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RESUMO 
 

 

O desenvolvimento atual e futuro, em campos de petróleo, baseia-se em novas tecnologias e 
desafios ao meio ambiente, onde se utiliza principalmente a performance técnica de um fluido de 
perfuração que produza o mínimo impacto ambiental, mostrando ainda, uma ótima economia nos 
custos desses desenvolvimentos. 

Sabe-se que o potencial de continuidade de fluidos de perfuração a base de óleo está limitado e, 
por conseguinte, o avanço ambiental tem sido na investigação de fluidos chamados pseudo-fluidos, ou 
seja, fluidos sintéticos base éster, éster, n-parafina e outros fluidos de emulsão inversa, os quais estão 
em estudo. 

Neste trabalho estudou-se em nível de laboratório as principais variáveis envolvidas no processo 
de emulsão inversa usando ésteres como componente principal, utilizando-se amostras comparativas 
de outros fabricantes, como também amostras provenientes de laboratório e de campo onde estão 
sendo utilizados estes fluidos de perfuração. 

As concentrações de emulsificante ou argila organofílica, que é doadora de viscosidade, foram 
variadas para verificar a influência destes parâmetros a diferentes razões óleo/água (55/45, 60/40, 
65/35, 70/30 e 75/25), mantendo-se constante os demais componentes do fluido. 

A concentração do sal, que é um parâmetro indicador de estabilidade e da atividade em fluido a 
base éster, foi variada em 10.000, 20.000 e 50.000 ppm de NaCl. Algumas propriedades reológicas 
dos fluidos assim produzidos foram estudadas, tais como: gel inicial, viscosidade plástica, limite de 
escoamento e viscosidade aparente. 

A partir das medidas reológicas obtidas, pôde-se verificar a existência de dois sistemas: fluido e 
floculado. Pôde-se perceber que os resultados obtidos foram influenciados diretamente pela razão 
óleo/água e pelas concentrações do emulsificante, da argila organofílica e do NaCl. Este estudo 
consolidou importantes conhecimentos que abrirão portas para o sucesso de novas pesquisas, 
tornando-se fundamental a viabilização de colocá-lo posteriormente no mercado de trabalho do Brasil. 
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ABSTRACT 
 
 

 
The developments in formulating drilling fluids to apply in petroleum fields are based on new 

technologies and environmental challenges, where the technical performance of a developed drilling 

fluid is used to produce a minimum environmental impact, showing great economy in costs. 

It is well known that the potential use of oil-based drilling fluids is limited because 

these fluids when discharged in the sea do not disperse as much as water-based ones and may 

form waterproof films in the seabed, having a profound effect on plants and animals living in 

this environment. The current works have been made in investigating fluids called pseudo-

fluids, which are synthetic ester-based, n-paraffin-based and other fluids formed from inverse 

emulsion. 

In this research the principal parameters involved in inverse emulsion process were studied, in 

laboratory scale, using esters as main component. Others commercial drilling fluids were used as 

comparative samples, as well as samples from laboratory and field where these drilling fluids are 

being applied. 

Concentrations of emulsifier and organophilic clay, which are viscosity donor, were varied to 

verify the influence of these parameters, in different oil/water ratios (55/45, 60/40, 65/35, 70/30, and 

75/25).  

The salt concentration (NaCl) is an indicative parameter of stability and activity of an ester-

based fluid. In this research the salt concentration was varied in 10,000, 20,000, and 50,000 ppm of 

NaCl. Some rheological properties of the produced fluids were studied, such as: initial gel, plastic 

viscosity, yield point, and apparent viscosity. 

Through the obtained rheological measures, the existence of two systems could be verified: 

fluid and flocculated. It could be noticed that the systems were influenced, directly, by the oil/water 

ratio and emulsifier, organophilic clay and NaCl concentrations. This study showed the viability to use 

an ester obtained from a regional vegetable product – babaçu coconut oil – to obtain an efficient and 

environmental safe drilling fluid. 
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VP - Cp 
 
 
 
Obs: Para realização de testes em laboratório, usa-se a seguinte relação → 1 lb/bbl = 
1g/350ml. 
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I-Introdução Geral 
 

Sendo o fluido de perfuração um dos fatores básicos de maior importância para o êxito 

nas operações de perfuração marítimas e terrestres, necessita-se de estudos minuciosos e 

abrangentes. O tema é extenso e polêmico nas suas variedades e aplicações, o que faz 

necessário certa experiência prática para conhecer seus múltiplos envolvimentos e/ou 

soluções no que diz respeito aos problemas que venham a ocorrer durante as operações nos 

campos petrolíferos [Lummus, 1971]. 

 

Na década de 80, o fluido a base de éster foi o primeiro fluido a base de óleo diferente 

do óleo mineral a ser testado fora do Mar do Norte. Este fluido mostrou, tecnicamente, nos 

poços perfurados, uma performance similar aos fluidos a base de óleo mineral. 

 

A preocupação constante de estudos para desenvolver novas tecnologias baseia-se no 

principal fator que é a preservação do meio ambiente. Tem-se procurado desenvolver fluidos 

suscetíveis a biodegradação anaeróbica e aeróbica, sem hidrocarbonetos crus, com redução de 

impacto dos cascalhos, sem bioacumulação e, finalmente, com baixa toxicidade. 

 

Na literatura o estudo da biodegradação diz da importância em verificar, em condições 

aeróbicas e anaeróbicas, o desempenho do sistema base éster com óleos minerais. Os óleos 

minerais indicam biodegradação em presença de oxigênio, eles não são considerados 

prontamente biodegradáveis, enquanto que o éster foi classificado por Steber et al. (1995) 

como abaixo das condições aeróbicas e anaeróbicas, quando em teste estes autores obtiveram 

82,5% de biodegradabilidade após 35 dias, comparado com 3,9% de biodegradabilidade do 

óleo mineral. 

 

Este trabalho baseia-se na grande importância de operações com fluidos a base de 

éster. Propõe-se desenvolver um fluido de perfuração utilizando óleo vegetal, obtido a partir 

de matérias-primas regionais, com a finalidade de obter parâmetros, tais como: boas taxas de 

penetração e lubricidade, proteção contra a corrosão, poços calibrados e desidratação 
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osmótica dos folhelhos. Para tanto deve-se variar a composição do fluido desenvolvido 

visando verificar os parâmetros que influenciam nas suas propriedades reológicas. 

 

Esta pesquisa justifica-se pelo fato da região produzir matéria prima capaz de fornecer 

produtos biodegradáveis necessários ao desenvolvimento deste trabalho, onde será feita a 

otimização do processo de obtenção de éster graxo, a partir de óleos vegetais em reações com 

álcoois de cadeia longa e sua caracterização através de métodos físico-químicos de acordo 

com as novas tecnologias de fluidos de perfuração a base de óleos vegetais, comparado com 

os sistemas de fluidos atualmente em fase de teste ou aprovados nos campos petrolíferos do 

Brasil. 

 

Estudos em nível de bancada foram efetuados para investigar e desenvolver critérios 

para formulações e tratamentos com o produto a base de óleo vegetal, em um sistema de 

fluido de emulsão inversa, baseado em métodos reológicos, filtração em temperaturas e 

pressões elevadas, baixo e alto peso específico e a estabilidade elétrica da emulsão. Foram 

investigados também fatores envolvidos nas propriedades reológicas do fluido de perfuração a 

base de éster, incluindo programa hidráulico (superficial), densidade ou massa específica 

requerida e taxas de fluxos através de temperaturas variadas. 

 

A composição deste tipo de fluido de perfuração pode ser uma mistura de argilas, 

aditivos químicos, água, óleo, entre outros. As propriedades físicas mais importantes e 

freqüentemente medidas nas sondas são a densidade, os parâmetros reológicos, as forças géis 

(inicial e final), os parâmetros de filtração e o teor de sólidos. 

 

Para desenvolver os fluidos foram utilizadas concentrações similares aos sistemas de fluido de 

emulsão inversa em operação no RN e nos demais campos do Brasil, para identificar sua 

performance e, ao mesmo tempo, verificar se existe compatibilidade com estes fluidos para 

um melhor aproveitamento do produto, junto à Petrobrás e outras companhias de petróleo. 

 

Para uma melhor compreensão dividiu-se este trabalho em capítulos. Esta introdução 

corresponde ao Capítulo I. O Capítulo II abrange a revisão da literatura, compreendendo 
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tópicos teóricos e resultados obtidos por outros autores. Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas relativas aos ésteres de ácidos graxos e aos fluidos de perfuração, abrangendo 

tópicos como: classificação, composição, formulações básicas e aplicações. 

 

No Capítulo III descreve-se a metodologia experimental aplicada para a obtenção do 

éster de ácido graxo, preparação do fluido de perfuração e determinação dos parâmetros 

avaliados. 

 

Os resultados obtidos experimentalmente são apresentados e discutidos no Capítulo IV 

e serviram como base para as conclusões descritas no Capítulo V. Os fluidos desenvolvidos 

nesta pesquisa apresentaram propriedades reológicas superiores aos utilizados como 

referência (comerciais), fato bastante animador por ser este o primeiro trabalho do grupo 

utilizando, em fluidos de perfuração, ésteres obtidos através de óleos vegetais de produção 

regional. 
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II - Aspectos Teóricos e Estado da Arte 
  

 

II.1- Introdução 
 

Com intenção de propor um processo voltado para a utilização de um fluido de 

perfuração a base de éster, não só para fluidos normais, mas, também, para os casos especiais 

como: fluido de completação, fluido para poços horizontais, fluido para alto grau geotérmico, 

fluido para poços desviados ou direcionais, procurou-se nesta revisão: 

 

 Obter dados já efetuados com sistemas de fluido de emulsão inversa nos campos de 

petróleo; 

 Levantar trabalhos já efetuados sobre custo e benefício do produto, com os 

produtos similares de diferentes companhias, as quais estão em atividade no Brasil 

e, 

 Estudar a aplicação técnica de produtos a base de éster e sua utilização em sistemas 

de fluidos de perfuração. 

 

II.2 – Operação de perfuração 
 

O petróleo é a matéria prima da indústria petrolífera e petroquímica, considerado uma 

fonte de energia não renovável. Na natureza quando encontrado está nos poros das rochas, 

chamadas de rochas reservatórios, cuja permeabilidade irá permitir a sua produção Se no 

caminho para a superfície encontra uma estrutura impermeável (armadilha), que faça o seu 

confinamento e impeça a sua migração, acaba formando um reservatório de petróleo. 

Na antiguidade, as pessoas geralmente realizavam perfurações em busca de água, e 

não de petróleo. Os primeiros poços foram perfurados em busca de água para beber, lavar, 

irrigar e para salmoura, que era utilizada como uma fonte de sal. Foi somente no século 19 

que a perfuração em busca de petróleo começou a se disseminar, pois a industrialização 

aumentou a necessidade de produtos derivados do petróleo. 
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Esta operação consiste em perfurar poços desde a superfície até o reservatório de 

petróleo, baseado em dados geológicos, e fundamenta-se nos elementos que influenciam no 

custo da perfuração como: programa de revestimento, programa de fluido de perfuração e 

programa de brocas. 

Podemos dizer que os principais constituintes de interesse são o número de fases, tipo 

e profundidade de assentamento do revestimento, tipo de fluido e suas propriedades, tipo de 

broca, peso e rotação sobre a broca (parâmetros mecânicos) e a pressão, vazão e diâmetro dos 

jatos da broca (parâmetros hidráulicos). 

O programa de revestimento é escolhido em função das pressões de poros e de fratura 

da formação, bem como da estabilidade do poço. 

O programa de fluido de perfuração é escolhido de acordo com as formações e o 

tempo em que elas deverão ficar expostas, objetivando evitar problemas de inchamento das 

argilas, desmoronamentos, alargamentos excessivos, etc. As propriedades do fluido de 

perfuração que mais influenciam na taxa de penetração e, conseqüentemente, no custo são: a 

densidade, o teor de sólidos, o filtrado e a viscosidade. 

O programa de brocas é determinado utilizando os dados de poços de correlação 

(poços perfurados nas imediações do poço e que apresentam as mesmas formações), dados 

dos fabricantes e perfis geológicos. 

 

II.3 - Fluidos de perfuração 
 

Durante a perfuração de poços de petróleo, usa-se um fluido de perfuração, cuja 

composição química induz a comportamentos físico-químicos desejados, para permitir um 

equilíbrio entre as pressões das formações e a pressão dentro dos poços. Esse equilíbrio é 

fundamental, impedindo que o fluído de perfuração invada a formação de petróleo 

danificando a capacidade produtiva do poço, bem como impedir que o reservatório de 

petróleo possa produzir de forma descontrolada para dentro do poço, provocando o que é 

chamado de kick de óleo ou gás.  

Os fluidos de perfuração são misturas de líquidos e sólidos químicos, cuja composição 

depende do tipo particular de operação requerida. Os poços devem ser perfurados através de 

diferentes tipos de formações. Muitos outros fatores, tais como: econômico, contaminação, 

avaliação da água fabricada, pressão e temperatura, são significantes na escolha do fluido de 

perfuração [Moore, 1986]. 
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A escolha da fase líquida de um fluido depende, principalmente, da inibição requerida 

para a formação a ser perfurada. A capacidade de inibição de uma fase fluida é a quantidade 

do fluido que pode reduzir, ou prevenir, o inchamento de sólidos ativos. 

O fluido de perfuração é definido por Rogers (1981) como uma mistura de água com 

argila que permanece em suspensão durante um tempo considerado. Portanto, a fase dispersa 

é constituída de argila, produtos adensantes, produtos específicos adicionados para melhorar 

as propriedades requeridas (fase descontínua) e a fase dispersante é constituída por água doce 

ou contendo teores variáveis de sais de sódio, potássio, cálcio e magnésio (fase contínua). 

Os fluidos de perfuração têm como função [Manual de Engenharia de Fluidos de 

Perfuração, 1977; Drilling Fluids Engineering Manual, 1998]: 

 Transportar os cascalhos cortados pela broca, do fundo do poço para a superfície; 

 Controlar as pressões das formações, impedindo influxos de óleo, gás ou água; 

 Refrigerar, limpar e lubrificar a broca e a coluna de perfuração; 

 Transmitir potência hidráulica à broca e 

 Estabilizar mecânica e quimicamente as paredes do poço. 

