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RESUMO 

 

Os fluidos de perfuração aquosos são os sistemas mais utilizados no mundo para a perfuração 

de poços petrolíferos, tendo sido, nas últimas décadas, desenvolvidas excelentes formulações 

para perfuração de seções iniciais com baixa temperatura e baixa pressão. No entanto, as 

reservas de petróleo nessas condições estão cada vez mais escassas, surgindo a necessidade 

operacional de atuação em condições mais severas, ou seja, vem sendo relatada na literatura a 

necessidade de sistemas aquosos para atuação em altas temperaturas e altas pressões (ATAP). 

As altas temperaturas dos poços de petróleo favorecem a degradação química dos polímeros 

(aditivo comumente presente nas formulações relatadas, atualmente, na literatura e aplicados 

em situações operacionais), podendo promover a redução da massa molar e perdas de 

viscosidade do sistema. Os microgéis podem ser aplicados em vários seguimentos da 

indústria, com destaque na área do petróleo, situação que são aplicados na estimulação de 

poços e na recuperação avançada de petróleo (EOR). Neste trabalho, a aplicabilidade de 

microgéis de hidroxipropilguar (HPG), obtidos por reticulação do HPG com íons borato, foi 

avaliada quanto à resistência térmica em fluidos de perfuração aquosos. A aplicação de 

microgéis de HPG no fluido de perfuração base água aumentou a viscosidade aparente e 

reduziu o volume de filtrado na temperatura à 25°C. Entretanto, com o aumento da 

temperatura para 50 °C ocorreu redução da viscosidade aparente de 85 mPa.s para 25,45 

mPa.s. Esses resultados indicam que o emprego de microgéis em fluidos de perfuração 

aquosos pode ser uma alternativa promissora, desde que o agente reticulante seja 

adequadamente selecionado, ou seja, não sofra desativação com o aumento da temperatura e 

não seja influenciado pela salinidade do meio. 

Palavras chave: Fluido de perfuração aquoso.  Hidroxipropilguar. microgel de HPG. 

Controle de filtrado. Propriedades reológicas. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Aqueous drilling fluids are a widely used systemin the world to drill oil wells. This drilling 

system has been being developed excellent formulations for drilling initial sections with low 

temperature and low pressure in recent decades. However, the oil reserves in these conditions 

are increasingly scarce, ending up in the need for drilling fluids with better operational 

performance in the toughest conditions. Therefore, it has been reported in the literature the 

need for aqueous systems to operate at high temperatures and high pressures (HTHP). High 

temperatures of oil wells favor the chemical degradation of polymers (commonly reported in 

additive formulations currently in the literature and applied in operational situations), that can 

generate molecular weight reduction and viscosity losses. Microgels can be applied in vast 

industrie`s segments, highlighted in the oil field, as they are used in the estimulation of wells 

and in the Advanced Oil Recovery (EOR). In this work, the applicability of hydroxypropyl 

guar`s microgels (HPG), obtained by crosslinking the HPG with borate ions, was measured as 

the thermal stability in water based drilling fluids.The application HPG microgels in water-

based drilling fluid has increased viscosity and the apparent volume of the filtrate reduced 

around 25 ° C. However, with the increase of temperature to 50 °C, the viscosity of drilling 

fluids based on HPG microgels decreased from 85 mPa.s to 25,45 mPa.s. These results 

indicate that the use of microgels in aqueous drilling fluids is a promising alternative since the 

crosslinking agent has been properly selected, i.e., does not undergo deactivation with 

increasing temperature and is not affected by the salinity of the system. 

 

Keywords: water based drilling fluid. hydroxypropylguar. HPG microgels. filtrate loss. 

rheological properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Fluido de perfuração é um material multifásico que contém água, material orgânico, 

sólidos em suspensão e sais dissolvidos em diversas proporções, auxiliando, dentre outras 

coisas, na penetração das brocas, na suspensão dos cascalhos gerados durante a perfuração, na 

manutenção dos cascalhos em suspensão durante as paradas de circulação do fluido no poço, 

no resfriamento e lubrificação da broca, na estabilização das pressões nas paredes do poço e 

contenção dos fluidos presentes na formação (DARLEY; GRAY,1988; CAENN; 

CHILLINGAR, 1996; SORGARDET. et al., 2001).  

 Esses sistemas são, tradicionalmente, classificados de acordo com o seu constituinte 

principal, em fluido aquoso, fluido sintético e fluido à base de ar (APALEKE; AL-MAJED; 

HOSSAIN, 2012). A composição dos fluidos de perfuração depende das exigências 

particulares de cada perfuração, de tal modo que diversos problemas podem ser causados, 

caso o fluido não esteja de acordo com a formação e as condições operacionais 

(SORGARDET. et al., 2001). Dessa forma, o controle das propriedades é de extrema 

importância durante a operação, o que faz com que elas sejam monitoradas constantemente 

com o intuito de se garantir a eficiência da perfuração. Darley & Gray (1988) descrevem as 

propriedades reológicas e os parâmetros de filtração como sendo as propriedades mais 

importantes e frequentemente medidas. 

 Vários aditivos são utilizados em fluidos aquosos, como viscosificantes e redutores de 

filtrado, resultando em fluidos com melhores propriedades (TAIWO; KAZEEM, 2011; 

TAMSILIAN; RAMAZANI, 2012; KELESSIDIS et al., 2013). Entretanto, atualmente, um 

número significativo de cenários de perfuração tem envolvido reservatórios mais profundos, 

poços de geometria complexa e com formações salinas, onde, à medida que os poços se 

tornam mais profundos, maiores, também, são os gradientes de temperatura e pressão. A 

literatura registra o uso de diversos aditivos como tentativa de melhorar o desempenho do 

fluido no poço (ZILCH; OTTO; PYE, 1991; AMANI; AL-JUBOURI; SHADRAVAN, 2012; 

FUHUA et al., 2012). 

 As propriedades reológicas dos fluidos de perfuração, normalmente, sofrem alterações 

quando expostas a altas temperaturas (MAKINDE et al., 2011; APALEKE; AL-MAJED; 

HOSSAIN, 2012), de forma que suas propriedades medidas na superfície são sempre 

diferentes daquelas projetadas para o fundo do poço, o que pode ser considerado como uma 

diminuição de sua eficiência, já que os fluidos são dimensionados a fim de se obter valores 

específicos para cada uma de suas propriedades, e qualquer alteração, além do intervalo 
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determinado, provocará uma alteração no processo operacional. Essas alterações são 

decorrentes da sensibilidade à temperatura que os aditivos apresentam, principalmente, os 

aditivos poliméricos (XIE; LECOURTIER, 1995; PICOUT, et al., 2001; WEAVER; 

GDANSKI; KARCHER, 2003). 

 A seleção e a utilização de um fluido de perfuração adequado são importantes, tanto 

do ponto de vista técnico quanto econômico, de modo que em situações de difícil perfuração 

e/ou em grandes profundidades, é necessário um fluido mais elaborado, com introdução de 

um ou vários aditivos (CHESSER; ENRIGHT, 1980). Logo, a utilização de aditivos que 

resistam às condições de alta temperatura e alta pressão (ATAP) vem sendo foco de estudos 

(WANG; WU, 2004; Yan et al., 2013), de modo que esses fluidos aquosos apresentem 

estabilidade  nessas condições, com a utilização de diferentes tipos de polímeros e produtos 

químicos com uma boa relação custo benefício (AMANULLAHET et al., 1997; 

VALIZADEH; NASIRI, 2012). 

 A aplicação de polímeros ou a combinação de polímeros com outros aditivos (İŞÇI; 

TURUTOĞLU, 2010; OLATUNDE et al., 2012) em fluidos aquosos é de alta relevância na 

melhoria do seu desempenho, oferecendo estabilidade térmica nas propriedades reológicas e 

de filtração (ZELL; HARRISON, 2008; TEHRANI et al., 2007).  

 O Hidroxipropilguar (HPG) é um polímero derivado da goma guar (KONO et al., 

2015; LAPASIN et al., 1995) e em presença de íons borato forma soluções gelificadas (LIU et 

al., 2010). Neste contexto, o objetivo desse trabalho consistiu em sintetizar e avaliar a 

influência dos microgéis de HPG, nos parâmetros reológicos e filtração de fluidos aquosos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a influência de microgéis de HPG nas propriedades reológicas e de filtração 

dos fluidos de perfuração aquosos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Sintetizar e envelhecer os microgéis de hidroxipropilguar; 

 Avaliar o comportamento da viscosidade aparente dos microgéis em temperatura 

ambiente (25 oC) e com a temperatura de 60 oC;    

 Determinar a concentração ótima de ácido bórico e analisar o comportamento do 

microgel de HPG com o aumento da temperatura de 20 oC até 100 oC; 

 Avaliar a influência da adição do microgel de HPG na viscosidade e no volume de 

filtrado de fluidos de perfuração aquosos.   
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Fluido de perfuração 

 

Devido à grande demanda de petróleo no mundo atual, tem sido crescente a 

necessidade de exploração do óleo em zonas cada vez mais profundas, através de poços 

profundos e de geometria complexa, e o fluido de perfuração é considerado um fator muito 

importante no sucesso da operação de perfuração. 

