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RESUMO 

Este trabalho objetiva avaliar a influência da goma xantana e carboximetilcelulose (CMC) no 

processo de filtração dos fluidos de perfuração base água, considerando as mudanças 

conformacionais sofridas pelos polieletrólitos com a adição de cloreto de sódio (NaCl) em 

diferente concentrações (0,17; 0,34 e 0,51 mol.L
-1

). Foi também avaliado o comportamento do 

fluido com a adição do carbonato de cálcio (CaCO3) em meio aquoso e em solução salina. 

Procurando um melhor entendimento da interação entre os polímeros utilizados e o CaCO3, as 

análises de  adsorção polimérica foram realizadas por  meio de um método de depleção, em 

que se verificou uma maior porcentagem de adsorção da Goma Xantana neste material (29%). 

Esse resultado pode justificar a formação de um reboco fino e impermeável para fluidos de 

perfuração que contenham esse polímero. Por sua vez, os melhores valores de viscosidade 

aparente (20 e 24 mPa.s) e volume de filtrado (8,0 e 8,1 mL) foram obtidos para os sistemas 

constituídos por goma xantana, CMC e CaCO3, em meio salino nas concentrações de NaCl de 

0,34 e 0,51 mol.L
-1

, respectivamente. Os valores obtidos indicam a importância da presença 

da CMC no aumento da viscosidade aparente e o seu reflexo na diminuição do volume de 

filtrado. O CaCO3 presente também contribuiu como agente de ponte, produzindo rebocos 

menos permeáveis.  

Palavras chave: Goma xantana. Carboximetilcelulose. Carbonato de cálcio. Propriedades 

reológicas. Controle de filtrado. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This study aimed mainly to evaluate the influence of xanthan gum (XG) and 

carboxymethylcellulose (CMC) in the filtration process of water-based drilling fluids, 

considering the conformational changes suffered by the polyelectrolyte with the addition of 

sodium chloride (NaCl) in different concentrations (0.17, 0.34 and 0.51 mol.L
-1

). It was also 

evaluated the behavior of the fluid by the addition of calcium carbonate (CaCO3) in pure 

water and in brine. Seeking a better understanding of the interaction between the polymers 

used and CaCO3, polymer adsorption analyzes were performed using a depletion method, 

which yielded a higher percentage of adsorption of Xanthan Gum in this material (29%), 

which can justify the formation of a thin and waterproof filter cake for drilling fluids 

containing this polymer. However, the best values of apparent viscosity (20 and 24 mPa.s) 

and volume of filtrate (8.0 and 8.1 mL) were obtained for the systems consisting of xanthan 

gum, CMC and CaCO3, in NaCl aqueous solutions concentrations of 0.34 and 0.51 mol.L
-1

, 

respectively. The values can be related to the presence of CMC that increases the apparent 

viscosity and reduces the volume of filtrate. In addition, the CaCO3 added acts as a bridging 

agent, promoting the formation of a less permeable filter cake. 

KEYWORDS: Xanthan gum. Carboxymethylcellulose. Calcium carbonate. Rheological 

properties.  Filtration control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante a perfuração de um poço de petróleo em condições “sobrebalanceadas”, ou 

seja, quando a pressão no interior do poço é superior à pressão de poros da rocha e menor que 

a pressão de fratura, trabalha-se em uma janela operacional que se torna cada vez mais 

estreita, à medida que se aumenta a profundidade do poço (Figura 1). Nesta situação 

operacional, denominada mundialmente de “Overbalance”, o contato do fluido de perfuração 

com as formações rochosas permeáveis expostas pela broca promove a invasão da parte 

líquida do fluido na formação, enquanto uma camada de partículas sólidas úmidas se deposita 

sobre as paredes do poço, formando o chamado reboco externo (CIVAN, 1994). Este processo 

é conhecido por filtração e é de fundamental importância no sucesso da perfuração e da 

completação do poço, pois a invasão descontrolada é uma ação indesejada, podendo 

comprometer a avaliação do reservatório e, consequentemente, a avaliação do óleo e até 

mesmo a produtividade do mesmo (MARTINS, L. F. et al., 2011). Portanto, a formulação dos 

fluidos de perfuração deve ser condizente com as propriedades físicas e químicas da formação 

rochosa a ser perfurada (EZELL et al., 2010). 

