizando o RNX
(EO= 4).
Figura 4.45 - Valores preditos pelo modelo quadrático para o processo de decantação utilizando RNX (EO= 4).

A análise da Figura 4.45 mostra que os pontos estão relativamente próximos à reta
diagonal o que evidencia que os dados obtidos calculados pela equação do modelo se ajustam
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razoavelmente aos dados obtidos experimentalmente com um coeficiente de determinação
(R2) ajustado de aproximadamente 0,85932.
A Figura 4.46 mostra a superfície de resposta obtida para o processo de decantação
utilizando RNX (EO= 4).
Figura 4.46 - Superfície de resposta (I) e Gráfico de contorno (II) para fase líquida separada (FLS02) obtida por
decantação, após tratamento do fluido FC02 com RNX (EO= 4).

(I)

(II)
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O tratamento com RNX (EO= 4) apresentou comportamento semelhante ao discutido
para o UNT (EO= 3), como pode ser observado na Figura 4.46. Porém, no que diz respeito ao
percentual de fase líquida separada, o UNT (EO= 3) promoveu maior separação de fase
líquida para todos os experimentos programados, se mostrando mais eficiente para atuar como
agente indutor de separação de fases tanto no processo de centrifugação como no processo de
decantação para os fluidos FC01 e FC02.
A redução do percentual de fase líquida separada utilizando RNX (EO= 4),
empregando o método de decantação, pode ser explicada pela presença do grupo fenol na
molécula do tensoativo que forma uma rede tridimensional aprisionando a água em uma
espécie de “gaiola”, em que a força da gravidade não é suficiente para vencer as forças da
estrutura em rede. Tal comportamento não foi observado quando a amostra foi submetida à
centrifugação, em função da força gravitacional aplicada ser suficiente para romper as redes e
liberar um maior percentual de água durante a separação de fases.
Assim, o UNT (EO= 3) será utilizado nos estudos posteriores.
4.7

Reutilização da fase líquida obtida do fluido FC02.
Após a recuperação da fase líquida separada FLS02 com UNT (EO= 3), formulou-se

um novo fluido através da sua readitivação.
As curvas de fluxo obtidas para o fluido antes de ser circulado no poço (FN02), depois
de ser circulado no poço (FC02) e para o fluido formulado com a fase líquida separada
(FR02) são apresentadas na Figura 4.47.
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Figura 4.47 - Curva de fluxo obtida para o fluido FN02(
e para o fluido FR 02 (
).

), para o FC02 (

)

Observa-se, na Figura 4.47, que o fluido FR02, formulado com água separada pelo
processo de decantação utilizando UNT (EO= 3), apresentou comportamento reológico
similar ao apresentado pelo fluido FN02 e superior ao fluido FC02. Isso pode ser constatado
também através das propriedades obtidas para os fluidos FN02, FC02, FLS02 e FR02,
apresentadas na Tabela 4.6.
Tabela 4.6 – Determinação das propriedades dos fluidos: FN02, FC02, FLS02 e FR02.

Propriedades
VA
VP
LE
Gi
Gf
Peso
Filtrado
pH
Salinidade
Mg2+
Ca2+
Teor de óleo
Teor de
sólidos
MBT

Unidades
cP
cP
lbf/100ft2
lbf/100ft2
lbf/100ft2
lb/gal
mL
mg/L
mg/L
mg/L
(%)

FN02
30,5
20
30,5
5
6
9
4,9
9.0
51.150
194,5
200,4
0

FC 02
20
17
20
2
2
9
3,2
9.0
42.900
121,6
160,3
3

(%)

6

lb/bbl

0,5

FLS 02
6
4
1
8.0
31000
0

FR 02
33,5
19
33,5
5
6
9
5
9.0
51000
124,32
120,64
0

10

>1

6

16

0,5

0,5

-

Como pode ser observado na Tabela 4.6, os valores dos parâmetros reológicos obtidos
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para o fluido FN02 apresentaram uma melhor condição reológica que as apresentadas pelo
fluido FC02, depois de ser circulado no poço, como mostram os valores obtidos para VA, VP
e LE. Ocorre uma redução nos parâmetros reológicos do fluido em função de sua exposição às
condições de poço (variações de temperatura e pressão). Com o tratamento utilizando UNT
(EO= 3) foi possível obter a FLS02 caracterizada com baixas condições reológicas. Os
parâmetros reológicos obtidos para o fluido FR02 foram similares aos apresentados pelo
fluido FN02, formulado com água industrial.
Houve uma redução na salinidade de FLS02 obtida, que foi ajustada na formulação do
fluido FR02. Os valores dos íons Mg2 e Ca2+ sofreram uma redução no fluido circulado no
poço (FC02) em relação ao fluido novo (FN02). Isso pode ser justificado por uma provável
diluição do mesmo na sonda. O fluido recuperado (FR02) apresentou os valores desses íons
próximos aos obtidos para o fluido FC02.
Em relação ao teor de sólidos inertes, o fluido FN02 apresentou 6% de sólidos iniciais,
após ser circulado no poço incorporou sólidos provenientes da formação e em consequência
disso o FC02 apresentou 10% de sólidos. Após o tratamento utilizando UNT (EO= 3) foi
possível obter uma fase líquida separada, FLS02, com teor de sólidos menor que 1%. Após a
formulação do fluido novo com essa fase, FR02, o fluido foi programado para apresentar 6%
de sólidos em função do gradiente de pressão programado inicialmente, no projeto do poço.
Com a incorporação de sólidos ativos durante a circulação no poço o valor de MBT do
fluido FC02 aumentou consideravelmente, apresentando MBT igual a 16. Após o tratamento
com tensoativo esse valor reduziu para o mínimo determinado pela análise, 0,5, se mantendo
constante no novo fluido formulado, FR02.
O fluido formulado com a fase líquida separada apresentou propriedades similares ao
fluido formulado com água industrial. Os resultados mostram que a fase líquida separada
obtida após o tratamento com UNT (EO= 3) pode ser reutilizada na formulação de um novo
fluido, mostrando assim a eficácia do tratamento com este tensoativo nas condições
otimizadas para a recuperação da água.
4.8

Separação de fases de fluido de perfuração não inibido (FC03A) e inibido (FC03B)
Os resultados obtidos com o estudo de separação de fases do fluido de perfuração