Os fluidos de perfuração desempenham várias funções (CAENN; CHILLINGAR, 

1995), tais como: 

 Carrear até a superfície os cascalhos cortados pela broca durante a perfuração, para 

que sejam separados do fluido, mantendo o poço constantemente limpo e evitando a 

obstrução, de forma a aumentar a taxa de penetração da broca;  

 Resfriar e lubrificar a broca;  

 Reduzir a fricção entre a coluna de perfuração e a parede do poço;  

 Manter a estabilidade do poço;  

 Manter uma pressão maior que a pressão de poros da formação; 

 Formar uma torta de filtração, fina e de baixa permeabilidade, evitando a invasão de 

filtrado e o inchamento de formações hidratáveis (argilas);  

 Não ser prejudicial para a formação produtora, pois o processo de perfuração expõe a 

formação ao fluido, o que pode causar danos irreversíveis e tornar o reservatório 

inviável para a produção;  

 Não ser prejudicial ao meio ambiente; 

 Permitir uma avaliação adequada da formação geológica que está sendo perfurada 

(perfilagem do poço). 

Comtemporaneamente, com a perfuração de poços profundos, várias condições são 

encontradas em que predominam elevadas temperaturas e pressões. Segundo Conn et al. 

(2004),  os poços que apresentam temperaturas de fundo de poço na faixa de 148,89 °C a 260 

°C e pressões na faixa de 10.000 psi a 25.000 psi, são considerados poços de altas 

temperaturas e altas pressões (ATAP). Por questões ambientais e econômicas, a indústria tem 

a necessidade de produzir fluidos de perfuração aquosos com boa eficiência e desempenho 

operacional, para atuarem em condições específicas de poços, em substituição aos fluidos 
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sintéticos usados nessas condições operacionais (DYE et al., 2005; DONHAM; PATEL et al., 

2007; YOUNG, 2009). 

 No entanto, um problema que ocorre com o uso de sistemas aquosos é a sua relativa 

incapacidade em manter as propriedades a elevadas temperaturas, devido às alterações 

sofridas pelos seus aditivos químicos (AMMANULLAH et al., 2009). Por este motivo, dentre 

outros, alguns estudos vêm sendo realizados objetivando o desenvolvimento e/ou melhoria na 

eficiência e rendimento dos fluidos de perfuração aquosos em aplicações de poços ATAP, 

sendo essa classe de fluidos denominada de fluidos de alta performance.  

Segundo estudos relatados na literatura (JESSEN; AIME; JOHNSON, 1963; 

SKELLY; DIEBALL, 1970; RODÍGUIE et al., 1979; MIANO et al., 1994), os 

lignossulfonatos de ferro-cromo ou cromo são utilizados como dispersantes em fluidos de 

perfuração. TEHRANI e colaboradores (2009) expõem que esses aditivos, também, são 

excelentes controladores reológicos e de filtrado em fluidos de alta performance. Entretanto, 

nos últimos anos, a legislação ambiental tem aumentado as restrições sobre o uso de 

formulações contendo dispersantes à base de cromo, devido à elevada toxicidade de seus 

resíduos. Com isso, alguns trabalhos são encontrados na literatura que visam produzir aditivos 

livres de cromo, porém, com eficiência semelhante (MIANO et al., 1996; ZHANG; YIN, 

2002). 

Park (1988) relata a utilização de misturas de lignossulfonato juntamente com sais de 

titânio e zircônio para serem aplicados em fluidos aquosos. Realizando análises reológicas, 

após envelhecer os fluidos em temperatura de 150 °C, observou-se que esses fluidos 

apresentam desempenho semelhante a um fluido convencional de lignossulfonato de cromo.  

Por sua vez, Nicora et al., (1998) desenvolveram um novo dispersante à base de citrato 

de zircônio (ZRC) para ser aplicado em fluidos de perfuração aquosos. Foram realizadas 

análises reológicas em fluidos após o envelhecimento térmico nas temperaturas 60 °C e 70 

°C, sendo observados bons resultados no controle deste parâmetro. Para aplicação no campo, 

a eficiência do ZRC pode ser apreciada devido ao efeito sinérgico com lignossulfonato de 

cálcio, resultando em manutenção da estabilidade reológica na temperatura de 120 °C. 

Resultados mais eficientes foram obtidos nos estudos de Fernandez e Young (2011), 

que desenvolveram um sistema de fluidos aquosos livre de cromo, que utiliza a combinação 

de polímeros sintéticos com argila do tipo sepiolita, fornecendo um eficiente controle de 

filtrado e uma reologia termicamente estável, após envelhecimento à temperatura de 250°C. 

Segundo os autores, a estabilidade térmica do sistema avaliado se deve ao efeito sinérgico 

entre os lignosulfonatos de metais bivalentes, os polímeros e a argila. 
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Um estudo mais aprofundado sobre a utilização desse tipo de argilomineral (sepiolita) 

foi desenvolvido por Carney et al., (1980), o apresentando como aditivo importante no 

processo de controle de filtrado em fluidos de alta performance, quando se utiliza 

temperaturas de 149 oC, 204 oC e 235 °C, a pressão fixa de 500 psi. Os resultados mostraram 

que a conversão de sepiolite à esmectita é responsável pela estabilidade nas medidas de 

filtração. 

 İşçi e Turutoğlu (2010) utilizaram uma mistura de argilas dos tipos bentonita e 

sepiolita juntamente com poli (álcool vinílico) (PVA) para estabilizar fluidos aquosos em 

condições ATAP. Essa mistura (15g de bentonita, 7,5g de sepiolita e 0,35g de PVA) foi 

submetida a várias condições de temperatura e pressão (95 °C e 5000 psi, 125 °C e 500 psi, 90 

°C e 1000 psi, 97 °C e 1000 psi, 107 °C e 1300 psi, 125 °C e 1300 psi), onde se pôde observar 

uma estabilidade reológica e de filtrado em fluidos aquosos, tal fato ocorrido devido às 

interações entre as partículas de argila e o PVA, sendo este último responsável por promover 

um bloqueio estérico entre as partículas dos minerais argilosos. 

Estes tipos de minerais (sepiolita e bentonita) também foram foco dos estudos de Zilch 

et al., (1991). Nestes estudos, foram realizados testes reológicos e de filtrado ATAP com 

variação de temperatura de 24 oC a 232 oC, sendo dado destaque às temperaturas de 177 °C e 

232 °C.Observou-se que os volume de filtrado foram mantidos estáveis (em torno de 12mL a 

6mL), no entanto, as propriedades reológicas não apresentaram resultados satisfatórios. 

Outra tecnologia que vem sendo relatada na literatura está relacionada ao uso de nano 

partículas para manutenção das propriedades reológicas e de filtração de fluidos de alta 

performance. 

Nasser et al. (2013) desenvolveram um fluido de perfuração aquoso a partir da síntese 

de nanopartículas de grafite e sílica, que foram aplicadas como aditivo para comparar seu 

desempenho com o de um fluido convencional. As temperaturas utilizadas para avaliar o 

comportamento da viscosidade desses fluidos foram 25 °C, 75°C e 90°C. Os resultados 

mostraram que, em todas as temperaturas trabalhadas, os fluidos que contêm as nano-

partículas apresentam maior viscosidade quando comparados com o fluido convencional.   

Holscher et al., (2013) aplicaram nano partículas de óxido de grafeno (GO) para 

melhorar o desempenho dos fluidos de perfuração aquosos. Os resultados mostraram que, 

após o envelhecimento à temperatura de 66 °C, a adição de GO foi relativamente eficaz no 

controle das propriedades reológicas e de filtração realizados à temperatura de 50 °C.  

  Segundo Caenn e Chillingar (1996), os principais tipos de polímeros utilizados em 

fluidos de perfuração são os naturais, naturais modificados ou sintéticos. Dentre os polímeros 
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sintéticos, pode-se dar destaque aos estudos realizados com a poliacrilamida parcialmente 

hidrolisada (HPAM) (KADASTER et al.,1992; KELESSIDIS et al., 2013). Já para o grupo 

dos polímeros naturais ou naturais modificados, pode-se destacar a goma guar e seus 

derivados (AUDIBERT-HAYET et al.,1999; PÉREZ et al., 2004), a carboximetilcelulose 

(CMC) (CARICO R. D., et al., 1978; HUGHES, 1993; DOLZ et al., 2007; KOK, ISCAN, 

2007), a celulose polianiônica (MAHTO; SHARMA, 2004) e a goma xantana (TALABANI; 

HATZIGNATIOU; CHUKWU, 1993; OCHOA et al., 2000; HAMED, S. B., et al., 2009). 

Entretanto, esses polímeros não apresentam estabilidade em condições de poços ATAP, 

principalmente, os polissacarídeos, que são polímeros formados por unidades de 

monossacarídeos ligados através das ligações glicosídicas, que são bastante sensíveis ao 

aumento da temperatura e podem degradar levando à redução de massa molar (BASEDOW et 

al., 1978; THOMAS, 1982; PICOUT, et al., 2001; WEAVER et al., 2003; VEGA-CANTU, et 

al., 2006; MAKINDE et al., 2011). 