Figura 1 - Representação da janela operacional de pressão de uma formação rochosa 

 

Fonte: Omland, 2009. 
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Para se formar o reboco externo, é essencial que o fluido tenha uma fração razoável de 

partículas sólidas com dimensões ligeiramente menores que as dimensões dos poros das 

rochas expostas. Quando existem partículas sólidas com dimensões adequadas, a obstrução 

dos poros é rápida e somente a fase líquida do fluido, denominada de filtrado, invade a 

formação (MOREIRA, B. A. et al, 2011). Dessa forma, a perda de fluido para a formação 

pode ser controlada pela adição de sólidos apropriados para formar um substrato poroso e de 

baixa permeabilidade, através do qual somente a fase dispersante pode passar. Outro fator, 

também imprescindível para um menor dano à formação, é a viscosidade do fluido que 

penetra na formação rochosa, sendo o filtrado de maior viscosidade menos permeável nos 

poros rochosos, formando o reboco interno (LOMBA et al, 2002).  

Para auxiliar nesse processo da filtração, vêm sendo muito utilizados, desde a década 

de 30, aditivos químicos poliméricos como controladores de filtrado (DARLEY & GRAY, 

1988). Estes, de um modo geral, são polímeros hidrofílicos que atuam no aumento da 

viscosidade do filtrado, diminuindo sua taxa de penetração na formação rochosa (LOMBA et 

al., 2002), como também, influenciam na formação de um reboco externo fino e impermeável, 

devido à interação entre as moléculas poliméricas e as partículas de sólidos inertes contidos 

na formulação do fluido (PRZEPASNIAK et al., 1998). Portanto, partículas coloidais 

orgânicas (polímeros) e partículas minerais (inorgânicos) são adicionadas ao fluido de 

perfuração, a fim de controlar a invasão por diferentes mecanismos (PETRI; QUEIROZ 

NETO, 2010). Os polissacáridos solúveis em água podem interagir com as partículas sólidas 

inorgânicas para reforçar o reboco formado, bem como para obter propriedades reológicas 

desejadas em uma maior gama de temperatura (WAN et al., 2011). 

Segundo a literatura (CARICO R. D., et al., 1978; DARLEY & GRAY, 1988; 

TALABANI; HATZIGNATIOU; CHUKWU, 1993; LUCAS, E., 2009; HAMED, S. B., et al., 

2012), a goma xantana e a carboximetilcelulose (CMC) são os polímeros mais utilizados em 

fluidos de perfuração, no intuito de fornecer viscosidade e controlar o volume de filtrado 

juntamente com os agentes de ponte, sendo mais comumente utilizado a calcita (CaCO3). 

No entanto, a influência de cada polímero, em meio aquoso e em meio salino, nas 

propriedades reológicas e no controle de filtrado dos fluidos de perfuração, muitas vezes, não 

é clara. Portanto, a compreensão da correlação entre a estrutura química do polímero e o 

mecanismo de filtração, bem como suas influências no comportamento reológico, representa 

um dos principais desafios para elucidar os problemas relacionados à perda de fluido para a 

formação durante a perfuração de um poço de petróleo. Neste contexto, o objetivo deste 
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trabalho foi avaliar o desempenho da goma xantana e da CMC em fluidos de perfuração 

aquosos relativos as propriedades reológicas e de filtração, em diferentes forças iônicas 

(NaCl) e na presença do mineral carbonato de cálcio (calcita). Em paralelo, foi investigado o 

teor de adsorção desses polímeros na superfície de partículas de calcita, dada a importância de 

compreender os efeitos das transições conformacionais sobre a formação do reboco. 
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2 OBJETIVOS 

  

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

 Correlacionar o desempenho da goma xantana e da carboximetilcelulose no processo 

de controle de filtração de fluidos de perfuração base água com as suas estruturas químicas. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Avaliar o efeito nas propriedades reológicas e no controle de filtrado de soluções 

aquosas de goma xantana com adição de: 

o Cloreto de sódio (NaCl); 

o Carbonato de cálcio (CaCO3); 

o Carboximetilcelulose (CMC); 

 Avaliar o efeito simultâneo da adição de NaCl, CaCO3 e CMC nas propriedades 

reológicas e no controle de filtrado de soluções aquosas de goma xantana; 

 Correlacionar a adsorção da goma xantana e da CMC na superfície da calcita com as 

propriedades do reboco formado durante a filtração do fluido de perfuração aquoso.  
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 POLÍMEROS APLICADOS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

Uma pesquisa realizada por Carico e Bagshaw (1978) sobre produtos comerciais 

definidos como polímeros utilizados em fluidos de perfuração, completação e estimulação, 

produziu uma lista com 263 nomes. Porém, nesta lista estavam incluídas as misturas de 

compostos químicos que não podem ser classificados como polímeros, já que, segundo Odian, 

G. (2004) polímeros são macromoléculas formadas pela ligação de um grande número de 

moléculas menores (monômeros), através de reações químicas denominadas de 

polimerizações.  

 De um modo geral, os polímeros podem ser classificados em função de sua forma de 

obtenção como polímeros naturais, naturais modificados e sintéticos. 