FC03A (não inibido), e do fluido FC03B (inibido com polímero catiônico) serão apresentados
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através da quantidade de fase líquida separada obtida com os experimentos de decantação
utilizando UNT (EO= 3), segundo planejamento experimental 32. Inicialmente, determinou-se
as propriedades dos fluidos FC03A e B. A caracterização da fase líquida obtida dos referidos
fluidos foi realizada através de suas propriedades reológicas, do teor de sólidos ativos (MBT),
sólidos inertes presentes e dos valores de turbidez apresentadas pelas fases líquidas separadas
do fluido inibido e não inibido com polímero catiônico.
4.8.1 Determinação das propriedades dos fluidos FC03A e B
Os fluidos coletados de um poço direcional localizado no campo de Estreito
denominados como FC03A (fluido não inibido) e FC03B (fluido inibido) foram analisados
para determinação de suas propriedades como mostra a Tabela 4.7.
Tabela 4.7- Propriedades determinadas para os fluidos FC03A e B

Propriedades
VA
VP
LE
Gi

Unidades
cP
cP
lbf/100ft2
lbf/100ft2

FC03A
34
25
19
4

FC03B
29
22
15
4

Gf
Filtrado (VF)
pH
Salinidade
Ca2+
Teor de óleo
Teor de sólidos
MBT

lbf/100ft2
mL

5
3,9
11
44550
80
1
6
6,25

6
4,3
10,5
46200
200
2
6
8,75

mg/L
mg/L
(%)
(%)
lb/bbl

Como é possível observar na Tabela 4.7, os valores referentes aos parâmetros
reológicos (VA, VP, LE, Gi e Gf), apresentados pelo fluido inibido e não inibido,
demonstram que o fluido FC03A apresentou viscosidade um pouco maior que a do fluido
FC03B, porém verifica-se que as propriedades reológicas de ambos são bastante próximas. O
volume de filtrado (VF) obtido para o fluido FC03A é menor que o apresentado para o fluido
FC03 B. Isso se justifica em virtude das condições reológicas desse primeiro fluido serem
maiores que as apresentadas pelo segundo. Em termos de pH os fluido encontram-se na
mesma faixa de alcalinidade. A salinidade apresentada pelo fluido inibido (FC03B) foi maior
que a apresentada pelo não inibido (FC03A). Isso se justifica pelo fato da presença desse
eletrólito (NaCl) contribuir para inibição de sólidos ativos presentes no fluido. O teor de Ca2+
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aumentou significativamente no fluido FC03B em relação ao FC03A. Provavelmente isso
ocorreu em virtude da cimentação das fases anteriores do poço, aumentando, assim, os níveis
de Ca2+ presente no fluido. O fluido FC03B apresentou teor de óleo maior que o FC03A. Isso
se deve ao fato do fluido FC 03 B ter sido usado para auxiliar na perfuração da zona produtora
de óleo. O teor de sólidos presentes é o mesmo para os fluidos, porém o fluido FC03B
apresenta um maior teor de sólidos ativos, de acordo com o ensaio realizado para determinar o
volume de azul de metileno gasto na análise de MBT desse fluido.
4.8.2 Otimização da separação da fase líquida, dos fluidos FC03A e B, utilizando o
planejamento experimental 32
O método de separação por decantação da fase líquida para os fluidos FC03A e
FC03B, utilizando tratamento com UNT (EO= 3), para um tempo de 72 horas em função do
tempo de agitação e da concentração de UNT (EO= 3). Os resultados estão apresentados na
Tabela 4.8.
Observa-se, na Tabela 4.8, que ambos os fluidos apresentaram separação de fases para
todas as concentrações estudadas. Ressalta-se, ainda, que o experimento realizado utilizando
1,25% de UNT (EO= 3), durante 20 minutos de agitação, foi o que apresentou maior volume
de fase líquida separada para os fluidos analisados. Tal comportamento também foi
encontrado para os fluidos FC02, analisados por essa mesma metodologia, porém com um
planejamento experimental do tipo 22.
Nota-se que o volume de fase líquida separada foi maior na maioria dos experimentos
realizados para o fluido FC03A.

99
Klismeryane Costa de Melo

Aplicação de tensoativos não iônicos na recuperação de fluidos de perfuração poliméricos

Tabela 4.8 - Resultados dos planejamentos experimentais do tipo 32, utilizando UNT (EO= 3), para os fluidos
FC03A e FC03B, respectivamente, tendo como variável reposta %FLS03 A e %FLS03 B para o processo de
decantação dos fluidos FC03A e B, após 72 horas.

%FLS03

Experimentos

Tempo de agitação
(min) X

UNT (EO = 3)
(% v/v) Y

A

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
20
35
5
20
35
5
20
35
20

1,25
1,25
1,25
0,5
0,5
0,5
2
2
2
1,25

30,75
52,75
30,3
12,12
10,1
30,3
2
4
25,25
49

22
39
38
25
10
15
31
30
25
40

4.8.3 Análise estatística obtida pelo planejamento experimental dos fluidos FC03A e B
Neste tópico serão apresentadas as análises estatísticas das regressões realizadas para
os fluidos não inibidos (FC03A) e inibido (FC03B), segundo o planejamento experimental 32.
4.8.4 Análise da regressão
Foram obtidas equações polinomiais de segunda ordem após a análise de regressão das
variáveis dependentes e independentes para os fluidos estudados. Essas equações ilustram a
relação de cada resposta com os fatores obtidos, bem como as suas interações.
A equação obtida para descrever a separação de fases para cada um dos fluidos
analisados pode ser escrita de uma forma geral, como apresentado na Equação (26).

+…

(26)

A Tabela 4.9 e Tabela 4.10 apresentam os coeficientes estimados pela Equação (26)
utilizando os dados de percentual de fase líquida separada para o fluido FC03A e FC03B,
respectivamente.
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Tabela 4.9 – Parâmetros estimados para a Equação 27, utilizando UNT (EO= 3) no fluido FC03A e obtendo
como resposta %FLS 03 A.