De acordo com esse cenário, novos polímeros sintéticos ou modificados vêm sendo 

estudados, com o objetivo de se alcançar fluidos aquosos mais resistentes. 

Vários trabalhos foram desenvolvidos utilizando copolímeros sintéticos, que quando 

comparados com polímeros naturais apresentam maior estabilidade térmica, tolerância à 

presença de eletrólitos no meio e bom desempenho no controle de filtrado.  

Perricone et al. (1986) relataram a utilização de copolímeros à base de vinil sulfonato 

em fluidos de perfuração aquosos. Realizando análises reológicas e de filtrado em dispersões 

aquosas em uma ampla faixa de concentrações de eletrólitos (15600 ppm de Cl- e 750 ppm de 

Ca2+; 1000 ppm de CI- e 95 ppm de Ca+2; 950 ppm de CI- e 100 ppm de Ca+2; 15400 ppm de 

CI- e 600 ppm de Ca2+), observou-se que esses copolímeros são agentes eficazes no controle 

de filtração, mesmo após o envelhecimento térmico a 177 °C. 

Xie e Lecourtier (1991) descreveram a estabilidade térmica de dispersões aquosas de 

sistemas constituídos por goma xantana, argilominerais do tipo montmorilonita e eletrólitos 

(NaCl e CaCl2), realizando testes de envelhecimento (24 horas) a temperaturas de 100 °C e 

120 °C, variando as concentrações de NaCl (1 g/L, 10 g/L, 20 g/L) e de CaCl2 (10 g/L, 50 

g/L). Destas análises, verificou-se que foi possível obter suspensões estáveis, apresentando 

valores de viscosidade aproximadamente constantes, para o sistema na presença de 50 g/L de 

CaCl2. Os autores justificam a estabilização desse sistema ao mecanismo eletrostático de 

adsorção da goma xantana na superfície da argila. 

Thaemlitz et al. (1999) estudaram a utilização de copolímero reticulado à base de 

acrilamida como aditivo em fluidos aquosos, realizando testes de envelhecimento térmico, 
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durante 64 horas, em temperatura de 204 °C. Os autores observaram que as propriedades 

reológicas e de filtração se mantiveram estáveis na faixa de temperaturas de 38 °C a 232 °C. 

Olatunde et al. (2012) utilizaram a goma guar, a celulose polianiônica e a goma 

arábica em suspenções argilosas de base aquosa. Análises reológicas e de filtração foram 

realizadas antes e após envelhecer termicamente à temperatura de 150 °C. Os resultados 

mostraram que as dispersões de goma guar e celulose polianiônica mantêm suas propriedades 

a temperatura de 120 °C, entretanto, a dispersão de goma arábica apresenta uma redução 

drástica (de 84 cP para 26 cP) na viscosidade após o envelhecimento. 

Valizadeh e Nasiri (2012) utilizaram amido como aditivo em fluidos aquosos. Foram 

realizadas análises da influência do cloreto de potássio (KCl), formiato de sódio (HCOONa) e 

formiato de potássio (HCOOK) na estabilidade das propriedades reológicas e de filtração. Os 

testes de estabilidade térmica foram realizados através do envelhecimento dos fluidos a 120 

°C, 130 °C, 150 °C, 160 °C e 175 °C, em meio salino (KCl) e na presença de formiato de 

sódio e de formiato de potássio. Os resultados mostraram que é possível utilizar o amido com 

estabilidade térmica de até 150 °C na presença desses sais. 

 Dessa forma, a escolha do polímero a ser utilizado para um determinado fim está 

associada às suas características específicas, que estão diretamente ligadas à estrutura química 

e ao tamanho da sua cadeia, além das propriedades que o fluido deve apresentar para que 

desempenhe de forma eficiente suas funções durante a perfuração (BARBOSA, 2004). A 

eficiência desses aditivos em fluidos aquosos também está diretamente relacionada à 

concentração, temperatura, mudança de pH e concentração de íons no meio (POWELL et 

al.,1991; ALASKARI; TEYMOORI, 2007; NASIRI et al., 2012).  

 

3.1.1 Processo de filtração 

 

Os fluidos de perfuração, ao entrarem em contato com as formações expostas pela 

ação da broca, exercem uma função muito importante, que é a de manter a estabilidade do 

poço. Durante uma perfuração, sob condições “sobrebalanceadas” (overbalance), com a 

pressão no interior do poço maior que a pressão da formação rochosa, ocorre a passagem da 

fase contínua do fluido para a formação. Tal processo é denominado de filtração, propiciando 

o surgimento de uma membrana fina e de baixa permeabilidade (reboco) na parede do poço, 

responsável por consolidar a formação geológica, retardando, assim, o influxo de filtrado para 

a formação (LUMMUS e AZAR, 1986). Para que o reboco seja formado, é essencial que o 

fluido de perfuração contenha algumas partículas de tamanho levemente menor que a dos 
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poros da formação, onde a zona de ponte nos poros da superfície começa a aprisionar 

partículas sucessivamente menores, e em pouco tempo, apenas o líquido invade a formação 

(CIVAN, 1994). 

O processo de filtração dos fluidos de perfuração é composto por duas etapas distintas. 

A primeira etapa (Surge Loss) corresponde ao início da filtração, caracterizado pela rápida 

invasão do fluido de perfuração no meio poroso, sem ocorrer deposição de sólidos sobre a 

superfície da rocha. Durante esse período, os sólidos presentes no fluido começam a penetrar 

na rocha formando o reboco interno. Já na segunda etapa (Transition Loss), o reboco externo 

é formado, e essa etapa é iniciada com a deposição de partículas sólidas sobre a superfície 

porosa, terminada com a formação de um reboco externo uniforme, conforme mostra a Figura 

1. 

Figura 1 - Formação do reboco interno e externo no processo de filtração em uma rocha 

permeável 

 

Fonte: Adaptado de Guichard et al, (2007). 

 

 A invasão descontrolada de fluido na formação pode gerar diversos problemas à 

operação de perfuração, tais como desmoronamento das formações hidratáveis, redução do 

diâmetro do poço e avaliações equivocadas sobre as formações investigadas. Logo, o controle 

do volume de filtrado é um dos parâmetros mais críticos, que precisa ser cuidadosamente 

controlado durante as operações de perfuração, completação e estimulação do poço de 

petróleo (R. KHAN et al., 2004). E isso se dá através da adição dos agentes controladores de 

filtrado, que vão minimizar a perda de líquido para formação. A ação dos polímeros é de 

extrema importância nesse processo, devido às interações entre a formação rochosa e os 

polímeros e/ou entre os polímeros e os particulados sólidos presentes no fluido (agentes de 

ponte) (PRZEPASNIAK et al., 1998).  
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 Vários trabalhos têm sido difundidos, relatando a importância de controlar o volume 

de filtrado, principalmente em condições de poços ATAP.  Plank et al, (1991) estudaram a 

influência do NaCl no comportamento da celulose polianiônica (PAC), do amido e de 

polímero sulfonado, na presença de bentonita, em meio aquoso. Análises de filtração API 

foram realizadas antes e após o envelhecimento térmico nas temperaturas de 93 °C, 129 °C, 

149 °C e 177 °C. Os resultados mostraram que, para o polímero sulfonado, os volumes de 

filtrado se mantiveram estáveis, já em relação ao amido e ao PAC, observou-se a degradação 

desses polímeros a partir das temperaturas de 129 °C e 149 °C, respectivamente. Van Ort et 

al. (1997) avaliaram a influência que a sinergia de poliglicóis com polímeros naturais, tais 

como o PAC, CMC e o amido, tem sobre os volumes de filtrado API   medidos antes e depois 

de envelhecimento térmico. Os resultados mostraram que, trabalhando em um intervalo de 

temperatura de 120°C a 130 °C, os volumes de filtrado se mantiveram estáveis, entretanto 

com a adição apropriada de poliglicol, o intervalo de temperatura pode ser ampliado para 150 

°C a 160 °C. As ligações de hidrogênio e as interações hidrofóbicas entre os poliglicóis e os 

polímeros avaliados promovem estabilidade térmica ao fluido. 

Guichard et al., (2007), trabalhando com fluidos de perfuração sintéticos, mostraram a 

influência da utilização de microgel no processo de filtração estática e dinâmica, utilizado um 

polímero sintético com grau de reticulação otimizado. Os resultados mostraram estabilidade 

no controle de filtrado à temperatura de 260 °C e pressão 500 Psi. 

Wan et al. (2011) utilizaram copolímeros sintetizados a partir de acrilamida, ácido 

acrílico e estireno sulfonato de sódio (SSS), em fluidos de perfuração aquosos. Foram 

realizados testes de filtração API nas temperaturas de 50 °C e 90 °C, com 5% de NaCl em 

copolímeros com diferentes quantidades de SSS (5%, 10% ,15% e 20%). Os resultados 

mostraram uma queda no volume de filtrado API com o aumento da porcentagem de SSS de 

5% a 15%, em ambas as temperaturas. 