Os polímeros naturais utilizados na indústria do petróleo são, em sua maioria, 

extraídos diretamente da natureza, como o amido, ou são obtidos a partir de fermentação 

bacteriana. Muitos deles são hidrofílicos e aniônicos, sendo, portanto, passíveis de 

solubilização em água e/ou absorção de grande quantidade de água do sistema. Com isso, são 

extensivamente utilizados como controladores de perda de filtrado e como modificadores 

reológicos. Os exemplos mais comuns dessa classe de polímeros são o amido e as gomas, 

como por exemplo, a goma xantana e a goma guar (CARICO; BAGSHAW, 1978; CAENN; 

CHILLINGAR, 1996). 

Os polímeros modificados mais utilizados na indústria petrolífera são o CMC 

(carboximetilcelulose); HEC (hidroxietilcelulose) e o CMS (carboximetilamido). Assim como 

os polímeros naturais, os polímeros modificados são hidrofílicos e bastante empregados no 

controle das propriedades reológicas e do volume de filtrado do fluido (CAENN; 

CHILLINGAR, 1996). 

Já o grupo dos polímeros sintéticos é representado pelos poliacrilatos e pelas 

poliacrilamidas parcialmente hidrolisadas, que são copolímeros de várias proporções de ácido 

acrílico e acrilamida. As propriedades e aplicações dos poliacrilatos dependem de sua massa 

molar. Os de baixa massa molar atuam como agentes afinantes e defloculantes, os de massa 

molar intermediária são utilizados como floculantes e controladores de parâmetros reológicos, 

ao passo que os de alta massa molar são utilizados, somente, como floculantes. Já as 
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poliacrilamidas aniônicas, devido a sua alta massa molar, são utilizadas como controladores 

de filtrado (CAENN; CHILLINGAR, 1996). 

Devido a essa grande variedade de polímeros, Lucas e colaboradores (2009) 

realizaram um estudo referente aos principais polímeros utilizados na indústria do petróleo, 

subdividindo-os em dois grupos. O primeiro são os polímeros empregados no estado sólido na 

fabricação de tubos, cabos e até mesmo na própria sonda de perfuração; e o segundo tipo, ao 

qual foi dado maior enfoque neste trabalho, corresponde aos polímeros empregados em 

solução, utilizados como aditivos químicos para modificação de propriedades de soluções 

utilizadas em operações de perfuração de poços, cimentação, completação, produção, 

tratamento de óleo, tratamento de sistemas contaminados com óleo e compatibilização de 

aditivos poliméricos.  

 

 3.2 PROPRIEDADES DOS POLIELETRÓLITOS  

 

3.2.1 Goma Xantana 

 

A goma xantana é um polissacarídeo obtido a partir da fermentação da bactéria 

Xanthomonas Campestris. O mesmo é constituído de uma estrutura primária composta de 

unidades repetidas de pentassacarídeos, com unidades de β-D-glicose, unidas por ligação 

14, formando a cadeia principal celulósica; na posição C (3) de cada resíduo de glucose 

alternada, existe uma cadeia lateral trissacarídica contendo unidades de β-D-manose-1,4-β-D-

ácido glucorônico-1,2-α-D-manose, podendo apresentar na posição C (6) da α-D-manose 

grupos O-acetil e na β-D-manose terminal, substituinte 4,6-ácido pirúvico (SLONEKER; 

JEANES, 1962; JANSSON; KENNE; LINDBERG, 1975; HIGIRO et al., 2007; GARCÍA-

OCHOA et al., 2000). A estrutura química da goma xantana pode ser visualizada na Figura 2. 

Esse polissacarídeo exibe solubilidade em água e uma alta viscosidade em baixas 

concentrações. De acordo com o comportamento reológico desse polímero, o mesmo 

apresenta um caráter pseudoplástico, ou seja, a viscosidade diminui com o aumento da taxa de 

cisalhamento (FANNON; HAUBER; BEMILLER, 1992). 

Em geral, a viscosidade das soluções de goma xantana sofre menos interferências por 

mudanças de pH, temperatura e força iônica do meio que os demais polímeros. Entretanto, 

Challen (1993) mostrou que a estabilidade das soluções frente às mudanças de pH é 

fortemente influenciada pela concentração do polissacarídeo. De acordo com os resultados 
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apresentados pelo autor, a faixa de pH de 1,5 à 11, utilizada para soluções aquosas contendo 

1% de goma xantana, não ofereceu qualquer mudança significativa em termos de viscosidade. 

No entanto, quando a solução polimérica de concentração 0,25% foi submetida à mesma faixa 

de pH, ficou constatada uma menor estabilidade e um valor máximo de viscosidade foi 

alcançado na faixa de pH entre 6 e 8. Portanto, dependendo da concentração polimérica 

utilizada, o pH pode influenciar diretamente a estabilidade desse polímero no meio. 