Parâmetros

Valor
estimado

Desvio
Padrão

p

Β0
β1
β11
β2
β22
β12
YL by XQ
YQ by XL
YQ by XQ

50,875
-0,225
-20,35
-3,05
-43,825
1,2675
10,5825
-0,7425
30,7175

1,875
1,875
2,65165
1,875
2,65165
1,325825
2,296397
2,296397
3,507804

0,0235
0,924
0,0825
0,3509
0,0385
0,5143
0,136
0,8009
0,0724

Tabela 4.10 – Parâmetros estimados para a Equação 28, utilizando UNT (EO= 3) no fluido FC03B e obtendo
como resposta %FLS 03 B.

Parâmetros
β0

Valor
estimado
39,5000

Desvio
Padrão
0,5000

p
0,0081

β1

8,0000

0,5000

0,0397

β11

-9,5000

0,7071

0,0473

β2

10,0000

0,5000

0,0318

β22

-19,5000

0,7071

0,0231

β12
YL by XQ
YQ by XL
YQ by XQ

1,0000
-12,0000
-6,0000
13,5000

0,3536
0,6124
0,6124
0,9354

0,2163
0,0325
0,0648
0,0440

Tomando como base um nível de significância de 95% de confiança, pode ser
observado que os parâmetros que não apresentaram probabilidade de significância maior que
0,05, ou seja, p>0,05 não podem ser considerados estatisticamente significativos.
Os modelos encontrados pelo planejamento de Box-Behnken para obtenção do
percentual de fase líquida separada dos fluidos FC03A e B, foram ajustados pelo método de
mínimos quadrados e estão apresentados nas equações (27) e (28), respectivamente.

(27)
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(28)

A Figura 4.48, apresenta os gráficos de Paretto com os efeitos de cada variável
analisadas, para o efeito linear e quadrático de cada variável das Equações (27) e (28).
Analisando os efeitos obtidos da estatística, para a fase líquida separada obtida do
fluido FC03A, através do diagrama de Parreto, Figura 4.48 (I), observa-se que a variável
tempo de agitação (min.), no modelo quadrático, foi a que apresentou-se estatisticamente
significativa para 95% de confiança, afetando de maneira positiva a resposta. Verifica-se
ainda que essa variável foi a mais significativa, uma vez que apresentou o menor valor para o
teste p (Tabela 4.9). No modelo linear, a variável tempo de agitação (min) não foi
significativa para esse intervalo de confiança e apresentou efeito negativo na variável
resposta, percentual de fase líquida separada.
Observa-se que a concentração de UNT (EO= 3) não foi estatisticamente significativo
para o intervalo de 95% de confiança. Contudo, esse parâmetro é importante para o processo
no intervalo de confiança 90%, dado o seu valor de p = 0,100070 (Tabela 4.9). No sistema
estudado, percebe-se que a interação da concentração do UNT (EO= 3) com o tempo de
agitação no modelo quadrático será significativa estatisticamente também para um intervalo
de confiança de 90%.
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Figura 4.48 - Diagrama de Pareto para (I) FLS03(A) e (II) FLS03(B), obtidas dos fluidos FC03 (A) e (B),
respectivamente.

(I)

(II)

As interações entre as variáveis no modelo linear e quadrático não se mostraram
significativos para nenhuma das interações realizadas.
Analisando os efeitos obtidos da estatística, para a fase líquida separada obtida do
fluido FC03B, através do Diagrama de Pareto, Figura 4.48 (II), observa-se que a variável
tempo de agitação (min) se apresentou estatisticamente significativa tanto no modelo linear
quanto no modelo quadrático, como pode ser constado na Tabela 4.10, através dos respectivos
valores de p, 0,0397 e 0,0473.
A variável concentração de UNT (EO = 3) não se mostrou estatisticamente
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significativa para 95% de confiança, nem no modelo linear nem no modelo quadrático.
Porém, a interação dessa variável no modelo linear e quadrático com a variável tempo de
agitação (min), no modelo quadrático, apresentou significância estatística para p<0,05. Todas
as variáveis apresentaram contribuição positiva para a resposta.
• Análise de variância e testes de significância
A validade dos modelos apresentados para a fase líquida do fluido FC03A e B foi
verificada pela Análise de Variância (ANOVA), como apresentada nas Tabelas 4.11 e 4.12,
respectivamente.
Tabela 4.11 - ANOVA para o percentual de fase líquida obtida do Fluido FC03A

Fonte
de variação
Regressão
Resíduo
Erro Puro
Total SS

Soma
quadrática
1226,400
1.050,992
7,031
2.284,423

Graus de
liberdade
1
7
1
9

Quadrado
médio
1.226,400
150,1417
7,031

R2

F calculado

Ftabelado
(1;7;0,05)

8,1618

0,99748

5,59

Tabela 4.12 - ANOVA para o percentual de fase líquida obtida do Fluido FC03B

Fonte
de variação
Regressão
Resíduo
Erro Puro
Total SS

Soma
quadrática
760,2054
52,5625
0,5000
813,2679

Graus de
liberdade
4
4
1
9

Quadrado
médio
190,0513393
13,140625
0,5

R2

F
calculado

14,46

Ftabelado
(4;4;0,05)