 

3.2 Hidroxipropilguar (HPG) 

 

  A goma guar (GG) é um polissacarídeo de ocorrência natural que é usado 

extensivamente como viscosificante em soluções aquosas. A sua estrutura molecular (Figura 

2) é formada por uma cadeia linear composta por unidades de D-manopiranose, conectadas 

por ligações β 1→4, com grupos laterais substituintes de D-galactopiranose conectadas por 

ligações α 1→6 (DEA; MORRISON, 1975). 
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Figura 2 - Estrutura química da Goma Guar 
 

 
Fonte: Prasanta et al. (2014) 

 

A goma guar tem sido quimicamente modificada em vários derivados através da 

inserção de diferentes grupos laterais em substituição aos grupos hidroxila na sua estrutura 

química (REDDY et al., 2011 ; ZANG et al., 2005). A modificação química deste polímero 

produz derivados mais solúveis em água, e com menor teor de resíduos insolúveis quando 

comparados com a goma guar nativa (RISICA et al., 2010; GITHENS; BURNHAM, 1997). 

Seus derivados mais amplamente difundidos na literatura são a carboximetilguar (CMG), 

carboximetilhidroxipropilguar (CMHPG) e a hidroxipropilguar (HPG). A Tabela 1 mostra os 

padrões de goma guar substituídos. 

 

Tabela 1 - Padrões de substituição da goma guar 
 

Tipo de Derivado Substituição da Estrutura Carga Iônica 

hidroxipropilguar (HPG) -CH2-CH(OH)CH3 Não iônico 

carboximetilguar (CMG) -CH2-COO-Na- Aniônico 

Carboximetilhidroxipropilguar (CMHPG) 
-CH2-CH(OH)CH3 

-CH2-COO-Na- 
Aniônico 

Fonte: Dan, A. B. (2005) 

 

 O Hidroxipropilguar (HPG) é obtido a partir da reação de propoxilação da goma guar 

usando óxido de propileno na presença de um catalisador alcalino (LAPASIN; DELORENZI, 

PRICL; TORRIANO, 1995; PRABHANJAN; GHARIA; SRIVASTAVA, 1989). 
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Estruturalmente, o HPG apresenta o grupamento hidroxipropil (Figura 3) (KONO et 

al., 2014) e o polímero apresenta maior solubilidade e estabilidade térmica em solução 

aquosa, quando comparado à goma guar (PRABHANJAN; GHARIA; SRIVASTAVA,1990).  

Segundo Seaman (1979), HPG a 1% de concentração apresenta maior capacidade de 

viscosificar o meio aquoso que o seu precursor. 

 

Figura 3 - Estrutura Quimica do HPG 
 

 
Fonte: Prasanta et al. (2014) 

 

As propriedades químicas e funcionais do HPG são principalmente dependentes do 

grau de substituição e da distribuição dos grupos hidroxipropil presentes na cadeia (FLOYD, 

KOHLER, WARD, 1972; PRABHANJAN et al.,1989). O grau de substituição molar (MS) do 

HPG pode ser definido como o número médio de mols de grupos hidroxipropil por mol de 

unidades de açúcar. Este parâmetro pode ser utilizado para mensurar a quantidade de grupos 

hidroxipropil presentes na estrutura química da goma guar (KONO et al., 2014). Com um 

controle estequiométrico de substituicão dos grupos hidroxipropil, pode-se obter HPG com 

diferentes graus de substituição molar. 

 O HPG é um polímero solúvel em água e apresenta a capacidade de formar interações 

intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, devido à presença dos grupos hidroxila 

presentes na sua estrutura química. No entanto, a intensidade dessas interações é influenciada 

pela presença dos grupos hidroxipropil presentes na sua estrutura química, devido aos fatores 

estéricos (CHENG et al., 2002). 
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As soluções aquosas de HPG apresentam comportamento pseudoplástico (RISICA et 

al., 2010). Sendo suas taxas de hidratação levemente influenciadas pela presença de sais 

(DAS; KONALE; KOTHAMASU, 2014) e de solventes orgânicos, como álcool. O 

comportamento da viscosidade das soluções de HPG pode ser influenciado pelo seu grau de 

substituição, temperatura, faixa do pH e taxa de cisalhamento (LAPASIN et al., 1995). 

Logo, em conformidade com suas características, o HPG pode ser aplicado na 

indústria de cosméticos (GILBERT et al., 2012), têxtil, mineração, explosivos, tratamento de 

água (LAPASIN et al.,1995; YANNAN CHEN et al., 2010) e indústria do petróleo. Nesse 

último caso, sendo um dos polímeros mais utilizados (LIU et al., 2010). Segundo Zhang e 

Zhou (2006), o HPG pode ser utilizado como controlador de filtrado em fluidos de 

perfuração, em processos de recuperação avançada de petróleo (EOR) e na composição de 

géis de fraturamento para serem aplicados em processos de estimulação de poços de petróleo. 

O HPG e a goma guar são polímeros passíveis de reticulação. A adição de um agente 

reticulante, como o íon borato, em determinada faixa de pH, favorece a formação de ligações 

cruzadas, transformando a solução em um gel com características viscoelásticas peculiares 

(LIU et al., 2010). 

   

3.3 Processo de reticulação polimérica 

 

A reticulação polimérica é um processo químico que visa unir as cadeias poliméricas 

por meio de reação entre sítios ativos específicos presentes na estrutura do polímero com 

funcionalidade maior do que 2 (ODIAN, G., 2004). Para a ocorrência desses tipos de 

interações (ligações covalentes) entre as cadeias poliméricas, se faz necessária utilização de 

substâncias, denominadas de agentes de reticulação que, de modo geral, são substâncias de 

baixa massa molar e com sítios reativos capazes de formar ligações inter ou intramoleculares  

(BERGR et al, 2004). 

Vários tipos de substâncias com essa função são relatados na literatura, tais como os 

metais de transição (PEZRON; RICARD; LEIBLER, 1990; LOCKHART; ALBONICO, 

1994; LOCKHART et al., 1994; HOLTSLAW; FUNKHOUSER, 2010), reticulantes 

orgânicos (GEBBEN et al.,1985; SANDOLO et al., 2007; AL-MUNTASHERI et al., 2008; 

AL-MUNTASHERI et al., 2008; DOVAN :HUTCHINS., 1997), íons borato (GAO; GUO; 

NISHINARI, 2007; GOUVÊA et al., 2008; HARRIS e HEATH, 1998; OCHIAI et al., 1981). 

As reações de reticulação polimérica são processos de grande importância industrial, 

com aplicação na indústria alimentícia (GERRARD; BROWN, 2002; RAMÍREZ et al., 
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2011), farmacêutica (BUILDERS; KUNLE; ADIKWU, 2008), como no desenvolvimento de 

borrachas (LENKO et al., 2013), na indústria do petróleo (STRINGFELLOW et al., 2014), 

entre outros. É também de grande importância no processo de produção de hidrogéis para 

aplicações em diversas áreas, como a biomédica (BERGER et al., 2004). Segundo Wang et al. 

(2008), existem dois tipos de reações de reticulação para formar géis poliméricos: as reações 

de reticulação intramolecular, onde o processo acontece na estrutura interna do polímero e as 

reações de reticulação intermolecular, em que as ligações covalentes acontecem entre as 

diferentes cadeias poliméricas. 

As reticulações em polímeros são empregadas para as modificações das propriedades 

de estabilidade química, térmica e rigidez estrutural das cadeias poliméricas (REDDY; 

YANG, 2009), sendo estas diretamente relacionadas ao grau de reticulação do polímero. 

Segundo os estudos de Barlkanl e Hepburn (1991) à medida que há interação total entre as 

cadeias poliméricas, através das ligações cruzadas, a massa molar do sistema aumenta 

gradativamente. 

Durante o processo de reticulação química, usam-se agentes reticulantes em excesso, 

para que seja garantido o máximo de interligações entre os seguimentos das cadeias 

poliméricas. Porém, vários fatores podem influenciar neste processo, tais como a temperatura 

da reação (BEREAN et al., 2013; BAO-JUM Q., 2001.), o pH do meio (JAO et al., 2009; 

WACHA et al., 2014), o tempo de reticulação (BULGARELLI; FORNI; BERNABEI, 1999; 

VANDELLI et al., 1991) e a força iônica do meio (WANG et al., 2008; BAO et al., 2014). 

Na literatura, são relatados vários trabalhos com diferentes métodos de reticulação 

possíveis (CZUBENKO; DRUZYNSKA, 2009; REDDY; YANG, 2009; LU et al., 2013). 

Essas reticulações são classificadas, segundo Tillet et al., (2010), como reticulações 

covalentes, reticulações iônicas e reticulações físicas. 

O tipo de reticulação polimérica mais comumente utilizada é a covalente, onde ocorre 

a formação de ligações químicas covalentes entre as estruturas das cadeias poliméricas (LIU 

et al., 2007; WIND et al., 2002; GULREZ et al., 2011). 

As reticulações via interações eletrostáticas (reticulações iônicas) também são 

possíveis (ZHAO et al., 2009; HNNINK; NOSTRUM, 2002). Porém, essas ocorrem com 

menor estabilidade do que as reticulações covalentes, por serem bastante sensíveis a 

alterações de pH e força iônica do meio, o que as tornam um processo de reticulação 

reversível (AIROLDI, 2008). 