Figura 2 - Estrutura química da goma xantana 

 

Fonte: Vidal R. R. L. (2006) 

A literatura também relata uma forte influência da temperatura no comportamento de 

fluxo desse polímero. Segundo Taylor e Nasr-el-din (1998), o aumento da temperatura 

provoca a diminuição da viscosidade da solução de goma xantana, corroborando com os 

estudos de García-Ochoa e colaboradores (2000). A viscosidade é uma propriedade que está 

intrinsecamente associada à temperatura da medida reológica, assim como com a temperatura 

de dissolução do polímero, sendo a viscosidade da goma xantana crescente na faixa de 

temperatura de solubilização de 40 a 60 °C. Esse comportamento pode ser justificado pelas 

fortes mudanças conformacionais da molécula do polissacarídeo (Figura 3). 
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Figura 3 - Transições conformacionais da goma xantana 

 

Fonte: Power (1979) 

Com relação à força iônica do meio, a presença de sais melhora a resistência da goma 

xantana à degradação pelo calor e pode causar alterações em sua conformação e, 

consequentemente, mudar seu comportamento reológico. Em baixas concentrações de goma 

xantana, a repulsão entre os grupos carboxílicos tende a desestabilizar a estrutura ordenada, 

mas, quando em presença de sais, os cátions estabilizam a conformação evitando o 

rompimento induzido por aquecimento (HOLZWARTH, 1976), ou seja, a adição de traços de 

sais pode resultar na diminuição da viscosidade.  

Em altas concentrações de polímero, a presença de sais pode ser responsável por um 

aumento de viscosidade. Holzwarth (1976) avaliou o grau de interação dos grupamentos 

carboxilato (–COO
-
) da goma xantana em presença de cloreto de sódio (NaCl) através de 

titulação do polieletrólito (XCPS), mostrando que o pKa do polímero é fortemente 

influenciado pela força iônica. Em presença de baixas concentrações de NaCl, os 

grupamentos carboxilato interagem fortemente, enquanto que em altas concentrações de 

NaCl, esses grupamentos são blindados por uma nuvem de contra-íons, fazendo com que os 

grupamentos –COO
-
 atuem de forma independente, propiciando uma mudança 

conformacional na estrutura do polímero, que sai da forma de novelo (coil) para uma 

conformação de dupla hélice, beneficiando a interação entre os segmentos da cadeia 

polimérica, conforme exposto na Figura 4. 
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Figura 4 - Formação da dupla hélice da cadeia polimérica de goma xantana com o abaixamento da temperatura 

(T) ou aumento da concentração total de íons (C) 

 

Fonte: Adaptado de Rochas e Rinaudo (1984) 

Diante dessas evidências, esse polissacarídeo vem sendo o mais utilizado em diversos 

setores da indústria. Rosalam e England (2006) publicaram um estudo que mostra os 

diferentes setores de aplicação de goma xantana no mundo. De acordo com a pesquisa, do 

volume total de goma xantana produzida no mundo, 65% são utilizados na indústria de 

alimentos, 15% na indústria de petróleo e em torno de 20% em aplicações diversas, tais como: 

indústria farmacêutica e em produtos agrícolas.  

 

3.2.2 Carboximetilcelulose (CMC) 

 

 A carboximetilcelulose (Figura 5), mais popularmente comercializada na forma de sal 

de sódio (MACHADO, 2000), é um polímero aniônico de cadeia linear e solúvel em água 

(FATEHI et al., 2010; GUILLOT et al., 2003), sendo, por isso, muito utilizada 

industrialmente em vários produtos como detergentes, alimentos, emulsões, cerâmicas, 

cosméticos, produtos farmacêuticos, fibras e na indústria do petróleo (BISWAL; SINGH, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

T↓  C↑ 
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Figura 5 - Estrutura química da carboximetilcelulose 

 

Fonte: Kästner (1997) 

É obtida a partir da celulose, através de uma reação de carboximetilação (BRITTO; 

ASSIS, 2009), ou seja, uma reação de eterificação da celulose com o ácido monocloroacético 

em presença de excesso de hidróxido de sódio (NaOH), processo conhecido como síntese de 

Williamson, levando a uma substituição parcial dos grupos hidroxila pelos grupos 

carboximetil (–CH2COO
-
) nas posições 2, 3 e 6 (CARASCHI; CAMPANA FILHO, 1999; 

GUILLOT et al, 2003). A introdução deste grupo afasta ainda mais as cadeias, dificultando o 

empacotamento das mesmas e, portanto, diminuindo a cristalinidade da celulose. Segundo 

Machado (2000), esta reação ocorre em duas etapas, a partir da reação entre a celulose e o 

NaOH, formando o álcali de celulose (sal), que, em seguida, reage com o ácido 

monocloroacético, sob condições controladas, formando o NaCMC, como representado na 

Figura 6. 