0,99946

6,39

Observa-se na Tabela 4.11 e na Tabela 4.12 que os valores dos coeficientes de
correlação R2, 0,99748 e 0,99946, obtidos pelos modelos representados pelas Equações 27 e
28, respectivamente, mostram um ótimo ajuste do mesmo através da regressão em um nível
de significância a 95% de confiança. Através do teste F observa-se que os modelos
apresentam-se significativos estatisticamente, uma vez que os valores de Fcalculados são maiores
que os valores de Ftabelados. Porém, para um modelo ser considerado preditivo, o valor de
Fcalculado deverá ser maior, pelo menos, quatro vezes que o Ftabelado, o que não foi observado
para nenhum dos modelos obtidos nesse estudo.
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4.8.4.1 Valores preditos x valores observados
A Figura 4.49 ilustra a diferença entre os valores calculados pelo modelo matemático
e os valores obtidos experimentalmente para a fase líquida separada do fluido (I) FC03A e (II)
B.
Figura 4.49 – valores preditos x observados pelos modelos apresentados na Equação (I) 27 e (II) 28, para o
percentual de fase líquida separa do fluido FC03A e B, respectivamente.
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Observa-se, na Figura 4.49 (I) e (II), que a correspondência entre eles são idênticas
para a grande maioria dos pontos evidenciando assim o excelente ajuste dos valores
calculados com os dados obtidos experimentalmente.
4.8.4.2 Otimização dos modelos obtidos pela técnica de superfície de resposta
A Figura 4.50 (I) e (II) e a Figura 4.51 (I) e (II) apresentam as superfícies de resposta
para a quantidade de fase líquida separada dos fluidos FC03A e B, analisadas em função do
tempo de agitação e da concentração de UNT (EO= 3) (%) utilizado, bem como os gráficos de
contorno gerados pelos respectivos modelos.
A superfície de resposta obtida para a quantidade de FLS03A, apresentada na Figura
4.50 (I), apresentou comportamento semelhante ao da FLS03B, como mostra a Figura 4.51
(I), no que diz respeito aos valores das variáveis para obtenção da região otimizada do
processo de decantação. Percebe-se que para ambos os fluidos as maiores quantidades de fase
líquida separada corresponde aos níveis centrais do planejamento, ou seja, os valores
intermediários da faixa de trabalho utilizada. Apesar da utilização do planejamento em 3
níveis na tentativa de obter uma possível região de otimização diferente da encontrada
anteriormente para o fluido FC02, verificou-se que a região otimizada neste estudo foi a
mesma obtida para o fluido supracitado (Figura 4.42 da página 89).
Analisando o gráfico de contorno para a resposta obtida no tratamento do fluido
FC03A, que não recebeu tratamento com polímero catiônico, como mostra a Figura 4.50 (II),
percebe-se que trabalhar no limite mínimo da concentração de tensoativo estudado combinado
com os níveis mínimo, máximo e intermediário do tempo de agitação (min), bem como
combinar valores intermediários da concentração de tensoativo com o nível máximo do tempo
de agitação, leva a obtenção de valores mínimos de fase líquida separada, variando entre 0 e
30%. A combinação do nível máximo da concentração de tensoativo com os níveis
intermediário e máximo do tempo de agitação (min) resultou na obtenção de 30% de fase
líquida separada. A região otimizada, onde foi possível obter 50% de fase líquida separada,
foi identificada quando utilizados os valores intermediários das faixas de estudo aplicadas
para as variáveis: tempo de agitação e da concentração de tensoativo.
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Figura 4.50 – (I) superfície de resposta e (II) Gráfico de contorno para o percentual de fase líquida separada do
fluido FC03A.

(I)

(II)
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Figura 4.51 - (I) superfície de resposta e (II) Gráfico de contorno para o percentual de fase líquida separada do
fluido F03B.

(I)

(II)

O comportamento detalhado exibido pela fase líquida separada do fluido que recebeu
tratamento com polímero catiônico, FC03B, pode ser observado no gráfico de contorno
apresentado na Figura 4.51 (II), onde é possível identificar que trabalhar no nível inferior da
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concentração de tensoativo combinado com os níveis intermediário e máximo do tempo de
agitação resultou em um volume de fase líquida separada em torno de 30%. A combinação do
nível intermediário da concentração de tensoativo com o nível mínimo e intermediário do
tempo de agitação resultou em 10% e30% de fase líquida separada, respectivamente. A
combinação do limite máximo da concentração de tensoativo com o nível mínimo e máximo
do tempo de agitação (min) resultou em aproximadamente 15 e 30 % de fase líquida separada.
O gráfico de contorno indica, ainda, que trabalhar no nível intermediário da variável tempo de
agitação (min), combinado com o nível intermediário da concentração de tensoativo, resultou
em valores máximos de obtenção de fase líquida separada em torno de 40%.
Em relação ao volume de fase líquida separada, houve uma diferença de 10% a menos
em comparação com o fluido que recebeu tratamento com polímero catiônico, FC03B. É
importante ressaltar, ainda, que toda a análise estatística foi realizada para os valores
observados após 72 horas de decantação.
4.8.5 Estudo do tempo de separação de fases dos fluidos (FC03A) e (FC03B), tratados
com 1,25% de UNT (EO= 3)
Realizou-se um estudo para acompanhar a separação de fases através da altura da
interface dos experimentos realizados nos níveis otimizados das variáveis estudadas do fluido
não inibido e inibido em função do tempo. O resultado obtido é apresentado na Figura 4.52,
através da curva formada entre a fração volumétrica de fase líquida separada das amostras dos
fluidos (inibidos e não inibidos) e o tempo em horas, até que a decantação atinja a altura
máxima.
Observa-se, na Figura 4.52, que a fase líquida obtida do fluido não inibido alcançou a
altura máxima entre as fases sólido/líquido dentro de 72 horas, apresentando percentual de
líquido separado em torno de 50%. Já o fluido inibido precisou de 120 horas para alcançar
esse mesmo valor.
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Figura 4.52 – Curva do percentual de fase líquida obtida do fluido FC03 após o tratamento com 1,25% de UNT
) Não inibido (
) Inibido
para o fluido (

A taxa de separação das fases está relacionada com o tamanho dos flóculos formados,
com o tempo de decantação do flóculo, com a quantidade de sólidos presente no sistema,
entre outros. Neste caso não existe dados suficientes para afirmar que somente a presença do
polímero catiônico tenha sido responsável pelo aumento do tempo de separação de fases. Para
isso, um estudo mais aprofundado seria necessário.
De posse das informações apresentadas neste subitem é possível obter os valores de hc
e tc, que correspondem a altura crítica e tempo crítico que compõem o ponto crítico, onde toda
fase “lodo” é depositada. Estes valores são utilizados em projetos de decantadores. No caso de
decantadores centrífugos, que são utilizados no tratamento de fluidos de perfuração no campo,
estes valores podem ser obtidos para verificar se tempo o de residência é suficiente para que a
separação ocorra.
No Apêndice III estão apresentados as Figuras 14, 15 e 16 que apresentam a
demonstração para a obtenção da hc e do tc para o fluido FC01 aditivado com 1% de UNT
(EO=3) e para os fluidos FC03 A e B tradados com 1,25% de UNT (EO=3), respectivamente.
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4.8.6 Caracterização reológica da fase líquida obtida para os fluidos (FC03A) e
(FC03B), tratados com UNT (EO= 3)
As fases líquidas separadas, obtidas com os experimentos de decantação realizados
para os fluidos FC03A e B, foram caracterizadas reologicamente.
A Figura 4.53 apresenta a caracterização reológica dos experimentos realizados nos
níveis intermediários (ponto otimizado) das variáveis estudadas para ambos os fluidos. Para
fins de consulta, as curvas de fluxo e de viscosidade obtidas, com as análises das fases
líquidas separadas nos demais experimentos realizados, para ambos os fluidos, estão
apresentadas no Apêndice II desse documento.
Analisando a Figura 4.53 (I) percebe-se que a fase líquida separada do fluido inibido
(FC03B) apresentou maiores valores de viscosidade que o fluido não inibido (FC03A), para
todo o intervalo de taxa de cisalhamento aplicado, embora o fluido FC03A tenha apresentado
viscosidade aparente (VA) maior que o FC03B, como foi apresentado na Tabela 4.7 na secção
4.7.1. Contudo é possível afirmar que tanto a fase líquida obtida do fluido FC03A como a fase
líquida obtida do fluido FC03B apresentaram polímero na fase líquida separada,
comportando-se como fluidos pseudoplásticos.
Figura 4.53 - Curvas de viscosidade (I) e de fluxo (II) obtidas para as fases líquidas separadas dos fluidos FC03A
(
)eB(
).