Por sua vez as reticulações físicas são formadas por interações do tipo Van der Waals, 

ligações de hidrogênio ou dipolo-dipolo (HNNINK; NOSTRUM, 2002; HOLFFMAN, 2002; 
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PAL; SHRIVASTAVA; DEY, 2009), que são sensíveis às altas taxas de cisalhamento (LIU et 

al., 2007).  

Os hidrogéis permanentes vêm sendo bastante estudados (HARAGUCHI et al., 2003; 

SURIANO et al., 2014), devido a sua grande aplicabilidade nas mais diversificadas áreas da 

indústria. Dentre eles, pode-se destacar o hidrogel de HPG. 

 

3.3.1 Reticulação do HPG 

 

Hidrogéis de HPG podem ser produzidos a partir das reticulações químicas entre as 

cadeias poliméricas. A presença das hidroxilas cis na sua estrutura química permite este 

processo, levando à formação das estruturas 1:1 e 2:1 dos complexos cis-diol (DAWSON; 

1991; RIETJENS; STEENBERGEN, 2005). 

De acordo com o processo de di-complexação,omecanismo de reticulação deste 

polímero (Figura 4) ocorre através de duas etapas (GEY et al., 1998). Na primeira etapa, os 

íons boratos se associam com as hidroxilas cis-diol do hidroxipropilguar, para formar 

estruturas do tipo 1:1, que são formadas na razão de um borato para um HPG. Na segunda 

etapa, ocorrerá a formação de estrututras do tipo 1:2, formadas na razão de um borato para 

dois HPG, novamente apartir das associações dos íons borato com as hidroxilas cis-diol 

presentes na estrutura do polissacarídeo. 

As propriedades reológicas dos hidrogéis de HPG são fortemente dependentes do 

número de reticulações da segunda etapa (HARRIS, 1993; RIETJENS; STEENBERGEN, 

2005). 

Este processo pode ocorrer na presença de vários tipos de agentes reticulantes, sendo 

dado ênfase na literatura aos íons de titânio e zircônio (JIANG et al.,1986; CLARK et al., 

1993; WINE et al., 1989; WANG et al., 2002), ao éter etileno glicol diglicidil (EGDE) 

(KONO; ONISHI; NAKAMURA, 2013; KONO; HARA, 2014) e aos íons borato (NOBLE et 

al., 1990; DEUEL et al., 1948; WANG et al., 2002; CUIYUE et al., 2004). 

A reticulação do HPG com íons metálicos, tais como o zircônio e titânio, é usada 

extensivamente para produzir hidrogéis com altas viscosidades (WANG et al., 2002). Devido 

à presença dos grupos hidroxila nas posições cis nos polímeros de goma guar e de HPG, os 

íons metálicos, ou aglomerados de íons metálicos, podem atuar na formação de ligações 

cruzadas entre as cadeias poliméricas (JIANG et al., 1986; KRAMER et al., 1986; 

PRUD’HOMME et al., 1989; YONG; FAN; 1993; MOORHOUSE et al., 1998; WANG et al, 

2002).  
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Os íons borato são bem conhecidos como agentes reticulantes (DEUEL et al., 1948), 

devido a sua capacidade de condensar e/ou reticular as hidroxilas da goma guar, do HPG e de 

outros polióis (ZHANG et al., 2010; LOUGHLIN et al., 2008), como representado na Figura 

4.  

Figura 4 - Processo de reticulação da goma guar e do HPG com íons borato 
 

 
Fonte: Adaptado de Dan, A. B. (2005) 

 

Esses íons são espécies bastante reativas, devido ao seu número de coordenação igual 

a quatro (POWER; WOODS, 1997), e podem ser originados apartir do ácido bórico, bórax ou 

sais organoborato (AL-MOHMMED et al., 2007). 

 O pH e a temperatura são dois fatores importantes no processo de conversão do ácido 

bórico em íons borato (HARRIS, 1993; POWER; WOODS, 1997). A Figura 5 mostra a 

dependência da formação dos íons borato com essas grandezas. Pode-se observar que a 

formação do íon borato ocorre a partir de valores de pH maiores que 8, corroborando com os 

estudos de Kruijf et al., (1993). Com relação à temperatura, para um mesmo valor de pH, é 

notório que à medida que se eleva o valor desta grandeza ocorre uma diminuição nos valores 

de conversão nestes íons. 
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Figura 5 - Dependência da formação do íon borato em relação a temperatura e o pH do meio 
 

 
Fonte: Adaptado deHarris (1993) 

 

3.4 Hidrogéis 

 

         Os hidrogéis podem ser definidos como redes poliméricas tridimensionais que exibem a 

capacidade de absorver e reter significativas frações de água ao longo de sua estrutura 

(PEPPAS et al., 2000; SANGEETHA ; MAITRA, 2005). Devido a esta propriedade, ao longo 

das últimas décadas, os hidrogéis têm atraído considerável atenção como materiais 

promissores para aplicações biotecnológicas e biomédicas (PEPPAS et al., 2006), e por 

apresentarem aplicações em diversos outros segmentos, tais como: alimentos (ZUNIGA; 

AGUILERA, 2008), liberação controlada de fármacos (SAMCHENKO et al., 2011),  

indústria do petróleo (DANTAS et al., 2003; SERIGHT, 2004; HASSAN et al., 2013),  

fabricação de lentes de contato (SORBARA et al., 2009) e  engenharia têxtil  

(SAKALOETSAKUN et al., 2009).  

Estruturalmente, os hidrogéis são formados por uma rede de polímeros interligados 

por ligações cruzadas (ARGUILLES-MONAL et al., 1998; FUJIWARA et al., 2000). A 

presença destas ligações covalentes é responsável pela manutenção das estruturas poliméricas 

hidrofílicas (JAMIE et al., 2007) e propiciam uma estrutura porosa aos hidrogéis, que 

facilitam a permeação de água através da estrutura de rede, como mostrado na Figura 6. 
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Figura 6 - Rede tridimensional de um Hidrogel retendo moléculas de água em sua estrutura 
 

 
Fonte: Yasuda, A. M. (2012) 

 

A rede pode ser influenciada por vários fatores, tais como a composição química 

(hidrofilicidade), a estrutura química do polímero, a densidade de reticulação e a 

funcionalidade dos agentes reticulantes (ATA; ABDEL-AZIN, 1998). A capacidade de 

absorver água (intumescer) está relacionada com as características internas do hidrogel, tais 

como a presença de grupos hidrofílicos (hidroxila (-OH), grupamentos carboxilados (-

COOH), amidas (-CONH2) e grupos sulfônicos (-SO3H) (PEPPAS; KHARE, 1993; HAMIDI 

et al., 2008) e o grau de reticulação da rede (MOLINA et al., 2012). Segundo a literatura 

(PEPPAS, 1993; LIU & GUO, 2000; ARGIN; KOFINAS; MARTIN LO, 2014), a capacidade 

de intumescimento dos hidrogéis depende das condições externas do ambiente, tais como pH, 

temperatura e força iônica. Esse processo de intumescimento ocorre em etapas, que envolvem 

a difusão das moléculas de água para o interior da rede polimérica, o relaxamento das cadeias 

poliméricas com a hidratação e a expansão da rede polimérica para o meio aquoso. 

Com base no tipo de interação que existe entre as macromoléculas ou na natureza de 

reticulação, esses sistemas podem ser classificados em hidrogéis químicos ou hidrogéis físicos 

(GULREZ; AL-ASSAF, 2011). Os hidrogéis químicos, também conhecidos como hidrogéis 

permanentes, são aqueles em que as cadeias poliméricas são unidas por ligações covalentes 

(PEPPAS; BENNER, 1980; RUIZ et al., 2001). Esses hidrogéis apresentam estrutura de rede 

que não pode ser remodelada ou redimensionada devido à formação de ligações de reticulação 

fortes. Por outro lado, os hidrogéis físicos são aqueles formados por ligações reversíveis, tais 

como interações iônicas, ligações de hidrogênio, interações de van der Waals, interações 

hidrofóbicas (HENNINK; NOSTRUM, 2002; BERGER et al., 2004; PAL; SHRIVASTAVA; 
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DEY, 2009). Esses hidrogéis são bastante sensíveis a alterações de temperatura, pH e força 

iônica (LIU; GUO, 2000; BERGER et al., 2004).  

Os parâmetros mais importantes para caracterizar os hidrogéis são a fração 

volumétrica dos polímeros, o grau de reticulação e o tamanho de poros da rede (PEPPAS, 

2000). 

De modo geral, os hidrogéis são sensíveis a diferentes estímulos do meio. Muitos 

estímulos físicos e químicos têm sido estudados nesses sistemas, tais como temperatura 

(HUYNH; NGUYEN; LEE, 2011; ZHANG et al., 2009), pH (ELLIOTT et al., 2004; 

ELESAEED et al., 2012), campo elétrico (LIN et al., 2009), força iônica (ELLIOTT et al., 

2003; RASOOL et al., 2010), composição do solvente (DU et al., 2001) e campo magnético 

(CHATTERJEE et al., 2003). 