Figura 6 - Representação da introdução do grupo carboximetil no anel de glicopiranose da celulose 

 

Fonte: Machado (2000) 
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De acordo com Caraschi e Campana Filho (1999), as propriedades físico-químicas da 

CMC dependem da distribuição dos grupos carboximetil e do grau médio de substituição 

(GS̅̅̅̅ ), sendo este último definido como o número médio de grupos hidroxila substituídos em 

cada unidade D-glicopiranosil da cadeia polimérica. Os produtos industrialmente importantes 

apresentam graus médios de substituição inseridos em uma faixa relativamente restrita do 

grau de substituição (0,5 < GS̅̅̅̅  < 1,5). No caso das amostras de CMC pouco substituídas, 

devido ao pequeno número de grupos substituintes, as interações eletrostáticas repulsivas são 

menores e a conformação enovelada das cadeias poliméricas é favorecida, aumentando a 

atração efetiva entre os segmentos poliméricos, reduzindo sua afinidade pelo solvente e 

favorecendo a agregação. Já para as amostras mais substituídas, as cadeias encontram-se mais 

estendidas, devido às repulsões eletrostáticas entre os grupos iônicos ao longo das cadeias, 

contribuindo, assim, para que uma conformação mais estendida seja adotada, o que 

desfavorece a ocorrência de interações associativas e a estabilidade dos agregados formados, 

tornando esse polímero mais solúvel em água (ROHR et al, 2007). 

A viscosidade da solução polimérica de carboximetilcelulose sódica diminui com o 

aumento da taxa de cisalhamento sendo, portanto, caracterizada como fluido pseudoplástico 

(BISWAL; SINGH, 2004). A viscosidade também é dependente da rigidez da cadeia 

polimérica, massa molar, concentração, temperatura, força iônica e tensão de cisalhamento 

aplicada durantes as medidas de viscosidade (BARBA et al, 2002). 

Segundo Dapía et al. (2005) a CMC é o mais importante éter de celulose, com 

produção anual de aproximadamente 3 x 10
5
 toneladas. De forma que mais de 300 tipos 

diferentes de CMC são produzidos em todo o mundo, com diferentes graus de substituição, 

pureza e propriedades reológicas em soluções aquosas. 

 

3.3 CALCITA  

 

A calcita é uma das três formas de modificação mineral do carbonato de cálcio 

(CaCO3), sendo a aragonita e a vaterita as outras duas formas possíveis (JADA; VERRAES, 

2002). A calcita é a forma cristalina deste mineral mais estável termodinamicamente, sendo 

por este motivo o mineral mais abundante na crosta terrestre e uma fase mineral comum em 

zonas subterrâneas (ZACHARA; COWAN; RESCH, 1993; MAO; SIDERS, 1997), podendo 

ser obtida através da adição de um carbonato (CO3
-2

) solúvel em uma solução que contenha 

íons cálcio (Ca
+2

), conforme a Equação 1, porém a elevação da temperatura durante o 
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processo de síntese tende à formação da aragonita, mineral de mesma formula química da 

calcita, porém com estabilidade mecânica, a 25 
o
C, obtida com elevados valores de pressão, 

aproximadamente, 2900 atm (BESSLER; RODRIGUES, 2007). 

Ca
2+

(aq) + CO3
2-

(aq) → CaCO3(s) Equação 1 

Em condições normais de temperatura e pressão, este mineral é insolúvel em água. No 

entanto, esta condição pode ser modificada com a solubilização de dióxido de carbono (CO2) 

no meio, dando origem ao íon bicarbonato (HCO3
-
), conforme a Equação 2, atuando como um  

tampão para o pH de águas subterrâneas através do seu comportamento de precipitação e 

dissolução (ZACHARA; COWAN; RESCH, 1993). 

CO2(g) + H2O(l) + CaCO3(s) → Ca
2+

(aq) + 2HCO3
-
 (aq) Equação 2 

Segundo a literatura (MAO; SIDERS, 1997; STIPP, 1999; MADSEN, 2006), a calcita 

é um mineral de estrutura cristalina, romboédrica, que consiste em camadas alternadas de íons 

Ca
2+

 e íons CO3
-2

 orientados perpendicularmente aos átomos de carbono, com ligações 

interatômicas entre as camadas. Os átomos de cálcio são coordenados por seis átomos de 

oxigênio de diferentes grupos CO3
-2

, com configuração octaédrica e coplanares dentro de uma 

camada, como mostra a Figura 7. 

