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Coorientador: Prof.º Dr.º Afonso Avelino Dantas Neto 

RESUMO: Os fluidos de perfuração têm importância fundamental nas atividades petrolíferas, 

uma vez que, são responsáveis por permitir a retirada dos cascalhos provenientes da 

perfuração, a manutenção da pressão e a estabilidade do poço, evitando desmoronamentos e 

influxo de fluido na formação rochosa, além da lubrificação e resfriamento da broca. Existem 

basicamente três tipos de fluidos de perfuração, são eles: de base aquosa, de base não aquosa 

e aerado. O fluido de perfuração de base aquosa é amplamente usado por ser menos agressivo 

ao meio ambiente e apresentar excelente estabilidade e inibição (em fluidos aquosos inibidos), 

entre outras qualidades. A água produzida é gerada simultaneamente com o petróleo durante a 

produção e possui grandes concentrações de metais e contaminantes, sendo necessário tratá-la 

para descartá-la. A água produzida dos campos de Urucu-AM e do Riacho da Forquilha-RN 

possuem elevadas concentrações de contaminantes, metais e sais, como de cálcio e magnésio, 

dificultando o seu tratamento e descarte. Com isso, o objetivo desse trabalho foi analisar o uso 

da água produzida sintética com características semelhantes às águas produzidas de Urucu-

AM e de Riacho da Forquilha-RN na formulação de um fluido de perfuração aquoso, 

observando nas águas sintéticas de Urucu-AM e de Riacho da forquilha-RN a influência da 

variação da concentração de cálcio e de magnésio nos testes de reologia e filtrado. Realizou-

se um planejamento experimental fatorial simples 3
2
 para modelagem estatística dos dados. 

Os resultados mostraram que a variação das concentrações de cálcio e magnésio não 

influencia na reologia do fluido, onde a viscosidade plástica, viscosidade aparente e os géis 

inicial e final não oscilaram significativamente. Para o filtrado, a concentração de cálcio 

influenciou de forma linear na concentração de cloreto, onde quanto maior a concentração de 

cálcio, maior a concentração de cloreto no filtrado. Para o volume de filtrado foi observado 

nos fluidos formulados com água sintética de Urucu-AM que a concentração de cálcio 

influencia de forma quadrática, isso significa que elevadas concentrações de cálcio interferem 

no poder de retenção dos inibidores de filtrado utilizados na formulação do fluido, já nos 

fluidos formulados a partir de água produzida sintética de Riacho da Forquilha-RN, a 

concentração de cálcio influencia de forma linear. A concentração de magnésio influenciou 

apenas na concentração de cloreto de forma quadrática nos fluidos formulados a partir da 

água sintética de Urucu-AM. O fluido com concentração máxima de magnésio (9,411g/L), e 

concentração mínima de cálcio (0,733g/L) apresentou bons resultados. Portanto, uma água 

produzida com concentração máxima de magnésio de 9,411g/L e máxima de cálcio de 

0,733g/L pode ser utilizada para formulação de fluidos de perfuração de base aquosa, 

conferindo propriedades adequadas a esse tipo de fluido. 
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ABSTRACT: Drilling fluids have fundamental importance in the petroleum activities, since 

they are responsible for remove the cuttings, maintain pressure and well stability, preventing 

collapse and inflow of fluid into the rock formation and maintain lubrication and cooling the 

drill. There are basically three types of drilling fluids: water-based, non-aqueous and aerated 

based. The water-based drilling fluid is widely used because it is less aggressive to the 

environment and provide excellent stability and inhibition (when the water based drilling fluid 

is a inhibition fluid), among other qualities. Produced water is generated simultaneously with 

oil during production and has high concentrations of metals and contaminants, so it’s 

necessary to treat for disposal this water. The produced water from the fields of Urucu-AM 

and Riacho da forquilha-RN have high concentrations of contaminants, metals and salts such 

as calcium and magnesium, complicating their treatment and disposal. Thus, the objective was 

to analyze the use of synthetic produced water with similar characteristics of produced water 

from Urucu-AM and Riacho da Forquilha-RN for formulate a water-based drilling mud, 

noting the influence of varying the concentration of calcium and magnesium into filtered and 

rheology tests. We conducted a simple 3
2
 factorial experimental design for statistical 

modeling of data. The results showed that the varying concentrations of calcium and 

magnesium did not influence the rheology of the fluid, where in the plastic viscosity, apparent 

viscosity and the initial and final gels does not varied significantly. For the filtrate tests, 

calcium concentration in a linear fashion influenced chloride concentration, where when we 

have a higher concentration of calcium we have a higher the concentration of chloride in the 

filtrate. For the Urucu’s produced water based fluids, volume of filtrate was observed that the 

calcium concentration influences quadratically, this means that high calcium concentrations 

interfere with the power of the inhibitors used in the formulation of the filtered fluid. For 

Riacho’s produced water based fluid, Calcium’s influences is linear for volume of filtrate. The 

magnesium concentration was significant only for chloride concentration in a quadratic way 

just for Urucu’s produced water based fluids. The mud with maximum concentration of 

magnesium (9,411g/L), but minimal concentration of calcium (0,733g/L) showed good 

results. Therefore, a maximum water produced by magnesium concentration of 9,411g/L and 

the maximum calcium concentration of 0,733g/L can be used for formulating water-based 

drilling fluids, providing appropriate properties for this kind of fluid. 

 

Keywords: Drilling fluids, Produced water, Rheology, Filtrated. 
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1. Introdução 
 

Em 1900, com o início da perfuração rotativa de poços de petróleo, surgiu o fluido de 

perfuração. Na época o fluido era composto apenas de água e argila e circulado 

intermitentemente no poço para transporte dos cascalhos e estabilização das paredes do poço. 

O escoamento do fluido de perfuração assemelha-se ao fluxo sanguíneo, onde na 

perfuração rotativa uma bomba alternativa funciona como o coração do sistema de perfuração. 

A bomba transmite a potência necessária para circular o fluido no poço permitindo a 

perfuração através da broca. O fluido deve ter composição ideal e manter suas propriedades 

durante a perfuração para manter a “saúde” do poço. 

Misturas complexas de sólidos, líquidos (água ou óleo), produtos químicos (aditivos) 

e, às vezes, até gases, constituem o fluido de perfuração. Do ponto de vista químico, eles 

podem assumir aspectos de suspensão, dispersão coloidal ou emulsão, dependendo do estado 

físico dos componentes (THOMAS, 2001). 

Os fluidos têm como funções carrear os cascalhos gerados do fundo do poço para a 

superfície, suportar e proteger as paredes do poço, evitar dano à formação, resfriar e lubrificar 

a coluna de perfuração e a broca, prevenir a corrosão dos equipamentos e permitir a aquisição 

de informações sobre a formação (LYONS, 2011). 

Grandes volumes de água são necessários para produzir os fluidos de perfuração seja 

de base aquosa ou não. Nos fluidos de base aquosa a água é a fase contínua, correspondendo 

de 50% a 90% em volume da sua formulação e nos fluidos não aquosos a água também está 

presente, porém em menor volume.  

Durante a produção de petróleo, existe a geração simultânea de um efluente aquoso, 

denominado água produzida, que é a maior corrente de resíduo na produção de óleo cru 

(LIMA, 2008). 

A água de produção é também proveniente do resultado da recuperação terciária de 

poços de petróleo por meio de injeção de água. Tal método de recuperação ocorre com 

frequência em poços maduros com o objetivo de aumentar os níveis de produção evitando o 

seu declínio (ALMEIDA, 2004).  

Tais águas geralmente apresentam altos teores de contaminantes tóxicos como metais 

pesados (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ag, Ni, Zn), produtos químicos adicionados durante a injeção 

para recuperação secundária como inibidores de corrosão, inibidores de incrustação, 

desemulsificantes, metanol, glicol, polieletrólitos, além de compostos orgânicos e inorgânicos 

onde estes variam suas composições com a vida do campo petrolífero (LIMA, 2008). 
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Atualmente, a água produzida obtida durante a produção de petróleo e gás pode ser 

tratada para remover o óleo disperso, a matéria orgânica, as partículas em suspensão, gases, 

dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, sais dissolvidos e contaminantes tóxicos. Após 

determinado tratamento, pode ser usada para recuperação secundária de poços, descarregada 

em cursos d’água, aplicada nas operações de petróleo e gás, empregada em sistemas de 

irrigação e até utilizada para consumo animal e humano (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009). 

 Entretanto, o tratamento desse efluente não é simples, pois o volume gerado é muito 

grande, então raramente é realizado um tratamento completo dessas águas, pois se faz 

necessário um grande número de processos de separação para o tratamento, resultando em um 

procedimento bastante oneroso. 

Sabendo da importância dos fluidos de perfuração e conhecendo a problemática da 

água produzida, esse trabalho tem como objetivo utilizar a água produzida na formulação de 

fluidos de perfuração de base aquosa aproveitando alguns componentes da própria água 

produzida, para reduzir a adição destes à a formulação do fluido além de variar a 

concentração de cálcio e magnésio visando observar as suas influências nos parâmetros 

reológicos e do filtrado do fluido. 

Essa Dissertação é constituída de uma Introdução Geral, de Aspectos Teóricos onde 

são abordados os fluidos de perfuração e a água produzida, um Estado da Arte apresentando 

os estudos mais recentes relacionados ao presente trabalho, Metodologia explicando como o 

estudo foi desenvolvido, Resultados e Discussões analisando os resultados obtidos e 

Conclusão resumindo os resultados e a contribuição do trabalho realizado.  
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ASPECTOS TEÓRICOS 
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2. Aspectos Teóricos 

Nesta seção será feita uma abordagem sobre fluidos de perfuração e água de produção, 

apresentando algumas definições, funções, formulações e a importância de ambos.  

2.1. Fluidos de Perfuração 

Existem diferentes definições para fluidos de perfuração que serão apresentados a 

seguir. 

Segundo o Instituto Americano de Petróleo (API), fluido de perfuração é definido 

como um fluido circulante, usado durante a perfuração rotativa com diversas funções exigidas 

nas operações de perfuração (FINK, 2011).  

São misturas de componentes químicos naturais e sintéticos usados para resfriar e 

lubrificar a broca, limpar o fundo do poço, carrear os cascalhos para a superfície, controlar as 

pressões da formação e aperfeiçoar as funções das ferramentas (FINK,2011).   

Fluido de perfuração é o fluido usado durante a atividade de perfuração onde este é 

bombeado da superfície para o fundo do poço através da coluna de perfuração e retorna à 

superfície através do anular do poço (ASME, 2011).  

O fluido é uma mistura preparada a partir de uma base aquosa, não aquosa ou 

gaseificada onde são adicionados produtos químicos sólidos, líquidos ou gasosos, gerando um 

sistema homogêneo com características e propriedades específicas necessárias para assistir as 

operações em poços de prospecção e produção de petróleo e gás. 

Durante o processo de perfuração de um poço de petróleo, o fluido de perfuração é o 

único componente que está em contato direto com o poço durante toda a operação. Os fluidos 

são especificados e formulados para ter uma eficiente performance diante das condições do 

poço (LAKE, 2006).  

De acordo com Thomas (2001), os fluidos de perfuração têm como funções: 

 Limpeza do poço transportando os cascalhos gerados pela broca do fundo do poço até 

a superfície; 

 Evitar influxo de fluidos indesejáveis (kick) e estabilizar as paredes do poço, 

exercendo pressão hidrostática; 

 Resfriar e lubrificar a broca e a coluna de perfuração.   

 

Para que a perfuração tenha êxito, os fluidos devem apresentar especificações 

adequadas com as seguintes características: 
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 Estabilidade química; 

 Estabilizar mecânica e quimicamente as paredes do poço; 

 Facilitar a separação dos cascalhos na superfície; 

 Manter os sólidos em suspensão quando o fluido estiver parado; 

 Não interagir e nem danificar as rochas produtoras; 

 Ter flexibilidade para receber tratamento físico e químico; 

 Ser facilmente bombeável; 

 Ter baixo grau de corrosão e de abrasão em relação à coluna de perfuração e demais 

equipamentos do sistema de circulação; 

 Permitir a fácil interpretação geológica do material retirado do poço;  

 Apresentar custo compatível com a operação.  

Os fluidos podem ser classificados de acordo com o tipo de fase contínua usada, 

podendo ser de base aquosa, base não aquosa, hidrofílico (a fase contínua apresenta 

propriedades hidrofílicas) ou aerado (gaseificado) (ASME, 2011; LAKE, 2006), como mostra 

a Figura 1.  

 

Figura 1.Tipos de Fluidos de perfuração. 

 

 

Fonte: Autor 

2.1.1. Fluido de Perfuração não-aquoso 

 

Fluidos de base oleosa (não aquosos) foram desenvolvidos para reduzir alguns 

problemas de perfuração encontrados quando se perfura com fluidos aquosos, tais como: 

reação com argila da formação, inchamento da formação, aumento da temperatura no fundo 

do poço, contaminações, corrosão, dificuldade de torque e arraste. Os fluidos de base não 

aquosa são formulados com diesel, óleo mineral ou parafina linear de baixa toxicidade. A 

inibição de folhelho é uma propriedade importante do fluido oleoso, onde a fase água com 

alta salinidade ajuda a evitar hidratação do folhelho, inchaço e descamação do poço. A razão 

da porcentagem de óleo e de água em um sistema à base de óleo é a proporção de óleo/água. 
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Fluidos de base oleosa geralmente possuem a proporção óleo/água de 65/35 a 95/5 (LAKE, 

2006).  

Fluidos não aquosos ou oleosos, são dispersões que usualmente apresentam uma 

complexa reologia. Ambientalmente é preferível o uso de fluidos de perfuração de base 

aquosa. Entretanto, os fluidos não aquosos apresentam algumas característica que os fluidos 

aquosos não possuem, tais como boa lubrificação, maior ponto de ebulição resultando em uma 

resistência a altas temperaturas, forte inibição e proteção do poço (NING et al., 2010.) 

Os fluidos não aquosos podem ser classificados em diversas classes de acordo com a 

Figura 2. 

Figura 2. Classes dos fluidos de perfuração não aquosos. 

 

Fonte: autor. 

 

Fluidos parafínicos são os mais usados no Brasil, forma uma emulsão inversa de fase 

contínua composta por uma mistura de parafina hidrogenada normal, iso-parafina e 

cicloparafina. Nos fluidos olefínicos é formada uma emulsão inversa cuja fase contínua é uma 

mistura de olefinas, o mesmo vale para o acetal polimérico, éster polimérico e éter polimérico. 

Os fluidos não aquosos mistos são uma mistura de classes de fluidos de base não aquosa. 

 

2.1.2. Fluido de Perfuração de base ar ou gás 

 

Ar ou gás podem ser usados como fluidos de perfuração de baixas densidades. Fluidos 

base ar podem ser divididos em quatro categorias: ar ou gás, névoa, fluido aerado e espuma. A 

Figura 3 apresenta quatro tipos de fluidos aerados utilizados em perfurações, apresentando a 

capacidade de carreamento de cascalho de cada tipo. O fluido de perfuração base ar ou gás 

pode utilizar ar, nitrogênio puro, dióxido de carbono, metano ou oxigênio de ar esgotado por 

meio de membrana de nitrogênio. A névoa possui baixa fração de volume líquido. Líquido 

aerado geralmente apresenta menos de 55% em fração de volume de gás. A espuma possui 

maior fração em volume de gás podendo variar de 55-96%. Cada tipo de fluido aerado exige 
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um tipo de tensoativo, o ar ou gás geralmente não usam tensoativo, já nos demais algum tipo 

de tensoativo é utilizado (Schramm, 2000). 

 

Figura 3. Representação de fluidos de perfuração de base ar ou gás 

 

Fonte: SCHRAM, 2000.  

 

Por serem fluidos de baixa densidade são aplicados em perfurações de zonas com 

grande perda de circulação, reservatórios depletados, rochas duras e zonas sensíveis ao dano à 

formação. Para o uso desse tipo de fluido é necessária a instalação de equipamentos que 

normalmente não são encontrados nas sondas de perfuração. 

2.1.3. Fluido de perfuração de base aquosa 

 

Fluidos de base aquosa estão sendo cada vez mais usados para exploração de óleo e 

gás por serem considerados ambientalmente aceitáveis em relação ao fluido não aquoso (EL-

SUKKARY et al., 2014).  

A base do fluido aquoso pode ser água doce, água do mar, salmoura ou uma solução 

salina. Pode conter várias substâncias dissolvidas tais como álcalis, sais e tensoativos, 

polímeros orgânicos em estado coloidal, gotículas de óleo emulsionado e várias substâncias 
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insolúveis, tais como barita e argila. O tipo de fluido escolhido para perfurar depende das 

condições da formação e da região a ser perfurada (LAKE, 2006; FINK, 2011 ). 