A curva de fluxo obtida para as fases líquidas do fluido FC03A e B, Figura 4.53 (II),
mostram que os mesmos apresentaram comportamento não newtoniano na qual a relação de
tensão cisalhante por taxa de cisalhamento não é constante.
As características reológicas obtidas para as fases líquidas separadas de ambos os
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fluidos mostram que com a separação de fases nem todos os aditivos foram “perdidos” no
processo de tratamento, agregando assim valor econômico à fase líquida obtida, tornando-a
apta para, através da readitivação, formular um novo fluido.
4.8.7 Teor de sólidos ativos presentes nas fases líquidas obtidas dos fluidos FC03A e B
O teste de azul de metileno (MBT) foi realizado para as fases líquidas separadas dos
fluidos FC03A (não inibido) e B (inibido). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela
4.13.
Observa-se na Tabela 4.13 que os valores de CTB obtidos (0,5 lb/bbl) para todas as
fases líquidas separadas dos fluidos FC03A e B, segundo o planejamento experimental 32,
apresentaram o valor mínimo, referente ao volume gasto de azul de metileno (0,2 mL) pela
metodologia utilizada na análise de (MBT). Vale ressaltar que quanto maior o volume de
corante utilizado, maior será a quantidade de sólidos ativos presentes na amostra. A fase
constituída de sólidos mais líquido (FL+S) de ambos os fluidos foram analisadas e
apresentaram o mesmo valor obtido para o fluido FC03A e B antes da separação de fases.
Tabela 4.13 – Teor de sólidos ativos apresentados pela fase líquida separada do fluido FC03A e B.

Exp.

Tempo de
agitação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(min)
5
20
35
5
20
35
5
20
35
20

UNT
CTB
CTB
(EO= 3) FLS03 A FL+S 03A
(% v/v)
1,25
1,25
1,25
0,5
0,5
0,5
2
2
2
1,25

(lb/bbl)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

(lb/bbl)
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

CTB
FLS03 B

CTB
FL+S 03B

(lb/bbl)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

(lb/bbl)
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75

Conclui-se que, independente do volume de líquido separado, a fase líquida resultante
não apresentou sólidos ativos detectáveis pela análise utilizada tanto para a FLS03 A quanto a
FLS03 B. Isso indica que ocorreu uma remoção total de sólidos, independente dos níveis de
variação, do tempo de agitação e da concentração de UNT (EO= 3) utilizada, dentro dos
limites estudados para ambos os fluidos.
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Tal comportamento pode ser justificado pelo mecanismo proposto de separação de
fases, que é impulsionado pela adsorção do tensoativos nos sólidos que estão presentes no
fluido, ou seja, quando isso acontece ocorre um processo de floculação seguido de
decantação, então os sólidos presentes no fluido floculam e ficam presos ao tensoativo na fase
inferior, identificada como fase L+S.
4.8.8 Turbidez
A determinação da turbidez das amostras das fases líquidas separadas dos fluidos não
inibido (FC03A) e inibido (FC03B) foram realizadas segundo o planejamento experimental
32, cujos resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4.14.
Analisando os dados apresentados na Tabela 4.14, é possível identificar que o nível de
turbidez para todas as fases líquidas obtidas do fluido inibido (FC03B) apresentaram valores
menores que os apresentados pelas fases líquidas obtidas do fluido não inibido (FC03A). Tal
comportamento deve-se a presença do polímero catiônico no fluido FC03B, responsável por
inibir os sólidos ativos incorporados durante a perfuração.
Tabela 4.14 – Valores da turbidez referente as fases líquidas separadas dos fluidos não inibido (FLS 03 A) e
inibido (FLS 03 B) segundo o planejamento experimental 32.

Exp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tempo de agitação

UNT (EO= 3)

(min)

(% v/v)

5
20
35
5
20
35
5
20
35
20

1,25
1,25
1,25
0,5
0,5
0,5
2
2
2
1,25

FLS03 A

FLS03 B

Turbidez (NTU) Turbidez (NTU)
1000
759
1037
1024
1002
1014
1011
1002
1000
796

211
41,5
215
133
111
187
476
306
552
45,6

É importante ressaltar que ambos os fluidos estudados apresentaram o menor valor de
turbidez na fase líquida obtida nos experimentos 2 e 10, que se referem aos experimentos
realizados nos níveis intermediário das variáveis estudadas, ou seja, tempo de agitação igual a
20 minutos e a concentração de UNT (EO= 3) igual a 1,25%. A Figura 4.54 apresenta as
imagens referentes ao resultado obtido para o experimento 2 de separação de fases do fluido
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FC03A e B.
Figura 4.54 - Resultados obtidos com a separação de fases do fluido FC03A e B (não inibido e inibido) referente
ao experimento 2

Na Figura 4.54 observa-se a diferença da turbidez entre as fases líquidas obtidas para o
fluido inibido e não inibido.
Observou-se, ainda, nas amostras separadas do fluido FC03B, o surgimento de uma
fase sobrenadante de pequena espessura no topo da fase líquida obtida, identificada como
sendo óleo e tensoativo. Verificou-se que tal espessura aumentou com o aumento da
concentração de tensoativo utilizado. Os fluidos aditivados com 2% de tensoativo
apresentaram essa fase sobrenadante em maior quantidade, como mostra a Figura 4.55, que
apresenta as interfaces ar/líquido de fases líquidas separadas obtidas após o tratamento com
0,5, 1,25 e 2% de UNT (EO= 3), respectivamente.
Figura 4.55 - Fase sobrenadante apresentada pela fase líquida separada do fluido FC03B tratado com 0,5, 1,25 e
2% de UNT (EO= 3).