Figura 7 - Diagrama da camada superior da calcita  

 

Fonte: Adaptado de Stipp (1999) 

Nos estudos de Madsen (2006), são apresentadas três propostas de comportamento da 

calcita na presença de água. A primeira delas relata a interação da calcita com a água, seja 

essa proveniente da umidade do ar ou de uma solução aquosa, em que o processo de hidrólise 

da água dá origem aos íons H
+
 e OH

-
, que irão interagir quimicamente com a superfície da 
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calcita, deslocalizando a carga residual local, formando uma camada de produtos da hidrólise 

sobre a calcita. Como as interações para o processo de adsorção/dessorção dos íons Ca
+2

 e 

CO3
-2

 são mais fracas do que as interações entre a camada de água hidrolisada e a calcita, a 

camada de Stern (camada mais próxima à superfície do mineral, constituida pelos íons 

adsorvidos) formada sobre a superfície deste mineral ocorrerá a uma distância maior do que 

seria quando na ausência de água, conforme ilustra a Figura 8. Segundo Adamson e Gast 

(1997), o potencial elétrico começa na superfície (ψ0) e diminui à medida que se caminha para 

a solução, ou seja, à medida que a camada de Stern vai se distanciando da superfície do 

mineral, o potência (ψ) de interação da camada com a superfície do CaCO3 tende a diminuir 

segundo a Equação 3.  

ψ =
4𝑘𝑇

𝑧𝑒
𝑒−𝑘𝑥 (Equação 3) 

Em que, o ψ0 é o potencial elétrico na superfície do mineral, ψ é o potencial elétrico em 

qualquer ponto; k é a constante de Boltzman (1,3806488.10
-23

 m
2
.kg.s

-2
.K

-1
); T é temperatura 

absoluta; Z é a carga de valência do íon e e é a carga elementar do elétron. 

No entanto, a literatura (STIPP, 1999; MADSEN, 2006) afirma que outros íons podem 

conseguir utrapassar essa camada de água e interagir com a superficie do mineral, 

dependendo das propriedades fisico-quimicas desta molécula.  

Figura 8 - Modificação do modelo de dupla camada elétrica da superfície da calcita imersa em água 

 

Fonte: Madsen (2006); Stipp (1999) 
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 A segunda proposta é conhecida como modelo complexo de superfície, segundo o qual 

a calcita é imediatamente hidratada quando na presença de água surgindo sobre a superfície 

da calcita cargas neutras de –CaOH
0
 e –CO3H

0
, logo, a espécie dissociada ou ionizada no 

meio pode forma um complexo com a superfície do mineral dependendo do pH do meio 

(MADSEN, 2006).  

 Já a terceira proposta, que seria observada durante um processo de recristalização do 

carbonato de cálcio, relata que os íons de CO3
-2

 e Ca
+2

 interagem diretamente com a 

superfície da calcita, não existindo camada de água hidrolisada entre a superfície da calcita e 

os íons, como também, indica que essas adsorções não dependem do pH do meio reacional 

(MADSEN, 2006). 

 Segundo Fenter e Sturchio (2012), não existe um consenso sobre as características 

gerais da interface da calcita com água, como o tamanho e a direção dos deslocamentos 

estruturais, as variações da profundidade sobre a superfície da calcita e as posições verticais e 

laterais das camadas de água adsorvidas. 

 No entanto, apesar da não total compreensão sobre o comportamento deste mineral em 

presença de água, estudos (LONGTIN et al., 2011; WANG et al., 2006) revelam a capacidade 

da calcita adsorver polieletrólitos, como representado na Figura 9.  

Figura 9 - Esquema representativo da adsorção de cadeias poliméricas na superfície da calcita. 

 

Fonte: Adaptado de Longtin et al. (2011) 

Nyström et al. (2002) apresentaram um estudo da interação entre o amido altamente 

catiônico e as partículas de carbonato de cálcio, na presença de cloreto de sódio, 

demonstrando que a baixas concentrações de sal, baixos valores de adsorção são observados, 

ressaltando a ideia de que a repulsão eletrostática domina sobre as atrações não-eletrostáticas 

de curto alcance. Esse efeito do sal, também, foi observado por Geffroy et al. (1999) ao 

estudar a influência da massa molar do poliacrilato na adsorção em calcita. O estudo revelou 

que algumas moléculas de massa molar intermediária adsorviam primeiro na calcita, 

formando uma barreira eletrostática e impedindo a adsorção das cadeias de maior massa 

molar. No entanto, na presença do sal, essa barreira eletrostática é reduzida à metade, 
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possibilitando a interação dos poliacrilatos de maior massa molar com o mineral. Ainda nesse 

estudo, foi determinado que a massa molar da macromolécula, para uma boa interação com a 

calcita, deveria variar entre 2000 e 5000 g/mol. 