As propriedades reológicas dos hidrogéis de HPG são profundamente afetadas pela a 

temperatura, taxa de cisalhamento, tipo de agente reticulante, pH e grau de hidratação (FAN 

et al.,1993). Power et al., (1998) mostraram que durante o processo de gelificação, as 

propriedades reológicas dos sistemas de HPG, reticulado com íons borato, são dependentes da 

taxa de cisalhamento aplicada. Segundo Kesavan; Prud'homme (1992), as ligações cruzadas 

do HPG estão num estado de equilíbrio dinâmico, no qual essas ligações estão continuamente 

sendo feitas e desfeitas. Como resultado, o efeito das taxas de cisalhamento no processo de 

gelificação desses hidrogéis não resultam na degradação irreversível do gel (POWER et 

al.,1998). 

Segundo os estudos de Al-Mohmmed et al. (2007), as altas temperaturas (130-140 oC) 

degradam esse hidrogéis, quando na presença de ácido cloroso ou brometo de sódio. Esse 

comportamento pode ser atribuído à fragilidade das ligações covalentes formadas pelos íons 

borato entre duas cadeias poliméricas, quando comparadas às ligações covalentes 

constituintes da cadeia principal do polímero. 
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4 EXPERIMENTAL 

 

4.1 Materiais 

 

Todos os produtos químicos utilizados neste trabalho foram cedidos pela 

PETROBRAS e utilizados sem qualquer purificação adicional, sendo estes a 

hidroxipropilguar (HPG), goma xantana (GX), carboximetilcelulose (CMC), cloreto de sódio 

(NaCl), ácido bórico (H3BO3), hidróxido de sódio (NaOH), carbonato de cálcio (CaCO3) e 

barita (BaSO4). 

 

4.2 Preparo dos fluidos de perfuração aquosos 

 

As formulações foram desenvolvidas e avaliadas, sempre, tomando como base 

comparativa a formulação do fluido de perfuração base (F0), cuja composição foi escolhida 

em função do seu amplo uso na perfuração de poços de petróleo. Neste contexto, foram 

inicialmente avaliadas as formulações com formação de microgéis in situ. Nas formulações F1 

e F2, avaliou-se qual o melhor polímero (goma xantana e CMC, respectivamente) para ser 

utilizado na formulação após a formação do microgel de HPG. Nas formulações F3 e F4, a 

ordem de adição da solução de hidróxido de sódio (NaOH 8N) foi alterada para o final da 

formulação, ou seja, os aditivos constituintes do fluido de perfuração foram adicionados ao 

pré-microgel de HPG.  

Nas demais formulações (F5 a F23), avaliou-se o efeito do aumento da concentração do 

microgel de HPG previamente preparado, segundo o método descrito no item 4.2, sendo o 

volume de água contido na massa de microgel descontado do volume total de água (350,5 

mL) dos fluidos de perfuração. Esses valores foram calculados a partir da densidade do 

microgel (1,06 g/mL).  
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Tabela 2 - Formulações dos fluidos de perfuração base (F0), dos fluidos de perfuração com 

formação de microgéis in situ (F1 a F4). 

 

F0 F1 F2 F3 F4 

ADITIVO

S 

 ADITIVO

S 

 ADITIVO

S 

 ADITIVO

S 

 ADITIVO

S 

 

Água (mL) 
350,

5 

Água (mL)  350,

5 

Água (mL) 350,

5 

Água (mL) 350,

5 

Água (mL) 350,

5 

GX (g) 2,0 HPG (g) 1,26 HPG (g) 1,26 HPG (g) 1,26 HPG(g) 1,26 

CMC (g) 3,0 NaCl (g) 5,0 NaCl (g) 5,0 NaCl (g) 5,0 NaCl(g) 5,0 

NaOH (g) 0,50 H3BO3 (g) 0,18 H3BO3 (g) 0,18 H3BO3 (g) 0,18 H3BO3(g) 0,18 

NaCl (g) 10,0 
NaOH 8N  

(mL) 

2,0 NaOH8N 

(mL) 

2,0 CMC (g) 3,0 GX(g) 2,0 

Calcita (g) 10,0 CMC (g) 3,0 GX (g) 2,0 Calcita (g) 10,0 Calcita(g) 10,0 

Barita (g) 20,0 Calcita (g) 10,0 Calcita (g) 10,0 Barita (g) 20,0 Barita(g) 20,0 

  
Barita (g) 20,0 Barita (g) 20,0 NaOH 8N 

(mL) 

2,0 NaOH 8N 

(mL) 

2,0 

Fonte: Autor, 2015 

 

Tabela 3 - Formulação dos fluidos de perfuração com adição de microgéis de HPG               

previamente preparados de (F5 a F23). 

 

ADITIVOS  F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 

Água (mL) 348,61 329,75 310,01 292,01 273,15 254,28 235,41 216,54 197,67 178,81 

Hidrogel (g) 2,0 22,0 42,0 62,0 82,0 102,0 122,0 142,0 162,0 182,0 

CMC (g) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

NaOH (g) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

NaCl (g) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Calcita (g) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Barita (g) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

ADITIVOS  F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 

Água (mL) 159,94 141,07 122,2 103,34 84,47 65,60 46,73 27,86 9,0 

Hidrogel (g) 202,0 222,0 242,0 262,0 282,0 302,0 322,0 342,0 362,0 

CMC (g) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

NaOH (g) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

NaCl (g) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Calcita (g) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Barita (g) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Fonte: Autor, 2015. 
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4.3 Preparação dos microgéis e sua aplicação nos fluidos de perfuração aquosos.  

 

 Os microgéis de HPG foram preparados através da adição dos aditivos à água, sob 

agitação constante, em um agitador Hamilton Beach modelo 936, a 25 oC. 

 Os microgéis foram preparados em um volume de 350,5 mL de água destilada, e os 

aditivos foram adicionados na sequência indicada na Tabela 2. Foram preparadas 16 

formulações com concentrações de ácido bórico variando de 0,0 g/L a 0,86 g/L, sendo 

mantidas as concentrações dos demais aditivos para todas as formulações avaliadas. 

 

Tabela 4 - Formulações dos microgéis de HPG 
 

Aditivo H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 

Água (mL) 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 

HPG (g) 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

NaCl (g) 5 5 5 5 5 5 5 5 

H3BO3 (g) 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 

NaOH 8N (mL) 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Aditivo H8  H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 

Água (mL) 350,5  350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 350,5 

HPG (g) 1,26  1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

NaCl (g) 5  5 5 5 5 5 5 5 

H3BO3 (g) 0,16  0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 

NaOH 8N (mL) 2  2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Para analisar o efeito do microgel de HPG sobre a viscosidade e a estabilidade térmica 

de fluidos de perfuração aquosos, 24 formulações foram preparadas, cujas composições são 

mostradas na Tabela 3. 

 

4.4 Determinação da concentração ótima de ácido bórico 

 

O efeito da concentração de ácido bórico sobre a estabilização do Microgel de HPG 

(3,6 g/L) foi avaliado através da curva de viscosidade aparente versus concentração de ácido 

bórico, em conformidade com as concentrações indicadas na Tabela 2. 
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4.5 Medidas reológicas 

 

 As propriedades reológicas dos fluidos poliméricos foram avaliadas em um 

viscosímetro da FANN, modelo 35 A. As análises reológicas foram realizadas em rotação de 

600 rpm a 25 ºC, sendo esta rotação escolhida por corresponder a maior taxa de cisalhamento 

que o equipamento pode fornecer (1021,8 s-1). Nessas condições, o fluido apresentará 

comportamento newtoniano. Com base nas leituras, a tensão de cisalhamento (Equação 1), 

taxa de cisalhamento (Equação 2) e a viscosidade aparente (Equação 3) foram calculadas, de 

acordo com o procedimento padrão para testes de campo de fluidos de perfuração segundo a 

norma API 13B-1 2003. 

 

() = 600 x 510 (mPa) (Equação 1) 

( ) = 600 x 1,703 = 1021,8 (s-1) (Equação 2) 

(µa) =  (mPa.s) (Equação 3) 

Onde : 

 = tensão de cisalhamento 

600 = Leitura do viscosímetro a 600 rpm 

 = taxa de cisalhamento(s-1) 

µa = viscosidade aparente(mPa.s) 

 

 O valor 510 (Equação 1) é um fator de conversão específico do viscosímetro Fann, 

necessário para converter deflexão da mola (grau) em tensão de cisalhamento (mPa); 

enquanto que o valor 1,703 (Equação2) converte o número de rotações por minuto do sensor 

(rpm) em  taxa de cisalhamento (s-1).  

 

4.6 Efeito da temperatura no comportamento reológico 

 

 Os microgéis preparados foram submetidos ao envelhecimento térmico em uma estufa 

rotatória Roller Over, da Fann. Estes ensaios foram realizados em duas etapas, onde na 

primeira todos os microgéis (H0 a H15) foram submetidos ao envelhecimento a 60 oC por 16 

horas, cada.  