Além destas funções, o fluido deve conter certas características, tais como: 

 Não interferir nas formações geológicas; 

 Prevenir contra a corrosão da coluna e dos demais equipamentos de circulação; 

 Reduzir ao mínimo os danos às formações produtoras; 

 Não ser tóxico ao homem e ao meio ambiente; 

 Aceitar tratamentos sempre que necessário; 

 Manter os sólidos em suspensão quando estiver em repouso e 

 Ter custo compatível com a operação. 

 

II.3.1 - Propriedades reológicas dos fluidos de perfuração 

 

A reologia é a ciência da deformação e fluxo da matéria. Fazendo certas medidas do 

fluido é possível determinar como o fluido fluirá abaixo de condições variadas, incluindo 

temperatura e pressão. 

Em termos reológicos, a viscosidade é o parâmetro mais conhecido, sendo definida 

como a resistência que uma substância apresenta ao fluxo. No campo, as principais 

propriedades reológicas de interesse para o desenvolvimento de um fluido de perfuração são: 
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- Viscosidade aparente (cP ou mPA.s); 

- Viscosidade plástica (cP ou mPa.s); 

- Limite de escoamento (lb/100ft2 ou Pa) e 

- Força gel (lb/100ft2 ou Pa). 

 

Cada poço é único, tendo suas principais características, portanto é importante 

controlar as propriedades reológicas do fluido visando otimizar a operação de perfuração. A 

finalidade de controlar estas propriedades é conseguir maximizar a limpeza do poço, 

minimizar a pressão das bombas, evitar influxo da formação e prevenir perda de circulação 

para a formação perfurada.  

Todos os fluidos reais possuem viscosidade e, conseqüentemente, apresentam 

fenômenos de atrito quando ocorre o movimento. A força de atrito, ou de cisalhamento, existe 

entre duas camadas de um fluido, podendo ser expressa como tensão de atrito ou cisalhamento 

por unidade de área comum aos dois fluidos. Designa-se por τ a tensão de cisalhamento que, 

para o escoamento laminar, é proporcional à razão de deformação relativa, ou seja, é 

proporcional ao gradiente de velocidade 
dy
dV , com o coeficiente de proporcionalmente μ 

definido como coeficiente de viscosidade. Temos:  

dy
dVμτ =         (1) 

 

Nos líquidos, a transferência de quantidade de movimento devida a atividade 

molecular é pequena em comparação com a força de coesão entre as moléculas, e devido a 

isto a tensão de cisalhamento (τ) e a viscosidade (μ) dependem principalmente da ordem de 

grandeza destas forças de coesão que tendem a manter as moléculas adjacentes em uma 

posição fixa e a resistir ao movimento. Como estas forças diminuem rapidamente com o 

aumento da temperatura, a viscosidade dos líquidos diminui com o aumento da temperatura 

[Venard e Street, 1978]. A viscosidade cinemática é definida como: 

 

ν
ρ
μ

=         (2) 
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A viscosidade aparente é a viscosidade do fluido quando medida a uma taxa de 

cisalhamento fixada pelo American petroleum Institute (API). No modelo reológico plástico 

de Bingham a viscosidade aparente é a medida da metade da leitura marcada em um 

viscosímetro rotacional a 600 rpm (taxa de cisalhamento de 1022 s-1). 

A viscosidade plástica é a medida da resistência interna exercida por um fluido para 

fluir, resultando da interação dos sólidos presentes em um fluido de perfuração. Ela tem um 

efeito mecânico, indicativo de número, tipo e tamanho das partículas sólidas. Quando o teor 

de sólidos aumenta, a fricção entre as partículas aumenta [OILFIELD, 2002]. 

As forças geis são a medida das forças atrativas elétricas dentro de um fluido de 

perfuração quando submetido às condições estáticas e são medidas após 10 segundos (gel 

inicial) e 10 minutos (gel final), de acordo com as condições especificadas (API-RP-13B). As 

propriedades da força gel são relacionadas para o limite de escoamento, tendo em vista que 

estas medidas são influenciadas pelas forças atrativas entre as partículas. A força gel depende 

do tempo e das forças estáticas quando um fluxo é iniciado, o que a faz diferente do limite de 

escoamento. 

O limite de escoamento corresponde ao ponto no qual o corpo torna-se 

permanentemente deformado quando submetido a um esforço suficientemente grande. Abaixo 

do limite de escoamento o corpo é elástico e acima dele se torna plástico [Drilling Fluid 

Engineering Manual, 1998]. 

 

II.3.2 - Classificação dos fluidos de perfuração 

Os fluidos de perfuração podem ser classificados como: fluidos a base de ar, gás 

natural ou inerte, fluidos com espuma, fluidos convencionais ou base água e fluidos a 

base de óleo. A seguir será feita uma breve explanação destes sistemas. 

II.3.2.1 – Fluidos a ar, gás natural ou inerte 

A utilização de um fluido circulante de ar, gás natural, gás inerte ou misturado 

com água, tem vantagem econômica em áreas de rochas duras, onde há pouca chance 

de encontrar grandes quantidades de água. O ar seco ou gás irá prover uma rápida taxa 

de penetração do fluido conhecido, reduzindo a deposição de cascalhos no poço 

[BAROID LIMITED, 1985]. 
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II.3.2.2 – Fluidos com espumas 

 

Fluidos com espuma são fabricados por injeção de água e agentes espumantes dentro 

da corrente de ar ou gás, criando uma viscosidade e uma espuma estável. A capacidade de 

carriamento dos cascalhos depende mais das propriedades de viscosidade do que da 

velocidade anular. Os fluidos aerados são fabricados por injeção de ar ou gás no interior de 

um fluido a base de gel. Este propósito visa reduzir a pressão hidrostática para prevenir perdas 

de circulação em zonas de baixa pressão e, efetivamente, aumentar a taxa de penetração. 

 

II.3.2.3 – Fluido convencional ou base água 

 

Os fluidos a base de água, ou convencionais, são fluidos usados para perfurar poço 

para um tubo condutor. Eles geralmente consistem de pastas viscosas de bentonita (argila 

ativada com carbonato de sódio) com a finalidade de promover capacidade suficiente de 

carriamento e limpar poços com diâmetros largos. Após a perfuração do tubo condutor, o 

fluido é descartado por causa da contaminação de cimento e por ter propriedades químicas 

indesejáveis para prosseguimento da perfuração [American Petroleum Institute, 1979]. 

O sistema base água pode conter diversas substâncias dissolvidas, incluindo álcalis, 

sais, tensoativos, polímeros orgânicos em solução coloidal, substâncias insolúveis em 

suspensão (tais como: sulfato de bário, argilas e cascalhos). A composição selecionada para 

uso depende das substâncias dissolvidas na água fabricada e do material solúvel, ou disperso, 

na formação a ser perfurada [Estes, 1977]. 

 

II.3.2.4 – Fluido a base óleo 

 

Os fluidos a base de óleo são aqueles em que um óleo (óleo diesel ou mineral) 

constitui a fase contínua e a água a fase dispersa. O fluido a base de óleo mineral substituiu o 

óleo diesel em virtude de ser menos agressivo ao meio ambiente por conter baixo teor de 

aromáticos [Jaques et al., 1992]. 

Fluidos verdadeiros a base de óleo contêm menos de 5% de água e são misturas de 

asfalto oxidado, ácidos orgânicos, álcalis, agentes estabilizantes e óleo diesel (de ponto de 

fulgor alto) ou óleos minerais especiais (não tóxicos). Um dos principais usos do sistema a 

base de óleo é evitar a contaminação de água de zonas produtoras. Estes fluidos também 
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foram efetivamente usados para perfurar alguns folhelhos problemáticos. Eles são inertes a 

contaminantes, como sal e anidrita, e têm aplicação em poços profundos.  

Os sistemas de emulsão inversa a base de óleo, de forma contrária aos fluidos 

verdadeiros, podem conter até 50% de água, que é contida dentro de um filme de óleo 

contínuo estabilizado através de emulsificantes especiais. Estes sistemas têm a característica 

de fluidos verdadeiros porque o óleo é a fase contínua [Zubiria, 1982].  

São usados vários aditivos para estabilizar a emulsão depois que o fluido é formado, 

tendo estes sistemas a vantagem de possuírem temperatura estável, serem inertes a 

contaminantes comuns e poderem apresentar alta densidade. O uso de fluidos a base de óleo 

verdadeiro e fluidos de emulsão inversa requer proteções para o meio ambiente [Wright,1954; 

Friddheim e Shinnie, 1991]. 

Atualmente o Brasil está operando com fluidos a base de n-parafina e éster [Peresich 

et al., 1991]. A Figura 1 representa um esquema de tipos de fluidos de perfuração. 

 
FIGURA 1: Fluxograma descritivo de fluidos de perfuração. 

 

II.3.3 - Composição de um fluido de perfuração 
 

Os fluidos de perfuração apresentam constituintes em um dos três estados físicos. Os 

componentes sólidos normalmente têm densidade mais alta que líquidos e gases. Eles são 

substâncias que não são fluidas, podendo apresentar-se na forma coloidal (ex: argila do tipo 

ilita e caulinita e bentonita) ou inerte (ex: areia, sílica, dolomita, gesso, barita). 



Dissertação de Mestrado - Capítulo II – Aspectos Teóricos e Estado da Arte 

Miguel Arcangelo da Silva Neto – UFRN – Set. 2002 13

Os líquidos normalmente têm uma densidade menor do que os sólidos, porém maior 

que os gases. Eles estão prontamente conforme a forma do seu recipiente e, como os gases, 

são fluidos que fluem quando uma força é aplicada. São exemplos de líquidos empregados em 

fluidos de perfuração o óleo e a água. 

Os gases não só se conformam, mas se expandem, para preencher seu recipiente. Eles 

fornecem: melhor taxa de penetração, melhor trabalho de cimentação e completação, com 

agentes redutores de filtrado, tensoativos e outros [Gray e Young,1973]. 

II.3.4 - Fluido de perfuração a base de óleo vegetal 
 

Os óleos vegetais representam uma alternativa real para aplicação em fluidos de 

perfuração e como substitutos do óleo diesel e da parafina. Sendo um recurso renovável de 

origem agrícola ou florestal, a implementação do uso energético dos óleos vegetais implica 

em vantagens nos aspectos ambientais, sociais e econômicos e pode ser considerado como um 

importante fator de viabilização do desenvolvimento sustentável. 

 

II.3.4.1-Definições fundamentais 
 

Quando as emulsões são constituídas de gotas de água dispersas em óleo, então o óleo 

é chamado de fase contínua e a água de fase dispersa. 

O uso de fluido a base de óleo, de modo geral, estabeleceu um padrão na indústria para 

performance de perfuração, com altas taxas de penetração e altos níveis de estabilidade do 

poço, particularmente através de evaporitos e de longos folhelhos reativos [Yong, 1994]. 

A emulsão inversa tem as características do fluido de óleo verdadeiro, em virtude de o 

óleo ser a fase contínua. Estes fluidos são também estáveis à temperatura, inertes para 

contaminantes comuns e alcançam altas densidades específicas [Becher, 1983]. 

Sabemos que os fluidos a base de óleo possuem um alto custo unitário, ou seja, são 

relativamente caros quando comparados com os fluidos a base de água, devendo ser usados 

somente quando as condições justifiquem sua aplicação. Estes fluidos têm mostrado 

vantagens econômicas e as aplicações primárias deste sistema são [Manual de Engenharia dos 

Fluidos de Perfuração, 1977]: 
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 Perfurar em formações problemáticas, tipo folhelhos; 

 Perfurar poços profundos; 

 Perfurar zonas com altas temperaturas; 

 Perfurar formações que contém evaporitos; 

 Perfurar formações que contém gás sulfídrico e gás carbônico (H2S e CO2); 

 Liberar coluna de perfuração presa; 

 Controlar corrosão; 

 Como fluido de completação (Packer Fluid) e 

 Como fluido de perfuração em poços desviados e com diâmetros pequenos. 

 

II.3.4.2 - Princípios físico - químicos de emulsões 

 

Emulsão é uma dispersão de um líquido em outro líquido imiscível e, geralmente, o 

que se encontra em menor proporção é a fase dispersa, ou interna, e o de maior proporção é a 

fase contínua, ou externa [PROTEXA Industrias - Division Manufatura, 1982]. 

A compreensão básica dos princípios de emulsificação é benéfica na formulação e 

manutenção do sistema base óleo, sendo efetivamente o fator chave na aplicação e 

estabilidade da emulsão [BAROID LIMITED - PETROFEE, 1996]. 

Para formar uma emulsão necessita-se de três componentes: óleo, água, um agente 

tensoativo, ou emulsificante, e agitação mecânica.   

Os agentes tensoativos reduzem a tensão interfacial dos líquidos (permitindo assim a 

emulsificação). Tensoativos são moléculas que têm na sua estrutura uma parte polar e outra 

apolar. A parte polar é hidrofílica e a apolar hidrofóbica. A Figura 2 mostra a estrutura típica 

do ácido esteárico, onde a cabeça polar tem afinidade pela água, enquanto a cauda apolar tem 

afinidade pelo meio orgânico, tais como: óleo diesel, óleo mineral e vegetal [DRESSER - 

MAGCOBAR, 1977]. 

 

FIGURA 2: Estrutura do ácido esteárico. 
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A agitação mecânica é necessária para dispersar a fase interna em pequenas gotas e o 

agente tensoativo adsorve-se nestas gotas, para evitar a coalescência ao parar a agitação 

mecânica, mantendo-as separadas. O agente tensoativo é o componente mais importante para 

formar uma emulsão, pois sua molécula confere estabilidade ao sistema.  

O balanço dos grupos hidrofílicos e lipofílicos é conhecido como HLB, que significa 

balanço Hidrofílico – Lipofílico, e seus valores variam de zero a vinte (0 - 20) unidades, 

sendo valores adimensionais, que podem ser determinados através da fórmula: HLB = 20 (1 - 

S/A), onde: S é o índice de saponificação e A o índice de acidez [DRESSER - MAGCOBAR, 

1977]. A Tabela 1 mostra as variações do HLB para tensoativos e indicação de suas 

aplicações. 

 

Tabela 1. Variação e Aplicação do HLB (Balanço Hidrofílico - Lipofílico). 