114
Klismeryane Costa de Melo

Aplicação de tensoativos não iônicos na recuperação de fluidos de perfuração poliméricos

Sugere-se que o tensoativo que não se adsorveu na interface sólido/líquido formou
uma emulsão com água e óleo presentes no fluido e tende a se localizar na interface
ar/líquido. A presença da emulsão na fase líquida aumenta os valores de turbidez obtidos para
essa fase. Tal comportamento não foi observado no fluido FC03A, apesar dos valores de
turbidez obtidos terem sidos maiores para todas as fases líquidas separadas, como já foi dito
anteriormente. É importante ressaltar que a utilização da fase líquida separada em uma nova
formulação de fluido deve estar isenta dessa emulsão, caso contrário o tensoativo presente
causará instabilidade e separação de fases no novo fluido formulado. Assim, é necessário
utilizar um funil de separação para auxiliar na separação da emulsão do restante da fase
líquida.
4.8.9 Teor de sólidos e óleo presentes na fase líquida separada dos fluidos FC03A e B
A Tabela 4.15 apresenta o teor de óleo e sólidos determinados para as fases líquidas
separadas dos fluidos FC03A e B. Para efeito comparativo, as mesmas análises foram
realizadas para as respectivas fases constituídas de líquido + sólidos (FL+S) e os resultados
estão apresentadas no Apêndice IV.
Tabela 4.15 – Teor de água, óleo e sólidos presentes nas fases líquidas separadas (FLS03) obtidas dos fluido não
inibido e inibido, FC03A e B, respectivamente

Exp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tempo de
agitação
(min)
5
20
35
5
20
35
5
20
35
20

UNT (EO= 3)
(% v/v)
1,25
1,25
1,25
0,5
0,5
0,5
2
2
2
1,25

FLS03 A
%FO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%Sólidos
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1

FLS03 B
%FO
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
1
1
1
0,5

%Sólidos
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5

Analisando a Tabela 4.15 é possível observar que não foi detectada a presença de óleo
nas fases líquidas separadas dos experimentos realizados para o fluido FC03A. Isso pode ser
justificado pelo baixo teor de óleo (teor de óleo = 1%) contido na amostra coletada no poço,
como foi apresentado na Tabela 4.7. Em relação ao teor de sólidos presentes nas fases líquidas
separadas, foi obtido um valor de 2% de sólidos para todos os experimentos executados com
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exceção dos realizados nos níveis intermediário das variáveis estudadas (tempo de agitação
igual a 20 minutos e concentração de UNT (EO= 3) igual a 1,25%), que apresentaram 1% de
sólidos.
Observa-se, ainda, na Tabela 4.15, que os teores de óleo e o percentual de sólidos
presentes nas fases líquidas separadas do fluido FC03B mostraram a presença de óleo em
todas as fases líquidas separadas desse fluido. O percentual de óleo aumentou com o aumento
do percentual de tensoativo utilizado no tratamento dos fluidos, chegando a apresentar valores
correspondentes a 50% do total de óleo detectado na amostra inicial coletada no poço, como
foi apresentado na Tabela 4.7. Isso indica que para concentrações maiores de tensoativo 50%
do óleo presente na amostra inicial foi removido para a fase líquida separada. Tais resultados
vêm confirmar a discussão apresentada na secção anterior com os resultados observados para
as análises de turbidez das fases líquidas separadas desse fluido.
4.9

Separação de fases do fluido FC04
O fluido FC04 foi tratado inicialmente utilizando o planejamento experimental

executado para os fluidos FC03A e B. Porém, a separação de fases não foi observada para
nenhum dos experimentos realizados. Assim, determinou-se as propriedades do fluido FC04,
bem como estudou-se a interação entre os polímeros presentes na formulação do fluido e o
tensoativo utilizado no tratamento do mesmo. Com base nos resultados obtidos, um novo
tratamento foi realizado.
4.9.1 Determinação das propriedades do fluido de perfuração FC04
As propriedades físico-químicas do fluido de perfuração FC04 foram obtidas segundo
a metodologia descrita na secção 3.2 deste documento. A Tabela 4.16 apresenta os resultados
obtidos para essas propriedades.
Analisando a Tabela 4.16, observa-se que os parâmetros reológicos (VA, VP, LE, Gi e
Gf) determinados indicam condições reológicas elevadas. As demais propriedades estão
dentro do esperado para esse fluido, apresentando resultados semelhantes aos obtidos para os
fluidos estudados até o momento. O que deve ser levado em consideração, nesse caso, é que a
concentração de polímeros viscosificantes utilizada foi alta frente aos valores dos outros
fluidos. Tendo em vista que os resultados obtidos para o gel inicial e final apresentaram
valores elevados, sugere-se que a adsorção do tensoativo nos sólidos presentes não ocorreu
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em virtude da rede polimérica tridimensional formada no interior do fluido. As forças de
adsorção não foram suficientes para vencer as forças intermoleculares formadas entre os
polímeros presentes.
Tabela 4.16 – Propriedades físico-químicas do fluido de perfuração FC04

Propriedades
Va
VP
LE

Unidades
cP
cP
lbf/100ft2

FC 04
39,5
23
39,5

Gi
Gf
Filtrado
pH
Salinidade
Mg2+
Ca2+
Teor de óleo
Teor de sólidos
MBT

lbf/100ft2
lbf/100ft2
mL

10
12
5,8
9,0
46200
291
480
1
10
7,5

mg/L
mg/L
mg/L
(%)
(%)
lb/bbl

4.9.2 Interações polímeros/tensoativo
Visando investigar a existência de interações entre os polímeros presentes no fluido e
o tensoativo utilizado para o tratamento desse fluido, resultados de tensão superficial foram
obtidos para soluções de tensoativo preparadas na presença e na ausência de CMC ADS,
PACL e polímero catiônico como mostram as Figuras 4.56, 4.57 e 4.58.
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Figura 4.56 – Curva de tensão superficial obtida para diferentes concentrações de UNT (EO= 3) (
soluções de UNT (EO= 3) em presença de CMC ADS (
)