Fluidos a base água contêm viscosificantes, agentes de controle de perda de fluidos, 

lubrificantes, emulsionantes, inibidores de corrosão, sais e agentes de controle de pH. A água 

é a fase contínua do fluido e é normalmente 50% em volume de toda a composição, podendo 

conter óleo em sua composição, mas em pequenas quantidades (FINK, 2011).  

Os fluidos aquosos são classificados de acordo com a Figura 4. 

  

Figura 4. Classificação dos fluidos de perfuração aquosos. 

 

 

 

 

Fonte:autor. 

Fluidos não inibidos ou não dispersos podem conter apenas água, ou água com 

bentonita ou ser floculado com soda cáustica ou cal. O fluido aquoso inibido pode agregar 

muitos sólidos provenientes das formações rochosas e perder o controle das suas propriedades 

reológicas durante a perfuração. Os inibidos retardam o inchamento da argila através da 

presença de cátions como sódio (Na
+
), cálcio (Ca

++
) e potássio (K

+
). Fluido aquoso salgado 

inibido é utilizado para perfurar zonas que contenham argilas hidratáveis. Os poliméricos 

usam macromoléculas com ou sem interação com a argila conferindo propriedades ao fluido e 

sua aplicação é diversificada, entretanto quando grande quantidade de sólidos da formação se 

agrega a esse tipo de fluido, ele reduz sua qualidade severamente (AMOCO, 1994). 

A definição de um fluido a base água considera a natureza da água e os aditivos 

empregados no preparo do fluido. A proporção entre os componentes do fluido e da água e as 

interações entre eles podem provocar sensíveis modificações nas propriedades físicas e 

químicas dos fluidos, portanto a composição do fluido é um fator importante a ser 

considerado no controle de suas propriedades. A água, que é a fase contínua desse tipo de 

fluido, pode ser doce, dura ou salgada. A água doce, geralmente possui concentração inferior 

a 1000 ppm de NaCl e na maioria das vezes não necessita de pré-tratamento por não afetar o 

desempenho dos aditivos empregados no preparo do fluido. A água dura possui concentrações 

de cálcio e magnésio em proporções elevadas suficientes para alterar o desempenho dos 

aditivos químicos. A água salgada possui concentrações de NaCl acima de 1000 ppm e pode 

ser água do mar ou água salgada com adição de sais. Os fatores a serem considerados na 

Fluidos Aquosos 

Não inibido Inibido Polimérico 
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seleção da água são: disponibilidade, custo de transporte e de tratamento, tipo de formações 

geológicas a ser perfuradas, produtos químicos que irão compor o fluido, e os equipamentos 

utilizados.  

2.2. Propriedades dos fluidos de perfuração 

 

Para o controle de fluidos, propriedades físicas e químicas devem ser avaliadas. As 

propriedades físicas podem ser medidas em qualquer tipo de fluido, entretanto as químicas 

são mais específicas e alguns testes só são feitos para determinados tipos de fluidos 

(THOMAS, 2001).  

 

2.2.1.  Propriedades físicas dos fluidos de perfuração 

 

Durante a perfuração de poços de petróleo, algumas propriedades do fluido são 

constantemente monitoradas para garantir a qualidade do fluido durante a perfuração e o 

sucesso da operação. Algumas dessas propriedades são discutidas a seguir.  

 

a) Densidade 

É a massa específica do fluido, fisicamente é a massa de fluido por unidade de volume 

e é medida em lb/gal ou g/cm
3
. 

Durante a perfuração, a densidade comumente chamada de peso do fluido, é 

constantemente monitorada, pois esta permite que a pressão hidrostática da coluna de fluido 

seja suficiente para impedir desmoronamentos da formação. 

A propriedade que mais afeta a taxa de penetração é a densidade. Esta deve ser baixa 

suficiente para não prejudicar a taxa de penetração, e alta o suficiente para manter a 

estabilidade das formações rochosas (ASME, 2011).   

 

b) Filtrado 

Quando a pressão hidrostática do fluido é maior que a do poro da formação, o fluido 

invade a formação ocorrendo perda de filtrado. Neste momento, os sólidos suspensos tendem 

a penetrar com o líquido, mas as partículas menores começam a formar uma massa na parede 

da formação e no decorrer da perfuração mais partículas finas se agregam formando um 

reboco em que apenas líquido (filtrado) consegue penetrar na formação (ASME, 2011).  
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Quando as partículas sólidas têm dimensões adequadas, a obstrução dos poros é rápida 

e apenas o filtrado invade a formação. Então, a perda de fluido pode ser controlada pela 

adição de sólidos apropriados para formar um reboco poroso e com baixa permeabilidade, 

onde somente a fase dispersante possa passar. Quanto menor o volume de filtrado que invade 

a formação rochosa, maior o poder de retenção do fluido (LOMBA, 2010).  

A capacidade do fluido de perfuração formar uma camada de partículas sólidas úmidas 

chamadas reboco, sobre as rochas permeáveis expostas pela broca é de fundamental 

importância para o sucesso da perfuração. Para ocorrer a formação do reboco deve haver o 

influxo da fase líquida do fluido do poço para a formação. Esse processo se chama filtração. 

O reboco deve permitir a mínima filtração, prevenindo invasões de componentes sólidos para 

a formação e prevenindo grande diferencial de pressão (YAO et al., 2014). 

Nos testes de laboratório, filtrado é o volume de fase contínua que passa através de um 

papel de filtro padronizado em um determinado intervalo de tempo. O teste pode ser realizado 

à temperatura e à pressão ambientes ou simulando condições de pressão e temperatura mais 

rigorosas como APAT (Alta Pressão e Alta Temperatura) ou HTHP (High Temperature and 

High Pressure).  

O controle das propriedades de filtração de um fluido de perfuração é útil para evitar 

perdas de fluido para as formações e prisão de coluna. O teste de filtração estática é usado 

para indicar a qualidade do reboco e a quantidade do volume de filtrado perdido para a 

formação de um fluido de perfuração em condições específicas de teste. As características da 

filtração são afetadas pelo tipo e quantidades de sólidos e suas interações químicas e físicas. A 

temperatura e pressão também podem influenciar (AMOCO, 1994). 

Para prevenir a perda de fluido para a formação rochosa, a pressão hidrostática da 

coluna de fluido deve ser maior que a pressão dos fluidos contidos nos poros da formação, 

consequentemente o fluido de perfuração tende a invadir as formações permeáveis. Entretanto 

não ocorre perda de fluido, pois os sólidos do fluido de perfuração são filtrados nas paredes 

do poço formando um “reboco” com permeabilidade relativamente baixa, da qual apenas o 

filtrado irá passar (DARLEY & GRAY, 1998).  

Rebocos formados com suspensão de bentonita em água têm permeabilidade baixa 

devido à forma planar das partículas, que facilita a deposição normal à direção do fluxo. Já os 

compostos orgânicos macromoleculares, como amidos, reduzem a permeabilidade do reboco 

por possuírem capacidade de deformação e pequenos tamanhos de suas moléculas 

hidrolisadas. Outros polímeros orgânicos como os polieletrólitos (CMC – Carboximetil 
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celulose), adsorvem-se nas partículas sólidas dispersas no fluido obstruindo parcialmente os 

poros do reboco. 

O filtrado e o reboco, quando não são controlados adequadamente, podem ocasionar 

problemas, como: excessivas invasões de filtrado nas formações geológicas; desmoronamento 

das formações hidratáveis; avaliações equivocadas das formações que estão sendo perfuradas; 

redução do anular do poço ocasionando aprisionamento da coluna de perfuração, que 

contribui para o processo de prisão diferencial. Parte desse problema é causado pela elevada 

espessura do reboco, onde o controle do reboco pode ser a solução para os problemas gerados 

pelas características inadequadas de filtração (FARIAS, 2006).  

 

c) Teor de sólidos e líquidos 

São as medidas dos percentuais dos sólidos e líquidos que constituem o fluido e deve 

ser mantido o mínimo possível. É importante que esse parâmetro seja controlado, pois ele 

indica a quantidade de sólidos leves (que podem afetar a reologia do fluido e a taxa de 

penetração) e a razão água/óleo de uma emulsão inversa (que pode afetar a estabilidade da 

emulsão). Seu aumento implica o aumento de várias outras propriedades como, densidade, 

viscosidade e forças géis, além de aumentar as chances de ocorrência de problemas como 

desgaste dos equipamentos de circulação, fratura das formações, ocasionado pelo aumento das 

pressões de bombeio ou hidrostática, prisão da coluna e redução da taxa de penetração. 

 

d) Reologia e forças géis 

Reologia é o estudo da deformação e de fluxo de matéria e a viscosidade é uma 

medida da resistência feita por uma força de deformação (ASME, 2011).  

A reologia define o comportamento do fluxo de um fluido. Para isso é considerado que 

o fluido segue um modelo reológico, cujos parâmetros irão influenciar diretamente nos 

cálculos de perda de carga na tubulação e na velocidade de transporte de cascalhos. 

O comportamento reológico dos fluidos de perfuração é complexo, durante a 

perfuração o ponto de escoamento (medida das forças eletroquímicas), a viscosidade plástica 

e a viscosidade aparente são continuamente controladas e verificadas (GURIA, 2013).  

As propriedades reológicas são muito importantes para os fluidos de perfuração pois a 

reologia adequada permitirá o transporte dos cascalhos até a superfície, melhora a taxa de 

penetração e mantém o poço em segurança. A goma xantana é um dos polímeros usados para 

melhorar as propriedades reológicas dos fluidos (MENG et al., 2012).  
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Alguns fluidos de perfuração são tixotrópicos, ou seja, adquirem um estado 

semirrígido quando estão em repouso e voltam ao estado de fluidez quando estão novamente 

em movimento.  A força gel é um parâmetro de natureza reológica e indica a tendência à 

gelificação de um fluido devido à interação elétrica entre partículas dispersas. A força gel 

inicial mede a resistência inicial para colocar o fluido em fluxo. A força gel final mede a 

resistência do fluido para reiniciar o fluxo quando este fica certo tempo em repouso. As forças 

géis são medidas em lbf/100ft
2
. A diferença entre as forças indica o grau de tixotropia do 

fluido. 

Fluido com dispersões aquosas de bentonita são fluidos tixotrópicos, onde sua tensão 

cisalhante aumenta quando deixado em repouso formando um gel, mas quando recuperam sua 

fluidez retorna ao estado de solução, sob condições dinâmicas, observando a tixotropia como 

um fenômeno isotérmico e reversível (MACHADO, 2002).  

As propriedades reológicas dos fluidos de perfuração podem variar muito quando se 

varia a temperatura e a pressão, pois um fluido pode apresentar viscosidade baixa à 

temperatura ambiente, mas ao longo do poço com as variações de temperatura e pressão essa 

viscosidade pode se apresentar bastante elevada e, um aditivo que à temperatura ambiente 

aumenta a viscosidade, ao longo do poço pode atuar diminuindo. Devido ao grande número 

de variáveis envolvidas, o comportamento dos fluidos à uma temperatura elevada, em 

particular nos fluidos a base água, são de dificil previsão de comportamento (DARLEY & 

GRAY, 1998). Por isso, é necessário o controle contínuo da reologia durante a perfuração 

rotativa utilizando fluidos de perfuração Aquosos. 

Um viscosímetro rotativo é normalmente usado para obter as propriedades reológicas 

do fluido de perfuração, indicando o aumento da concentração de sólidos, floculação de 

sólidos ou polímeros, aumento da capacidade de suspensão entre outras informações. O 

viscosímetro mostra a taxa de cisalhamento do fluido de perfuração de acordo com o fluido 

Binghamiano, onde se pode obter os valores de viscosidade plástica e o limite de escoamento. 

O viscosímetro também é usado para determinar  as propriedades tixotrópicas e forças géis 

(AMOCO, 1994). 

Através das leituras realizadas no viscosímetro rotativo pode-se calcular a viscosidade 

plástica e o limite de escoamento do fluido. A Viscosidade plástica é a resistência ao 

escoamento gerada pelo atrito entre as partículas dispersas e entre as moléculas de líquidos 

dispersantes, ou seja, é sensível em relação à concentração de sólidos indicando se o fluido 

necessita ou não de diluição durante a perfuração. Já o limite de escoamento é sensível às 
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interações eletroquímicas e indica a necessidade de tratamento químico (DARLEY & GRAY, 

1998; MACHADO, 2002). 

Em elevadas temperaturas e pressões as propriedades reológicas do fluido podem ser 

modificadas fisicamente, quimicamente e eletroquimicamente. O grande número de variáveis 

envolvidas faz com que o comportamento reológico dos fluidos, particularmente os de base 

aquosa, seja imprevisível e nem sempre explicável (DARLEY & GRAY, 1998).  

Limite de escoamento é a tensão mínima necessária para que haja tensão cisalhante no 

fluido (MACHADO, 2002). Está relacionado com a resistência que o fluido vai exercer para 

circular, em que quanto maior o limite de escoamento maior o trabalho da bomba. 

 

2.2.2. Propriedades Químicas dos Fluidos de Perfuração 

 

a) pH 

Indica o caráter ácido ou básico do fluido. Normalmente os fluidos trabalham na faixa 

de pH básico, de 7 a 10, para diminuir a corrosão, ajudar no combate a presença de gases 

ácidos, evitar a dispersão das formações argilosas e propiciar a melhoria no rendimento de 

diversos aditivos. 

b) Teor de cloreto e dureza 

O teor de cloretos avalia o teor salino da água de preparo do fluido, a inibição química 

do fluido, indica a perfuração de rochas salinas e influxos de água salgada da formação. É 

medida em mg/L. 

A quantidade de cloreto, cálcio e magnésio pode interferir na hidratação da bentonita, 

portanto, é necessário sempre verificar esses teores para deixá-los dentro do permitido. Para 

fluidos com bentonita, os teores de cálcio não podem exceder 150 mg/L e o limite máximo de 

cloreto é de 20000 mg/L (AMOCO, 1994). Os produtos químicos presentes na água, 

disponível para a preparação do fluido de perfuração, podem afetar a seleção do fluido. Os 

sais presentes na formação podem alterar a composição da lama. 

O excesso de cloreto (concentrações acima de 10000 mg/L) ou contaminação de 

cloreto, resulta em uma aumento na reologia, especificamente no limite de escoamento, a 

perda de fluido aumenta, o pH é reduzido e o peso do fluido também pode reduzir. Cálcio e 

magnésio estão comumente associados ao aumento na concentração de cloretos, 

intensificando os efeitos da contaminação (AMOCO, 1994).  

O íon cálcio é um dos principais contaminantes de fluidos de perfuração de base 

aquosa, pois este pode estar presente na água da formação que está contaminada com cimento. 
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A contaminação de cálcio muda drasticamente a natureza da água doce e dos fluidos a base de 

argila. Os íons cálcio tendem a substituir os íons de sódio na superfície da argila, reduzindo a 

superfície de contato entre a água e a argila, diminuindo a hidratação ou características de 

inchamento da mesma. Os efeitos da contaminação por cálcio são: o aumento na perda de 

fluido e a modificação do limite de escoamento e forças géis (AMOCO, 1994).  

 

c) Teor de bentonita 

Bentonita em fluidos de perfuração aquosos produz um fluido com boa capacidade de 

carreamento de cascalhos, boa taxa de penetração e adequado controle de filtrado (AMOCO, 

1994).  

A função da bentonita é de tornar o fluido mais viscoso e reduzir a perda de fluido 

para a formação por formar uma camada na formação (reboco) com baixa permeabilidade 

(MENG et al., 2012).  

 

d) Teor de sólidos ativos 

Durante a perfuração com a geração dos cascalhos, sólidos das formações rochosas 

inevitavelmente agregam-se ao fluido de perfuração. Esses sólidos indesejáveis são chamados 

de sólidos ativos e aumentam o custo da perfuração, pois reduzem a taxa de penetração por 

alterar o peso específico e a viscosidade do fluido. 

O sistema de lama presente na sonda de perfuração é usado para restaurar o fluido com 

as propriedades requeridas antes de ser bombeado ao longo do poço (LYONS, 2011).  

 

2.3. Principais aditivos usados na formulação dos fluidos de perfuração 

 

São usados diversos aditivos na formulação dos fluidos de perfuração para atribuir 

características importantes que os fluidos devem desempenhar. 

2.3.1. Inibidores 

 

Durante a perfuração, podem ser usados produtos químicos para inibir a hidratação das 

argilas. O projeto de poço irá determinar se há a necessidade do uso desses inibidores. A 

presença de inibidores é tão importante que os fluidos são divididos em inibidos e não-

inibidos (PEREIRA, 2001).  
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Fluidos com inibidores são usados geralmente em formações argilosas por não 

causarem alteração nas formações. Podem ser usados também em áreas onde ocorrem 

problemas de contaminação. Os fluidos inibidos podem ser a base de cálcio ou sal (NaCl) ou 

potássio (AMOCO, 1994).  