VARIAÇÃO APLICAÇÃO 

3    -    6 Emulsificante de água em óleo 

7    -    9 Agente de molhabilidade 

8    -   18 Emulsificante de óleo em água 

13   -    15 Detergente 

15   -    18 Solubilizante 

 

A Tabela 1 mostra que os tensoativos com variação do HLB entre 3 e 6 podem ser 

utilizados como emulsificantes para emulsões do tipo água em óleo. Em uma emulsão inversa, 

as partículas de água dispersas no óleo atuam como viscosificantes e contribuem para a 

formação de gel. É importante considerar a relação óleo/água da fase líquida, pois, para cada 

emulsão existe uma relação ótima na qual se obtém o melhor equilíbrio entre viscosidade, 

capacidade de sustentação e estabilidade. Entretanto, para obter sistemas emulsionados mais 

resistentes à temperatura e as contaminações, deve-se agregar agentes viscosificantes 

tixotrópicos, redutores de filtrado e densificantes, os quais serão descritos nos próximos 

parágrafos. 

A emulsão inversa tem a vantagem de poder diversificar a atividade química, variando 

a composição da fase dispersa. Nos fluidos de perfuração de emulsão inversa se utilizam 

comumente os eletrólitos do tipo NaCl e CaCl2 com o intuito de aumentar a atividade do 

fluido e, desta forma, lograr que esta atividade seja maior do que a atividade da formação a 

perfurar, para que haja o processo de osmose, desidratando esta formação (folhelho), 
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permitindo perfurar sem problemas e, efetivamente, conseguindo uma boa calibração e 

estabilidade das paredes do poço [PROTEXA Industrias – Division manufactura, 1982]. 

Os eletrólitos citados são usados para controlar o fator de atividade, que é de vital 

importância no sistema a base óleo. O termo atividade química define o potencial químico da 

água seja no fluido, seja na rocha. Quando os potenciais químicos estão em equilíbrio, o 

movimento de água é reduzido a zero, isto elimina problemas associados com a perfuração de 

folhelhos sensíveis à água.  

Mondshine (1969) e Chenevert (1969) propuseram técnicas para estimar diferentes 

atividades químicas de folhelhos, somente no grau de exatidão requerido para uma adequada 

estabilização, citando: 

 

 Técnicas de laboratório para determinar a atividade química, que é diretamente 

dependente da percentagem, em peso, da água inicialmente contida no folhelho testado e 

 Que a atividade química do folhelho é basicamente uma função da força de 

compactação e pressão osmótica desenvolvida na formação. 

Quando um folhelho é exposto a um fluido de perfuração pode surgir uma força 

osmótica de hidratação se a salinidade da fase aquosa deste fluido for diferente daquela da 

água da formação. A força resultante pode ser de adsorção ou de dessorção, dependendo da 

maior ou menor salinidade [Petru, 1981]. 

Os fluidos que têm CaCl2 em sua fase dispersa obtém maiores atividades que os com 

NaCl, permitindo perfurar formações plásticas de maior atividade química e lograr excelente 

performance na estabilidade do poço. 

 

II.3.4.3 – Fluidos a base de éster 
 

Através do processo de transesterificação, os óleos vegetais podem ser transformados 

em ésteres de ácidos graxos. Existem experiências brasileiras e internacionais que comprovam 

a viabilidade técnica e ambiental da utilização de ésteres de óleos vegetais, puros ou 

misturados com óleo diesel, em motores automotivos [INFOENER – IEE - USP, 2002]. A 

seguir serão discutidos, de forma sucinta, alguns parâmetros relacionados à aplicação de 

ésteres em fluidos de perfuração. 
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II.3.4.3.1 - Composição do fluido a base de ésteres graxos 

 

É de fundamental importância a escolha da concentração dos aditivos químicos usados 

para a formulação do fluido, tomando com base os dados apresentados pela Geologia sobre a 

formação a ser perfurada. Estes aditivos foram citados no item II.2.5 e estão descritos da 

seguinte maneira: 

 Emulsificante principal - muitos dos emulsificantes fornecidos pelas companhias 

para preparar o fluido a base de óleo, de modo geral, são a base de sabão de cálcio formado 

“in situ” pela reação de ácidos orgânicos de alto peso molecular ou aminas derivadas de 

ácidos graxos, os quais desenvolvem uma emulsão estável e produzem a desejável 

propriedade de viscosidade e gel. A temperatura de emulsão de fluidos a base óleo tem pouca 

variação, porém, geralmente, a combinação de sabão cálcico e derivados amínicos promove 

uma estabilidade de emulsão acima de 450ºF (232.2ºC) [Gray et al., 1980]; 

 Argila Organofílica - é uma argila que perdeu sua afinidade por água, adquirindo 

sensibilidade frente a líquidos orgânicos, nos quais incha e confere viscosidade. A adsorção 

de sais de amina converte as argilas, tais como: montmorilonita, hectorita, paligosquita e ilita, 

em argilas organofílicas, sendo, portanto, molhadas por óleo e dispersas na fase contínua 

[Ralph, 1968]; 

 Óxido de Cálcio - é necessário em sistema de emulsão inversa para produzir sabão 

cálcico de propriedades emulsificantes com os ácidos graxos, sendo, também, importante no 

combate à contaminação de dióxido de carbono (CO2) e sulfeto de hidrogênio (H2S), 

conforme as seguintes reações: 

 

CO2 + +H2S CaS H2O / CaO + CO2 CaCO3                       (3) 

 

Porém, esta metodologia não está sendo utilizada neste trabalho em virtude de 

regulamentação para proteção do meio ambiente. 

 Redutor de Filtrado - são misturas de ácidos graxos com propriedades redutoras de 

filtrado em sistema de emulsão inversa, fazendo ainda com que o fluido não perca sua 

estabilidade diante de variações de temperatura [Lawhon et al., 1967]; 

 Salinidade - a água com cloreto de sódio e cálcio é usada para controlar a atividade 

química, que é de vital importância em qualquer sistema a base de óleo. O meio ambiente 

salino fornece uma emulsão mais estável que resiste aos efeitos de sólidos perfurados e 

incorporados ao sistema. O cloreto de cálcio quando está dissolvido em água emulsionada se 
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torna mais eficaz que uma mesma quantidade de cloreto de sódio. Utilizando-se o cloreto de 

sódio, com uma atividade química de 0,75, pode-se alcançar uma solubilidade igual a 311g/l, 

enquanto que com o cloreto de cálcio, com uma atividade química em torno de 0,3 ou 0,4, 

pode-se obter uma solubilidade em torno de 595g/l, que efetivamente inibirá todos os 

folhelhos (ou formações) [Chilingar et al., 1983]. 

 

II.3.3.4.2 - Características fundamentais dos fluidos a base de éster 
 

Além de apresentarem melhores propriedades lubrificantes que os fluidos a base de 

água, os fluidos a base de éster apresentam algumas características das quais se procura tirar 

proveito nas operações de perfuração e produção, conforme sistemática a seguir: 

 As argilas não hidratam em fluidos a base de éster e nem aderem à ferramenta 

molhada por éster; 

 As reações de corrosão deixam de se processar na superfície metálica molhada por 

éster, tendo em vista que o éster não é bom condutor de eletricidade; 

 O filme formado pelo emulsificante, ao redor das partículas de água dispersas no 

fluido de éster, funciona como membrana semipermeável, através da qual podem 

originar fenômenos osmóticos. 

 

II.3.5. - Aplicação dos fluidos a base de óleo vegetal 
 

Os fluidos a base de óleo, tanto os convencionais como os de emulsão inversa, são 

usados em casos especiais. O seu uso é preferencial nos seguintes casos [Petru,1981]: 

• Perfuração de rochas sensíveis à água, evaporitos e domos salinos; 

• Perfuração de poços direcionais ou de diâmetro pequeno; 

• Perfuração destinada ao estudo do reservatório; 

• Perfuração em folhelhos altamente hidratáveis e plásticos; 

• Perfuração de camadas contendo sais solúveis (halita, silvinita, taquidrita, 

etc.); 

• Perfuração de poços com baixa pressão de poros ou baixo gradiente de 

fratura; 
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• Liberação de ferramenta presa por diferencial de pressão e 

• Como fluido de completação e intervenção. 

 

II.3.5.1. - Vantagens 
 

A seguir são apresentadas as principais vantagens da aplicação do éster em fluidos de 

perfuração [Halliburton Company, 1978]: 

• Baixa perda de fluido; 

• Aumento na taxa de penetração; 

• Poço escorregadio; 

• Economia de tempo de sonda; 

• Economia de energia ou potência, reduzindo o torque; 

• Melhor calibração do poço; 

• Previne prisão de ferramenta; 

• Ajuda a proteger a zona produtora; 

• Reduz a perda de circulação; 

• Tem o mesmo comportamento dos fluidos a base de óleo diesel ou mineral; 

• Protege o meio ambiente; 

• Sem problemas em longo prazo; 

• Logística favorável; 

• Reaproveitamento da maior parte do fluido utilizado para poços posteriores e 

• Pode ser usado em vários sistemas, tais como: poços de altos ângulos, fluidos 

de completação e fluidos de alta temperatura e pressão. 
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II.3.5.2. - Limitações 
 

Os fluidos de perfuração a base de óleo apresentam limitações durante sua utilização 

no campo devido às perdas ocasionadas durante as operações de perfuração e nos 

equipamentos das sondas e plataformas, em virtude do seu elevado custo, ou seja: 

• É essencial que as perdas de superfície sejam mínimas, usando equipamentos 

de nova geração para controle de sólidos [Simpson et al., 1961]; 

• Não usá-lo onde haja perdas de circulação severas (perda total de fluido) 

[Manual de Fluidos de Perfuração, 1991]; 

• Executar somente perfilagem efetivamente utilizada para fluido base óleo, tais 

como: Raio Gama, Indução, Sônica e/ou Densidade e Neutrons [Petru, 1981]. 

 
II.3.6. - Formulação típica de um sistema de emulsão inversa 

 

O sistema de emulsão inversa pode ser constituído pelos componentes listados na 

Tabela 2, com suas respectivas funções. 

 

Tabela 2. Produtos Químicos classificados por função em sistema de emulsão inversa. 

PRODUTOS FUNÇÃO 
Misturas de ácidos/ésteres graxos 

líquidos e derivados amínicos 
Fase contínua do sistema de emulsão inversa

Solução de NaCl ou CaCl2 Fase interna do sistema de emulsão inversa 
Misturas de compostos graxos ou lignito 

amínico 
Redutor de filtrado e modelo reológico 

Argila organofílica Doador de viscosidade 
Sulfato de bário (baritina) Doador de densidade 

 

A função química dos componentes depende de outros fatores, tais como: razão óleo / 

água, atividade química da fase aquosa do fluido e densidade especifica. As concentrações 

empregadas dependerão do tipo e natureza das formações geológicas, da temperatura e da 

pressão, conforme listados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Composição básica provável de sistema de emulsão inversa. 

PRODUTOS CONCENTRAÇÃO 
Éster de óleo vegetal Função da razão éster /água 

Emulsionante principal, Kg / m3 11,4 - 28,5 (4 - 10 lb/bbl) 
Solução de NaCl ou CaCl2 Função da razão éster /água 
Redutor de filtrado, kg /m3 11,5 – 22,8 (4 - 8 lb/bbl) 
Argila organofílica, kg /m3 11,4 – 25,6 (4 - 9 lb/bbl) 
Sulfato de bário (baritina) Conforme densidade desejada 

 
 
O sistema de Emulsão Inversa a base de éster tem sido utilizado em campo com uma 

relação de éster/água que varia de 55 /45 até 95 /5, mostrando total performance, também, em 

testes de laboratório com a densidade específica desejada. A fase aquosa pode ser água doce 

ou saturada, dependendo da concentração de sal (NaCl ou CaCl2), de acordo com as 

atividades químicas das formações argilosas que serão perfuradas [Petru, 1981]. 

 

II.3.7. - Procedimento e manutenção dos fluidos 

 

A seguir serão descritos os procedimentos normalmente empregados para preparar e 

manter, com as propriedades físicas e químicas desejadas, os fluidos de perfuração a base de 

éster. 

 

II.3.7.1. - Procedimento de mistura 
 

O método de mistura descrito a seguir é sugerido para qualquer fluido a base de óleo 

vegetal no campo [Petru, 1981]: 

• Limpar e preparar dois tanques, ou mais, de mistura; 

• Adicionar todos os tensoativos (emulsificantes, agentes de molhabilidade, etc); 

• Adicionar lentamente, sob vigorosa agitação, durante 20 - 30 minutos, o 

volume da fase aquosa previamente preparada em outro tanque; 

• Adicionar o redutor de filtrado, sob intensa agitação; 

• Deixar agitar por uma hora, até a certeza de que a emulsão esteja formada; 

• Adicionar argila organofílica, para correção das propriedades reológicas; 
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• Adicionar a baritina (BaSO4), para elevar a densidade do fluido de acordo com 

o proposto pelo programa de perfuração; 

• Se for possível, agitar mais tempo após a adição da baritina, para estabilizar 

ainda mais a emulsão; 

• Retirar uma amostra representativa do fluido fabricado e efetuar um teste 

completo [Manual de Fluidos de Perfuração, 1991]. 

 

II.3.7.2. - Manutenção do sistema 
 

A manutenção diária do sistema é simples e de custo reduzido. Recomenda-se fazer 

testes piloto antes de qualquer adição de material, para ter a certeza da quantidade exata que 

deverá agregar-se ao sistema ativo e não fazer um sobretratamento. 

Toda e qualquer adição, tanto da fase óleo quanto da fase água, implicará na colocação 

dos tensoativos, calculados previamente, sendo que devemos ter cuidado para evitar o 

desbalanceamento das propriedades do fluido em circulação (poço / superfície). 

Devido à temperatura do poço ser alta, o que afeta diretamente as propriedades, 

recomenda-se proceder aos testes reológicos em 57,2 °C (135ºF) e os de filtração em 65,6ºC 

(150ºF). Cada aditivo cumpre uma função e sua concentração estará em relação harmônica 

com os demais. 

A medida da estabilidade elétrica informa sobre a estabilidade da emulsão, devido à 

necessidade de uma maior voltagem para produzir o rompimento da emulsão e, 

conseqüentemente, o fechamento do circuito [Manual de Fluidos de Perfuração, 1991]. 

 

II.3.7.3. - Tolerância à contaminação e tratamento 
 

Os fluidos a base de óleo vegetal são mais resistentes a contaminantes encontrados 

durante a perfuração, tais como: sais (magnésio como a carnalita), cimento, anidrita, sólidos, 

água e gases (H2S e CO2), do que os fluidos a base de água. Devemos ter cuidado para evitar 

adições negligentes de água ao sistema, pois isto acarretará problemas reológicos e perda de 

estabilidade, modificando a razão éster/água. Caso isto ocorra, deve-se fazer teste piloto para 

calcular as quantidades de materiais que devem ser adicionadas ao sistema em circulação no 

poço [Petru, 1981]. 