Figura 4.57 - Curva de tensão superficial obtida para diferentes concentrações de UNT (EO= 3) (
soluções de UNT (EO= 3) em presença de PACL (
)

)e

) e em

Analisando os resultados de tensão superficial apresentados pelas soluções de
tensoativo com e sem a presença do CMC, Figura 4.56, observa-se que há uma redução na
tensão superficial da solução de tensoativo na presença do polímero em baixas concentrações
de UNT (EO= 3), até que a solução atinge valores de tensão correspondentes aos valores
apresentados pelo tensoativo após a c.m.c. Com isso, identifica-se uma região de interação
polímero/tensoativo pouco acentuada dentro de uma faixa de concentração que vai de 0,02
g/L, no ponto identificado como CAC (concentração de agregação crítica), onde ocorre o
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início da formação de micelas no polímero até a concentração de 0,07 g/L no ponto de PSP
(polímero saturado com tensoativo).
Observando o gráfico da Figura 4.57 observa-se o comportamento semelhante ao
discutido anteriormente, apresentando região de interação mais significativa no que diz
respeito à interação do polímero CMC ADS e o tensoativo não iônico UNT (EO= 3) como no
caso discutido anteriormente. Observa-se inicialmente uma redução na tensão superficial da
solução de tensoativo em presença PACL. É possível identificar o ponto de CAC na
concentração correspondente a 0,01 g/L de UNT (EO= 3) até o ponto de PSP na concentração
correspondente a 0,06 g/L.
O mesmo comportamento não foi observado entre o UNT (EO= 3) e o polímero
catiônico Carboquat, como mostra a Figura 4.58. A solução de tensoativo em presença do
polímero catiônico não apresentou mudanças significativas na tensão superficial em relação à
solução de tensoativo preparada sem polímero.
Figura 4.58 - Curva de tensão superficial obtida para diferentes concentrações de UNT (EO= 3) (
soluções de UNT (EO= 3) (
) em presença de Carboquat (
)

)e

Diante do exposto, é possível afirmar que as interações existentes entre os polímeros
aniônico e o UNT (EO= 3) não são suficientes para governar a separação de fases do fluido de
perfuração, tendo em vista que a quantidade de tensoativo utilizada na separação de fases é
superior a concentração correspondente a região de interação polímero/tensoativo
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apresentada.
4.9.3 Tratamento do fluido FC04 com argila
Os resultado obtidos com o estudo da interação polímero/tensoativo reforçaram a
teoria da adsorção do tensoativo nos sólidos ativos, que no caso do fluido FC04 não levou à
separação de fases em virtude do alto estado de gel em que o fluido se encontrava quando em
repouso, impedindo, assim, que as forças atrativas entre os sólidos superassem as forças
existentes para manter a estrutura em rede formada.
Com esses resultados, resolveu-se utilizar uma argila visando aumentar o teor de
sólidos ativos presentes no fluido, para auxiliar na separação de fases.
Com isso, o percentual de fase líquida obtida após a aditivação das amostras do fluido
FC04 com 1,25% de UNT (EO= 3) e, em seguida, com 5% de argila correspondem em média
a 40% de fase líquida separada, como pode ser visualizado na Figura 4.59.
Figura 4.59 – Separação de fases do fluido FC04 tratado com 1,25% de UNT (EO= 3) e 5% de argila

Com os resultados apresentados pela amostra do fluido FC04 aditivado com
tensoativo e argila torna-se evidente que um dos fatores que garantem a separação de fases do
fluido de perfuração em presença de UNT (EO= 3) é a presença de sólidos argilosos no meio.
De acordo com Dai e Lu (1991), a adsorção dos tensoativos acarreta a neutralização da
carga superficial das partículas dispersas, causando sua desestabilização por forças de atração
(London, van der Waals e hidrofóbicas). O processo é espontâneo e diminui a energia livre de
Gibbs pela redução da área interfacial sólido/líquido e pelo efeito hidrofóbico (DAI e LU,
1991), levando assim a separação de fases.
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Segundo Rodríguez-Cruz, Sanchez-Martin e Sanchez-Camazano (2005), os resultados
de estudos de adsorção de tensoativos não iônicos em solos argilosos revelam que há uma
divergência entre autores quando se tenta estabelecer os mecanismos pelos quais estes
compostos se adsorvem nos solos. Enquanto alguns autores relatam uma relação entre
adsorção e matéria orgânica do solo, outros encontraram uma relação entre a adsorção e o teor
de argila do solo e outros explicam o fenômeno em função da influência da composição
mineralógica da fração de argila.
Ainda, segundo esses autores, as argilas do tipo montimorilonita apresentam uma
maior adsorção por tensoativos não iônicos em função de sua superfície específica elevada.
Afirmam ainda que a adsorção ocorre no espaço interplanar do mineral de acordo com o
aumento do espaçamento basal observado em presença de tensoativo não iônico na amostra da
argila desidratada. O aumento do espaçamento basal só foi observado pelos autores até uma
determinada concentração de tensoativo, indicando que a adsorção do tensoativo no espaço
interplanar é limitado.
Isso explicaria o comportamento apresentado pelos fluidos estudados em relação a
quantidade de fase líquida separada em função da concentração do tensoativo no meio.
O tensoativo pode ser adsorvido em forma de admicelas formadas na superfície do
adsorvente ou como micelas em espaços vazios restantes na superfície das argilas ou nos
espaços vazios entre as estruturas que formam as admicelas adsorvidas. Esta situação não
ocorre com tensoativos carregados, possivelmente devido a adsorção ser dependente dos sítios
específicos dos minerais de argila, de acordo com a sua carga positiva ou negativa
(Rodríguez-Cruz, Sanchez-Martin e Sanchez-Camazano, 2005).
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5

Conclusões

A realização desse trabalho permitiu as seguintes conclusões:
-

O processo de centrifugação, isoladamente, não é suficiente para promover a
separação da fase líquida do fluido de perfuração para rotações menores ou igual a
3500 rpm.