Os sais inibem as formações ativas, reduzindo o escoamento hidráulico para a 

formação, devido à viscosidade dos seus filtrados e por estimular o escoamento da água da 

formação argilosa para o fluido de perfuração. Este escoamento inverso reduz a hidratação da 

formação e as pressões de poros da formação ao redor do poço, gerando um aumento da 

tensão efetiva. Os sais mais comuns usados em fluidos de perfuração aquosos são os sais de 

cloretos: Cloreto de sódio (NaCl), Cloreto de potássio (KCl) e cloreto de cálcio (CaCl2).  

 

2.3.2. Adensantes 

 

Minerais de alta densidade são usados para elevar a densidade dos fluidos de 

perfuração assim como controlar sua pressão (NGUYEN et al., 2011).  

Quando é necessário aumentar a densidade de um determinado fluido geralmente 

adiciona-se baritina, BaSO, que tem a densidade 4,25 enquanto a densidade dos sólidos 

perfurados é em torno de 2,60. Para reduzir a densidade dos fluidos aquosos, pode-se diluir 

com água, cuja densidade é 1, ou com óleo diesel, cuja densidade é 0,82.  

2.3.3. Viscosificantes e redutores de filtrado 

 

Viscosificantes são aditivos usados para aumentar a viscosidade a uma baixa taxa de 

cisalhamento dos fluidos (CAENN & CHILLINGAR, 1996). 

A bentonita é usada como viscosificante e controladora de filtrado, proporcionando 

um adequado carreamento dos cascalhos. Quando sólidos da formação agregam-se ao fluido o 

controle da viscosidade com o uso da bentonita é mais difícil (CAENN & CHILLINGAR, 

1996). 

Os polímeros também são amplamente empregados como viscosficantes e redutores de 

filtrado e podem ser classificados de três maneiras: polímeros naturais, naturais modificados e 

sintéticos. Os polímeros naturais são as gomas, biopolímeros e os polímeros a base de amido. 

O amido possui molécula estrutural com caráter ligeiramente aniônico, portanto é um 

polímero hidrofílico. Essa característica faz com que ele seja capaz de absorver grande 

quantidade de água, lhe permitindo atuar como controlador de filtrado. Além disso, por 
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possuir partículas grandes em sua cadeia, auxilia na penetração do fluido de perfuração na 

formação. Assim como o amido, os biopolímeros também possuem molécula ligeiramente 

aniônica, o que possibilita absorver grande quantidade de água, sendo usados para controle 

reológico e melhorar o carreamento dos cascalhos durante a perfuração. Os exemplos mais 

comuns dessa classe de polímeros são as gomas como a goma xantana que é um modificador 

reológico e garante um adequado carreamento de cascalhos. Os polímeros naturais 

modificados mais usados são os CMC (carboximetilcelulose); HEC (hidroxietilcelulose) e o 

CMS (carboximetilamido). A principal função destes é aumentar a viscosidade do fluido e 

também possuem alta capacidade de hidratação. Os polímeros sintéticos são produzidos 

através do petróleo e são usados como afinadores, defloculantes e floculantes (CAENN & 

CHILLINGAR, 1996).  

 

2.4. Critérios para a seleção dos fluidos 

 

Segundo Passarelli & Patrício (2010), a perfuração de poços de petróleo é feita em 

fases, o número de fases depende das particularidades da zona a ser perfurada e da 

profundidade total prevista. O dimensionamento do fluido de perfuração para cada fase é 

necessário para a o sucesso da perfuração. 

Na seleção do fluido é necessário considerar diversos fatores, pois essa seleção 

influenciará na estabilidade do poço, no dano à formação, a pressão de bombeio e a 

capacidade de carreamento. 

Antes de iniciar a perfuração diversos estudos são realizados para definir qual o 

melhor tipo de fluido se aplica à determinado poço. Alguns desses critérios são: 

 

a) Analise do diâmetro do poço 

Poços com diâmetros grandes demandam fluido com reologia elevada e, 

consequentemente, mais viscosos, pois apenas a capacidade de bombeio das 

sondas não é suficiente para garantir a limpeza do poço. Nessa situação usam-se 

fluidos não inibidos. 

 

b) Fases de menor diâmetro com formações reativas 

Nesse caso fluidos inibidos são a melhor opção. 

 

c) Formações reativas perfuradas com fluidos de base água inibidos; 



Dissertação de Mestrado                                                                                 Aspectos Teóricos 

 

Laís Sibaldo Ribeiro                18 

Quando o uso do fluido não aquoso não é permitido, é usado fluido base água 

inibido como o tratado com polímeros catiônicos. 

 

d) Zona de interesse; 

Durante a perfuração da zona de interesse há uma preocupação maior com dano à 

formação e o retorno da permeabilidade. Nessa zona fluidos sem sólidos insolúveis 

são os mais aplicados. 

 

e) Perfuração de poços ATAP- Alta Pressão e Alta Temperatura. 

É necessário ter um cuidado especial ao selecionar o fluido para uma zona de APAT, 

pois alguns aditivos químicos degradam facilmente com o aumento da temperatura. Nesse 

caso fluidos não aquosos são mais utilizados. 

Após a análise desses critérios o fluido de perfuração mais adequado será escolhido e 

aplicado. 

2.5. Principais composições de fluidos de perfuração  

 

As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam algumas formulações de fluidos comumente usados no 

Rio Grande do Norte (RN). As duas primeiras apresentam fluido aquoso salgado polimérico, 

a terceira apresenta fluido não aquoso usado em perfurações direcionais. 

 

Tabela 1. Composição de fluidos de perfuração de base aquosa usado no RN. 

Produto Concentração  

Água QSP 

Removedor de cálcio 0,2 lb/bbl 

Viscosificante 

 

2,0 lb/bbl 

Redutor de filtrado 

 

8,0 lb/bbl 

Inibidor de inchamento de argilas 

 

52,4 lb/bbl 

Inibidor de inchamento de argilas 

 

15,7 lb/bbl 

Obturante 80 lb/bbl 

Controlador de pH 1,0 lb/bbl 

Oxidante 1,0 lb/bbl 

Bactericida 0,3 lb/bbl 

Lubrificante 3% 

Antiespumante 0,3lb/bbl 

      Fonte:Petrobras 
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Tabela 2. Composição do fluido de perfuração utilizado no campo de Estreito-RN. 

Produto Concentração (Lb/bbl) 

Fase contínua QSP 

Removedor de cálcio 0,5 

Viscosificante 0,5 

Alcalinizante/ 

Controlador de PH 

0,5 

Coagulante 0,5 

Controlador de Filtrado 3 

Controlador de Filtrado 2 

Agente adensante/ 

supressor de argila 

17 

Obturante 20 

Obturante 20 

Agente adensante 20 

Bactericida 0,5 

Inibidor de Argila 10 

Fonte:Petrobras 

 

Tabela 3. Composição do fluido de perfuração de base não aquosa usado no RN com proporção O/A 60/40. 

Produto Concentração 

Fase Contínua 0,57 bbl/bbl 

Emulsificante 9,0 lb/bbl 

Saponificante/Alcalinizante 5,0 lb/bbl 

Fase emulsionada 0,39 bbl/bbl 

Redutor de filtrado ** 

Viscosificante 2,0 lb/bbl 

Viscosificante 1 lb/bbl 

Agente óleo molhante QSP 

Adensante 0 a 612 lb/bbl 

Fonte:Petrobras 

 

2.6. Água Produzida 

 

Durante a exploração de petróleo é gerado concomitantemente um resíduo aquoso: 

água produzida. Inicialmente, os poços produzem água em pequenas quantidades e ao longo 

da produção a pressão do reservatório próximo aos poços vai diminuindo, gerando um 

movimento nos fluidos do reservatório e alterando o contato petróleo/água, onde a água atinge 

o poço e passa a ser produzida (CAVACO et al., 2005). A água produzida é a maior corrente 

de resíduo na produção de petróleo cru.  
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A água de produção é o fluido resultante da separação do petróleo em separadores de 

produção. Esta água geralmente tem de 0,1 a 1% de óleo disperso em gotículas, sua 

temperatura varia de 10ᵒC a 105ᵒC e sua pressão varia de 2 a 20 bar, podendo atingir pressões 

superiores. A água pode conter resíduos das formações rochosas e de fluidos de perfuração e 

completação (CAVACO et al., 2005). 

Trata-se de uma mistura complexa de óleo, água, sólidos dissolvidos e sólidos em 

suspensão. Representa o maior volume de desperdício gerado durante a extração do petróleo, 

e é uma mistura da água de formação e da água de injeção. A água de formação surge 

naturalmente nos poços de petróleo junto com o óleo, sendo mantido nos poros e fissuras das 

rochas. A água de injeção é a água usada durante o método de recuperação de óleo e pode ter 

diferentes origens como água do mar ou aquíferos subterrâneos (OTTAVVIANO et al., 2014; 

RIBEIRO et al.,2014). 

Segundo BAKKE et al., a composição característica e as substâncias químicas 

contidas nas águas produzidas estão relacionadas às características geológicas de cada 

reservatório. Possuem inúmeros compostos que variam sua concentração de poço para poço, 

dependendo de sua vida útil. Os hidrocarbonetos, aromáticos, alquilfenóis, metais pesados e 

materiais radioativos naturais são os componentes ambientalmente mais preocupantes. A água 

também contém material orgânico, sais inorgânicos, enxofre e sulfureto. Também possui 

produtos químicos da água de injeção como biocidas, inibidores de corrosão, 

desemulsificantes, floculantes, entre outros.  (BAKKE;KLUNGSÃ¸YR;SANNI, 2013) 

O tipo de tratamento a ser empregado na água de produção dependerá da sua origem, 

suas condições e do método escolhido para descarregar a solução salina. Tratamentos 

convencionais envolvem separadores trifásicos e métodos de tratamento para remoção da 

água do petróleo. Dependendo das exigências de descarga, podem ser necessários outros 

métodos de tratamentos adicionais, como tanques de raspagem, interceptadores de chapas 

paralelas, flotação de gás, coalescedores e hidrociclones (CAVACO et al., 2005). 

De acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

nᵒ430, os parâmetros das condições para lançamento de efluente são: 

“a) pH entre 5 e 9; 

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de 

temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3°C no 

limite da zona de mistura; 

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora 

em cone Inmhoff. Para o lançamento em lagos e lagoas, 

cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os 
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materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente 

ausentes; 

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez 

a vazão média do período de atividade diária do agente 

poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade 

competente; 

e) óleos e graxas: 

1. óleos minerais: até 20 mg/L; 

2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L; 

f) ausência de materiais flutuantes;  

g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): 

remoção mínima de 60% de DBO sendo que este limite só 

poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de 

autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento 

às metas do enquadramento do corpo receptor (CONAMA, 

2011).” 

A Tabela 4 apresenta a composição média das espécies inorgânicas de uma água 

produzida, sem tratamento prévio, da Bacia de Campos (Rio de Janeiro) (LIMA, 2008). 

 

Tabela 4. Composição de uma água produzida oriunda da Bacia de Campos-RJ, sem tratamento. 

Constituinte ppm Constituinte ppm Constituinte ppm 

Cloreto 29830 Cromo 7,7 Arsênio 3,0x10-2 

Sódio 19410 Sulfato 6 Níquel 2,0x10-2 

Cálcio 1150 Ferro 5,9 Prata <1,0 

Magnésio 520 Cádmio 3 Alumínio <0,5 

Potássio 281 Manganês 1,8 Estanho <0,1 

Estrôncio 150 Lítio 1,6 Flúor <0,1 

Amônia 103 Zinco 0,4 Cobalto <0,05 

Enxofre 86 Selênio 0,3 Antimônio <0,05 

Bário 85 Cobre 2,5x10-1 Molibdênio <0,05 

Boro 35 Chumbo 6,0x10-2 Cianeto <0,01 

       Fonte: Lima et al., 2008 

 

A Tabela 5 apresenta composições de águas produzidas de diferentes campos de 

produção como: Urucu-AM, Canto do Amaro-RN, Riacho da Forquilha-RN e dos poços de 

Serra-RN. Os testes para obtenção dos seguintes resultados foram obtidos no Núcleo de 

Processamento Primário e reuso de água produzida e resíduo - NUPPRAR da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte-UFRN. 
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Tabela 5. Metais e óleos de águas produzidas sem tratamento. 

Constituinte Unidade Ururu-AM CAM-

RN 

RFQ-RN SE-RN 

Acetato 

 

mg/L 17,265 <LD 64,981 85,144 

Brometo 

 

mg/L 416,083 27,146 578,454 93,719 

Cloreto 

 

mg/L 95983,585 764,557 38843,51 7732,511 

Fluoreto total 

 

mg/L 0,396    

Formiato 

 

mg/L 1,251 0,855 0,566 <LD 

Nitrato 

 

mg/L 134,241    

Sulfato total 

 

mg/L 196,156 127,983 24,178 62,522 

Bário total 

 

mg/L <LD <LD 97,83 2,864 

Cálcio 

 

mg/L 11899,197 83,634 446,679 121,07 

Estrôncio 

 

mg/L 367,734 10,908 120,608 39,15 

Ferro 

 

mg/L  <LD <LD <LD 

Lítio total 

 

mg/L 16,862    

Magnésio 

 

mg/L 1125,632 32,497 8817,958 39,11 

Potássio 

 

mg/L 811,997 19,598 288,488 65,555 

Sódio 

 

mg/L 35965,465 897,205 7105,384 4993,381 

Óleos e graxas mg/L <LD       

Fonte: Autor 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR9800, que 

dispõe sobre os critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor 

público de esgoto sanitário, é proibido o lançamento de substâncias que sejam capazes de 

causar incêndio ou explosão ou que sejam nocivas como gasolina, óleos, solventes e tintas, 

substâncias que causem prejuízo público, risco à vida, e substâncias tóxicas em quantidades 

que interfiram em processos biológicos de tratamento de esgoto (ABNT, 1987). 

A água produzida poderia deixar de ser um rejeito e passar a ser útil em algum processo 

na própria indústria do petróleo, gerando redução de rejeito e descartes, além da redução de 

custos. 

2.7. Técnicas de Planejamento Experimental 

 

Planejamentos experimentais são baseados em princípios estatísticos e permitem 

ajudar os pesquisadores a obter o máximo de respostas possíveis com um número mínimo de 
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experimentos. Resposta significa o rendimento do experimento, as variáveis que influenciam 

a resposta são chamadas de fatores, e a superfície de resposta é a função que descreve essa 

influência. O Pesquisador irá encontrar os níveis dos fatores que resultam na melhor resposta 

possível. Para realizar o planejamento experimental, o pesquisador deve saber exatamente o 

que ele procura (resposta) e o que mais influencia sua resposta (fatores), onde todas as outras 

variáveis devem permanecer constantes, durante os experimentos (BARROS, 2003).  

Após a definição dos fatores, níveis e respostas, é necessário decidir qual tipo de 

planejamento experimental será realizado para estimar a influência dos fatores no sistema. 

Um planejamento fatorial investiga a influência de todas as variáveis experimentais de 

interesse e os efeitos de interação na resposta. Se temos k fatores para investigar em três 

níveis, um planejamento fatorial consistirá de 3
k 

experimentos. Nesse tipo de planejamento 

cada variável é estudada em três níveis k vezes (3x3x3... k vezes) que irá gerar 3
k
 observações 

da variável resposta (TEÓFILO, 2006).  

2.7.1. Análise do modelo escolhido 

 

Nem sempre o modelo obtido descreve a região estudada do sistema, nesse caso ele 

não pode estimar ou tirar conclusões sobre a região ótima. A análise de variância (ANOVA) é 

a maneira mais confiável de se avaliar a qualidade do ajuste do modelo empregado 

(TEÓFILO, 2006). 

Na ANOVA realiza-se uma decomposição algébrica dos desvios das respostas obtidas 

em relação à resposta média global. O desvio total da resposta é a soma quadrática da 

regressão (SQreg) e a soma quadrática dos resíduos (SQres). A soma quadrática da variação 

total corrigida para a média (SQtotal) pode ser escrita pela Equação (1) (TEÓFILO, 2006; 

BARROS, 2003):  

  

 

SQtotal = SQreg + SQres            (1) 

 

Onde, 

 

         (2) 



Dissertação de Mestrado                                                                                 Aspectos Teóricos 

 

Laís Sibaldo Ribeiro                24 

        (3) 

Na Equação 2: m é o número de níveis do planejamento,  é o valor estimado pelo 

modelo para o nível i e , é o valor médio das replicatas. 

Como há somente réplicas no ponto central, a média das réplicas nos níveis (+) mais e 

(-) menos é o próprio valor observado do ensaio daquele nível. 

A Equação 3 mostra que o quadrado da diferença entre o valor e cada observação (yi) e 

o valor estimado ( ), as replicatas (yj) em cada nível (m), fornece a soma quadrática residual 

de todos os níveis. 