Dissertação de Mestrado - Capítulo II – Aspectos Teóricos e Estado da Arte 

Miguel Arcangelo da Silva Neto – UFRN – Set. 2002 23

II.4 - Métodos de obtenção dos ésteres de ácidos graxos 
 

 II.4.1 - Éster 
 

Ésteres são compostos resultantes da reação de um álcool com um ácido carboxílico, 

catalisada por um ácido inorgânico [Morrison e Boyd, 1992]. Esta reação é conhecida como 

esterificação de Fisher, com o ácido mineral, representado por H+ na equação (4), 

funcionando como catalisador, conforme descrito a seguir: 

                          (4) 

 

A reação de esterificação é reversível com o ácido mineral (H+) catalisando tanto a 

reação direta (esterificação) como a inversa (hidrólise do éster) [Richey, 1986]. 

II.4.2 - Óleos e gorduras 
 

São constituintes dos tecidos animais e vegetais, insolúveis em água, mas solúveis em 

solventes orgânicos não miscíveis com a água. Os lipídios mais abundantes são: gorduras 

animais (sebo, toucinho) e óleos vegetais (azeite, óleo de rícino) [Fieser e Fieser, 1967]. 

Em um éster pode-se examinar qual o ácido original e qual o álcool que está associado. Os 

glicerídeos representam os óleos e as gorduras naturais, sendo que nas gorduras predominam 

ésteres de glicerina e ácido graxo saturado, enquanto que nos óleos predominam ésteres de glicerina 

e ácido graxo insaturado. Na prática, em temperatura ambiente, as gorduras apresentam aspecto 

sólido e os óleos aspecto líquido [Morrison e Boyd, 1992]. 

II.4.3 - Métodos de obtenção 
 

Sendo a esterificação de Fisher uma reação reversível, utilizando o princípio de Lê 

Chatelier em que o equilíbrio é deslocado para direita, como mostra a equação (4), utilizando 

um excesso de álcool com objetivo de aumentar, efetivamente, o rendimento do éster, 

conforme descrito na definição e reação do éster a partir de ácido. 
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II.4.3.1 - Preparação a partir de cloretos de ácidos 
 
Quando é necessário esterificar com pequenas quantidades de álcoois, ou seja, reação 

de difícil obtenção, a esterificação com cloretos de ácidos é o método preferido na obtenção 

do éster, sendo rápida sua reação. 

 

RCOCl + RºOH                RCOORº + HCl                             (5) 

II.4.3.2 - Preparação a partir de outro éster  
 

A reação de um éster com outro é conhecida como transesterificação [Solomons, 

1982]: 

 

CH3COOCH3 HCOOCH2CH3+ +CH3COOCH2CH3 HCOOCH3         (6) 

 
Existe também a reação catalisada por ácidos, que pode ser o H2SO4 ou o HCl, ou por 

bases, em que é utilizado um íon alcoóxido, conforme descrito a seguir: 

 A partir de ácidos: 

 

RCOOR' + +R''OH RCOOR" R'OH
H+

                              (7) 

 

Neste processo o equilíbrio é deslocado para a direita, permitindo que o álcool, de 

baixo ponto de ebulição, seja destilado da mistura reagente. O mecanismo para a 

transesterificação é semelhante ao da esterificação catalisada por ácido ou de uma hidrólise de 

éster catalisada por ácido. 

No caso da transesterificação catalisada por bases: 

 

RCOOR' + +-OR" R CO-_ (OR')(OR") RCO(OR") -OR'
Éster
   A

Alcoóxido
    B

Éster
B

Alcoóxido
       A        (8) 
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II.5 – Estado da arte 
 

No Brasil, utilizava-se o óleo diesel na formulação de fluidos de perfuração, o qual foi 

substituído pelos chamados óleos de baixa toxicidade. A diferença é constituída por um mais 

baixo teor de compostos aromáticos presentes nestes óleos de baixa toxicidade quando 

comparados ao diesel [Davies et al., 1988]. Como conseqüência disto, a Comissão de Paris 

(PARCOM) eliminou a descarga de óleo diesel no mar. 

A entrada no mercado dos fluidos a base de ésteres, em 1991, marcou um feito na 

indústria de perfuração petrolífera, onde os ésteres apresentam níveis muito baixos de 

toxicidade e são biodegradáveis tanto em condições aeróbicas quanto anaeróbicas [Steber et 

al., 1995]. 

Desde então, numerosos fluidos considerados como de médio potencial poluidor, ou 

seja, ambientalmente aceitáveis, tem surgido no mercado, com grande performance. Estes 

fluidos têm sido utilizados, de uma forma extensa no Golfo do México, no Mar do Norte e em 

outras regiões como: Austrália, Indonésia, Mediterrâneo e atualmente no Brasil. 

A opção de utilização deste tipo de fluido é, unicamente, defender ou proteger o meio 

ambiente, quando se demonstra que tem um menor impacto ambiental do que os tradicionais 

fluidos a base de óleos minerais [Steber et al.,1995]. 

Estes óleos apresentam diferentes características com respeito à viscosidade do fluido, 

estabilidade em qualquer temperatura, densidade ou massa específica, compatibilidade com as 

borrachas de circulação e biodegrabilidade aeróbica e anaeróbica.  

Na aceitação técnica, tem-se os fluidos chamados “Pseudo-Óleos”, que podem ser 

diretamente ligados com outros fluidos base óleo, com respeito à estabilidade do poço e 

interação com a formação (folhelho). 

A maioria destes “Pseudo-Óleos” exibe uma viscosidade cinemática relativamente alta 

em comparação aos óleos minerais, particularmente os ésteres, poliolefinas e éteres, os quais 

podem induzir que estes fluidos exibam altas viscosidades plásticas, quando formuladas para 

altas densidades específicas (requerida pelo programa de perfuração de poços) ou com alto 

teor de solução salina [Young, 1994]. 

Na situação de campo, isto pode causar grandes perdas de fluidos nas peneiras que 

recebem os fluidos juntamente com os cascalhos cortados pela broca. Para resolver este 

problema, os fluidos são normalmente formulados com alta razão éster/água, dando um 

melhoramento na performance reológica, comprometendo o desempenho econômico. 
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O fluido a base de éster exibe um estabilidade térmica reduzida e tolerância à 

contaminação maior do que os fluidos a base de óleo mineral e outros Pseudo-Fluidos, onde 

uma cera vegetal térmica irreversível do fluido éster ocorre em temperaturas maiores que 

320ºF (160ºC). As propriedades reológicas na eficiência de limpeza de poço com o fluido a 

base éster tem provado ser melhor do que os fluidos convencionais a base de óleos minerais. 

Isto pode ser em parte verdadeiro, para alta viscosidade cinemática do fluido base éster, como 

pode também ser uma função da interação molecular deste fluido sob condições de pressão e 

temperatura. 

Com relação à tendência de danos à formação, medida por meio de teste de 

permeabilidade de retorno dos cascalhos, os fluidos a base de éster também apresentam, em 

alguns casos, um desempenho melhor sobre os fluidos a base de óleo mineral. Isto é 

verdadeiro para fluidos de alta viscosidade e de características intrínsecas com baixa perda de 

fluido e alta lubricidade.  
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III - Metodologia Experimental 
 

III.1 –Materiais 
 

III.1.1.  Reagentes 
 

Os produtos químicos utilizados durante os procedimentos experimentais foram de 

grau analítico, com exceção do óleo de babaçu (produção regional), e foram utilizados sem 

prévia purificação. Utilizou-se em todos os experimentos água destilada. 

 

III.1.2.  Equipamentos 
 

Na Tabela 4 são citados os principais equipamentos utilizados durante os 

procedimentos experimentais, bem como, a aplicação principal. 

 

Tabela 4. Equipamentos utilizados durante os procedimentos experimentais. 

EQUIPAMENTO UTILIZAÇÃO 

Agitador mecânico – Hamilton 
Beach 

Mistura do sistema base éster 

Reômetro (Fann –Mod. 35A) Determinar propriedades reológicas – 
VP/LE/Gel Inicial 

Filtro prensa p/ alta pressão e 
temperatura /API 

Determinação do filtrado 

Retorta Determinação do teor de água, óleo e sólidos 

Balança de fluido (Baroid Mud 
Balance Density) 

Determinação da densidade do sistema base 
éster 

Cromatógrafo a gás (VARIAN – 
Mod. STAR 3400 CX) 

Caracterização do éster 

Refratômetro  

(Mod. 10500/10501-Leica 
autoAbbé-Tecnal 

Caracterização do éster 

Espectrofotômetro de infravermelho 
(MIDAC – Mod. Prosped IR) 

Caracterização do óleo de babaçu e do éster 
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III.2 – Método de obtenção do éster 
 

Conforme citado anteriormente nesta proposta de trabalho, será utilizado somente o 

método de transesterificação para obtenção do éster, segundo a reação: 

 

CH2
_ OOC _ R

R_OOC_CH2 R_OOC_CH2

R_OOC_CH2

+ 3 R*OH 3 R _ CO _ OR* + (H2COH)2
_ CHOH

 (9) 

 

O processo de obtenção de ésteres foi conduzido utilizando o óleo de babaçu, em 

reação com o álcool de cadeia longa (octanol) em presença de um catalisador (K2CO3), 

conforme descrito a seguir [Imrie, 1979]. 

 

ÉSTERÁLCOOLVEGETALÓLEO 32COK ⎯⎯ →⎯+       (10) 

 

Procedimento: em um balão volumétrico, coloca-se a mistura de 6,0 gramas de óleo 

vegetal com 3,0 gramas de álcool, adicionam-se aproximadamente 0,68 gramas de K2CO3 

(correspondente a 8% p/p dos reagentes). Deixa-se essa mistura em refluxo em torno de 

120ºC. Essa mistura reacional será  acompanhada através da cromatografia de fase delgada 

em sílica gel, num espaço de tempo de oito horas, onde ocorrerá o final da reação [Silva, 

1997]. 

 

III.2.1 - Métodos de Análises Físico – Químicas 
 

A seguir são descritos os procedimentos para obtenção dos índices referentes ao óleo e 

ao éster. Durante toda a etapa experimental os testes foram realizados em duplicata 

admitindo-se um erro máximo de 5 %. 

III.2.1.1 - Índice de Saponificação ( I. S. ) 
 
É o número de miligramas de uma base necessário para saponificar completamente um 

grama de óleo ou gordura [Solomons, 1982]. 
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A determinação do ISK é feita colocando-se em refluxo, durante 1 hora, 2 g do óleo em 

estudo com uma solução alcoólica de KOH (4 %). Após a completa saponificação, deixa-se 

esfriar e titula-se com ácido clorídrico a 0,5 N, utilizando-se como indicador a fenoftaleína. 

Deve-se preparar um branco com todos os reativos exceto a amostra. O ISK é obtido por 

[Moretto e Fett, 1989]: 
 

( )[ ]
A

KOHHClHClAB
K P

EqxFxNxVVIS −
=    (11) 

 

onde: 

VA – volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação da amostra 

VB – volume de HCl (0,5 N) gasto na titulação do branco 

NHCl – normalidade do HCl 

FHCl – fator de padronização do ácido clorídrico 

EqKOH – equivalente grama do KOH (56 g / mol) 

PA – peso da amostra em gramas 

 

  Através da determinação deste valor pode-se calcular a quantidade de hidróxido 

de sódio (NaOH), em gramas, necessária para saponificar a mesma quantidade de óleo através 

da equação a seguir: 

 

( ) ( )1000xEqEqxISIS KOHNaOHKNaOH =    (12) 

 

onde: 

ISNaOH – índice de saponificação do NaOH 

EqNaOH – equivalente grama do NaOH (40 g / mol) 

 

A Tabela 6, página 40, mostra os resultados obtidos para o óleo de coco babaçu 

empregado. 

III.2.1.2 - Índice de Iodo ( I. I. ) 
 

É o número de gramas de iodo capaz de reagir com cem gramas de óleo ou gordura. 

Este índice avalia o grau de insaturação dos ácidos graxos presentes nos óleos e gorduras 

[Moretto e Fett, 1989]. 
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O índice de iodo é determinado pela quantidade de halogênio absorvido, é expresso 

como o peso de iodo absorvido por 100 g de amostra. Para cada óleo existe um intervalo 

característico do valor do índice de iodo; este valor também está relacionado com o método 

empregado na sua determinação. 

 

Preparação da solução de WIJS: dissolve-se 13 g de iodo ressublimado em 1000 ml de 

ácido acético glacial, aquecendo a solução ligeiramente e em seguida resfriando, passando-se 

através da solução uma corrente de cloro lavado e seco. Uma mudança característica da cor e 

o título da solução original indicam que a quantidade de cloro desejada foi adicionada 

[Moretto e Fett, 1989]. 

 

Procedimento: pesam-se 0,25 g da amostra em vidro de relógio. Transfere-se 

cuidadosamente para um frasco erlenmeyer de 500ml contendo 10 ml de tetracloreto de 

carbono. Adicionam-se, com o auxílio de uma pipeta, 25 mL da solução de WIJS [Moretto e 

Fett, 1989]. Agita-se, por rotação, cuidadosamente. Deixa-se em repouso por 30 minutos, ao 

abrigo da luz e a temperatura de ± 25 °C. Adicionam-se 10 ml da solução de iodeto de 

potássio (15 %) e 100 ml de água destilada. Titula-se com tiossulfato de sódio (0,1 N), 

adicionando-se lentamente com agitação constante até uma fraca coloração amarela. 

Adicionam-se 1 a 2 ml da solução de amido e continua-se a titulação até que a cor azul 

desapareça. Prepara-se uma determinação em branco para cada grupo de amostra, realizando-

se simultâneamente com as amostras.  

 

( )
p

27,1fABiododeÍndice ××−
=      (13) 

 
onde: 

B – volume de solução de tiossulfato de sódio (0,1 N) gasto na titulação do branco; 

A – volume de solução de tiossulfato de sódio (0,1 N) gasto na titulação da amostra; 

f – fator da solução de tiossulfato de sódio (0,1 N) e 

p – número de gramas da amostra. 
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III.2.1.3 - Índice de Éster 
 
 

Este índice indica a quantidade, em miligramas, de KOH requeridos na saponificação do 

óleo neutro, contido em 1g de amostra, excluindo os requeridos para neutralizar os ácidos 

graxos livres [Moretto e Fett, 1989]. 