Os estudos realizados por Oelkers et al. (2011) relatam a adsorção de materiais 

orgânicos na calcita, dentre eles, a goma xantana com concentração variando de 0,1 a 500 

mg/L. Os resultados obtidos mostraram que, em concentrações de goma xantana superiores a 

10 mg/L, ocorre a inibição da dispersão da calcita em meio aquoso. 

 

3.4 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 

 

Segundo Darley & Gray (1988), o uso de fluidos de perfuração antecede a indústria do 

petróleo, pois desde a antiguidade eram utilizados como material para auxiliar as ferramentas 

na perfuração de poços com outras finalidades. Ainda segundo estes autores, entre os anos de 

1860 e 1880, várias patentes norte-americanas indicavam os fluidos de perfuração como 

veículos para remoção dos detritos, no método de perfuração baseado em um sistema de 

hastes giratórias. Este método foi desenvolvido em 1844, na Inglaterra, por Robert Beart que 

obteve uma patente ao propor a circulação de água para transportar até a superfície o material 

cortado ou movido pelas ferramentas. 

Em 1887 surgiu outra patente, de M.J. Chapman, que propôs que um fluxo de água e 

certa quantidade de material argiloso moveriam os detritos e, em adição, formaria uma parede 

impermeável ao longo do poço perfurado. Em 1928, na Califórnia, foi dado início ao uso de 

argila bentonítica como solução aos problemas relativos à estabilização dos poços. Anos mais 

tarde, tanto a experiência no campo quanto os estudos em laboratório, mostraram que esta 

argila foi o material mais prático utilizado para melhorar a viscosidade e diminuir a perda de 

fluido, devido à formação do reboco na parede da formação, para fluidos à base de água doce. 

Já na presença de sais, a bentonita tornava-se progressivamente menos eficiente e, em água 

saturada com sais, não apresentava inchamento e contribuía pouco na redução da perda de 

fluido (DARLEY & GRAY, 1988). 

Somente em 1939, com a utilização de polímeros (gomas e amidos naturais), os 

problemas com controle de filtrado começaram a ser solucionados, devido à formação de um 

reboco fino e de baixa permeabilidade. Alguns anos depois, com o avanço dos estudos, vários 

outros aditivos químicos, tais como o hidróxido de sódio, tanino (concentrado extraído do 

tronco de árvores encontradas no nordeste da Argentina e no oeste do Paraguai), cal 
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(Ca(OH)2), lignosulfonato de cálcio, amido, carboximetilcelulose sódica (CMC), goma 

xantana (GX) dentre outros, vieram a ser adicionados aos fluidos de perfuração para otimizar 

suas propriedades (DARLEY & GRAY, 1988). 

Segundo Caenn e Chillingar (1996), fluido de perfuração pode ser definido como 

misturas complexas de sólidos, produtos químicos, e por vezes até gases, com o intuito de 

desempenhar inúmeras funções, dentre as quais se destacam: 

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

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

obstrução e aumentando a taxa de penetração da broca;  

 Resfriar e lubrificar a broca;  

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

 Manter a estabilidade do poço;  

 Manter uma pressão maior que a pressão de poros da formação para prevenir os kicks 

(no caso de uma perfuração overbalance);  

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

filtrado e o inchamento de formações hidratáveis (argilas);  

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

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

inviável para a produção;  

 Não ser prejudicial ao meio ambiente e às pessoas;  

 Permitir uma avaliação adequada da formação geológica que está sendo perfurada 

(perfilagem do poço).  

Estas funções devem ser desempenhadas durante toda a circulação contínua do fluido, 

para a minimização do tempo de perfuração, do dano ao reservatório produtor e, 

consequentemente, do custo da operação. Segundo a literatura (FIGUEIREDO et al., 2007; 

SPINELLI et al., 2008) uma grande variedade de polímeros, como a poliacrilamida 

parcialmente hidrolisada (PHPA), o copolímero acetato de vinila-co-anidrido maleico 

(VAMA), a goma xantana, a goma guar, a carboximetilcelulose, o amido pré-gelatinizado, 

dentre vários outros polímeros vêm sendo aplicados na formulação de fluidos de perfuração 

para atuar como espessantes, controladores de filtrado, inibidores de inchamento de argila, 

lubrificantes, dispersantes e na redução de turbulência. 
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3.5 PROCESSO DE FILTRAÇÃO 

 

Para que a estabilidade do poço seja mantida, o fluido de perfuração deve exerce um 

valor de pressão hidrostática igual ou superior ao da formação, a fim de evitar o influxo de 

fluido da formação para o poço (“Kick”). Devido a este diferencial de pressão, certa 

quantidade de fluido acaba penetrando na formação, sendo este fenômeno denominado de 

filtração, propiciando o surgimento de uma membrana fina e de baixa permeabilidade 

(reboco) na parede do poço, responsável por consolidar a formação geológica, retardando, 

assim, a perda do volume de filtrado (LUMMUS & AZAR, 1986; DARLEY & GRAY, 

1988), como ilustrado na Figura 10. Segundo R.khan et al. (2004), o volume de filtrado 

penetrado na rocha reservatório é um dos parâmetros mais críticos que precisam ser 

cuidadosamente controlados durante as operações de perfuração, completação e estimulação. 