Ou seja, uma parte da variação total das observações yi em torno da média  é descrita 

pela equação de regressão, e o resto fica por conta dos resíduos. Portanto quanto maior for a 

fração descrita pela regressão, melhor será o ajuste do modelo. Esse ajuste pode ser 

quantificado pela razão apresentada pela Equação 4 (BARROS, 2003): 

 

         (4) 

Onde R
2
 é o coeficiente de determinação do modelo, seu valor máximo é 1 e só 

ocorrerá se não existir resíduo algum. Quanto mais próximo de 1, melhor o ajuste do modelo 

às respostas observadas. 

Quando algum modelo ajusta-se aos dados, a soma quadrática do erro puro é uma 

parte da soma quadrática dos resíduos. Cada resíduo pode ser desmembrado em duas partes: 

 

      (5) 

 

Onde na Equação 5, o primeiro termo da direita se refere à diferença entre o valor de 

cada observação individual no nível e a média de todas as observações naquele nível. O 

segundo termo é a diferença entre o valor estimado no nível e a média de todas as observações 

naquele nível. O resíduo de cada observação individual é a subtração desses dois termos 

(TEÓFILO, 2006). 

Para evitar os termos negativos da Equação 5, tornam-se as diferenças quadráticas e 

obtêm-se a Equação 6.  

 

     (6) 
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Na Equação 6, o primeiro termo da direita é a soma quadrática do erro puro e está 

relacionado com os erros aleatórios das replicatas. O segundo termo da direita é a soma 

quadrática da falta de ajuste, por ser a medida da discrepância entre a resposta do modelo de 

previsão ( ) e a média das réplicatas ( ) realizadas nos experimentos. Então, a Equação 6 

pode ser escrita da seguinte maneira: 

 

SQres = SQep + SQfaj         (7) 

 

Onde na Equação 7: 

SQres é a soma quadrática residual; 

SQep é a soma quadrática do erro puro;  

SQfaj é a soma quadrática da falta de ajuste. 

 

Para cada fonte de variação é necessária a obtenção do número dos graus de liberdade. 

Pelas Equações 2, 3 e 6, os graus de liberdade são p-1, n-p, e (n-p) + (m-p), respectivamente, 

onde p é o número de parâmetros do modelo, n é o número total de ensaios, e m é o número 

de níveis do planejamento.  

A média quadrática (MQ) é a divisão da soma quadrática de cada fonte de variação 

pelo seu respectivo grau de liberdade. A razão entre a média quadrática da regressão pela 

média quadrática dos resíduos (MQres), é usada para comparar as fontes de variação pelo teste 

F (distribuição de Fischer), levando em consideração seus respectivos graus de liberdade. O 

mesmo é feito para a razão entre a média quadrática da falta de ajuste (MQfaj) pela média 

quadrática do erro puro (MQep), sendo esta razão o valor do F calculado (Fcalc) e é usado para 

calcular qual é o mais significativo. Formulando a hipótese nula (H0), considerando que não 

há diferença entre as fontes de variação comparadas. Com essa hipótese pode-se realizar a 

seguinte regra de decisão: 

1. Rejeitar a hipótese nula com 5% de significância, se o valor de Fcalc se situar 

fora do intervalo definido por Fα (|Fcalc| ≥  Fα), ou seja, p ≤ α. Isso significa 

que no nível definido, o valor estatístico amostral observado é significativo no 

nível definido e as fontes de variação comparadas são diferentes. 

2. Caso contrário, se H0 for rejeitada para MQfaj/MQep, isto é, p ≤  α, há uma falta 

de ajuste significativa ao nível de probabilidade e número de graus de 

liberdade definidos e o modelo não será adequado (Teófilo, 2006). 
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Um bom modelo deve ter uma regressão significativa, ou seja, a maior parte da 

variação total das observações em torno da média deve ser descrita pela equação de regressão 

e o restante ficará com os resíduos. Da variação que fica com os resíduos, espera-se que a 

maior parte fique com o erro puro (erro experimental) e não com a falta de ajuste, que está 

diretamente relacionada ao modelo. 

A Tabela 6 resume a análise de variância (ANOVA) 

 

Tabela 6. Análise de variância ANOVA. 

 

Fonte: Teófilo, 2006. 

2.7.2. Superfície de resposta 

 

Metodologia da superfície de resposta é uma técnica de otimização que se baseia em 

planejamentos fatoriais com objetivo de atingir uma região ótima da superfície investigada. A 

metodologia tem duas etapas distintas modelagem e deslocamento. A modelagem é feita 

ajustando-se à modelos simples (lineares ou quadráticos) as respostas obtidas com 

planejamentos fatoriais ou planejamentos fatoriais ampliados. O deslocamento é obtido 

sempre ao longo do caminho de máxima inclinação de um determinado modelo, que é a 

trajetória onde a resposta varia de forma mais pronunciada. 

A modelagem é mais usada onde realiza-se uma série de experimentos com objetivo 

de obter uma resposta confiável. Desenvolve-se um modelo matemático para as respostas, 

descobre-se o melhor conjunto de parâmetros experimentais que reproduzem um valor 

máximo ou mínimo de resposta e pode-se representar os efeitos direto e interativo nos 

parâmetros do processo. Quando as variáveis são significativas, a superfície de resposta é 

definida de acordo com a Equação 8. 

 

Y =  f ( x1 , x2, x3...)          (8) 

Sendo Y a resposta do sistema e xi as variáveis estudadas.  
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3. Estado da Arte 

Neste capítulo será apresentado um breve resumo sobre estudos de preparação de água 

de produção sintética, obtenção e propriedades de fluidos de perfuração aquosos, reúso de 

água produzida e otimização de água produzida na preparação de fluidos de perfuração. 

 

3.1. Água Produzida Sintética 

 

Abdollahzadeh et al.  2014, estudou a influência do NaCl durante a performance de 

um biorreator de membrana para reduzir um poluente orgânico, preparando água produzida 

sintética em um homogeneizador, adicionando 1,2 g/L de óleo cru (fonte de hidrocarboneto), 

a uma solução salina contendo 0,06g/L de CaCl2.2H2O, 2 g/L de KCl, 0,05 g/L de 

MgCl2.6H2O, 0,8 g/L de NaHCO3 e 0,8 g/L de NaCl suplementando este último em diferentes 

concentrações (de 100 a 250 g/L. A taxa média de carbono, nitrogênio e fósforo foi ajustada 

aproximadamente para 100, 10 e 1, respectivamente, com as concentrações apropriadas de 

NH4Cl e KH2PO4. Para garantir uma água produzida estável, o emulsificante Tween 80 foi 

usado na proporção 1:8 (v/v) de óleo bruto e da água produzida sintética.  A remoção de óleo 

e graxa e a de orgânicos dissolvidos foi satisfatória, aumentando a medida que a concentração 

do sal aumentou até 100 g/L. Para uma concentração de NaCl de 100 g/L a remoção foi de 

94% ± 0,5 e para a concentração de 1 g/L a remoção foi de 94% ± 0,6.  

 

3.2. Propriedades dos fluidos de perfuração aquosos 

 

Investigar a solução e as características do fluido de perfuração aquoso com bentonita 

polimérica usando os copolímeros AM-AA-SSS (Acrilamida, ácido acrílico, e sódio 4-

estirenosulfonado), sintetizados através da polimerização por microemulsão inversa como 

aditivo, foi o objetivo do trabalho de Wan, et al.(2011). Os resultados mostram que a presença 

de SSS nos fluidos aquosos poliméricos influencia positivamente as propriedades reológicas, 

a perda de filtrado, viscosidade plástica, boa estabilidade térmica e resistência ao sal.  

Fluidos de perfuração de base aquosa utilizam o aditivo bentonita com o objetivo de 

controlar as propriedades reológicas do fluido. Meng et al.(2012) observaram a influência da 

adição de cinzas de carbono na reologia do fluido de perfuração de base aquosa através dos 

testes de viscosidade aparente, viscosidade plástica, ponto de escoamento, teste de filtrado e 
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peso do fluido. Foi observado através do teste de ponto de escoamento que as propriedades da 

dispersão da bentonita com as cinzas de carbono são melhoradas e com uma menor 

concentração de bentonita dispersa. Com os testes de filtrado e peso, observaram que a perda 

de filtrado e a espessura do reboco aumentam enquanto o peso do fluido diminui levemente à 

medida que se aumenta a concentração de cinzas. 

O reboco nas paredes dos poços, durante a perfuração de poços de petróleo, 

desempenham um papel importante durante a perfuração e os componentes do fluido de 

perfuração influenciam nas características desse reboco. Yao et al. (2014) dedicaram-se ao 

estudo da estrutura da torta formada durante a perfuração de poços. A distribuição física 

espacial e a estrutura química do reboco foram caracterizadas por algumas técnicas analíticas 

como o teste de filtrado a alta temperatura e a alta pressão (HTHP), Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), Espectro de Energia Dispersiva (EDS), Distribuição de Tamanho de 

Partículas (PSD), Difração de Raios-X (DRX) e Teste de Azul de Metileno (MBT). Foram 

realizados testes com fluido à base de agua doce e fluido à base de salmoura. Observou-se que 

a estrutura e a composição do reboco é bastante heterogênea podendo ter diferenças 

significativas da camada superior e inferior.  

William et al.(2014), realizaram um estudo com nanofluido modificado (nanofluido de 

perfuração de base aquosa). Prepararam fluidos usando nanofluidos de CuO e ZnO em uma 

solução aquosa de goma xantana como base. O nanofluido foi adicionado em diferentes 

concentrações ao fluido de perfuração de base aquosa e suas propriedades elétricas e térmicas 

foram analisadas. Observaram que o fluido de perfuração com o nanofluido de CuO melhorou 

mais as propriedades térmicas do fluido sendo mais resistente ao teste HTHP, em relação ao 

fluido de perfuração com o nanofluido de ZnO. A propriedade mais importante observada 

com o uso dos nanofluidos foi a estabilidade da viscosidade em altas temperaturas.  

3.3. Fluido aquoso a base de água do mar 

 

Fluido a base de água salgada foi usado com sucesso no Golfo do México por quatro 

anos. Na perfuração offshore, água doce era preferível para formulação do fluido de 

perfuração, pois sua performance era satisfatória. Entretanto, as reservas de água doce eram 

distantes e o custo dos aditivos usados no fluido formulado com água do mar era igual ou um 

pouco maior em relação ao fluido de água doce. Uma vantagem do fluido formulado com 

água do mar é a de já possuir a propriedade de inibição, reduzindo as hidratações das argilas e 

reduzindo a quantidade de aditivos químicos utilizados. Dois tipos de fluidos formulados a 

partir da água do mar foram utilizados com sucesso. Um foi o fluido a base de água do mar 
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tratada com cal, e o outro foi fluido a base de água do mar com baixo teor de sólidos tratada 

com CMC (carboximetilcelulose), soda caustica e redutor de orgânicos. Foi observado que o 

uso de fluido de perfuração formulado com água do mar pode ser formulado e usado com o 

mesmo ou até menor custo em relação ao fluido formulado com água doce do mesmo tipo, 

conseguindo manter e controlar o pH, as propriedades reológicas de filtração e as 

propriedades químicas do fluido (O’BRIEN, 1955).  

 

3.4. Reúso de Água Produzida 

 

Andrade (2009) realizou estudo de tratamento e reúso de água produzida, a qual foi 

tratada em um sistema evaporativo por compressão mecânica de vapor, com o objetivo de 

usar o destilado na irrigação de culturas não comestíveis. Foram avaliados 84 parâmetros 

químicos e o destilado apresentou uma redução acima de 97% da maioria dos parâmetros 

analisados. Entre os parâmetros analisados, apenas o nitrogênio amoniacal e o benzeno e o 

tolueno apresentaram concentrações acima dos níveis estabelecidos pela resolução do 

Conama 357/2005. Como o nitrogênio pode ser usado no processo de adubação esta água 

pode ser utilizada para irrigação de culturas não comestíveis, entretanto, é necessário realizar 

uma avaliação da necessidade de nitrogênio em determinado solo antes da aplicação 

(ANDRADE, 2009). 

Aquino et al. (2008) apresentaram o reúso de água produzida pela PETROBRAS no 

Campo de Fazenda Belém (Ceará), para a geração de vapor utilizado na recuperação terciária 

de petróleo. Neste caso, o reúso (técnica já implementada) da água produzida eliminou o 

consumo de água do aquífero Açu. Para o reúso da água produzida foi necessário reduzir a 

dureza da água via abrandamento químico e através de alterações nos processos de 

coagulação, floculação e flotação que já eram realizados para a água do aquífero Açu. Tais 

implementações foram realizadas na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), e após a 

Unidade de Tratamento de Água (UTA), a água produzida está própria para a geração de 

vapor. O reúso da água produzida gerou redução de custos, onde para tratar a água do 

aquífero Açu eram gastos R$ 1,76/m
3
 e para tratar a água produzida foram gastos R$ 1,09/m

3
. 

Não houve sobrecarga dos equipamentos da UTA, nem alteração da manutenção periódica do 

gerador de vapor. (JR.;TRAVALLONI;NASCIMENTO et al., 2008). 

Os trabalhos estudados serviram como base para o desenvolvimento deste estudo, o 

qual utiliza água produzida para formulação de fluido de perfuração de base aquosa. Como 

este tema ainda não foi explorado pode ser uma alternativa para o uso da água produzida, 
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deixando de ser rejeito e passando a ser matéria prima para formulação de fluidos aquosos 

com excelente performance. 
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4. Metodologia 

 

Neste capítulo são descritos os materiais e métodos para a formulação da água de 

produção sintética, e dos fluidos de perfuração. São descritos os métodos utilizados para 

caracterizar os fluidos de perfuração formulados, bem como o planejamento experimental 

utilizado para otimizar a formulação do fluido. 

 

4.1. Formulação da água de produção sintética 

 

São apresentados os materiais, os equipamentos e o procedimento necessário para a 

obtenção e caracterização da água de produção sintética. 

 

4.1.1. Materiais utilizados  

 

A Tabela 7 apresenta o material necessário para a produção de uma água produzida 

sintética. 

Tabela 7. Material utilizado para formulação de uma água produzida sintética. 

Material Fórmula molecular Origem Pureza (%) 

Sulfato de potássio  

 

K2SO4 Êxodo 

científica 

99 

Cloreto de Magnésio Hexahidratado 

 

MgCl2.6H2O NEON 99,6 

Cloreto de cálcio 

 

CaCl2.2H2O Êxodo 

científica 

99 

Sulfato de Lítio 

 

Li2SO4.H2O Êxodo 

científica 

99 

Cloreto de Sódio 

 

NaCl Êxodo 

científica 

99 

Petróleo 

 

- BR - 

Água destilada - LAB 

NUPEG 

- 

Fonte: Autor 

4.1.2. Equipamentos utilizados 

 

Os equipamentos necessários para a formulação da água produzida foram: 

 Balança analítica (precisa Mod. 240A) 
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 Agitador Mecânico (Turratec/ TECNAL– Mod. TE-102) 

4.1.3. Obtenção da água produzida sintética 

 

A água produzida sintética foi obtida em escala de bancada, na quantidade necessária 

para a formulação dos fluidos de perfuração. As características desta água simulam a água 

produzida dos Campos de URUCU-AM e de RIACHO DA FORQUILHA-RN, pois estas 

apresentam as condições mais extremas de salinidade e dureza que são os parâmetros de 

interesse. 

Inicialmente prepara-se a solução salina com os sais de lítio, cálcio, magnésio, 

potássio e sódio. Posteriormente, a água é submetida à agitação máxima (27000 rpm) no 

agitador Turratec e o petróleo é adicionado aos poucos sob agitação. Após a adição do óleo (3 

minutos) o agitador é desligado. Para cada litro de solução salina é adicionado 1g de petróleo, 

ou seja, aproximadamente 0,1%. 

A Tabela 8 apresenta as concentrações máximas utilizadas para a formulação das 

soluções salinas simulando a água produzida de Urucu-AM. 

 

Tabela 8. Concentração dos sais usados para formular a água produzida sintética do campo de Urucu-AM. 

Fórmula Molecular Concentração 

(g/L) 

K2SO4 

 

1,809 

MgCl2.6H2O 

 

9,411 

CaCl2.6H2O 

 

43,639 

Li2SO4 

 

0,2670 

NaCl 

 

91,428 

Fonte: Autor 

A Tabela 9 apresenta as concentrações máximas utilizadas para a formulação das 

soluções salinas simulando a água produzida de Riacho da Forquilha-RN. 
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Tabela 9. Concentração dos sais usados para formular a água produzida sintética do campo de Riacho da Forquilha-RN. 

Fórmula Molecular Concentração 

(g/L) 

K2SO4 

 

0,623 

MgCl2.6H2O 

 

73,724 

CaCl2.2H2O 

 

1,638 

BaCl2 

 

0,148 

NaCl 

 

18,063 

Fonte: Autor 

 

4.2. Formulação do fluido de perfuração 

 

São apresentados os materiais e métodos utilizados para a formulação dos fluidos de 

perfuração aquosos usando a água de produção sintética e água industrial. 