 

Índice de éster = Índice de saponificação – Índice de acidez     (14) 

 

O índice de acidez é definido como o número de miligramas de KOH necessário para 

neutralizar os ácidos livres de 1 grama da amostra. Este índice revela o estado de conservação 

dos óleos e gorduras, uma vez que, com o tempo pode ocorrer o fenômeno da hidrólise com o 

aparecimento de ácidos graxos livres. 

 

Procedimento: coloca-se 2 g de amostra em um erlenmeyer de 125 ml, adicionam-se 

25 ml de solução neutra de éter etílico + álcool (2 + 1) e agita-se. Adicionam-se 2 gotas de 

indicador fenolftaleina. Titula-se com solução de NaOH (0,1 N) até coloração rósea.  

 

p
61,5fVacidezdeÍndice ××

=     (15) 

 

onde: 

V – volume de solução de NaOH (0,1 N) gasto na titulação (ml); 

f – fator da solução de NaOH (0,1 N); 

p – número de gramas da amostra. 

 

III.2.1.4 - Índice de Refração Absoluta 

 

É a razão entre a velocidade de propagação da luz no vácuo e a velocidade de 

propagação da luz no meio considerado [Araújo, 1994]. 

Nas gorduras, o índice de refração aumenta de acordo com o comprimento da cadeia 

hidrorcarbonada e, também, com o grau de insaturação dos ácidos graxos [Solomons, 1983]. 

Neste trabalho o índice de refração foi determinado utilizando o refratômetro modelo 

10500/10501-Leica autoAbbé-Tecnal. 
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III.2.1.5 – Cromatografia 
 

Método utilizado para separar e analisar os componentes de uma mistura de compostos 

químicos. Os compostos são mais, ou menos, adsorvidos quando passados através de um 

material adsorvente. As fases distintas são: a fase móvel (gás ou líquido) e a fase estacionária 

ou fixa (líquido ou sólido). 

Esse processo de separação possui diversas maneiras de realização, que são : 

 Cromatografia em papel; 

 Cromatografia em fase gasosa; 

 Cromatografia em camada delgada; 

 Cromatografia por troca iônica; 

 Cromatografia por exclusão; 

 Cromatografia por adsorção e 

 Cromatografia líquida de alta resolução [Araújo, 1994]. 

 

Neste trabalho, utilizou-se a cromatografia em camada delgada para identificar a 

formação do éster durante o processo reacional. 

III.2.2 - Preparação de emulsão inversa a base de éster 
 

III.2.2.1 - Procedimento em laboratório 
 

A Tabela 5 mostra uma formulação básica de um sistema de emulsão inversa a partir 

de óleos vegetais: 

 

Tabela 5. Preparação de fluido a base de éster. 

PRODUTOS QUANTIDADES 

ÉSTER 202,87 ml 

EMULSIFICANTE PRIMÁRIO 6,86 g 

REDUTOR DE FILTRADO  5,72 g 

VISCOSIFICANTE 1,14 g 

NaCl 2,71 g 

ÁGUA 165,98ml 

BARITA 70,20 g 

Peso Específico: 9 - 9,5 lb/gal.           Relação éster /água: 55/45 - 75/25. 
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A obtenção do fluido a base de éster baseia-se em testes de laboratório, no sentido de 

colocar as propriedades dentro do projeto de fluido de perfuração. As análises foram 

conduzidas no Laboratório de Tecnologia de Tensoativos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) e, eventualmente, alguma amostra previamente analisada foi 

enviada ao laboratório da Petrobrás, para comparar os resultados obtidos. Os resultados 

obtidos com o fluido a base de éster foram comparados com o que está sendo utilizado 

atualmente no Brasil. 

 

Procedimento – Coloca-se em um copo do Hamilton Beach, que é um misturador que 

possui três velocidades de rotação (15.000, 18.000 e 20.000 rpm), o éster e vai-se adicionando 

o emulsificante principal e o emulsificante redutor de filtrado, deixando-se agitar por 5 

minutos a cada adição, a uma rotação de 15000 rpm. Faz-se a mistura de água e sal (NaCl) e 

adiciona-se ao copo do Hamilton Beach em agitação de 20000 rpm por 15 minutos. Após este 

procedimento coloca-se a argila organofílica e a baritina (caso seja necessária) e agita-se por 

mais 30 minutos. A seguir, com o fluido desenvolvido, são realizados os testes de reologia, 

filtrado e estabilidade elétrica. Os experimentos foram realizados em duplicata, admitindo-se 

um erro máximo de 5 %. Os valores referidos nos resultados correspondem às médias dos 

valores obtidos. 

 

III.2.2.2 - Determinação das características físico–químicas da emulsão 
 

Tanto na preparação do fluido como durante a perfuração das formações de um poço, 

este deve ter propriedades ótimas para mantê-las durante as operações requeridas, portanto, 

deve-se determiná-las continuamente, em virtude de contaminações que poderão apresentar 

durante a perfuração. As propriedades são: densidade, viscosidade plástica, limite de 

escoamento, gel inicial e final, filtrado API (de acordo com o American Petroleum Institute), 

estabilidade elétrica e retorta (cuja finalidade é confirmar a razão éster/água). 

III.2.2.2.1 - Densidade 
 

A densidade de um fluido de perfuração deve ser controlada para promover suficiente 

pressão hidrostática no sentido de prevenir influxo de fluidos da formação, porém deve-se ter 

cuidado com este aumento, que pode causar perda de circulação ou redução na taxa de 
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perfuração, podendo ser evidenciada através da fórmula de pressão hidrostática exercida por 

uma coluna de fluido em determinada profundidade do poço, mostrada a seguir: 

 

PH (atm) =Profundidade (m)  x  Densidade do fluido (lb/gal) x 0,098.                     (16) 

 
A densidade do fluido está diretamente relacionada com a concentração dos sólidos. A 

relação éster/água deverá estar de acordo com a densidade desejada, sendo que se pode 

trabalhar na faixa de 0,950 Kg /dm3 (7,9 lb/gal) a 2,16 Kg /dm3 (18 lb /gal) [Gray et al., 

1980]. 

 

III.2.2.2.2 - Viscosidade plástica 
 

É a medida da resistência interna para fluir um fluido, como resultado da interação dos 

sólidos presentes em um fluido de perfuração. Imagina-se ser somente um efeito mecânico, 

indicativo do número, tipo e tamanho das partículas dos sólidos na fase fluida. A viscosidade 

plástica é encontrada subtraindo-se da leitura a 600 rpm a leitura a 300 rpm, obtidas no 

viscosímetro Fann, sendo seu valor expresso em Centipoise (cP). 
Para prática de campo, a viscosidade plástica pode ser usada como uma indicação da 

concentração e interação dos sólidos no fluido. Ou seja, quanto maior o teor de sólidos, maior 

será a viscosidade plástica. A uma concentração alta de sólidos, a viscosidade plástica 

aumentará assim que o tamanho das partículas diminuírem. A explicação desse fenômeno 

baseia-se no aumento da área superficial dos sólidos, como conseqüência da sua diminuição 

de tamanho [Savins e Roper, 1954]. 

 

III.2.2.2.3 - Limite de escoamento 
 

Representa o esforço requerido para iniciar o movimento em um fluido. Obtém-se 

subtraindo a leitura a 300 rpm do resultado da viscosidade plástica, sendo expresso lb/100ft2 

(multiplica-se por 0,05 para obter em Kg/m2). 
O Limite de Escoamento é usado em operações normais de campo como um indicador 

das forças atrativas que existem entre os sólidos. Esse limite pode ser reduzido quando se 

reduz o teor de sólidos. 
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III.2.2.2.4 - Resistência gel 
 

Baseia-se em uma propriedade fundamental, da relação com a suspensão dos folhelhos 

(cascalhos) e da baritina (BaSO4), sendo mais importante que as viscosidades [Chenevert, 

1969]. 

As resistências de gel são medidas em dois intervalos de tempo, ou seja, a primeira é 

feita dez segundos logo que o viscosímetro tenha parado de girar. Após nova agitação, 

realiza-se a segunda leitura, dez minutos após o viscosímetro ter parado. Assim, são 

chamados de gel inicial e final, sendo expressos em lb/100ft2 (multiplica-se por 0,05 para 

obter Kg/m2). 

 

III.2.2.2.5 - Filtração  
 
As formações encontradas durante a perfuração podem portar-se como tela de filtro. 

Os sólidos do fluido são depositados nas paredes do poço e o filtrado invade a formação. Isto 

ajuda a manter a estabilidade do poço e minimiza danos à formação. Os seguintes benefícios 

podem ser obtidos no controle de perda de fluido [Zamora, 1995]: 

 

 Reduz perigo de prisão de ferramenta; 

 Aumenta a proteção para formações produtoras; 

 Aumenta a interpretação nas testemunhagens e 

 Promove estabilidade no poço. 

 

III.2.2.2.6 - Estabilidade elétrica 
 

É a medida da voltagem requerida para iniciar um fluxo de corrente elétrica. Sabe-se 

que o óleo não é condutor de corrente elétrica. O fluxo de eletricidade é estabelecido entre os 

polos do eletrodo quando as gotas de água emulsificadas coalescem formando uma ponte ou 

circuito contínuo. Existem vários fatores que afetam o valor da estabilidade elétrica 

[DRESSER - MAGCOBAR, 1977]: 

 

1)  Emulsão - implica na uniformidade do tamanho das gotas e sua distribuição; 

2)  Concentração de eletrólito - o aumento, ou diminuição, da concentração de 

eletrólitos tem o efeito temporário de mudar a estabilidade elétrica; 
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3)  Conteúdo de água - à medida que o volume de água aumenta, a distância entre as 

gotas emulsificadas diminui (as gotas juntam-se mais), aumentando assim a 

possibilidade de coalescência; 

4)  Sólidos molhados por água - a presença de sólidos molhados por água, diminuirá 

algumas vezes a estabilidade elétrica, devido ao fato de atuarem como água não 

emulsificada; 

5)  Temperatura - um fluido a baixa temperatura terá uma estabilidade elétrica maior 

que o mesmo fluido a uma temperatura mais alta. 

 

III.2.2.2.7 - Técnica analítica de determinação de líquidos e sólidos 
 

A composição de líquido e sólido de um fluido pode ser determinada 

quantitativamente, através da análise da retorta, que é um aparato onde se coloca 

aproximadamente 10 ml de fluido como sendo a fração líquida conhecida, e destila-se, sendo 

coletado em um cilindro graduado e realizada a leitura, onde se obtém o teor de óleo, água e 

sólido do fluido circulante [Cunninghan e Goins, 1957]. 
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IV – Resultados e Discussões 
  

Os resultados obtidos na fase experimental serão apresentados e discutidos nas 

seguintes etapas: 

 Obtenção do éster; 
 Caracterização do éster obtido; 
 Otimização da síntese do éster; 
 Obtenção de sistema de emulsão inversa para fluido de perfuração. 

 

IV.1- Obtenção do éster 

 O processo de obtenção do éster está descrito no item III.2 (Metodologia Experimental). 

Após cada etapa reacional, onde um novo éster era obtido, eram realizados testes visando 

avaliar o rendimento do produto resultante.  

A transesterificação de óleos vegetais e álcoois de cadeia longa é representada pela 

reação a seguir: 

 

TRIGLICERÍDEO + ÁLCOOL ÉSTERES + GLICEROL  (17) 

 

Neste trabalho utilizou-se o óleo de coco de babaçu e o octanol como matérias-primas 

e, após sucessivos ajustes nas etapas de reação, o éster foi obtido com 85% de rendimento. 

 

IV.2 - Caracterização do éster obtido 
 

O éster obtido foi caracterizado por meio de espectroscopia de infravermelho e 

ressonância magnética nuclear, determinando-se, também, os seguintes índices oleoquímicos: 

 

 Índice de saponificação; 

 Índice de iodo; 

 Índice de éster; 

 Índice de acidez; 
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 Índice de refração e 

 Cromatografia em Camada Gasosa. 

 

Os valores dos índices oleoquímicos, determinados experimentalmente, são mostrados 

na Tabela 6. 

Tabela 6. Valores dos índices para o éster e o óleo. 

 ÍNDICES DO ÉSTER ÍNDICES DO ÓLEO 
I.S. 193,952 mg de éster e ác. graxo/g 

de óleo 
129,10 mg de KOH/g de amostra

I.I. 3,58 7,32 
I.E. 129,103 mg de éster/g de óleo - 
I.A. 1,849 mg de ác. graxo/g de óleo - 
I.R. 1,4485 1,4546 

 
 

Com objetivo de verificar se o composto desejado havia sido obtido, obteve-se os 

espectros no infravermelho. Utilizou-se filmes de KCl e o espectrômetro MIDAC 

Corporation, de modelo PROSPECT – IR. A Tabela 7 mostra as principais absorções no 

infravermelho do éster obtido (Anexo I), bem como suas respectivas atribuições. No Anexo I 

encontra-se o espectro da hidrólise do óleo de babaçu. 

 

Tabela 7. Principais absorções no infravermelho do composto obtido. 

ATRIBUIÇÃO RESULTADO (vcm-1) 
Estiramento C-O do éster 1171,14 

Estiramento C=O do éster 1744,18 

Estiramento C-H de CH3 2854,82 

Estiramento C-H de CH2 2925,51 

 

Analisando a Tabela 7 observa-se a presença do grupo carbonila (C=O, 1744,18 cm-1) 

que é característico dos ésteres. 
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IV.3 - Obtenção de sistema de emulsão inversa para fluido de perfuração 
 

 Os sistemas de emulsão inversa foram obtidos com base nas formulações utilizadas 

pelas companhias que trabalham para a Petrobrás, em virtude de serem sistemas de tecnologia 

internacional, os quais estão sendo testados e aprovados nos campos petrolíferos do Brasil. 

  

IV.3.1 - Determinação das propriedades físicas do fluido a base éster 

 

Tanto na preparação como durante a perfuração, o fluido deve ter as propriedades 

requeridas, devendo mantê-las durante as operações. Devemos determiná-las continuamente 

para que, se necessário, ajustá-las dentro do programa de perfuração, sendo realizados os 

seguintes testes: 

 Peso específico; 

 Reologia, tais como: viscosidade plástica, viscosidade aparente, limite de 

escoamento e forças géis; 

 Filtração API (American Petroleum Institute); 

 Reboco; 

 Teor de água, óleo e sólidos; 

 Temperatura; 

 Razão éster/água e 

 Estabilidade elétrica. 