             Na segunda etapa foi escolhido o microgel H9 devido a sua viscosidade, após o 

envelhecimento, ser a mais próxima do fluido base (F0). Esse microgel foi submetido ao 

envelhecimento por 16 horas em temperaturas de 20 oC a 100 oC, com intervalo definido de 
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20 oC. Após o envelhecimento, foram realizadas as medidas de viscosidade aparente, segundo 

o método descrito no item 4.3. 

 

4.7 Parâmetros de medidas de filtração 

 

O teste de filtração estático foi realizado com papel de filtro Whatman número 50, em 

célula de filtração de aço inoxidável, sob pressão constante de 100 psi, em temperatura 

ambiente (25 ºC), durante 30 minutos, segundo a norma API 13B-1 2003. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Influência da concentração do ácido bórico na reticulação do HPG 

 

 A viscosidade das soluções de HPG reticulado pode ser explicada pelo número de 

ligações cruzadas formadas nas reações de reticulação química, pelos entrelaçamentos físicos 

(entanglements) entre as cadeias poliméricas e pelo volume de água presente nos interstícios 

da estrutura do microgel (FAN; HOLDITCH, 1993; RISICA et al., 2010). 

A Figura 7 mostra a influência da concentração do ácido bórico (agente reticulante) na 

viscosidade aparente de soluções de HPG (3,6 g/L) em meio salino de NaCl (0,24 mol.L-1), a 

temperatura ambiente de 25 oC e após o envelhecimento à temperatura de 60 oC. 

 

Figura 7 - Influência da concentração do agente reticulante na viscosidade dos microgéis de 

HPG 

 

 

Fonte: Autor (2015) 
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A viscosidade aparente na solução H0 (11,48 mPa.s) se deve ao processo de hidratação 

que a cadeia polimérica sofre em meio aquoso. Neste processo, as cadeias poliméricas 

interagem com as moléculas de água através das ligações de hidrogênio intermoleculares. 

Essas ligações são formadas entre as cargas parciais negativas dos oxigênios dos grupamentos 

hidroxila (-OH) do HPG com as cargas positivas parciais dos hidrogênios das moléculas de 

água. As ligações de hidrogênio intramoleculares poderiam também estar presentes, porém, 

essas ligações provavelmente se desfizeram com as mudanças conformacionais do polímero 

expondo as cadeias poliméricas a novas ligações de hidrogênio com as moléculas de água 

durante o processo de hidratação (DAS; KONALE; KOTHAMASU, 2014). 

Em concentrações de agente reticulante diferentes de zero, foi observado que as 

soluções de HPG sofreram um aumento gradual na viscosidade aparente, devido à formação 

de ligações covalentes entre as cadeias desse polímero, que aumentaram em número 

gradativamente com o aumento da concentração de ácido bórico, propiciando a formação de 

microgéis no meio. 

 No sistema H1 (0,06 g/L de H3BO3), o efeito das ligações cruzadas não foi 

significativo. Um leve incremento na viscosidade aparente do sistema foi observado quando 

comparado ao sistema H0, provavelmente, devido ao baixo número de ligações covalentes 

formadas entre as cadeias poliméricas. Tal fato corrobora com a diminuição no valor da 

viscosidade após o envelhecimento térmico, já que a elevação da temperatura a 60 oC pode 

promover um aumento na mobilidade das cadeias poliméricas livres, desfavorecendo os 

entrelaçamentos físicos, como também, as interações tipo forças de van der Waals, ligações 

dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio entre os segmentos poliméricos, acarretando uma 

redução da viscosidade aparente de forma permanente. 

 Para os sistemas H2 (0,11 g/L de H3BO3) e H3 (0,17 g/L H3BO3), observou-se um leve 

aumento no valor da viscosidade aparente, quando comparados a H0. No entanto, para os 

valore de viscosidade medidos antes e após o envelhecimento térmico (60 oC) não houve 

variação significativa na viscosidade. Esse efeito, provavelmente, se deve ao aumento do 

número de ligações cruzadas entre as cadeias de polímeros, ou seja, a quantidade de 

reticulações químicas é suficiente para reduzir o grau de mobilidade das cadeias polimérica e 

formar uma estrutura de microgel resistente à temperatura de envelhecimento. 

Dos sistemas H4 (0,23 g/L de H3BO3) ao H10 (0,57 g/L de H3BO3), foi observada uma 

tendência de crescimento do valor da viscosidade aparente, em comparação aos sistemas 

iniciais, devido ao aumento no número de ligações covalentes formadas entre os segmentos 

poliméricos. No entanto, houve uma inversão no comportamento, até então apresentado, com 
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relação à viscosidade aparente dos sistemas antes e após o envelhecimento térmico, ou seja, 

após o envelhecimento térmico, as soluções contendo microgéis de HPG apresentaram maior 

viscosidade. 

Segundo os estudos de Al-Muntasheri e colaboradores (2007), esse comportamento 

pode ser atribuído provavelmente ao aumento da mobilidade dos segmentos poliméricos entre 

as ligações cruzadas, promovendo o contato entre os sítios reativos das moléculas e o agente 

reticulante ainda livre no meio. Dessa forma, novas ligações cruzadas poderiam ser formadas, 

contribuindo para o aumento no tamanho e/ou número de microgéis. 

       O aumento da temperatura é um fator que promove ativação da cinética das reações de 

reticulação (FAN; HOLDITCH, 1993), justificando o aumento de viscosidade aparente após 

envelhecimentona temperatura de 60 oC. 

 Para os sistemas H11 (0,63 g/L de H3BO3), H12 (0,68 g/L de H3BO3) e H13 (0,74 g/L de 

H3BO3), observou-se diminuição, novamente, da viscosidade aparente após o envelhecimento 

térmico, quando comparada ao sistema inicial à temperatura ambiente. Na temperatura inicial, 

o valor maior de viscosidade aparente pode ser explicado pelo favorecimento das interações 

intermoleculares com a aproximação das cadeias poliméricas, devido à formação das ligações 

covalentes na presença dos íons borato, como também, pelo fato de o sistema em estudo estar 

em regime concentrado (LEI; CLARK, 2007), propiciando a formação dos entanglements e 

do consequente aumento do volume hidrodinâmico dos segmentos poliméricos. Logo, após o 

envelhecimento, o aumento da temperatura pode ter propiciado uma maior movimentação das 

cadeias de polímero diminuindo os entrelaçamentos físicos, consequentemente, o seu volume 

hidrodinâmico e o valor da viscosidade. 

Com o aumento na concentração de agente reticulante utilizada, para os sistemas H14 

(0,79 g/L de H3BO3) e H15 (0,86 g/L de H3BO3), a viscosidade aparente se manteve, 

praticamente, constante com valor aproximado de 150m Pa.s. Nessas circunstâncias, 

considerou-se que o sistema atingiu o grau de reticulação máximo para a concentração de 

HPG empregada. 

 

5.2 Determinação do microgel para aplicação em fluido de perfuração 

 

Como discutido no item 4.1 deste trabalho, várias concentrações de ácido bórico foram 

estudadas. Porém, foi escolhido para aplicação em fluido de perfuração aquoso o microgel H9, 

em que foi utilizado 0,51 g/L de H3BO3. Na concentração de 3,6 g/L de HPG e 0,51 g/L de 

H3BO3, o meio aquoso apresentou viscosidade semelhante a do fluido de perfuração 
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polimérico base, F0 (ver Tabela 3), com valor de viscosidade aparente de aproximadamente 

79,85mPa.s, como mostra a Figura 7. Esse valor de viscosidade aparente foi obtido a partir do 

envelhecimento térmico desse microgel, situação na qual parâmetros, tais como o tempo de 16 

horas e a temperatura de 60 oC, foram importantes para favorecer a formação de um microgel 

com maior viscosidade.  

 

5.3 Influência da temperatura no comportamento reológico do microgel 

 

 Objetivando entender melhor o comportamento das soluções aquosas contendo 

microgéis de HPG quando submetidas a envelhecimento térmico, foi elaborado um gráfico da 

viscosidade versus temperaturade envelhecimento do microgel H9, conforme mostra a Figura 

8. 

 

Figura 8 - Influência da temperatura de envelhecimento na viscosidade de soluções contendo 

microgéis de HPG à concentração de polímero 3,6 g.L-1 e 0,51 g.L-1 de ácido bórico. 

Temperatura de determinação da viscosidade: 25 oC 

 

 
Fonte: Autor (2015) 

  

 A Figura 8 mostra que a viscosidade do microgel diminuiu com o aumento da 

temperatura de envelhecimento, sofrendo quedas mais bruscas a partir de 60 oC. Resultado 

semelhante foi observado nos estudos de Zhang; Zhou (2006). Segundo esses autores, o 

comportamento apresentado se deve à complexidade dos géis reticulados de serem afetados 

pelas taxas de cisalhamento e pela degradação térmica. 
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 Ao analisar o comportamento da viscosidade desse microgel com a temperatura, pode-

se observar que não houve variação significativa no valor da viscosidade para as temperaturas 

no intervalo de 20 a 40 oC. Esse comportamento se deve ao fato de que o microgel de HPG 

apresentou certa resistência térmica favorecida pelas ligações cruzadas entre os íons borato e 

as cadeias de HPG presentes na estrutura polimérica. A temperatura não foi suficiente para 

promover a quebra das reticulações e, desta forma, a estrutura de rede permaneceu intacta 

fazendo com que a viscosidade não sofresse alterações. Para temperaturas mais elevadas, a 

partir de 50 oC, a viscosidade aparente das soluções apresentou um decréscimo. O aumento da 

temperatura de envelhecimento térmico, provavelmente, promoveu a quebra parcial das 

ligações cruzadas da estrutura de rede do microgel, gerando um sistema polimérico com uma 

quantidade de ligações cruzadas relativamente menor, quando comparado com as 

temperaturas iniciais. Isso pode ser atribuído à quebra de zonas de junção de reticulação mais 

fracas fazendo com que a estrutura de rede do microgel fosse se desfazendo. 