 

4.2.1. Materiais utilizados 

 

A Tabela 10 apresenta os materiais necessários, e suas funções, para a formulação do 

fluido de perfuração aquoso salgado polimérico obtido com a água de produção sintética 

formulada. 

Tabela 10. Materiais para formulação do fluido de perfuração aquoso salgado polimérico. 

Produto Concentração (lb/bbl) 

Água produzida sintética QSP 

Removedor de cálcio 0,5 

Viscosificante 0,5 

Alcalinizante/ Controlador de 

pH 

0,5 

Coagulante 0,5 

Controlador de Filtrado 3 

Controlador de Filtrado 2 

Agente adensante/ supressor 

de argila 

17 

Obturante 1 20 

Obturante 2 20 

Agente adensante 20 

Bactericida 0,5 

Inibidor de Argila 10 

Fonte: Autor. 
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4.2.2. Equipamentos utilizados 

 

Os equipamentos que foram usados para a formulação do fluido, são: 

 Balança analítica (precisa Mod. 240A). 

 Agitador mecânico (Hamilton Beach Mod. HMD200). 

 

4.2.3. Obtenção do fluido de perfuração 

 

A obtenção do fluido de perfuração é descrita a seguir: 

 

1. Coloca-se no copo do agitador 350mL de água de produzida. 

2. Adiciona-se o removedor de cálcio sob agitação e deixa-se agitando até 

solubilizar. 

3. Adiciona-se vagarosamente o viscosificante sob agitação, observando se não 

ocorre a formação de olho de peixe. Deixar agitar por uma hora. 

4. Adiciona-se alcalinizante sob agitação até solubilizar. 

5. Adiciona-se vagarosamente o coagulante sob agitação e deixa-se por 1 hora 

observando se não ocorre formação de olho de peixe. 

6. Adiciona-se o controlador de filtrado sob as mesmas orientações do coagulante. 

7. Adiciona agente adensante sob agitação. 

8. Adiciona-se o obturante 1 sob agitação. 

9. Adiciona-se o obturante 2 sob agitação. 

10. Adiciona-se o agente adensante sob agitação. 

11. Adiciona-se o bactericida sob agitação. 

12. Adiciona-se vagarosamente o polímero catiônico sob agitação, deixa-se agitando 

por 30 minutos observando-se se não formará olho de peixe. 

 

4.3. Caracterização e propriedades do fluido de perfuração aquoso 

 

Diversos testes foram realizados visando caracterizar e verificar a qualidade e 

aplicabilidade do fluido de perfuração obtido. Estes são: densidade, parâmetros reológicos, 

volume de filtrado, retorta, pH, cloretos, cálcio e magnésio. 
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4.3.1. Densidade 

 

A verificação do peso do fluido foi realizada através da balança densimétrica de 

fluido, como a apresentada na Figura 5. A base da balança deve ser colocada em uma 

superfície lisa e nivelada. Com o copo da balança limpo, enche-se totalmente com o fluido e 

elimina-se as bolhas de ar batendo levemente no copo até que desapareçam. Coloca-se a 

tampa rotacionando-a levemente, certificando-se de que uma pequena quantidade de fluido 

escape pelo orifício de purgação. Lavar e secar o exterior da balança, colocá-la sobre a base e 

mover o cursor até que a bolha do nível fique centralizada. Ler o peso do fluido no lado do 

cursor que estiver mais próximo do copo. As escalas localizadas na balança podem ser 

expressas em libras por galão (lb/gal), libras por pé cúbico (lb/ft
3
) ou em gradiente de pressão 

(psi/ft) (AMOCO, 1994). 

 

Figura 5. Balança densimétrica de fluido de perfuração. 

 

Fonte: Fann Instrument Company Instruction Manual, 2009. 

 

 

 

4.3.2. Parâmetros reológicos 

 

A determinação dos parâmetros reológicos foi feita através de medidas de rotação-

deflexão à diferentes velocidades. Para essa verificação foi usado o Viscosímetro Fann VG 

modelo 35 A, com combinação R1-B1 e mola F1, que é apresentado na Figura 6 (AMOCO, 

1994). 



Dissertação de Mestrado                                                                                          Metodologia 

 

Laís Sibaldo Ribeiro                                                                                                     38 

 

Figura 6.Viscosímetro Fann. 

 

Fonte: Fann Instrument Company Instruction Manual, 2013. 

 

O equipamento opera com velocidades de rotação de 3, 6, 100, 200, 300 e 600 rpm, 

efetuando-se as mudanças de velocidade por meio de engrenagens e por alterações na 

velocidade do motor (AMOCO, 1994). 

Para a determinação dos parâmetros dinâmicos, inicialmente agita-se por 5 minutos o 

fluido de perfuração em um agitador mecânico tipo Hamilton Beach. Em seguida, coloca-se o 

fluido no copo do viscosímetro até a sua marca e posterioemente coloca-se o copo em sua 

base. Eleva-se a base até que o nível do fluido coincida com a marca no cilindro e fixa-se o 

parafuso na base e sustentação. Liga-se o motor e coloca-se a engrenagem na posição mais 

baixa (300rpm), em seguida acerta o motor na velocidade alta (600rpm) com o uso da 

alavanca. Faz-se a leitura correspondente a L600 após 1 minuto de agitação. Muda-se a 

velocidade do rotor para 300rpm e faz-se a leitura L300, e assim, sucessivamente para as 

velocidades 200 (L200), 100 (L100), 6 (L6), e 3 (L3) (AMOCO, 1994). 

Após efetuar todas as leituras, determina-se os géis. Liga-se o viscosímetro a 600 rpm 

e deixa-se agitar por 1 minuto, coloca-se a alavanca na posição média e desliga-se o motor. 

Após 10 segundos liga-se o motor a 3 rpm e lê-se a maior deflexão do indicador, este é o 

valor do gel inicial (Gi). Posteriormente, liga-se o motor a 600 rpm e deixa-se agitar por 1 

minuto, coloca-se a alavanca na posição média e desliga-se o motor. Deixa em repouso por 10 

minutos e liga-se o motor a 3 rpm e lê-se a maior deflexão do indicador, este é o valor do gel 

final (Gf) (AMOCO, 1994).  
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De acordo com as Equações (9), (10) e (11) pode-se obter a Viscosidade Aparente, 

Viscosidade Plástica e Limite de Escoamento, respectivamente (Meng et al., 2012). 

 

          (9) 

        (10) 

        (11) 

 

4.3.3. Filtrado API  

 

Para a realização do teste foram necessários: Filtro-prensa, papel de filtro Baroid 

n
o
987 ou Whatman n

o
50, proveta graduada, cronômetro e régua. Monta-se o conjunto 

seguindo a ordem: base, gaxeta, tela, papel filtro, outra gaxeta e o corpo da célula. Enche-se a 

célula com fluido até um centímetro do topo. Coloca-se no suporte e assenta-se a tampa 

apertando-a com o parafuso. Posiciona-se a proveta, graduada seca, sob o tubo de saída da 

célula para que esta receba o filtrado. Fecha-se a válvula de escape e ajusta-se o regulador de 

pressão até obter 100 psi e começa-se a contar o tempo. Após 30 minutos, fecha-se a fonte de 

gás comprimido e mede-se o volume e o filtrado na proveta. Libera-se o gás que está dentro 

da célula e obtém-se o papel de filtro com reboco e mede sua espessura. A Figura 7 apresenta 

o equipamento utilizado (AMOCO, 1994). 
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Figura 7. Filtro prensa usado para o teste de filtrado. 

 

             Fonte: Autor. 

 

4.3.4. Retorta (teor de líquidos e sólidos) 

 

O teste de retorta determina a quantidade de óleo, água e sólidos no fluido. Os 

materiais necessários são: retorta, espátula, palha de aço, proveta graduada de 10 mL e 

cronômetro. No equipamento o fluido é aquecido e seus vapores condensados são colhidos na 

proveta. O ensaio tem duração de 30 minutos e após a condensação dos vapores pode-se obter 

a quantidade de água, óleo e sólidos presentes no fluido de perfuração (AMOCO, 1994). A 

porcentagem de água é obtida da seguinte maneira: 

 

%água = Volume de água x 10 

A de óleo: 

 

%óleo = Volume de óleo x 10 

 

E, finalmente, a de sólidos: 

% sólidos = 100 – (%água + %óleo) 

 

A Figura 8 apresenta o material utilizado para o teste de retorta. 
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Figura 8. Kit para teste de retorta. 

 

Fonte: Fann Instrument Company Instruction Manual, 2009. 

 

 

4.3.5. Determinação do pH 

 

Para determinar o pH dos fluidos de perfuração utilizou-se fita de papel indicador com 

escala de cores variadas para comparação de pH 0 a 14. Com uma tira de papel indicador, 

coloca-o na superfície do fluido, após um minuto a tira muda de cor. Compara-se a cor do 

papel com a carta colorimétrica presente na caixa do papel indicador e registra-se o pH.  

 

4.3.6. Cloretos 

 

A medida da concentração de cloretos no fluido é feita por uma titulação da reação do 

ânion cloreto com o cátion prata (Ag
+
), que produz um sal branco insolúvel. Com a adição do 

nitrato de prata, o cloreto vai saindo da solução, precipitando na forma de cloreto de prata. 

Quando já não há mais cloreto, a prata precipita com o indicador (fenolftaleína), formando 

cromato de prata que é vermelho. Neste momento, observa-se a viragem (AMOCO, 1994). 

 

Cl
-
 + Ag

+
  → AgCl↓           (12) 

 

Para saber a quantidade de cloreto usa-se a seguinte equação: 

 

Cl
-
(mg/L) = 10000 * VAgNO3         (13) 
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Se o fluido for a base de cloreto de sódio: 

 

NaCl(mg/L) = 1,65 * Cl
-
         (14) 

 

Se for a base de cloreto de cálcio: 

 

CaCl2(mg/L)= 1,56 * Cl
-         

(15) 

 

4.3.7. Determinação de cálcio e magnésio 

 

A medida é feita pela reação de complexação dos íons Ca
2+

 e Mg
2+ 

titulando-se com 

EDTA (etileno-diamino-tetra-acetato). De acordo com as seguintes reações: 

 

Ca
2+

 + EDTA
4-

 → [CaEDTA]
2-

        (16) 

 

Mg
2+

 + EDTA
4- 

→ [MgEDTA]
2-

        (17) 

 

Inicialmente os indicadores se ligam aos íons em solução, com a adição de EDTA, os 

íons começam a ser complexados. Quando não há mais íons livres, os íons ligados aos 

indicadores são sequestrados e ocorre a viragem (AMOCO, 1994). 

Para a determinação do cálcio, coloca-se em um erlenmeyer 1mL de filtrado, dilui-se 

com 30mL de água destilada, adiciona-se 3 gotas de cloridrato de hidroxilamina, 3 gotas de 

Trietanolamina, 5mL de NaOH 2N. Titula-se com EDTA até a viragem azul e anota-se o 

volume V1 gasto de EDTA (AMOCO, 1994). 

Para determinar o cálcio e o magnésio, coloca-se 1mL de filtrado em um erlenmeyer e 

dilui-se com 30 mL de água destilada. Adiciona 10mL da solução tampão e o indicador negro 

de eriocromo T. Agita-se e titula-se com EDTA até ocorrer a viragem para azul claro e anota-

se o volume de EDTA V2 usado (AMOCO, 1994). 

As Equações (18) e (19) permitem a determinação das concentrações de cálcio e 

magnésio, respectivamente: 

 

Ca
2+

(mg/L) = 400,8 x V1         (18) 
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Mg
2+

(mg/L) = 243,2 x (V2-V1)        (19) 

 

4.3.8. Envelhecimento de fluido 

 

O fluido de perfuração formulado foi submetido a uma simulação de circulação no 

poço. Esse processo foi simulado no Equipamento Rollen oven onde o fluido foi colocado em 

uma célula de 500mL, submetido à 65ᵒC e deixado 16 horas rolando no equipamento. A 

Figura 9 apresenta o equipamento utilizado.  

Figura 9. “Roller oven”. 

 

Fonte: Fann Instrument Company Instruction Manual, 2014. 

 

4.4. Matriz do planejamento experimental fatorial simples 3
2 

 

A água de Urucu-AM e de Riacho da Forquilha-RN apresentam altas concentrações de 

Cálcio e Magnésio, o que gerou o interesse em variar suas concentrações e formular fluidos 

com essas águas. Para isso foi proposto um planejamento experimental, utilizando o Software 

STATISTICA 7.0, com dois níveis que foram concentração de magnésio e concentração de 

cálcio, onde as concentrações máximas propostas foram as concentrações encontradas na água 

produzida de Urucu e as concentrações mínimas foram as concentrações que normalmente são 

usadas em sondas de perfuração. 

Com o objetivo de obter um fluido de perfuração de base aquosa com propriedades 

reológicas e filtrado ótimas, em função das concentrações de Cálcio e Magnésio da água 

produzida, diversas formulações de água produzida foram testadas variando-se as 
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concentrações de cálcio e magnésio. Em seguida, com as águas formuladas, os fluidos de 

perfuração de base aquosa foram formulados e testados, em duplicata, utilizando o 

planejamento fatorial completo 3
2
, totalizando 9 formulações de água produzida e de fluidos 

de perfuração, com réplica para cada formulação afim de estimar o erro experimental para 

cada uma das formulações de água utilizada.  

A tabela 11 apresenta os níveis e fatores do planejamento experimental da água 

sintética baseada nas concentrações de Urucu-AM. 

 

Tabela 11. Variáveis independentes do planejamento fatorial completo 32 para a formulação da água produzida. 

Níveis Fatores (-) 0 (+) 

1 Concentração de Magnésio (g/L) 0,209 4,81 9,411 

2 Concentração de Cálcio (g/L) 0,733 22,186 43,63 

         Fonte: autor 

Inicialmente todas as águas produzidas foram formuladas. Com as águas produzidas 

formuladas, de acordo com a Tabela 12 gerada pelo software STATISTICA 7.0, foram 

formulados os fluidos seguindo a ordem do planejamento experimental. Com os fluidos 

formulados, 3 horas depois foram realizados os testes de reologia e filtrado. Com o filtrado 

colhido, os testes químicos foram realizados. Após os testes físicos, os fluidos foram 

colocados no Roller oven. No dia seguinte, os fluidos envelhecidos foram retirados do 

equipamento e passaram 4 horas esfriando, para realização dos testes físicos e químicos dos 

mesmos.  
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Tabela 12. Planejamento experimental fatorial simples 32 da água sintética de Urucu-AM. 

RunOrder Conc. Mg (g/L) Conc. Ca (g/L) 

1 0,209 22,186 

2 4,81 0,733 

3 9,411 22,186 

4 0,209 0,733 

5 0,209 43,63 

6 9,411 0,733 

7 4,81 22,186 

8 4,81 43,63 

9 9,411 0,733 

10 4,81 0,733 

11 0,209 0,733 

12 4,81 43,63 

13 0,209 43,63 

14 9,411 22,186 

15 4,81 22,186 

16 9,411 43,63 

17 9,411 43,63 

18 0,209 22,186 

Fonte: Autor. 

A partir da matriz gerada, foram formuladas 9 águas com diferentes concentrações de 

cálcio e magnésio, para a água sintética de Urucu-AM conforme a Tabela 13. 

 

Tabela 13. Concentração de cálcio e magnésio das águas produzidas sintetizadas, baseadas na composição da água produzida 

de Urucu-AM. 

Água 

Conc. Mg 

(g/L) 

Conc. Ca 

(g/L) 

1 0,209 22,186 

2 4,81 0,733 

3 9,411 22,186 

4 0,209 0,733 

5 0,209 43,63 

6 9,411 0,733 

7 4,81 22,186 

8 4,81 43,63 

9 9,411 43,63 

       Fonte: Autor 

A Tabela 14 apresenta os níveis e fatores do planejamento experimental da água 

sintética baseada nas concentrações de Riacho da Forquilha-RN. 
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Tabela 14. Variáveis independentes do planejamento fatorial completo 32 para a formulação da água produzida de Riacho da 

Forquilha-RN. 

Níveis Fatores (-) 0 (+) 

1 Concentração de Magnésio (g/L) 0,209 36,966 73,724 

2 Concentração de Cálcio (g/L) 0,733 1,185 1,638 

         Fonte: autor 

O mesmo procedimento descrito anteriormente para a água produzida sintética de 

Urucu-AM foi realizado para a água produzida sintética de Riacho da Forquilha-RN. A 

Tabela 15 apresenta a ordem de execução dos testes realizados com as diferentes 

concentrações. 

  

Tabela 15. Planejamento experimental fatorial simples 32 da água sintética de Riacho da Forquilha-RN. 