 

A Tabela 8 apresenta as propriedades físicas dos óleos normalmente utilizados em 

fluidos de perfuração. 

 

Tabela 8. Propriedades físicas dos óleos usados em fluidos de perfuração. 

 ÉSTER 
NACIONAL

ÉSTER 
LABORATÓRIO 

ÓLEO 
MINERAL 

PARAFINA 
LINEAR 

          Aparência 
Propriedade 

líquido 
amarelo 

líquido 
amarelo 

líquido 
marrom 

líquido 
transparente

Gravidade Específica 0,88 0,89 0,81 0,77 
Viscosidade Cinemática (cSt) 5 - 7 5 – 7 2 - 3 2,3 - 2,5 

Ponto de Fulgor (ºC) >130 >130 95 - 120 90 – 102 
Ponto de Congelação (ºC) < -15 -30/-12 -12 -30/-10 

Ponto de Anilina (ºC) 25 25 169 80 – 92 
Biodegradabilidade Aeróbica sim sim não não 

Biodegradabilidade 
Anaeróbica 

sim sim não não 
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IV.3.2 - Aplicação dos fluidos a base de éster 

 

Foi simulada uma batelada de testes de aplicação com o produto em estudo, em 

laboratório, utilizando-se sempre os parâmetros dos fluidos de perfuração a base de éster, 

onde se teve o apoio da Petrobrás. 

No que concerne aos testes de biodegração aeróbica e anaeróbica, como também o 

estudo de irritação primária em seres humanos, todos os fluidos a base de éster, conforme 

dados da literatura, confirmam bons resultados toxicológicos [BAROID LIMITED – 

PETROFREE, 1996], mas não foram realizados neste trabalho. 

 

IV.4 – Estudo das propriedades de um novo fluido de perfuração a base de 
éster 

 
A seguir serão estudadas as propriedades dos diversos sistemas obtidos, através de 

variações nas concentrações dos componentes que constituem o fluido produzido 

experimentalmente, visando sua aplicação em determinados tipos de formações geológicas. 

 

IV.4.1 – Influência da razão éster/água nas propriedades reológicas do 

fluido 

 

De acordo com a experiência de empresas que operam no campo de petróleo, é prática 

comum considerar que para se obter um parâmetro satisfatório entre viscosidade plástica (VP) 

e limite de escoamento (LE) deve-se seguir a relação VP = 1,5 LE (fluido sem floculação), 

obtendo-se valores básicos para o início e manutenção do fluido de perfuração em toda a 

operação. 

Os dados referentes aos géis iniciais indicam que quando este valor encontra-se entre 5 

e 12 não se tem nenhum problema no tocante a fechamento de poço, assentamento de 

cascalhos sobre a broca, ou seja, terá ótima suspensão de sólidos durante uma parada na 

operação, como por exemplo, manobrar a coluna de perfuração para troca de broca ou a troca 

de um tubo furado, etc. 

O fluido que se apresenta parcialmente ou totalmente floculado, ou seja LE > VP, 

também pode ser aplicado em operação de perfuração, desde que seja colocado em uma 

formação adequada (formações arenosas) e suas características sejam monitoradas durante a 

operação. 
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VI.4.2 – Concentração de argila organofílica constante 

 

Este estudo foi realizado variando-se a concentração do emulsificante para quatro 

concentrações de argila organofílica (1lb/bbl, 2lb/bbl, 3lb/bbl e 4lb/bbl) a uma mesma razão 

éster/água.  

 

IV.4.2.1 - Razão éster/água 55/45 

 

As Figuras 3 a 6 apresentam os resultados obtidos para a razão éster/água 55/45. Os 

dados obtidos experimentalmente encontram-se no Anexo II. 

 

 
FIGURA 3: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 1 lb/bbl (razão éster-água 55/45). 

 

 
FIGURA 4: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 2 lb/bbl (razão éster-água 55/45). 
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FIGURA 5: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 3 lb/bbl (razão éster-água 55/45). 

 

 
FIGURA 6: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 4 lb/bbl (razão éster-água 55/45). 

 

Analisando os resultados apresentados observa-se que com uma concentração de 1 

lb/bbl de argila organofílica e concentrações de 6, 8, 10 e 12 lb/bbl de emulsificante principal 

(Figura 3), foram obtidos valores satisfatórios para uma boa remoção de cascalhos. Deve-se 

atentar que com a concentração de 12 lb/bbl de emulsificante, houve uma elevação na 

viscosidade plástica do sistema, portanto, esta concentração não deve ser utilizada no início da 

perfuração e sim para limpeza de poço, quando estiver sendo perfurado com altas taxas de 

penetração. 

Utilizando-se concentrações de 6, 8, 10 e 12 lb/bbl de emulsificante principal e 

concentração de argila de 2, 3 e 4 lb/bbl (Figuras 4, 5 e 6), ocorreu uma floculação instantânea 

do fluido (LÊ > VP). Este fluido não deve ser empregado em operação onde tenha formação 

argilosa, pois, não será possível controlar suas propriedades reológicas, fazendo com que 

diminua a taxa de penetração, tenha um aumento excessivo na viscosidade, acarretando 
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problemas de bombeamento de fluido e, efetivamente, seja necessário tomar uma posição 

séria para solucionar e continuar a perfuração. 

Os fluidos com estas características tornam-se importantes em formações do tipo 

arenito, onde se deve fazer uma circulação completa superfície – poço para obter um melhor 

carriamento dos cascalhos, performance na limpeza do poço e através de equipamentos de 

controle de sólidos, tais como: peneira de fluido com telas de mesh menores, dessiltadores e 

centrífugadores, colocar estes sistemas dentro de um programa de fluido de perfuração. 

 

IV.4.2.2 - Razão éster/água a 60/40 

 

Realizou-se também este mesmo estudo para razão éster/água a 60/40. As Figuras 7 a 

10 mostram os resultados obtidos. 

 
FIGURA 7: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 1 lb/bbl (Razão éster – água 60/40). 

 

A análise da Figura 7 mostra que o fluido comportou-se satisfatoriamente (sem 

floculação) nas concentrações de 6 e 8 lb/bbl de emulsificante principal. Com o aumento da 

concentração de emulsificante principal (10 e 12 lb/bbl) o fluido apresentou floculações. Este 

sistema não é recomendável para formações argilosas do tipo folhelho. 
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FIGURA 8: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 2 lb/bbl (Razão éster – água 60/40). 

 

A análise da Figura 8 mostra que o fluido comportou-se de maneira aceitável apenas 

na concentração de 6 lb/bbl de emulsificante principal. 

 

 
FIGURA 9: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 3 lb/bbl (Razão éster – água 60/40). 

 

Para uma concentração da argila organofílica igual a 3 lb/bbl (Figura 9) o sistema 

apresentou-se bastante disperso em todas as concentrações de emulsificante principal, 

podendo ser utilizado para todo tipo de formação. 
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FIGURA 10: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 4 lb/bbl (Razão éster – água 60/40). 

 

A análise da Figura 10 mostra que com 8 lb/bbl de emulsificante principal e 4 lb/bbl 

de argila organofílica o fluido ficou floculado (LE > VP), sendo que para poços de diâmetro 

pequeno e dependendo do tipo de formação, tem-se que monitorar para colocar dentro de um 

programa de fluido de perfuração.  

 

IV.4.2.3 - Razão éster/água a 65/35 

 

Estudou-se as propriedades dos fluidos obtidos com uma razão éster/água 65/35. As 

Figuras 11 a 14 mostram os resultados obtidos neste estudo. 

 

 
FIGURA 11: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 1 lb/bbl (Razão éster-água 65/35). 
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FIGURA 12: Influência da concentração do emulsificante com concentração da argila 

organofílica igual a 2 lb/bbl (Razão éster-água 65/35). 

 

 
FIGURA 13: Influência da concentração do emulsificante com concentração da argila 

organofílica igual a 3 lb/bbl (Razão éster-água 65/35). 

 

 
FIGURA 14: Influência da concentração do emulsificante com concentração da argila 

organofílica igual a 4 lb/bbl (Razão éster-água 65/35). 
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Ao analisar as Figuras 11, 12 e 13 observa-se que utilizando as concentrações de 6, 8, 

10 e 12 lb/bbl de emulsificante principal com 1, 2 e 3 lb/bbl de argila organofílica, foi obtido 

um sistema bastante fluido, no tocante às propriedades reológicas, suficiente para fabricação 

de um fluido que pode ser utilizado durante toda a operação de perfuração. 

Aumentando a concentração para 4 lb/bbl de argila organofílica (Figura 14), com as 

concentrações de 6, 10, e 12 lb/bbl, o fluido mostrou-se estável em relação as suas 

propriedades reológicas. Seria interessante monitorar esta razão éster/água, uma vez que teria 

uma redução significativa no custo final de operação. Com 8 lb/bbl de emulsificante principal 

(Figura 14) o fluido mostrou uma relação VP/LE próxima a floculação, com viscosidade 

aparente elevada, porém sem apresentar aspecto floculado. 

 

IV.4.2.4 - Razão éster/água a 70/30 

 

Foi feito um estudo das propriedades dos fluidos obtidos com uma razão éster/água 

70/30, como mostram as Figuras 15 a 18. 
 

 
FIGURA 15: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 1 lb/bbl (Razão éster-água 70/30). 
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FIGURA 16: Influência da concentração do emulsificante, com concentração da argila 

organofílica igual a 2 lb/bbl (Razão éster-água 70/30). 

 

 
FIGURA 17: Influência da concentração do emulsificante com concentração da argila 

organofílica igual a 3 lb/bbl (Razão éster-água 70/30). 

 

 
FIGURA 18: Influência da concentração do emulsificante com concentração da argila 

organofílica igual a 4 lb/bbl (Razão éster-água 70/30). 
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Esta relação 70/30 tem como características naturais reologias reduzidas (viscosidades 

baixas), porém dentro do programa estabelecido para qualquer projeto de fluido de 

perfuração. Deveria ser utilizado um viscosificante polimérico para fluidos sintéticos que 

fornecesse ao fluido uma reologia suficiente para perfuração (elevação da viscosidade). 
Deve-se atentar para o fato desta razão estar com um grande percentual de éster (70 

%), o que efetivamente onera seu custo, porém para um poço de pequeno diâmetro e dentro de 

uma formação apropriada, como, por exemplo, quando se tem folhelhos altamente reativos, os 

resultados obtidos mostraram que nas concentrações de 6, 8 e 10 lb/bbl de emulsificante 

principal com 1 e 2 lb/bbl de argila organofílica, Figuras 15 e 16, o fluido permaneceu estável 

com características que possibilitam alta taxa de penetração, reduzindo o consumo de brocas 

de perfuração. Com 12 lb/bbl de emulsificante principal (Figuras 15 e 16) o fluido mostrou 

uma relação VP/LE próxima a floculação, com viscosidade aparente elevada, porém sem 

apresentar aspecto floculado. 

Verificou-se que com o aumento da concentração para 3 e 4 lb/bbl de argila 

organofílica, Figuras 17 e 18, o fluido permaneceu estável, apresentando em todas as 

concentrações características reológicas recomendáveis. 

 

IV.4.2.5 - Razão éster/água 75/25 

 

Este estudo teve como finalidade verificar o comportamento do fluido em altas 

percentagens de óleo, pois, ao iniciar uma fabricação, deve-se sempre fazer com 

concentrações baixas e aumentar de acordo com a necessidade. Como se pode observar com 

uma concentração mínima tem-se uma ótima relação de viscosidade plástica e limite de 

escoamento. 

 
FIGURA 19: Influência da concentração do emulsificante com concentração da argila 

organofílica igual a 1 lb/bbl (Razão éster-água 75/25). 



Dissertação de Mestrado - Capítulo IV – Resultados e Discussões 

Miguel Arcangelo da Silva Neto – UFRN – Set. 2002 52

 
FIGURA 20: Influência da concentração do emulsificante com concentração da argila 

organofílica igual a 2 lb/bbl (Razão éster-água 75/25). 

 

As Figuras 19 e 20 possuem uma similaridade no início, porém com o aumento da 

concentração da argila organofílica, Figuras 21 e 22, houve um decréscimo no limite de 

escoamento. Isto pode ter ocorrido por falha de equipamento, pois o que deveria ocorrer seria 

um aumento ou ficar com o mesmo valor da concentração anterior. 
 

 
FIGURA 21: Influência da concentração do emulsificante com concentração da argila 

organofílica igual a 3 lb/bbl (Razão éster-água 75/25). 
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FIGURA 22: Influência da concentração do emulsificante com concentração da argila 

organofílica igual a 4 lb/bbl (Razão éster-água 75/25). 

 

IV.4.3 – Concentração de emulsificante constante 

 

Após o estudo realizado com a concentração de argila organofílica constante, 

resolveu-se otimizar a concentração de argila para diferentes concentrações de emulsificante, 

para diferentes razões éster – água, de forma semelhante ao estudo anterior. 

 

IV.4.3.1 - Razão éster/água 55/45 

 

As Figuras 23 a 26 mostram os resultados obtidos para a razão éster/água 55/45, 

variando-se a concentração de argila organofílica (1, 2, 3 e 4 lb/bbl) para cada uma das 

concentrações de emulsificante estudadas (6, 8, 10 e 12 lb/bbl). 
 

 
FIGURA 23: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 6lb/bbl (Razão éster-água 55/45). 
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FIGURA 24: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 8lb/bbl (Razão éster-água 55/45). 

 

 
FIGURA 25: Influência da concentração da argila organofílica, com concentração do 

emulsificante igual a 10lb/bbl (Razão éster-água 55/45). 
 

 
FIGURA 26: Influência da concentração da argila organofílica, com concentração do 

emulsificante igual a 12lb/bbl (Razão éster-água 55/45). 
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A análise das Figuras 23 a 26 mostra que com as concentrações de 6, 8, 10 e 12 lb/bbl 

de emulsificante principal os sistemas tiveram comportamentos similares. Quando se utilizou 

2 lb/bbl de argila organofílica, os fluidos ficaram floculados, fazendo com que seja 

necessário, para aplicação no campo, um monitoramento buscando aumentar a razão 

éster/água para valores imediatamente superiores, checando ao final as propriedades 

reológicas. Nas Figuras 23, 24 e 25, com as concentrações entre 3 e 4 lb/bbl de argila 

organofílica, obteve-se excelentes valores das propriedades reológicas, enquanto que para a 

Figura 26, utilizando as mesmas concentrações, o sistema permaneceu bastante floculado, o 

que inviabiliza seu uso devido ao alto custo final. 