Em temperaturas em torno de 100 oC, a viscosidade do microgel caiu bruscamente e 

sua forma física mudou, passando de um aspecto de microgel para uma solução transparente. 

Tal fato ocorrido, provavelmente, se deve a uma possível degradação do polímero gerada pela 

clivagem das ligações glicosídicas que são bastante lábeis e, que nessas condições de 

temperatura, não apresentaram resistência térmica. 

 

5.4 Aplicação do microgel em fluido de perfuração aquoso 

 

Inicialmente, foram avaliados fluidos de perfuração com formação de microgel de 

HPG in situ (F1, F2, F3 e F4), ou seja, o microgel foi formado durante o desenvolvimento da 

formulação do fluido de perfuração. Para o fluido F1 (Figura 9), observou-se um valor de 

viscosidade aparente (85,7 mPa.s) próximo ao valor do fluido F0 (79,85 mPa.s). Por sua vez, o 

fluido F2 apresentou um valor de viscosidade de 72,5 mPa.s. No entanto, tendo vista que a 

diferença entre as formulações F1 e F2 se deve à adição de diferentes polímeros (CMC e a 

goma xantana, respectivamente) após o preparo do microgel de HPG, pode-se concluir que a 

adição da CMC (8,56 g/L) após o microgel é mais adequado para estes sistemas devido ao 

desenvolvimento de uma maior viscosidade aparente para o fluido F1 e pelo valor de volume 

de filtrado ter sido o menor dentre os três sistemas (8 mL).  
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Figura 9 - Influência da formação do microgel de HPG in situ na viscosidade e volume de 

filtrado dos fluidos de perfuração 
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Fonte: Autor (2015) 

 

 

Para os fluidos F3 e F4, formulações semelhantes a dos fluidos iniciais foram 

estudadas, porém, o hidróxido de sódio (NaOH) foi acrescido ao final das formulações, em 

outras palavras, os polímeros (goma xantana ou CMC), a calcita e a barita foram adicionadas 

após o preparo do pré-microgel em meio neutro de pH. Para estes sistemas foram obtidos os 

valores menos representativos de viscosidade aparente (36,43 e 29,45 mPa.s, 

respectivamente), sendo tal fato justificado pela não gelificação do HPG, provavelmente, 

devido ao pH do meio não estar alcalino o suficiente para a formação dos íons borato (agente 

reticulante) após a adição de H3BO3 ao sistema (KRUIJF et al., 1993; HARRIS, 1993; 

POWER; WOODS, 1997; DAN, A. B., 2005; ZHANG et al., 2010; LOUGHLIN et al., 2008), 

demonstrando a não eficiência destes sistemas quando comparados aos fluidos iniciais (F1 e 

F2).  

Logo, embasados nas análises destes microgéis, pode-se concluir que a formulação 

mais adequada para a aplicação em fluido de perfuração deve partir da aplicação do microgel, 

previamente preparado, sendo desconsiderado da formulação o volume de água 

correspondente ao volume contido no microgel adicionado, de modo à sempre totalizar um 

valor de água de 350,5 mL de água no sistema. Como também, a utilização da CMC para 

auxiliar na viscosidade e no controle de filtrado. 
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A partir desses resultados, foram estudadas dezenove novas formulações de fluidos de 

perfuração (do sistema F5 ao F23). Na Figura 10, pode-se observar que para as formulações 

F5, F6 e F7, à medida que as concentrações de microgel aumentaram, a viscosidade aparente 

sofreu uma diminuição desprezivel, tendo seu valor médio constante em aproximadamente 37 

mPa.s. Já com relação ao volume de filtrado, foi apresentado para os sistemas F6 (7,0 mL) e F7 

(7,2 mL) um valor inferior ao volume do fluido F0 (8,7 mL), apontado na figura 9, 

enfatizando a utilização do microgel de HPG como controlador de filtrado em fluidos de 

perfuração aquoso.  

 

Figura 10  - Influência da adição de microgel com concentração de 3,6 g.L-1 de HPG e 0,51 

g.L-1 de Ácido bórico na viscosidade e volume de filtrado dos fluidos de  perfuração  
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Fonte:Autor(2015) 

 

Na Figura 10, também é notório que com o aumento da concentração de microgel, a 

viscosidade aparente do fluido possui uma tendência de crescimento exponencial a partir do 

sistema F8. Nesse contexto esta situação, pode ser explicada devido a um menor volume de 

água livre em solução. Em relação ao volume de filtrado, pode-se observar que os valores 

variaram entre 6,2 mL (sistema F13) e 8,8 mL (sistema F8). 

 Tal fato pode ser explicado pelo processo de intumescimento desses microgéis. 

Quando os microgéis de HPG estão imersos em meio aquoso, as moléculas de água começam 

a entrar na matriz do microgel promovendo o processo de hidratação dos grupos hidrofílicos, 

que são formados por hidroxilas. Essas hidroxilas ficam expostas ao meio interagindo com as 

moléculas de água (DAS; KONALE; KOTHAMASU, 2014), submetendo a estrutura de rede 
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a um processo de relaxamento das cadeias poliméricas. Após essa etapa, outra parcela de 

água, chamada de água livre, penetra na estrutura do microgel preechendo os espaços vazios 

entre as cadeis poliméricas e os poros por efeito de osmose (KONO et al., 2015). À medida 

que a concentração de microgel foi aumentada, a quantidade de água livre no sistema 

diminuiu, pois grande quantidade de água ficou retida nos interstícios da estrutura de rede do 

microgel causando um inchaço, sendo a afinidade pela água devida à presença dos oxigênios 

ionizados na estrutura de rede do microgel de HPG. Esses resultados também podem ser 

explicados a partir de uma possível interação física entre os microgéis e os sólidos inertes 

presentes no meio, tais como a calcita, preenchendo os espaços vazios e favorecendo a 

formação de uma camada de reboco fina, flexível e de baixa permeabilidade (GUICHARD et 

al., 2007). 

 Ao submeter os fluidos de perfuração F0 (viscosidade aparente inicial 80 mPa.s) e 

F23(viscosidade aparente inicial 85 mPa.s) ao envelhecimento térmico a 50 oC, por 16 horas, 

observou-se que o fluido F0 passou a ter viscosidade aparente de 84,85 mPa.s, enquanto o 

fluido F23 adquiriu viscosidade aparente de 25,45 mPa.s. No caso do fluido F0, o aumento de 

viscosidade provavelmente ocorreu pelo aumento da hidratação dos polímeros no meio (goma 

xantana e carboximetilcelulose). Por sua vez, o fluido F23 deve ter sido significativamente 

afetado pela diminuição da concentração de íons borato no meio pelo aumento da 

temperatura, como mostrado na Figura 5 e, também, pela maior salinidade do meio, 

comparado a H9, que apresentou maior estabilidade a 50 oC (Figura 8). 
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6 CONCLUSÕES 

 

O aumento da concentração de ácido bórico favorece o aumento da viscosidade 

aparente das soluções aquosas que contêm microgéis de HPG, porém, o envelhecimento 

térmico, dependendo da temperatura empregada, pode favorecer a formação das ligações 

cruzadas ou a quebra das mesmas, propiciando o aumento ou a diminuição, respectivamente, 

da viscosidade do sistema.  

A partir de 70 oC, foi observada uma redução mais significativa de viscosidade 

aparente das soluções contendo microgéis de HPG, que foi atribuída à desestruturação da rede 

do microgel por diminuição da concentração de íons borato no meio, gerando perdas de 

viscosidade. 

 A 25 oC, a adição de microgéis de HPG ao fluido de perfuração favoreceu o aumento 

da viscosidade aparente e a redução do volume de filtrado, em comparação ao fluido base 

selecionado (Fo). Entretanto, o envelhecimento térmico claramente penaliza as propriedades 

do fluido contendo microgéis de HPG, provavelmente, pela redução da concentração de íons 

borato no meio, que reduz o número de ligações cruzadas, e a alta salinidade do fluido, que 

pode reduzir a hidratação dos microgéis no meio, diminuindo a viscosidade. 

 A partir dos resultados gerais obtidos neste trabalho, pode-se concluir que o emprego 

de microgéis em fluidos de perfuração aquosos pode ser uma alternativa promissora, desde 

que o agente reticulante seja adequadamente selecionado, ou seja, não sofra desativação com 

o aumento da temperatura e não seja influenciado pela salinidade do meio. 
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