RunOrder Conc. Mg (g/L) Conc. Ca (g/L) 

1 0,209 0,733 

2 0,209 1,185 

3 0,209 1,638 

4 36,96 0,733 

5 36,96 1,185 

6 36,96 1,638 

7 73,72 0,733 

8 73,72 1,185 

9 73,72 1,638 

10 0,209 0,733 

11 0,209 1,185 

12 0,209 1,638 

13 36,96 0,733 

14 36,96 1,185 

15 36,96 1,638 

16 73,72 0,733 

17 73,72 1,185 

18 73,72 1,638 

Fonte: Autor. 

A partir da matriz gerada foram formuladas 9 águas com diferentes concentrações de 

cálcio e magnésio, para a água sintética de Riacho da Forquilha-RN conforme a Tabela 16. 
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Tabela 16. Concentração de cálcio e magnésio das águas produzidas sintetizadas, baseadas na composição da água produzida 

de Riacho da Forquilha-RN. 

Água 

Conc. Mg 

(g/L) 

Conc. Ca 

(g/L) 

1 0,209 0,733 

2 0,209 1,185 

3 0,209 1,638 

4 36,96 0,733 

5 36,96 1,185 

6 36,96 1,638 

7 73,72 0,733 

8 73,72 1,185 

9 73,72 1,638 

       Fonte: Autor 

As concentrações dos demais sais utilizados para as formulações das águas sintéticas 

se mantiveram constante de acordo com a Tabela 8 apresentada anteriormente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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5. Resultados e Discussões 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos dos fluidos aquosos formulados a 

partir de água industrial, e os resultados de reologia e filtrado dos fluidos formulados a partir 

das águas produzidas variando as composições de cálcio e magnésio, assim como a análise do 

planejamento experimental realizado.  

5.1. Fluido de perfuração a base de água industrial 

 

Utilizou-se água da torneira para formular o fluido de perfuração de base aquosa, afim 

de obter os resultados ótimos da formulação de fluido utilizada.  

A Tabela 17 apresenta as propriedades dos fluidos formulados com água industrial 

(água de torneira) antes e depois do envelhecimento. 

 

Tabela 17. Propriedades do fluido de perfuração aquoso novo formulado com água industrial. 

Água utilizada Industrial (novo) Industrial 

(envelhecido) 

 

Peso do fluido (lb/gal) 9,5 9,5  

Viscosidade Aparente (cP) 33 32,5  

Viscosidade plástica (cP) 23 23  

Limite de escoamento(lbf/100ft
2
) 20 19  

Gel inicial (lbf/100ft
2
) 4 4  

Gel final (lbf/100ft
2
) 5 5  

Teor de óleo (%) 0 0  

Teor de sólidos (%) 4 4   

Filtrado (mL) 5 5  

Cloreto (mg/L) 31000 31000  

NaCl (mg/L) 51150 51150  

CaCl (mg/L) 48360 48360  

Cálcio (mg/L) 120,24 120,24  

Magnésio (mg/L) 340,48 340,48  

pH 9,5 9  

Fonte: Autor. 

Observa-se na Tabela 17 que o fluido de perfuração formulado com água industrial 

apresentou uma pequena variação após o processo de envelhecimento, na viscosidade 

aparente, no limite de escoamento e no pH. As variações destes parâmetros podem ser 

consideradas insignificantes por serem pequenas afirmando-se que o fluido manteve suas 

propriedades constantes após o envelhecimento. Tal comportamento é esperado para fluidos 

formulados adequadamente. 
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5.2. Fluido de Perfuração a base da água produzida de Urucu-AM 

 

Foram formulados e testados diversos fluidos utilizando a água produzida sintética de 

Urucu-AM. Inicialmente foi observado que a água de Urucu possui uma concentração de 

NaCl elevada, então foi testada a formulação de fluido sem a adição de NaCl. Posteriormente, 

realizou-se o planejamento experimental com o objetivo de observar se há ou não influencia 

do cálcio e magnésio na reologia e no filtrado do fluido. 

 

5.2.1. Formulação do fluido formulado com água produzida sintética de 

Urucu-AM com e sem adição de NaCl 

 

Na formulação do fluido utilizou-se NaCl, e a água de Urucu possui alto teor de NaCl , 

então, foram realizados testes utilizando a água produzida sintética de Urucu com adição de 

NaCl e sem a adição de NaCl durante a formulação do fluido. A Tabela 18 apresenta os 

resultados obtidos. 

 

Tabela 18. Resultados do Fluido de Perfuração formulado com a água produzida sintética de Urucu-AM com e sem adição de 

NaCl. 

Água utilizada Fluido com NaCl Fluido sem NaCl 

Peso do fluido (lb/gal) 10,1 9,9 

Viscosidade Aparente (cP) 22,5 22 

Viscosidade plástica (cP) 18 16 

Limite de escoamento (lbf/100ft
2
) 9 12 

Gel inicial (lbf/100ft
2
) 4 4 

Gel final (lbf/100ft
2
) 5 5 

Teor de sólidos (%) 9 6 

Teor de óleo (%) 0 0 

Filtrado (mL) 10,5mL 4 

pH 8,5 8 

 

Observando a Tabela 18, percebe-se que o fluido formulado sem a adição de NaCl 

apresentou resultados de reologia, peso e pH semelhantes. Entretanto, o volume de filtrado foi 

bem diferente, mostrando que o excesso de NaCl inibe a ação dos controladores de filtrado, 

gerando um reboco espesso e ruim, que pode ocasionar infiltração na formação geológica, 

podendo causar perdas de circulação e prisão de coluna pela elevada espessura do reboco. 

Portanto, não adicionar o NaCl na formulação do fluido gerou um fluido com melhor 

qualidade e menos oneroso.  
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Para os demais experimentos utilizando a água produzida sintética de Urucu-AM, os 

fluidos foram formulados sem a adição de NaCl.  

5.2.2. Planejamento experimental 

 

A variação da concentração de cálcio e magnésio foi programada segundo o 

planejamento experimental fatorial simples 3
2

, em duplicata. O planejamento experimental 

teve como objetivo realizar o estudo estatístico da influência das concentrações de cálcio e de 

magnésio na reologia e no filtrado do fluido de perfuração aquoso, com a formulação proposta 

(sem adição de NaCl). 

A Tabela 19 apresenta os resultados dos géis, viscosidades, limites de escoamento, 

filtrado e titulações obtidos para os fluidos formulados a partir das águas produzidas. 

 

Tabela 19. Resultados obtidos com os fluidos novos formulados a partir de águas produzidas sintéticas de Urucu-AM com 

diferentes concentrações de Ca2+ e Mg2+. 

Testes 1 novo 2 novo 3 novo  4 novo 5 novo 6 novo 7 novo 8 novo 9 novo 

Gi (lbf/100ft2) 4,5 4 4 4,5 4 4,5 4,5 3 4,5 

Gf (lbf/100ft2) 5,5 5 5 5,5 5 5,5 5,5 4 5,5 

Va (cP) 22,75 22,5 22,5 25,75 20,5 25,25 23,5 15,5 23,25 

Vp (cP) 16 15,5 15 16,5 14,5 17 16 13 16 

Le (lbf/100ft2) 13,5 16,5 14 18,5 12 16,5 15 5 14,5 

Filtrado (mL) 8,15 4,85 8,4 4,75 7,45 5,75 7,65 9,3 8,6 

Cloreto (mg/L) 94500 78500 93000 83000 104500 87000 91500 100500 104500 

Cálcio (mg/L) 6533,04 340,68 7515 200,4 7735,44 641,28 7174,32 10761,48 10240,4 

Magnésio (mg/L) -790,4 3538,56 -559,36 121,6 -960,64 826,88 -924,16 -2042,88 -1556,5 

Fonte: Autor. 

A Tabela 20 apresenta os resultados dos fluidos envelhecidos. 

 

Tabela 20.  Resultados obtidos com os fluidos envelhecidos formulados a partir de águas produzidas sintéticas de Urucu-AM 

com diferentes concentrações de Ca2+ e Mg2+. 

Testes 1 velho  2 velho  3 velho 4 velho 5 velho  6 velho 7 velho 8 velho 9 velho 

Gi (lbf/100ft2) 4 4 4 4 4 4,5 4 2,5 4 

Gf (lbf/100ft2) 4,5 5 5 5 5 5,5 5 3,5 5 

Va (cP) 20,5 22,75 20,75 23 18,75 22,25 21 15,25 19,75 

Vp (cP) 15 15,5 14,5 15,5 13 15 15 11 14 

Le (lbf/100ft2) 11 14,5 12,5 15 11,5 14,5 12 8,5 11,5 

Filtrado (mL) 8,1 5,85 7,5 5,7 9,85 5,7 7,8 7,1 7,6 

Cloreto (mg/L) 92500 82500 90500 81500 101500 81000 90500 101500 104500 

Cálcio (mg/L) 5911,8 761,52 8256,48 140,28 9719,4 440,88 7374,72 10120,2 11282,5 

Magnésio (mg/L) -304 231,04 -1167,36 304 -1690,24 912 -875,52 -1532,16 -2103,7 
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Fonte: Autor. 

Analisando os dados apresentados nas Tabelas 19 e 20 observou-se que o método de 

titulação para obtenção das concentrações de magnésio em algumas composições mostrou-se 

ineficaz. Portanto, esses resultados foram desconsiderados para análise estatística. 

  

5.2.2.1. Reologia dos Fluidos 

 

A análise através do software STATISTICA 7.0 mostrou que não há relação estatística 

significativa entre as concentrações de cálcio e magnésio e a reologia dos fluidos, estes 

resultados estão no Apêdice I. Como a concentração do biopolímero e do polímero natural 

modificado na formulação do fluido é pequena, o resultado já era esperado. 

Para a análise da influência do Cálcio na reologia do fluido, utilizou-se os resultados 

dos fluidos formulados a partir das águas produzidas com as concentrações mínima (0,73g/L), 

média (22,18g/L) e máxima (43,63g/L) de cálcio e foi feita uma média entre os resultados 

obtidos para uma mesma concentração de cálcio, onde de acordo com a Tabela 13 para cada 

concentração de cálcio foram realizadas três formulações diferentes. Os resultados foram 

graficamente apresentados baseados nas concentrações de cálcio das águas formuladas. 

As Tabelas 21 e 21 apresentam os resultados de reologia dos fluidos de perfuração 

antes e após o envelhecimento, formulados a partir de águas produzidas com diferentes 

concentrações de cálcio. 

 

Tabela 21. Análise da reologia dos fluidos novos com diferentes concentrações de Cálcio na água.  

Concentração de Ca 

(g/L) 

Vav 

(cP) 

Vpv 

(cP) 

Gi 

(lb/100ft
2
) 

Gf 

(lb/100ft
2
) 

Gf-Gi 

(lb/100ft
2
) 

Le 

(lb/100ft
2
) 

0,73 24,50 16,33 4,33 5,33 1 17,17 

22,19 22,92 15,67 4,33 5,33 1 14,17 

43,63 19,75 14,50 3,83 4,83 1 10,50 

 

 

Tabela 22. Análise da reologia dos fluidos com diferentes concentrações de Cálcio na água após o envelhecimento. 

Concentração de Ca 

(g/L) 

Vav velho 

(cP) 

Vpv velho 

(cP) 

Gi velho 

(lb/100ft
2
) 

Gf velho 

(lb/100ft
2
) 

Gf-Gi 

(lb/100ft
2
) 

 Le velho 

(lb/100ft
2
) 

 

0,73 22,67 15,33 4,17 5,17 1  14,67  

22,19 20,75 14,83 4,00 4,83 0,83  11,83  

43,63 17,92 12,67 3,50 4,50 1  10,50  
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A seguir serão apresentadas as análises de cada parâmetro reológico obtido, baseado 

nos resultados apresentados nas Tabelas 21 e 22. 

5.2.2.1.1. Estudo da tixotropia (força gel) 

 

A Tabela 21 e 22 apresenta os resultados dos géis iniciais e finais antes e após o 

envelhecimento, assim como os valores da tixotropia. Observa-se que para todos os fluidos 

estudados o grau de tixotropia é em torno de 1. Esse resultado também foi obtido com o fluido 

formulado com água industrial como foi apresentado na Tabela 17. Observou-se ainda que a 

tixotropia desse fluido é baixa e a presença do cálcio não alterou os resultados.   

5.2.2.1.3. Estudo comparativo da viscosidade aparente 

 

A Figura 10 apresenta os resultados das viscosidades aparentes dos fluidos formulados 

antes e após o envelhecimento. 

 

Figura 10. Resultados das viscosidades aparentes antes e após o envelhecimento dos fluidos com diferentes concentrações de 

Cálcio. 

 

Analisando a figura 10, constata-se que a viscosidade aparente reduziu com o aumento 

das concentrações de cálcio tanto antes quanto após o envelhecimento. Isso ocorreu devido ao 

fato de que com o aumento da concentração de cálcio reduziu-se a eficiência dos agentes 

viscosificantes (polímeros). 

5.2.2.1.4. Estudo comparativo da viscosidade plástica 

 

A Figura 11 apresenta os resultados das viscosidades plásticas dos fluidos de 

perfuração antes e após o envelhecimento. 
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Figura 11. Resultados das viscosidades plásticas antes e após o envelhecimento dos fluidos com diferentes concentrações de 

cálcio. 

 

Com a Figura 11 observa-se comportamento semelhante ao da viscosidade aparente, 

onde com o aumento da concentração de cálcio o atrito entre as partículas dispersas e entre as 

moléculas do líquido dispersante reduziu e a viscosidade plástica diminuiu, tanto antes 

quando após o envelhecimento, sendo que quanto maior o teor de cálcio menor a viscosidade 

plástica. 

5.2.2.1.5. Estudo do limite de escoamento 

 

Nas Tabelas 21 e 22 observa-se que com o aumento da concentração de cálcio ocorre 

redução do limite de escoamento, significa dizer que o aumento da concentração reduz as 

forças de interação entre as partículas dispersas e a resistência que o fluido exercerá para 

circular, exigindo menos trabalho das bombas. 

 

5.2.2.2. Resultados do filtrado 

 

Para o filtrado a análise estatística realizada pelo software STATISTICA foi 

significante, onde observou-se que as concentrações de cálcio e magnésio influenciam no 

volume de filtrado e na concentração de cloretos. 

5.2.2.2.1. Influência no cloreto 

 

 A Tabela 23 apresenta um resumo dos resultados da concentração de cloreto em 

função das concentrações de cálcio e magnésio da água produzida. 
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Tabela 23. Influência das concentrações de cálcio e magnésio na concentração de cloreto. 

Dados 1 novo 2 novo 3 novo  4 novo 5 novo 6 novo 7 novo 8 novo 9 novo 

Conc. Mg (g/L) 0,209 4,81 9,411 0,209 0,209 9,411 4,81 4,81 9,411 

Conc. Ca (g/L) 22,186 0,733 22,186 0,733 43,63 0,733 22,186 43,63 43,63 

Cloreto (mg/L) 94500 78500 93000 83000 104500 87000 91500 100500 104500 

 

Observa-se com estes resultados que a concentração de cálcio influencia na 

concentração de cloreto, o que não ocorre com tanta ênfase com o magnésio, já que a 

concentração do cálcio em relação à do magnésio é superior. 

Com a análise estatística obteve-se os efeitos estimados para 95% de confiança, a 

partir da variação das duas variáveis estudadas. Esse efeito é visualizado no gráfico de Pareto 

apresentado na Figura 12. 

. 

Figura 12. Efeito das variáveis estudadas na concentração de cloreto a partir do gráfico de Pareto, com 95% de confiança. 

DV: Cloreto (mg/L)
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6,616379

p=,05
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(1)Concentração de Magnésio (g/L)(L)
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(2)Concentração de Cálcio (g/L)(L)

 

Analisando o gráfico de Pareto, constata-se que a variável concentração de cálcio 

(g/L) foi estatisticamente significativa na forma linear (p<0,05), apresentando efeito positivo 

na resposta (cloreto (mg/L)). 

A concentração de magnésio (g/L) no modelo quadrático também foi significativo, na 

forma quadrática (p<0,05), e apresenta efeito negativo na resposta (cloreto (mg/L)). 
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Considerando os coeficientes de regressão linear e quadráticos significativos para o 

intervalo de confiança de 95%, foi possível escrever o modelo estatístico representado pela 

Equação (12); 

 

Cloreto (mg/L) = 93000,71 - 2125,00 * (ConcMg
+2

)
2
 + 10168,8 * ConcCa

+2
 (12) 

 

O modelo apresentado pela Equação (12) representa a variável resposta Cloreto(mg/L) 

nos níveis reais assumidos pelas variáveis; concentração de magnésio (g/L) e concentração de 

cálcio (g/L), no modelo linear e quadrático. Para efeitos significativos, o coeficiente de 

determinação (R
2
) do modelo estatístico foi calculado e seu valor é apresentado na Tabela 24, 

que apresenta a análise da variância (ANOVA) para o Cloreto(mg/L), variável resposta da 

variação das concentrações de cálcio e magnésio. 