 

IV.4.3.2 - Razão éster/água 60/40 

 

As Figuras 27 a 30 mostram os resultados obtidos para razão éster/água 60/40. 

 

 
FIGURA 27: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 6lb/bbl (Razão éster-água 60/40). 
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FIGURA 28: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 8lb/bbl (Razão éster-água 60/40). 

 

 
FIGURA 29: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 10lb/bbl (Razão éster-água 60/40). 

 

 
FIGURA 30: Influência da concentração da argila organofílica, com concentração do 

emulsificante igual a 12lb/bbl (Razão éster-água 60/40). 
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Observa-se que na Figura 27 o sistema ficou bastante fluido em todas as concentrações 

de argila. Deve-se atentar para a fabricação inicial, ou seja, custo/benefício. Seria interessante 

começar com 1 lb/bbl de argila e monitorar durante toda a operação. 

Na Figura 28, o sistema ficou floculado com as concentrações de 2 e 4 lb/bbl de argila 

organofílica. Com as concentrações de 1 e 3 lb/bbl de argila organofílica, o fluido de emulsão 

inversa tornou-se bastante fluido, o que demonstra sua real utilização com concentração 

reduzida. 

Nas figuras 29 e 30, utilizando as concentrações de 10 e 12 lb/bbl de emulsificante 

principal, obteve-se para concentrações de 1 e 2 lb/bbl de argila organofílica valores 

reológicos inviáveis, tornando-se um sistema severamente floculado. Enquanto que nas 

concentrações 3 e 4 lb/bbl obteve-se valores ótimos nas propriedades reológicas, o que 

efetivamente torna o fluido bastante viável de utilização. 

 

IV.4.3.3 - Razão éster/água 65/35 

 

Foi realizado um estudo das propriedades reológicas dos fluidos obtidos para uma 

razão éster/água 65/35, como indicam as Figuras 31 a 34. 

 
FIGURA 31: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 6 lb/bbl (Razão éster-água 65/35). 
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FIGURA 32: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 8 lb/bbl (Razão éster-água 65/35). 

 
FIGURA 33: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 10 lb/bbl (Razão éster-água 65/35). 

 
FIGURA 34: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 12 lb/bbl (Razão éster-água 65/35). 
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Na Figura 31, os parâmetros reológicos indicam a performance do fluido. Podendo ser 

utilizado em qualquer operação de perfuração.  

Nas Figuras 32 a 34, utilizando concentrações de 8, 10 e 12 lb/bbl de emulsificante 

principal, obteve-se uma relação muito grande entre a viscosidade plástica e o limite de 

escoamento. Deve-se atentar que para o fluido ter um bom carreamento esta relação deve ser 

reduzida, onde ter-se-á um sistema fluido, de acordo com as exigências do programa de poço. 

 

IV.4.3.4 - Razão éster/água 70/30 

 

Com este estudo, verificou-se que foi ótima a relação entre os valores reológicos, 

como mostram as Figuras de 35 a 38. 

 

 
FIGURA 35: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 6 lb/bbl (Razão éster-água 70/30). 

 

 
FIGURA 36: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 8 lb/bbl (Razão éster-água 70/30). 
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FIGURA 37: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 10 lb/bbl (Razão éster-água 70/30). 

 

 
FIGURA 38: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 12 lb/bbl (Razão éster-água 70/30). 

 

As Figuras 35 a 38 mostram fluidos com excelentes propriedades reológicas, onde as 

relações viscosidade plástica e limite de escoamento estão dentro das condições de 

perfuração. Observa-se que o gel inicial, que é também um fator preponderante para 

sustentação dos cascalhos, está com ótimos valores. Apenas na Figura 37 a viscosidade 

plástica mostra um valor elevado e o limite de escoamento um valor relativamente baixo, 

porém o gel inicial está dentro dos valores recomendados pelo programa de poço. Fazendo-se 

um monitoramento normal diário, durante uma perfuração, é possível ajustar a relação 

viscosidade plástica e limite de escoamento para os limites dos parâmetros estabelecido pelo 

programa de poço e fluido. 
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IV.4.3.5 - Razão éster/água 75/25 

 

O objetivo deste estudo é mostrar que aumentando a percentagem de éster, obtêm-se 

resultados satisfatórios como pode ser verificado nas Figuras 39 a 42.  

 

 
FIGURA 39: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 6 lb/bbl (Razão éster-água 75/25). 

 

 
FIGURA 40: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 8 lb/bbl (Razão éster-água 75/25). 
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FIGURA 41: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 10 lb/bbl (Razão éster-água 75/25). 

 

 
FIGURA 42: Influência da concentração da argila organofílica com concentração do 

emulsificante igual a 12 lb/bbl (Razão éster-água 75/25). 

 

A razão 75/25 com 6 lb/bbl, mostrada na Figura 39, indica uma relação entre a 

viscosidade plástica e o limite de escoamento alta, porém, qualquer fabricação inicial, deve-se 

sempre fazer com concentrações baixas e ir aumentando de acordo com a necessidade. Como 

se pode observar, com uma concentração mínima temos uma ótima relação viscosidade 

plástica/limite de escoamento. 

As Figuras 40 e 41 mostram uma relação de similaridade nas concentrações de 1 e 

3lb/bbl de argila organofílica. Observa-se que a viscosidade plástica se comporta de modo 

fixo em todas as concentrações, porém, com a concentração de 2 lb/bbl de argila organofílica, 

nas Figuras 41 e 42, observa-se uma relação muito próxima de um sistema parcialmente 

floculado, e com um aumento na concentração para 4 lb/bbl, houve um decréscimo no limite 
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de escoamento, isto deve ter sido pela leitura do equipamento, pois, o que deveria ocorrer 

seria um aumento ou ficar com mesmo valor da concentração anterior. 

A Figura 42 mostra um sistema de fluido excelente para uma concentração de 1 lb/bbl 

de argila organofílica, para uma fabricação inicial e término de uma perfuração, tendo 

inclusive todas as condições exigidas pelo programa de poço e fluido. Na concentração de 3 e 

4 lb/bbl de argila organofílica, tem-se valores muito reduzidos do limite de escoamento, pode-

se fazer uma relação que é: quando se tem um aumento na concentração de emulsificante 

deve-se monitorar a adição de argila organofílica para que se tenha ótima relação nestas 

propriedades reológicas. 

 

IV.4.4 - Influência da concentração do sal em diversas razões 

 

Este estudo visa, através de distintas razões éster/água, evitar ou reduzir a hidratação 

dos folhelhos e, ao mesmo tempo, apresentar os resultados (Anexo III), como mostra a Figura 

43. 

IV.4.4.1 - Com 10.000ppm de Sal 

 

 
FIGURA 43: Influência da concentração do sal com concentração da argila organofílica igual 

a 2 lb/bbl (10.000 ppm de NaCl). 

 

Observa-se que em uma concentração de sal (NaCl) de 10.000 ppm (Figura 43), nas 

razões éster/água de 55/45 e 60/40, o sistema apresenta alta floculação, o que não viabilizaria 

seu uso para formações argilosas (tipo folhelhos), pois dificultaria a perfuração de maneira 

geral, sendo, principalmente, no que se refere à taxa de penetração, que seria baixa, limpeza 
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de poço e alargamento do seu diâmetro, que seria muito grande e poderia causar problemas 

futuros quando fosse entregue à produção. Todavia, para formações que necessitem de 

limpeza (tipo calcário), este sistema poderá ser de grande utilidade, porém, durante seu 

monitoramento, deve-se reajustar sua razão éster/água para valores maiores. 

Na razão 65/35 obtêm-se um sistema totalmente desfloculado e de importante uso em 

poços de diâmetro pequeno e médio (poço com 8,5 ou 12,25 polegadas), dando como 

resultado uma alta taxa de penetração. Seria interessante fixar os valores do limite de 

escoamento e do gel inicial, nas propriedades reológicas, com a finalidade de formar uma boa 

sustentação dos cascalhos triturados pela broca de perfuração, o que daria uma excelente 

estabilidade nas paredes do poço. Isto seria plenamente mostrado através do teste de 

perfilagem, no que diz respeito ao calibre do poço. 

A razão 70/30, realmente, mostra um sistema bem fluido e efetivamente o mais 

desejado para perfurar fases onde se requer: alta taxa de penetração, limpeza e estabilidade 

total do poço. Esta razão geralmente é a básica para fabricação inicial, sendo que seu 

monitoramento deverá permanecer entre 65/35 e 70/30. Tem-se que atentar para o custo final 

da fase, uma vez que a razão baseia-se, principalmente, na percentagem do éster.  
 

IV.4.4.2 - Com 20.000ppm de Sal 
 

Com o aumento da concentração de sal para 20.000 ppm (NaCl) observa-se uma maior 

inibição dos folhelhos, conforme os resultados apresentados na Figura 44. 
 

 
FIGURA 44: Influência da concentração do sal, com concentração da argila organofílica 

igual a 2 lb/bbl (20.000 ppm NaCl). 
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Pode-se observar que as razões 55/45 e 60/40 estão floculadas (LE > VP), porém, sem 

problemas quanto a limpeza de cascalhos, pois se tem um gel suficiente para deixar em 

suspensão estes cascalhos quando for preciso ter uma parada na perfuração. Nota-se uma certa 

regularidade nos valores do gel inicial, que determina um bom carriamento dos cascalhos para 

superfície, tornando-os fluidos bastante úteis em determinadas formações. 

As razões 65/35 e 70/30 mostram valores reológicos excelentes para manter um poço 

limpo. Para uma fabricação inicial a razão 65/35 seria a ideal em virtude de levar a uma 

grande redução no custo por barril. 

 

IV.4.4.3 - Com 50.000ppm de Sal 

 

Com esta concentração de sal observa-se que o sistema de fluido, nas diversas razões, 

permanece com ótima relação éster/água, como mostra a Figura 45. 

 

 
FIGURA 45: Influência da concentração do sal, com concentração da argila organofílica 

igual a 2 lb/bbl (50.000 ppm NaCl). 

 

Com os resultados obtidos com 50.000 ppm de sal, observa-se que a razão 55/45 

mostra um sistema excelente, onde as propriedades reológicas estão com valores suficientes 

para colocá-lo em qualquer operação. Deve-se atentar somente para o monitoramento. 

Na razão 60/40 tem-se uma relação muito grande entre a viscosidade plástica e o 

limite de escoamento. Isto faz com que não se tenha um bom carriamento dos cascalhos 

cortados pela broca de perfuração, precisando-se monitorar esta reologia para colocar o fluido 

dentro dos padrões estabelecidos pelo programa de fluido de perfuração. 
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As razões 65/35 e 70/30 possuem uma relação VP/LE relativamente efetiva para um 

sistema de fluido de emulsão inversa. Suas propriedades reológicas estão ótimas, fazendo com 

que se obtenha maiores taxas de penetração, limpeza e calibração do poço. Estes tipos de 

fluidos não estão sendo utilizados em terra em virtude da contaminação do meio ambiente 

pelo Sal (NaCl). Este estudo foi feito somente para avaliar a eficiência do éster obtido em 

laboratório, pois, na realidade, o trabalho foi feito com salinidade reduzida conforme 

determinação de concentração estabelecida por quem opera com este tipo de fluido. 

 

IV.4.5 - Influência do teste de filtrado 

 

Este teste teve como objetivo avaliar o valor da perda de fluido como, também, a 

espessura fina (reboco: espessura do sólido proveniente do fluido que se fixa nas paredes do 

poço para que não haja desmoronamento) que se mede através de teste de filtração estática. 

Este ensaio consiste em colocar 350 ml de fluido a base de éster pronto em um recipiente, 

fechá-lo, introduzir 110 psi e coletá-lo numa proveta no decorrer de 30 minutos em 

temperatura ambiente, o qual é chamado de teste API (American Petroleum Institute). A 

Tabela 9 fornece as concentrações dos fluidos empregados e a Figura 46 e a Tabela 10 

mostram os resultados obtidos para as diversas razões éster-água estudadas. 

 

Tabela 9. Concentrações de aditivos químicos que compõem o sistema éster. 

 Composição do Fluido 

 
Emulsificante 

(lb/bbl) 
Argila 
(lb/bbl) 

Redutor de filtrado 
(lb/bbl) 

Fluido 1 6 1 5 
Fluido 2 8 2 7 
Fluido 3 10 3 9 
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FIGURA 46: Estudo do filtrado em 5 razões óleo/água. 

 

A Figura 46 mostra as diversas concentrações do redutor de filtrado. Em todas as 

razões éster/água com concentração de 6 lb/bbl teve-se um aumento que variou de 8,4 ml a 

12,4 ml. Isto define que se pode começar uma fabricação inicial com este valor e depois 

monitorar visando atingir os padrões determinados pelo programa de fluido de perfuração.  

Quando se aumenta a concentração para 8 lb/bbl, observa-se que todas as razões 

reduzem-se substancialmente, o que evidencia que se pode trabalhar com segurança, 

dependendo do tipo de formação que estiver sendo perfurada. Deve-se atentar para a 

espessura do reboco formado durante o teste, que deve ser fino e consistente, como foi o caso 

dos resultados obtidos. 

Com a concentração de 10 lb/bbl de redutor de filtrado obteve-se excelentes valores, 

recomendados para iniciar e terminar um poço sem que se tenha qualquer problema com 

relação a drags, torques, repasses ou fechamento de poço. Obtém-se, também, alta taxa de 

penetração, melhor carriamento para a superfície de cascalhos cortados pela broca, onde são 

separados através de equipamentos de controle de sólidos, tais como: peneiras, dessiltadores e 

centrífugas. Como regra geral, deve-se começar a fabricação com a primeira concentração e 

no decorrer da perfuração, através de teste piloto e diário, monitorar para os valores fixados 

pelo referido programa de fluido de perfuração. 

 

Tabela 10. Resultado dos testes de filtrado. 