-

A adição de tensoativo não iônico de baixa etoxilação favorece a separação de fases
dos fluidos estudados.

-

Os tensoativos UNT (EO= 3) e RNX (EO= 4) são os que melhor favorecem a
separação de fases dos fluidos estudados.

-

O aumento da concentração de tensoativo favorece a separação de fases até o valor
intermediário, dentro dos limites estudados, a partir desse ponto o acréscimo na
quantidade de tensoativo utilizado reduz a quantidade de fase líquida separada do
fluido.

-

A fase líquida separada do fluido de perfuração FC02, utilizando centrifugação como
método de separação, apresentou fase óleo sobrenadante, sendo considerada
inadequada para formulações de novos fluidos.

-

A fase líquida dos fluidos estudados se mostraram aptas para serem utilizadas na
formulação de um novo fluido

-

O método de centrifugação e decantação, após o tratamento com UNT (EO= 3),
podem ser empregados para auxiliar na recuperação de fase líquida ds fluidos de
perfuração já circulados em poços de petróleo.

-

A fase líquida separada obtida após tratamento com UNT (EO= 3) apresentam teor de
sólido menor que 1%.

-

O tratamento com tensoativo reduziu totalmente a presença dos sólidos ativos na fase
líquida separada.

-

Fluidos que apresentam propriedades reológicas elevadas devem ser tratados com
tensoativo e argila para que a separação de fases ocorra.

-

Não há interações entre os polímeros viscosificantes presentes no fluido e o tensoativo
nas concentrações estudadas.

-

Por fim, conclui-se que fase líquida separada de fluidos de perfuração já circulados
durante a perfuração de poços de petróleo podem ser recuperada utilizando UNT (EO=
3) e reutilizada na formulação de um novo fluido.
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Apêndice I
Figura 1 - Espectro do fluido FC01, sem tensoativo, submetido a 1000 rpm

Figura 2 - Espectro do fluido FC01, sem tensoativo, submetido a 1500 rpm
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Figura 3 - Espectro do fluido FC01, sem tensoativo, submetido a 2000 rpm

Figura 4 - Espectro do fluido FC01, sem tensoativo, submetido a 2500 rpm
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Figura 5 - Espectro do fluido FC01, sem tensoativo, submetido a 3000 rpm
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Apêndice II
Figura 6 - Curvas de viscosidade (I) e de fluxo (II) obtidas para as fases líquidas separadas dos fluidos
FC03A (
)eB(
) nas condições determinadas pelo experimento 1 do planejamento
experimental 3k

Figura 7 – Curvas de viscosidade (I) e de fluxo (II) obtidas para as fases líquidas separadas dos fluidos
FC03A (
)eB(
) nas condições determinadas pelo experimento 3 do planejamento
experimental 3k
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Figura 8 – Curvas de viscosidade (I) e de fluxo (II) obtidas para as fases líquidas separadas dos fluidos
FC03A (
)eB(
) nas condições determinadas pelo experimento 4 do planejamento
experimental 3k

Figura 9 - Curvas de viscosidade (I) e de fluxo (II) obtidas para as fases líquidas separadas dos fluidos
FC03A (
)eB(
) nas condições determinadas pelo experimento 5 do planejamento
experimental 3k
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Figura 10 - Curvas de viscosidade (I) e de fluxo (II) obtidas para as fases líquidas separadas dos
fluidos FC03A (
)eB(
) nas condições determinadas pelo experimento 6 do planejamento
experimental 3k

Figura 11– Curvas de viscosidade (I) e de fluxo (II) obtidas para as fases líquidas separadas dos
fluidos FC03A (
)eB(
) nas condições determinadas pelo experimento 7 do planejamento
experimental 3k
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Figura 12– Curvas de viscosidade (I) e de fluxo (II) obtidas para as fases líquidas separadas dos
fluidos FC03A (
)eB(
) nas condições determinadas pelo experimento 8 do planejamento
experimental 3k

Figura 13– Curvas de viscosidade (I) e de fluxo (II) obtidas para as fases líquidas separadas dos
fluidos FC03A (
)eB(
) nas condições determinadas pelo experimento 9 do planejamento
experimental 3k
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APÊNDICE III
A partir do gráfico da variação da altura da interface com o tempo, “h x t”, traça-se
uma tangente à parte inicial da curva, que representa a “sedimentação livre”, com velocidade
quase constante, e uma outra tangente à parte terminal da curva, que corresponde ao final do
ensaio, quando as concentrações são elevadas e as velocidades baixas, resultando uma
situação de velocidade também quase constante. As duas tangentes devem ser prolongadas até
se interceptarem num ponto, traçando-se então a bissetriz do ângulo formado pelas tangentes.
A interseção desta bissetriz com a curva de sedimentação dá uma estimativa do tempo tC em
que os sólidos entram na zona de compressão, de concentração.
Figura 14– Demonstrativo da obtenção do ponto crítico para o fluido FC01 aditivado com 1% de UNT
(EO=3), 3000 rpm.
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Figura 15– Demonstrativo da obtenção do ponto crítico para o fluido FC03 A, aditivado com 1.25% de
UNT (EO=3).

Figura 16– Demonstrativo da obtenção do ponto crítico para o fluido FC03 B, aditivado com 1.25% de
UNT (EO=3).
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APÊNDICE IV

Tabela 1 – Teor de óleo e sólidos presentes nas fases sólido + líquido (FL+S 03) obtidas do fluido não
inibido e inibido, FC03A e B, respectivamente.

Exp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tempo de
agitação
(min)
5
20
35
5
20
35
5
20
35
20

UNT (EO= 3)
(% v/v)
1,25
1,25
1,25
0,5
0,5
0,5
2
2
2
1,25

FL + S 03 A
%FO
3
4
2
1
1
2
2
1
3
2

%Sólidos
9
12
10
9
5
6
7
8
10
11

FL+ S 03 B
%FO
2
2
1
1
1
2
1
4
1
3

%Sólidos
10
10
12
9
13
9
15
10
9
12
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