 

Tabela 24. ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio na concentração de cloreto. 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Quadrado médio F calculado Ftabelado R
2
 

Regressão 657333333,3 4 164333333,3 46,4 6,388 0,979 

Erro 14166667 4 3541666,667 

   Total 671500000 8         
 

Observa-se pela Tabela 26 que o coeficiente de determinação para o modelo obtido foi 

de 0,979, mostrando que o modelo representa bem os resultados obtidos experimentalmente. 

O teste da análise de variância, o teste F, foi realizado para admitir que o modelo estatístico 

prediz significativamente os dados obtidos. Tal teste mostra que para o modelo ser 

significativo, o valor de Fcalculado pela regressão deve ser maior que o Ftabelado. Pelos graus de 

liberdade apresentados, o Ftabelado foi de 6,388 e o Fcalculado foi de 46,4, satisfazendo a condição 

exigida pela análise estatística, mostrando que o modelo pode ser utilizado para fins 

preditivos dentro do domínio dos fatores estudados. 

A Figura 13 mostra o gráfico de contorno para o Cloreto(mg/L), variável dependente, 

em função da concentração de cálcio(g/L) e concentração de magnésio(g/L). 
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Figura 13. Gráfico de contorno para a concentração de cloreto (mg/L) obtida com a variação das concentrações de cálcio(g/L) 

e magnésio(g/L). 
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Através do gráfico de contorno, observa-se com mais nitidez que concentrações de 

cálcio maiores que 35 g/L influencia no aumento da concentração de cloreto, e o aumento da 

concentração de magnésio não favorece no aumento da concentração de cloreto.  

Esse resultado já era previsto pois durante a formulação da água produzida sintética 

foram usados os sais de cloreto de cálcio e cloreto de magnésio. Como a concentração de 

cálcio sempre foi mais elevada do que a do magnésio, a concentração de Ca
+2

 influenciou 

mais. Com esse resultado, pode-se concluir que o cloreto não reagiu com aditivos do fluido. 

 

5.2.2.2.2. Influência no volume de filtrado 

 

A Tabela 25 apresenta os resultados do volume de filtrado (mL) em função das 

concentrações de cálcio e magnésio da água produzida. 

 

Tabela 25. Influência das concentrações de cálcio e magnésio no volume de filtrado. 

Dados 1 novo 2 novo 3 novo  4 novo 5 novo 6 novo 7 novo 8 novo 9 novo 
Conc. Mg 

(g/L) 0,209 4,81 9,411 0,209 0,209 9,411 4,81 4,81 9,411 

Conc. Ca 

(g/L) 22,186 0,733 22,186 0,733 43,63 0,733 22,186 43,63 43,63 

Filtrado (mL) 8,15 4,85 8,4 4,75 7,45 5,75 7,65 9,3 8,6 
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Observa-se com estes resultados que apenas concentração de cálcio influencia no 

volume de filtrado. 

A Figura 14 apresenta o gráfico de Pareto obtido pela análise estatística, para 95% de 

confiança, a partir da variação das duas variáveis estudadas. 

 

Figura 14. Efeito das variáveis estudadas no volume de filtrado a partir do gráfico de Pareto, com 95% de confiança. 

DV: Volume de fi ltrado (mL)
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Constatou-se pelo gráfico da Figura 14 que a variável concentração de cálcio (g/L) foi 

estatisticamente significativa na forma quadrática (p<0,05), apresentando efeito positivo na 

resposta volume de filtrado (mL). 

A concentração de magnésio (g/L) nos modelos quadrático e linear não foram 

significativos na resposta volume de filtrado (mL). 

Foi possível escrever o modelo estatístico representado pela Equação (13), 

considerando os coeficientes de regressão quadrático significativo para o intervalo de 

confiança de 95%,; 

 

Volume de filtrado (mL) = 6,355582 + 1,283253 * (ConcCa
2+

)
2
   (13) 

 

O modelo apresentado pela Equação (13) representa a variável resposta Volume de 

filtrado (mL) nos níveis reais assumidos pelas variáveis; concentração de magnésio (g/L) e 

concentração de cálcio (g/L), no modelo quadrático. O coeficiente de determinação (R
2
) do 

modelo estatístico foi calculado e seu valor é apresentado na Tabela 26, que apresenta a 
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análise da variância (ANOVA) para o Volume de filtrado (mL), variável resposta da variação 

das concentrações de cálcio e magnésio. 

 

Tabela 26. ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio no volume de filtrado. 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio F calculado F tabelado R
2
 

Regressão 20,93444444 4 5,233611111 12,53976705 6,388 0,926 

Erro 1,66944 4 0,417361111 

   Total 22,60389 8         
 

Na Tabela 28 observa-se que o coeficiente de determinação para o modelo obtido foi 

de 0,926, mostrando que o modelo representa bem os resultados obtidos experimentalmente. 

Pelos graus de liberdade apresentados, o Ftabelado foi de 6,388 e o Fcalculado foi de 12,53976705, 

satisfazendo a condição exigida pela análise estatística mostrando que o modelo pode ser 

utilizado para fins preditivos dentro do domínio dos fatores estudados. 

A Figura 15 mostra o gráfico de contorno para o Volume de filtrado(mL), variável 

dependente, em função da concentração de cálcio(g/L) e concentração de magnésio(g/L). 

 

Figura 15. Gráfico de contorno para o volume de filtrado(mL) obtido com a variação das concentrações de cálcio(g/L) e 

magnésio(g/L). 
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O gráfico de contorno mostra que para concentrações acima de 15g/L de cálcio, ocorre 

influência significativa no aumento do volume de filtrado. E concentrações baixas ou elevadas 

de magnésio não influenciam no volume de filtrado (mL). 
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O excesso de Ca
+2

 na água causa a substituição do Na
+
 do CMC, resultando em um 

precipitado de CMCCa
+2

, consequentemente, aumentando o Volume de Filtrado. 

O aumento da concentração de cálcio pode ter reduzido a ação dos inibidores de 

filtrado utilizados (HPA e CMC) na formulação do fluido prejudicando o seu poder de 

retenção.  

A permeabilidade do reboco deve ser mantida baixa, reduzindo a invasão do filtrado 

para a formação. O volume de filtrado acumulado é proporcional ao volume de reboco 

depositado. Então, permeabilidades elevadas resultam em rebocos espessos, reduzindo o 

diâmetro do poço podendo causar torque excessivo, prisão de coluna, entre outros problemas. 

Os rebocos dos fluidos 8 e 9 foram as mais espessos, atingindo 4,5 mm, enquanto as demais 

variaram entre 1,5 e 2 mm. As medidas de espessura do reboco foram realizadas com um 

paquímetro.  

Do ponto de vista geológico, a invasão de grandes volumes de filtrado pode causar 

sensíveis alterações nas propriedades das rochas como permeabilidade, porosidade e 

plasticidade, podendo prejudicar sua capacidade de produção. 

Observou-se que as águas produzidas que possuem os maiores teores de cálcio e 

magnésio, obtiveram os piores resultados reológicos e de filtrado que foram os fluidos 8 e 9. 

Foi possível analisar que o cálcio influencia mais que o magnésio, sendo este o fator 

determinante para a formulação de um fluido com bom desempenho.  

O fluido 4 que possui os menores teores de cálcio e magnésio foi o que apresentou 

melhor resultado no teste de filtrado, pois gerou menor volume de filtrado. O fluido 2 possui 

concentração mínima de cálcio e média de magnésio e apresentou volume de filtrado próximo 

ao fluido 4. O fluido 6 possui concentração máxima de magnésio e concentração mínima de 

cálcio e seu volume de filtrado foi apenas 1mL a mais em relação ao volume de filtrado do 

fluido 4. Portanto, a concentração de magnésio não influencia de forma significativa, nesse 

caso não é um fator preocupante.  

 

5.3. Fluido de Perfuração a base da água produzida de Riacho da 

Forquilha- RN 

 

5.3.1. Planejamento experimental 

 

A variação da concentração de cálcio e magnésio também foi programada segundo o 

planejamento experimental fatorial simples 3
2

, em duplicata com o objetivo de realizar o 
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estudo estatístico da influência das concentrações de cálcio e de magnésio na reologia e no 

filtrado do fluido de perfuração aquoso com a formulação proposta  

A Tabela 27 apresenta os resultados obtidos para os fluidos formulados a partir das 

águas produzidas. 

 

Tabela 27. Resultados obtidos com os fluidos formulados a partir de águas produzidas sintéticas baseadas em Riacho da 

Forquilha-RN com diferentes concentrações de Ca2+ e Mg2+. 

Testes 1 novo 2 novo 3 novo 4 novo 5 novo 6 novo 7 novo 8 novo 9 novo 

Gi (lbf/100ft2) 4,00 5,50 4,00 3,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,50 

Gf (lbf/100ft2) 5,00 6,50 5,00 4,50 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 

Va (cP) 29,5 35 27,75 24,5 26,5 27,25 26,25 25,5 26,5 

Vp (cP) 19,5 22 17 17 17,5 18,5 18 17,5 18 

Le (lbf/100ft2) 20,00 26,00 21,50 15,00 18,00 17,50 16,50 16,00 17,00 

Filtrado (mL) 5,4 4,9 5,7 4,9 5,5 6,2 5 4,9 5,6 

Cloreto (mg/L) 41500 45000 38000 49500 49500 50000 66000 75000 62500 

Cálcio (mg/L) 140,28 140,28 200,4 641,28 440,88 721,44 320,64 681,36 761,52 

Magnésio 

(mg/L) 255,36 291,84 206,72 3502,08 3672,08 3088,64 4876,16 4158,72 4462,72 

Fonte: Autor. 

A Tabela 28 apresenta os resultados dos fluidos envelhecidos. 

Tabela 28.  Resultados obtidos com os fluidos envelhecidos formulados a partir de águas produzidas sintéticas baseadas em 

Riacho da Forquilha-RN com diferentes concentrações de Ca2+ e Mg2+. 

Testes 1 velho 2 velho 3 velho 4 velho 5 velho 6 velho 7 velho 8 velho 9 velho 

Gi (lbf/100ft2) 4,00 3,00 4,50 3,50 3,00 3,00 3,50 3,00 3,50 

Gf (lbf/100ft2) 5,00 4,00 5,50 4,50 4,00 4,00 4,50 4,00 4,50 

Va (cP) 28 27 29,25 27 25,25 26,5 25,25 23,75 24,75 

Vp (cP) 19 19 19,5 18,5 17 18,5 18 18,5 17,5 

Le (lbf/100ft2) 18,00 16,00 19,50 17,00 16,50 16,00 14,50 10,50 14,50 

Filtrado (mL) 6 5,6 7 6,3 4,9 4,85 5,5 4,7 5,3 

Cloreto (mg/L) 46000 43000 37000 56000 52500 48500 64500 66000 62500 

Cálcio (mg/L) 160,32 140,28 280,56 2064,12 1322,64 1022,04 1563,12 1182,36 2605,2 

Magnésio 

(mg/L) 486,4 510,72 571,52 3271,04 2979,2 2833,28 4523,52 4973,44 3976,32 

Fonte: Autor. 

Nas Tabelas 27 e 28 apresentadas observou-se que, diferente do que ocorreu para os 

fluidos formulados a partir das águas sintéticas de Urucu-AM, o método de titulação para 

obtenção das concentrações de magnésio mostrou-se eficaz para todas as composições, 

portando esses resultados foram considerados para análise estatística. 
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5.3.1.1. Resultados da reologia 

 

A análise no software STATISTICA mostrou novamente que não há relação estatística 

significativa entre as concentrações de cálcio e magnésio e a reologia do fluido, assim como 

ocorreu com os fluidos formulados a partir da água produzida sintética de Urucu-AM, em que 

a baixa concentração do biopolímero e do polímero natural modificado na formulação do 

fluido pode explicar esse resultado. A análise estatística está no Apêndice II. 

Para a análise dos resultados de reologia, utilizou-se os resultados dos fluidos 

formulados a partir das águas produzidas com as concentrações mínima (0,21g/L), média 

(36,97g/L) e máxima (73,72g/L) de magnésio e foi feita uma média entre os resultados 

obtidos para uma mesma concentração de magnésio, onde de acordo com a Tabela 16 para 

cada concentração de magnésio foram realizadas três formulações diferentes. Os resultados 

foram graficamente apresentados baseados nas concentrações de magnésio das águas 

formuladas. 

As Tabelas 29 e 30 apresentam os resultados reológicos dos fluidos de perfuração 

antes e após o envelhecimento, formulados a partir de águas produzidas com diferentes 

concentrações de magnésio. 

Tabela 29. Análise da reologia dos fluidos novos observando a influência da concentração de magnésio. 

Concentração de Mg (g/L) Va 

(cP) 

Vp 

(cP) 

Gi 

(lb/100ft
2
) 

Gf 

(lb/100ft
2
) 

Gf-Gi 

(lb/100ft
2
) 

Le 

(lb/100ft
2
) 

0,21 30,75 19,50 4,50 5,50 1 22,50 

36,97 26,08 17,67 3,83 4,83 1 16,83 

73,72 26,08 17,83 3,50 4,50 1 16,50 

 

Tabela 30. Análise da reologia dos fluidos após o envelhecimento observando a influência da concentração de magnésio. 

Concentração de Mg (g/L) Va velho 

(cP) 

Vp 

velho(cP) 

Gi 

velho(lb/100ft
2
) 

Gf 

velho(lb/100ft
2
) 

Gf-Gi 

(lb/100ft
2
) 

Le velho 

(lb/100ft
2
) 

0,21 20,08 19,17 3,83 4,83 1 17,83 

36,97 26,25 18,00 3,17 4,17 1 16,50 

73,72 24,58 18,00 3,33 4,33 1 13,17 

 

A seguir serão apresentadas as análises de cada parâmetro reológico obtido, baseado 

nos resultados apresentados nas Tabelas 29 e 30. 

5.3.1.1.1. Estudo da tixotropia (força gel) 

 

As Tabelas 29 e 30 apresentam os resultados dos géis iniciais e finais antes e após o 

envelhecimento, assim como os valores da tixotropia. Para todos os fluidos estudados o grau 
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de tixotropia é 1. Esse resultado também foi observado com os fluidos formulados com água 

industrial e água de Urucu-AM. Percebe-se que com o aumento da concentração de magnésio, 

a tixotropia não se altera. 

5.3.1.1.2. Estudo comparativo da viscosidade aparente 

 

A Figura 16 apresenta os resultados das viscosidades aparentes dos fluidos formulados 

antes e após o envelhecimento. 

 

Figura 16. Resultados da viscosidades aparentes, antes e após o envelhecimento, dos fluidos com diferentes concentrações de 

Magnésio. 

 

 

Através da Figura 16 constata-se que para os fluidos novos a viscosidade aparente 

reduziu até atingir a concentração média de magnésio tanto antes quanto após o 

envelhecimento. O aumento da concentração de magnésio reduziu a eficiência dos agentes 

viscosificantes (polímeros). Após a concentração média, o aumento do magnésio não 

influenciou mais a viscosidade aparente. Já após o envelhecimento, o aumento da 

concentração de magnésio, provocou um aumento na viscosidade aparente até a concentração 

média (36,97 g/L). Concentrações de magnésio mais elevadas do que a concentração média 

provocou redução da viscosidade aparente. O processo de envelhecimento pode ter 

modificado a reologia do fluido. O ponto de concentração média manteve comportamento 

praticamente constante antes e após o envelhecimento. 
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5.3.1.1.3. Estudo comparativo da viscosidade plástica 

 

A Figura 17 apresenta os resultados das viscosidades plásticas dos fluidos de 

perfuração antes e após o envelhecimento. 

Figura 17. Resultados das viscosidades plásticas, antes e após o envelhecimento, dos fluidos com diferentes concentrações de 

Magnésio. 

 

 

A Figura 17 mostra que com o aumento da concentração de magnésio o atrito entre as 

partículas dispersas e entre as moléculas do líquido dispersante reduziu e a viscosidade 

plástica diminuiu, tanto antes quando após o envelhecimento, sendo que quanto maior o teor 

de magnésio menor a viscosidade plástica. 

 

5.3.1.1.4. Estudo do limite de escoamento 

 

Nas Tabelas 29 e 30 observa-se que com o aumento da concentração de Magnésio 

ocorre redução do limite de escoamento tanto antes quanto após o envelhecimento, então o 

fluido irá exigir menos trabalho das bombas para circula. 

 

5.3.1.2. Resultados do filtrado 

 

Para o filtrado a análise estatística realizada pelo software STATISTICA foi 

significante, onde as concentrações de cálcio e magnésio influenciam no volume de filtrado e 

na concentração de cloretos. 