Razões 
Fluido 1 

(ml) 
Fluido 2 

(ml) 
Fluido 3 

(ml) 
55/45 8,6 6,9 5,8 
60/40 9,8 8 6,5 
65/35 10,8 8,6 6,8 
70/30 12 9,4 7,5 
75/25 12,6 9,6 7,7 
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IV.4.6 – Estudo comparativo entre os fluidos comerciais e este trabalho  

 

Realizou-se um estudo comparativo entre dois fluidos comerciais e o fluido obtido 

neste trabalho. Os fluidos foram chamados de: 

 

1 - Éster produzido neste trabalho 

2 - Éster nacional 

3 - Éster importado  

Este estudo foi realizado nas mesmas condições para os três fluidos, como mostra a 

Tabela 11. A Figura 47 mostra os resultados obtidos neste estudo e os dados referentes aos 

gráficos encontram-se no Anexo IV. 

 

Tabela 11. Composição dos fluidos empregando o éster desenvolvido (1), o éster 

nacional (2) e o éster importado (3). 

Composição  

Razão Éster-Água Emulsificante 

(lb/bbl) 

Arg. Organofílica 

(lb/bbl) 

Fluido 1 70/30 6 3 

Fluido 2 70/30 10 3 

Fluido 3 70/30 6 4 

 

 
FIGURA 47: Comparação das propriedades reológicas com 3 fluidos de perfuração. 

 

Analisando a Figura 47, pode-se observar que os fluidos 1 e 2 apresentam valores 

reológicos bastantes aceitáveis para um bom carriamento dos cascalhos e boa limpeza do 
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poço, sendo que o fluido 1 mostra um ótimo gel inicial, que caracteriza efetivamente uma 

suspensão dos sólidos cortados pela broca de perfuração. O fluido 3 mostra altas propriedades 

reológicas tornando-se um sistema floculado, acarretando baixa taxa de penetração, 

problemas com limpeza de poço e bombeamento do fluido para o poço. Neste caso, deve-se 

fazer um tratamento corretivo que é a diluição, ou seja, mudar a razão éster/água para colocar 

as propriedades reológicas dentro de um programa de fluido de perfuração pré-estabelecido. 
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V - Conclusões 
 

A realização deste trabalho permite chegar as seguintes conclusões: 

 

1. Foi possível obter um éster a partir de matéria-prima regional, de baixo custo e com 

propriedades semelhantes aos ésteres comerciais. 

2. O éster desenvolvido em laboratório apresentou características físicas superiores ao óleo 

mineral e a parafina linear; 

3. A utilização de fluidos a base de éster apresenta inúmeras vantagens com relação aos 

demais fluidos a base de óleo, destacando-se: 

a) O sistema base éster promove benefícios de estabilização e lubricidade nos folhelhos; 

b) Certos aditivos, requeridos na formulação de um fluido de perfuração a base de éster, 

possuem hidrocarbonetos aromáticos (como a argila organofílica), porém, o sistema base éster 

contém baixo teor de compostos aromáticos, sendo que, a fase contínua, ficou 

substancialmente reduzida; 

c) Não causa danos ao meio ambiente e a formação; 

d) Não causa “washout” em formações hidratáveis; 

e) Por ser a base de éster, o fluido desenvolvido possui baixo coeficiente de lubricidade; 

f) Por ser um éster, apresenta baixa porcentagem de aromáticos – 0,5%; 

g) Protege os equipamentos contra a corrosão; 

h) Grande parte do fluido utilizado pode ser reaproveitado em poços posteriores; 

i) Pode ser usado em vários sistemas, tais como: poços de altos ângulos, fluidos de 

completação e, efetivamente, em áreas depletadas; 

j) Os fluidos a base de éster oferecem um ambiente de trabalho efetivamente mais seguro 

comparada com os fluidos a base de óleo; 

 

4. Os testes realizados em laboratório confirmaram que o comportamento do sistema a base 

éster desenvolvido neste estudo ultrapassou o fluido tomado como comparativo, o que foi 

demonstrado através de suas propriedades reológicas. A aplicação deste fluido em campo 
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trará grandes benefícios, tais como: maiores taxas de penetração, melhor limpeza da parte 

superior do poço, menor tempo perdido para limpar os cortes (cascalhos) e maior 

estabilidade da emulsão; 

5. Conclui-se, através da comparação com os fluidos nacional e importado, que o fluido 

desenvolvido nesta pesquisa obteve resultados superiores aos utilizados como referência, 

em virtude de apresentar na sua formulação concentrações reduzidas, o que significa dizer 

que em um projeto de fluido de perfuração este fluido apresentaria menor custo final de 

poço, pois ainda no decorrer da perfuração, o monitoramento diário, reduziria ainda mais 

suas concentrações. 
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ANEXO I 
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Figura A.2 – Espectro obtido para o éster . 
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ANEXO II 

INFLUÊNCIA DA RAZÃO ÉSTER/ÁGUA NAS PROPRIEDADES 

 REOLÓGICAS  DO FLUIDO 
 

AII.1 - Variação da concentração do emulsificante e da argila organofílica 
mantendo constante a razão éster/água 

 
RAZÃO 55/45 

 
RAZÃO 55/45     

 ARGILA =1 lb/bbl   
Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente

6 6 56 28 70 
8 7 59 27 72,5 

10 10 63 28 77 
12 20 87 63 118,5 
     

RAZÃO 55/45     
 ARGILA =2 lb/bbl   

Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 10 60 62 91 
8 10 68 70 103 

10 11 72 74 109 
12 22 88 90 133 
     

RAZÃO 55/45     
 ARGILA =3 lb/bbl   

Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 13 73 75 110,5 
8 15 85 87 128,5 

10 22 90 94 137 
12 32 96 98 145 
     

RAZÃO 55/45     
 ARGILA =4 lb/bbl   

Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 15 84 85 126,5 
8 18 88 90 134 

10 27 92 92 138 
12 35 96 97 144,5 
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RAZÃO 60/40 

 
RAZÃO 60/40     

 ARGILA =1 lb/bbl   
Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente

6 6 52 21 62,5 
8 6 52 23 63,5 
10 14 19 59 43,5 
12 24 30 40 50 

     
RAZÃO 60/40     

 ARGILA =2 lb/bbl   
Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente

6 5 26 18 35 
8 7 25 53 52,5 
10 13 33 58 62 
12 31 34 75 71,5 

     
RAZÃO 60/40     

 ARGILA =3 lb/bbl   
Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente

6 4 35 5 37,5 
8 7 35 15 42,5 
10 8 28 17 41,5 
12 8 40 18 49 

     
RAZÃO 60/40     

 ARGILA =4 lb/bbl   
Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente

6 9 40 12 46 
8 18 17 40 61 
10 18 50 30 65 
12 19 53 40 73 

 
 

RAZÃO 65/35 
 
 
 
 

RAZÃO 65/35     
 ARGILA =1 lb/bbl   

Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 4 33 20 43 
8 4 49 8 53 
10 4 50 11 55,5 
12 6 53 14 60 
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RAZÃO 65/35     
 ARGILA =2 lb/bbl   

Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 4 32 12 38 
8 3 35 4 37 
10 3 34 12 40 
12 2 28 6 31 

     
RAZÃO 65/35    

 Argila = 3 lb/bbl   
Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente

6 4 34 17 72,5 
8 6 40 24 59 
10 5 46 25 42,5 
12 7 58 29 52 

RAZÃO 65/35    
 Argila = 4 lb/bbl   

Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 4 35 20 45 
8 7 41 36 54 
10 9 60 30 75 
12 10 70 41 90,5 

 

RAZÃO 70/30 
 
 

RAZÃO 70/30     
 Argila = 1lb/bbl    

Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 4 30 13 36,5 
8 4 32 16 40 
10 5 28 18 37 
12 5 26 24 38 

     
RAZÃO 70/30     

 Argila = 2 lb/bbl    
Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente

6 5 34 16 42 
8 4 34 20 44 
10 4 27 20 37 
12 6 27 26 40 

     
Razão 70/30     

 Argila = 3 lb/bbl    
Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente

6 5 40 23 51,5 
8 6 49 21 59,5 
10 6 49 27 62,5 
12 9 50 35 67,5 
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RAZÃO 70/30     
 Argila = 4 lb/bbl    

Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 8 47 16 64,5 
8 12 48 24 70,5 
10 12 55 19 55 
12 13 59 23 60 

 
 

RAZÃO 75/25 
 
 

RAZÃO 75/25     
 Argila = 2 lb/bbl    

Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 3 30 10 35 
8 2 28 8 32 
10 4 26 7 29,5 
12 4 24 6 27 

     
 

RAZÃO 75/25    
 Argila = 3 lb/bbl   

Emulsificante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 3 34 6 37 
8 3 40 16 48 

10 4 42 22 53 
12 4 52 8 56 

     
RAZÃO 75/25    
 Argila = 4lb/bbl   
Emulsific

ante Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente
6 3 48 13 54,5 
8 4 41 17 49,5 

10 3 38 4 35,5 
12 4 29 8 33 
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AII.2 - Variação da concentração da argila à concentração de emulsificante 
constante 

RAZÃO 55/45 
 
RAZÃO 55/45     

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente 
1 6 56 28 70 
2 10 12 36 30 
3 13 73 59 102,5 
4 5 37 10 42 

Emulsificante = 6lb/bbl    
     
RAZÃO 55/45    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 7 59 27 72,5 
2 11 5 46 33 
3 22 90 67 123,5 
4 6 47 8 48 

Emulsificante = 8 lb/bbl    
    
RAZÃO 55/45    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 10 63 28 77 
2 10 22 53 48,5 
3 15 98 66 131 
4 7 52 21 52,5 

Emulsificante = 10 lb/bbl    
 

RAZÃO 55/45     
Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 

1 20 67 63 98,5 
2 16 16 55 35 
3 32 85 90 130 
4 30 88 89 132,5 

Emulsificante = 12 lb/bbl    
 

RAZÃO 60/40 
 
RAZÃO 60/40    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 6 52 21 62,5 
2 5 26 18 35 
3 4 35 5 37,5 
4 9 40 12 46 

Emulsificante = 6 lb/bbl    
    
RAZÃO 60/40    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 6 52 23 63,5 
2 7 25 53 52,5 
3 7 35 15 42,5 
4 18 17 40 61 

Emulsificante = 8 lb/bbl    
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RAZÃO 60/40    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 14 19 59 43,5 
2 13 33 58 62 
3 8 28 17 41,5 
4 18 50 30 65 

Emulsificante = 10 lb/bbl    
    
RAZÃO 60/40    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 24 30 40 50 
2 31 34 75 71,5 
3 8 40 18 49 
4 19 53 40 73 

Emulsificante = 12 lb/bbl    
 

RAZÃO 65/35 
 
RAZÃO 65/35    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 4 33 20 43 
2 4 32 12 38 
3 4 34 17 72,5 
4 4 35 20 45 

Emulsificante = 6 lb/bbl    
 
RAZÃO 65/35    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 4 49 8 53 
2 3 35 4 37 
3 6 40 24 59 
4 7 41 36 54 

Emulsificante = 8 lb/bbl    
    
RAZÃO 65/35    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 4 50 11 55,5 
2 3 34 12 40 
3 5 46 25 42,5 
4 9 60 30 75 

Emulsificante = 10 lb/bbl    
    
RAZÃO 65/35    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 6 53 14 60 
2 2 28 6 31 
3 7 58 29 52 
4 10 70 41 90,5 

Emulsificante = 12 lb/bbl    
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RAZÃO 70/30 
 
 
RAZÃO 70/30    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 18 42 36 60 
2 5 34 16 42 
3 5 40 23 51,5 
4 8 47 16 64,5 

Emulsificante = 6 lb/bbl    
    
RAZÃO 70/30    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 19 40 40 60 
2 4 34 20 44 
3 6 49 21 59,5 
4 12 48 24 70,5 

Emulsificante = 8 lb/bbl    
    
RAZÃO 70/30    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 19 41 31 56,5 
2 4 27 20 37 
3 6 49 27 62,5 
4 12 55 19 55 

Emulsificante = 10 lb/bbl    
 
RAZÃO 70/30    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 18 41 27 104,5 
2 6 27 26 40 
3 9 50 35 67,5 
4 13 59 23 60 

Emulsificante = 12 lb/bbl    
 

RAZÃO 75/25 
 
RAZÃO 75/25    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 4 41 19 50,5 
2 3 34 10 39 
3 3 34 6 37 
4 3 48 13 54,5 

Emulsificante = 6 lb/bbl    
    
RAZÃO 75/25    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 4 42 15 49,5 
2 2 30 16 38 
3 3 40 16 48 
4 4 41 17 49,5 

Emulsificante = 8 lb/bbl    
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RAZÃO 75/25    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 5 40 19 49,5 
2 4 26 21 36,5 
3 4 42 22 53 
4 3 38 4 35,5 

Emulsificante = 10 lb/bbl    
    
RAZÃO 75/25    

Argila Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc.aparente 
1 3 34 17 42,5 
2 4 25 22 36 
3 4 52 8 56 
4 4 29 8 33 

Emulsificante = 12 lb/bbl    
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ANEXO III 
AIII. 1 - Influência da concentração do sal (NaCl) em diversas razões 
 
Concentração do Sal = 10.000 ppm  
     

Razões Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente 
55/45 11 5 46 33 
60/40 7 25 53 52,5 
65/45 3 35 4 37 
70/30 4 34 20 44 

ARGILA =2 lb/bbl    
 
Concentração do Sal = 20.000 ppm 
     

Razões Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente 
55/45 9 16 44 38 
60/40 9 17 47 40,5 
65/45 6 55 24 67 
70/30 9 35 15 42,5 

ARGILA =2 lb/bbl    
 
Concentração do Sal = 50.000 ppm 
     

Razões Gel inicial Visc. plástica Lim. de escoamento Visc. aparente 
55/45 7 26 12 32 
60/40 4 38 2 39 
65/45 9 35 13 41,5 
70/30 8 38 10 43 

     
ARGILA =2 lb/bbl    
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ANEXO IV 

AIV.1 - Comparação entre os fluidos: laboratório, em utilização no Brasil  e 
importado 

 
Fluidos 1 2 3 

Gel inicial 5 2 24 

Visc. Plástica 40 29 36 

Lim. de escoamento 23 12 35 

Visc. Aparente 51,2 35 53,5 

 
 
 
1 = Éster do Laboratório - Razão 70/30 (Emulsificante = 6 lb/bbl, argila = 3lb/llb ) 

2 = Éster utilizado no Brasil - Razão 70/30 (Emulsificante = 10 lb/bbl, argila = 3 lb/bbl) 

3 = Éster Americano - Razão 70/30 ( Emulsificante = 5 lb/bbl, argila = 4 lb/bbl ) 

 

 