17,50

18,00

18,50

19,00

19,50

20,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

V
is

co
si

d
ad

e 
p

lá
st

ic
a 

(c
P

) 

Concentração de Magnésio (g/L) 

Concentração de Mg vs
Vp novo

Concentração de Mg vs
Vp velho



Dissertação de Mestrado                                                                        Resultados e discussões 

Laís Sibaldo Ribeiro                                                                                                     65 

 

5.3.1.2.1. Influência no cloreto 

 

 A Tabela 31 apresenta um resumo dos resultados da concentração de cloreto em 

função das concentrações de cálcio e magnésio da água produzida. 

 

Tabela 31. Influência das concentrações de cálcio e magnésio na concentração de cloreto. 

Dados 1 novo 2 novo 3 novo 4 novo 5 novo 6 novo 7 novo 8 novo 9 novo 

Conc. Mg (g/L) 0,209 0,209 0,209 36,966 36,966 36,966 73,724 73,724 73,724 

Conc. Ca (g/L) 0,733 1,185 1,6381 0,733 1,185 1,6381 0,733 1,185 1,6381 

Cloreto (mg/L) 41500 45000 38000 49500 49500 50000 66000 75000 62500 

 

Com estes resultados observa-se que a concentração de magnésio influencia na 

concentração de cloreto, o que não ocorre com o cálcio, já que a concentração do magnésio 

em relação à do cálcio é sempre superior. 

Através da análise estatística obteve-se os efeitos estimados para 95% de confiança, a 

partir da variação das duas variáveis estudadas. Esse efeito é visualizado no gráfico de Pareto 

apresentado na Figura 18. 

. 

Figura 18. Efeito das variáveis estudadas na concentração de cloreto a partir do gráfico de Pareto com 95% de confiança. 
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Analisando o gráfico de Pareto constata-se que a variável concentração de magnésio 

(g/L) foi estatisticamente significativa na forma linear (p<0,05), apresentando efeito positivo 

na resposta (cloreto (mg/L)). 
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Considerando o coeficiente de regressão linear significativo para o intervalo de 

confiança de 95%, é possível escrever o modelo estatístico representado pela equação (14); 

 

Cloreto (mg/L) = 53000,02 + 13166,67 * ConcMg
+2                                                       

 (14) 

 

O modelo apresentado pela Equação (14) representa a variável resposta Cloreto 

(mg/L) nos níveis reais assumidos pelas variáveis; concentração de magnésio (g/L) no modelo 

linear. Para efeitos significativos o coeficiente de determinação (R
2
) do modelo estatístico foi 

calculado e seu valor é apresentado na Tabela 32, que apresenta a análise da variância 

(ANOVA) para o Cloreto (mg/L), variável resposta da variação das concentrações de cálcio e 

magnésio. 

 

Tabela 32. ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio na concentração de cloreto. 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Quadrado médio F calculado Ftabelado R
2
 

Regressão 1152333330,0 4 288083332,5 25,23 6,388 0,962 

Erro 45666670,0 4 11416667,5 

   Total 1198000000,0 8         
 

Observa-se pela Tabela 34 que o coeficiente de determinação para o modelo obtido foi 

de 0,962, mostrando que o modelo representa bem os resultados obtidos experimentalmente. 

No teste da análise de variância, o teste F, o Ftabelado foi de 6,388 e o Fcalculado foi de 25, 23 , 

satisfazendo a condição exigida pela análise estatística mostrando que o modelo pode ser 

utilizado para fins preditivos dentro do domínio dos fatores estudados. 

A Figura 19 mostra o gráfico de contorno para o Cloreto (mg/L), variável dependente, 

em função da concentração de cálcio(g/L) e concentração de magnésio(g/L). 
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Figura 19. Gráfico de contorno para a concentração de cloreto (mg/L) obtida com a variação das concentrações de cálcio(g/L) 

e magnésio(g/L). 
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Através do gráfico de contorno observa-se com mais nitidez que concentrações de 

magnésio maiores que 50 g/L influencia no aumento da concentração de cloreto, e o aumento 

da concentração de cálcio não favorece no aumento da concentração de cloreto.  

Esse resultado já era previsto, pois durante a formulação da água produzida sintética 

foram usados os sais de cloreto de cálcio e cloreto de magnésio, como a concentração de 

magnésio sempre foi mais elevada do que a do cálcio, a concentração de Mg
+2

 influenciou 

mais. Com esse resultado pode-se concluir que o cloreto não reagiu com aditivos do fluido. 

 

5.3.1.2.3. Influência no volume de filtrado 

 

A Tabela 33 apresenta os resultados do volume de filtrado (mL) em função das 

concentrações de cálcio e magnésio da água produzida. 

 

Tabela 33. Influência das concentrações de cálcio e magnésio no volume de filtrado. 

Dados 1 novo 2 novo 3 novo 4 novo 5 novo 6 novo 7 novo 8 novo 9 novo 

Conc, Mg g/L 0,209 0,209 0,209 36,966 36,966 36,966 73,724 73,724 73,724 

Conc. Ca g/L 0,733 1,185 1,6381 0,733 1,185 1,6381 0,733 1,185 1,6381 

Filtrado (mL) 5,4 4,9 5,7 4,9 5,5 6,2 5 4,9 5,6 

 



Dissertação de Mestrado                                                                        Resultados e discussões 

Laís Sibaldo Ribeiro                                                                                                     68 

 

Observa-se com estes resultados que apenas concentração de cálcio influencia no 

volume de filtrado. 

A Figura 20 apresenta o gráfico de Pareto obtido pela análise estatística, para 95% de 

confiança, a partir da variação das duas variáveis estudadas. 

 

Figura 20. Efeito das variáveis estudadas no volume de filtrado a partir do gráfico de Pareto com 95% de confiança. 
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 A Figura 20 mostra que a variável concentração de cálcio (g/L) foi estatisticamente 

significativa na forma linear (p<0,05), apresentando efeito positivo na resposta volume de 

filtrado(mL). Assim como ocorreu com o fluido produzido a partir da água sintética de Urucu-

AM, no fluido formulado com água sintética baseada na composição de Riacho da Forquilha-

RN apenas a concentração de cálcio influencia no volume de filtrado. 

A concentração de magnésio (g/L) nos modelos quadrático e linear não foram 

significativos na resposta volume de filtrado (mL). 

É possível escrever o modelo estatístico representado pela equação (15), considerando 

os coeficientes de regressão linear para o intervalo de confiança de 95%; 

 

Volume de filtrado (mL) = 5,344467 + 0,36 * ConcCa
2+

   (15) 

 

O modelo apresentado pela Equação (15) representa a variável resposta Volume de 

filtrado (mL) nos níveis reais assumidos pelas variáveis; concentração de magnésio (g/L) e 

concentração de cálcio (g/L), no modelo linear. O coeficiente de determinação (R
2
) do modelo 
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estatístico foi calculado e seu valor é apresentado na Tabela 34, que apresenta a análise da 

variância (ANOVA) para o Volume de filtrado (mL), variável resposta da variação das 

concentrações de cálcio e magnésio. 

 

Tabela 34. ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio no volume de filtrado. 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio F calculado F tabelado R
2
 

Regressão 1,277778 4 0,3194445 3,32370 6,388 0,76871 

Erro 0,38444 4 0,096111 

   Total 1,66222 8         
 

Na Tabela 34 observa-se que o coeficiente de determinação para o modelo obtido foi 

de 0,76871, mostrando que o modelo não representa tão bem os resultados obtidos 

experimentalmente. Pelos graus de liberdade apresentados, o Ftabelado foi de 6,388 e o Fcalculado 

foi de 3,3237, não satisfazendo a condição exigida pela análise estatística mostrando que o 

modelo não pode ser utilizado para fins preditivos dentro do domínio dos fatores estudados. 

A Figura 21 mostra o gráfico de contorno para o Volume de filtrado (mL), variável 

dependente, em função da concentração de cálcio (g/L) e concentração de magnésio (g/L). 

 

Figura 21. Gráfico de contorno para o volume de filtrado(mL) obtido com a variação das concentrações de cálcio(g/L) e 

magnésio(g/L). 
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O gráfico de contorno mostra que para concentrações acima de 1,6g/L de cálcio, 

ocorre influência significativa no aumento do volume de filtrado. E concentrações baixas ou 

elevadas de magnésio não influenciam no volume de filtrado (mL). 

Assim, como observado nos fluidos formulados com a água baseada na composição de 

Urucu-AM, o aumento da concentração de cálcio pode ter reduzido à ação dos inibidores de 

filtrado utilizados  prejudicando o seu poder de retenção.  

Observou-se que a variação das concentrações de magnésio, não influenciou no 

volume de filtrado.  

Em geral, menores concentrações de magnésio resultam em fluidos com melhores 

parâmetros reológicos. Após o envelhecimento, o comportamento dos fluidos variou um 

pouco em relação ao comportamento do fluido novo, mostrando que após o processo de 

envelhecimento, o magnésio presente interagiu com os aditivos do fluido apresentando 

comportamentos diferentes. 

Com base nos resultados apresentados pelas tabelas 17, que apresentam os resultados 

dos testes realizados com o fluido de perfuração formulado a partir de água industrial, e 

considerou-se estes resultados como sendo ideais. Observa-se que o volume de filtrado deve 

ficar em torno de 5mL, a viscosidade aparente e a viscosidade plástica devem ser em torno de 

33 cP e 23cP, respectivamente, e as forças géis iniciais e finais em torno de 4 lbf/100ft
2
 e 5 

lbf/100ft
2
, respectivamente. 

Observou-se que tanto nos fluidos formulados a partir da água sintética baseada na 

composição de Urucu-AM, quanto nos fluidos formulados a partir da água sintética baseada 

na composição de Riacho da Forquilha-RN, as forças géis mantiveram-se em torno dos 

valores ideais, entretanto os resultados das viscosidades foram bem inferiores ao ideal. Para o 

volume de filtrado, os fluidos formulados com a água sintética de Urucu-AM apresentou mais 

variações em relação ao volume ideal, onde o fluido 4 novo apresentou melhor volume 

(4,75mL) e o fluido 8 o pior volume (9,3mL), já os volumes de filtrados apresentados pelos 

fluidos formulados com água sintética de Riacho da Forquilha apresentou pequenas variações 

em relação ao volume ideal. 

É possível obter um bom fluido de perfuração de base aquosa utilizando água 

produzida. Os limites máximos de cálcio e magnésio que a água produzida pode ter para gerar 

um bom fluido são de 0,73g/L e 9,411g/L, respectivamente. Se estiver dentro desses limites, a 

água produzida pode deixar de ser um rejeito e passar a ser matéria prima para formulação de 

fluidos de perfuração, reduzindo gastos para obtenção de água industrial e custos com 

tratamento, além de eliminar os impactos ao meio ambiente. 
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6. Conclusões 

A realização desse trabalho permitiu as seguintes conclusões: 

 É possível formular fluidos de perfuração de base aquosa, com características desejáveis, 

utilizando água produzida. 

 A água produzida sintética baseada na composição de Urucu-AM apresenta alto teor de 

cloreto. Para a formulação do fluido de perfuração polimérico salgado utilizando essa 

água produzida sintética não é necessário a adição de NaCl, eliminando um aditivo do 

fluido, consequentemente reduzindo custos. 

 No estudo da influência de diferentes teores de cálcio e magnésio na água produzida 

sintética nas propriedades do fluido de perfuração aquoso, pode-se concluir que:  

o Elevadas concentrações de cálcio e magnésio, levaram à resultados não 

satisfatórios de reologia, onde os parâmetros reológicos apresentaram redução 

com o aumento da concentração de cálcio e magnésio, resultando em quedas 

nos valores das viscosidades plástica e aparente e as forças géis (inicial e 

final), gerando um fluido com baixo poder de limpeza do poço e carreamento 

dos cascalhos.  

o Nos testes de filtrado conclui-se que quanto maior o teor de cálcio, pior a 

qualidade do fluido, onde fluidos com maiores concentrações de cálcio 

apresentaram rebocos mais espessos e elevados volumes de filtrado, podendo 

ocasionar prisão de coluna e perdas de circulação durante a perfuração do poço 

de petróleo. 

 Para as variações das concentrações de magnésio, não foi observada influência significativa 

nos resultados de reologia e de filtrado dos fluidos formulados, concluindo-se que tanto na 

concentração máxima de magnésio quanto na mínima o fluido possui comportamento 

desejável. 

 Através do planejamento experimental e dos modelos estatísticos obtidos, o fluido com 

concentração máxima de magnésio (9,411g/L) e concentração mínima de cálcio (0,733g/L) 

apresentou os melhores resultados. 

  Concluindo-se finalmente que uma água produzida que possua concentração máxima de 

magnésio de 9,411g/L e de cálcio de 0,733g/L pode ser utilizada para formulação de fluidos 

de perfuração de base aquosa, conferindo propriedades adequadas a esse tipo de fluido.  

 Esses resultados constituem-se em uma boa alternativa para o reaproveitamento de água 

produzida. 
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Apêndice I 
 

Figura 1- Efeito das variáveis estudadas do gel inicial utilizando a água de URUCU a partir do gráfico de Pareto com 95% de 

confiança . 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Gi

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=,25

DV: Gi
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Figura 2- Efeito das variáveis estudadas do gel final utilizando a água de URUCU a partir do gráfico de Pareto com 95% de 

confiança . 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Gf

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=,25

DV: Gf
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Figura 3- Efeito das variáveis estudadas do viscosidade aparente utilizando a água de URUCU a partir do gráfico de Pareto 

com 95% de confiança . 
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Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Va

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=5,204861

DV: Va
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Figura 4- Efeito das variáveis estudadas do viscosidade plástica utilizando a água de URUCU a partir do gráfico de Pareto 

com 95% de confiança . 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Vp

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=1,041667

DV: Vp
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Tabela 1- ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio do gel inicial utilizando a água de URUCU. 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Quadrado médio F calculado F tabelado R2 

Regressão 1,000 4,000 0,250 1,000 6,388 0,500 

Erro 1,000 4,000 0,250 

   Total 2,000 8,000         
 

Tabela 2- ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio do gel final utilizando a água de URUCU. 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Quadrado médio F calculado F tabelado R2 

Regressão 1,000 4,000 0,250 1,000 6,388 0,500 

Erro 1,000 4,000 0,250 

   Total 2,000 8,000         
 

Tabela 3- ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio do viscosidade aparente utilizando a água de 

URUCU. 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Quadrado médio F calculado F tabelado R2 

Regressão 51,820 4,000 12,955 2,490 6,388 0,713 

Erro 20,810 4,000 5,203 

   Total 72,630 8,000         
 

Tabela 4- - ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio do viscosidade plástica utilizando a água de 

URUCU. 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Quadrado médio F calculado F tabelado R2 

Regressão 7,611 4,000 1,903 0,675 6,388 0,403 

Erro 11,277 4,000 2,819 

   Total 18,888 8,000         
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Apêndice II 
Figura 5- Efeito das variáveis estudadas do gel inicial utilizando a água de Riacho da Forquilha a partir do gráfico de Pareto 

com 95% de confiança . 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: gi

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=,2361111

DV: gi
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Figura 6- Efeito das variáveis estudadas do gel final utilizando a água de Riacho da Forquilha a partir do gráfico de Pareto 

com 95% de confiança . 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: gf

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=,2361111

DV: gf
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Figura 7- Efeito das variáveis estudadas do viscosidade aparente utilizando a água de Riacho da Forquilha a partir do gráfico 

de Pareto com 95% de confiança . 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: va

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=6,152778

DV: va
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Tabelaa 8- Efeito das variáveis estudadas do viscosidade plástica utilizando a água de Riacho da Forquilha a partir do gráfico 

de Pareto com 95% de confiança . 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: vp

2 3-level factors, 1 Blocks, 9 Runs; MS Residual=2,819444

DV: vp
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Tabela 5- ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio do gel inicial utilizando a água de Riacho da 

Forquilha. 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Quadrado médio F calculado F tabelado R2 

Regressão 2,278 4,000 0,570 2,413 6,388 0,707 

Erro 0,944 4,000 0,236 

   Total 3,222 8,000         
 

Tabelaa 6- ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio do gel final utilizando a água de Riacho da 

Forquilha. 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Quadrado médio F calculado F tabelado R2 

Regressão 2,278 4,000 0,570 2,413 6,388 0,707 

Erro 0,944 4,000 0,236 

   Total 3,222 8,000         
 

Tabela 7- ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio da viscosidade aparente utilizando a água de 

Riacho da Forquilha. 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Quadrado médio F calculado F tabelado R2 

Regressão 52,149 4,000 13,037 2,119 6,388 0,679 

Erro 24,611 4,000 6,153 

   Total 76,760 8,000         
 

Figura 8- ANOVA para variação das concentrações de cálcio e magnésio da viscosidade plástica utilizando a água de Riacho 

da forquilha. 

Fonte de variação Soma quadrática Graus de liberdade Quadrado médio F calculado F tabelado R2 

Regressão 7,611 4,000 1,903 0,675 6,388 0,403 

Erro 11,277 4,000 2,819 

   Total 18,888 8,000         
 

 

 