Para que o reboco seja formado, torna-se essencial que o fluido contenha algumas 

partículas de tamanhos ligeiramente menores que a abertura dos poros da formação, onde a 

zona de ponte nos poros da superfície começa a aprisionar partículas sucessivamente menores, 

e em pouco tempo, apenas o líquido invade a formação (DARLEY & GRAY, 1988; CIVAN, 

1994). O controle do volume de filtrado também é otimizado pelo aumento da viscosidade do 

fluido e com o desenvolvimento do reboco interno e externo, utilizando aditivos polímericos 

ditos controladores de filtrado (R.KHAN et al., 2004). 

Figura 10 - Invasão de uma formação permeável pelos sólidos dos fluidos de perfuração 

 

Fonte: Morais (2009) 

 O processo de filtração de fluidos é composto de duas etapas. A primeira (Surge Loss) 

corresponde ao início da filtração, e é caracterizada por uma invasão rápida do fluido de 



29 
 

perfuração ao meio poroso, ou seja, a parte sólida começa a penetrar na rocha e formar um 

reboco interno, no entanto, sem ocorrer deposição de sólidos sobre a superfície porosa. 

Durante a segunda etapa (Transition Loss) o reboco externo é formado, ou seja, essa etapa é 

iniciada com o depósito de partículas sólidas sobre a superfície porosa e termina à medida que 

o reboco externo se torna uniforme. Nesse ponto, dependendo das condições hidrodinâmicas, 

a espessura do reboco externo pode aumentar ou estabilizar (GUICHARD, ET AL. 2007). A 

Figura 11 ilustra a formação do reboco interno e externo durante o processo de filtração em 

uma rocha permeável. 

Figura 11 - Formação do reboco interno e externo no processo de filtração em uma rocha permeável 

 

Fonte: Adaptado de Guichard et al., 2007. 

 A literatura tem relatado o uso de inúmeros polímeros ou misturas poliméricas como 

controladores de filtrado em fluidos de perfuração.  

Segundo Przepasniak e Clark (1998), é sabido que alguns polímeros serão filtrados na 

face da formação, ou seja, ficarão retidos fisicamente na formação rochosa constituindo a 

formação do reboco externo, enquanto outros entrarão livremente na matriz porosa. Esta 

conclusão foi tirada a partir da análise da filtração dos polímeros Hidroxetil Celulose (HEC) e 

Goma Xantana, em mesma concentração, na presença de bentonita e carbonato de cálcio. Foi 

observado que apenas uma pequena quantidade de HEC ficou no reboco, enquanto que uma 

grande fração de Goma Xantana ficou retida na parede do meio poroso, constituindo o reboco. 

No trabalho realizado por Audibert et al. (1999), foram analisados polímeros ou 

misturas poliméricas que levassem a danos mínimos à formação. Já sendo de conhecimento 

que os polímeros devem contribuir na formação do reboco e garantir a sua baixa 

permeabilidade, foi observado que, para uma mesma concentração de polímero, o nível de 

adsorção variou com o tipo de partícula sólida utilizada, como também com o tipo de 
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polímero empregado. Com isso, concluiu-se que a interação polímero-sólido é dependente da 

estrutura química do polímero, da massa molar e da densidade de cargas presente na cadeia 

polimérica.  

Lomba et al. (2002) propuseram uma metodologia para avaliar as propriedades de 

filtração de fluidos de perfuração através de meios porosos não consolidados, objetivando a 

elaboração do cálculo das taxas de fluxo e profundidade de penetração do filtrado de fluido na 

formação. Para o estudo do poder de penetração do filtrado do fluido na formação rochosa, 

foram desenvolvidas formulações com diferentes polímeros, sendo eles a poliacrilamida 

parcialmente hidrolizada (PHPA) e seus derivados hidrofobicamente modificados 

(HMPHPA), poli (óxido de etileno) (PEO), polietilenoglicol (PEG), goma xantana, 

schleroglucana, CMC, hidroxipropilguar (HPG) e seus derivados hidrofobicamente 

modificadas (HMHAG). Os polímeros foram testados em presença de diferentes formas e 

granulometrias de calcita, fibras celulosicas e fibras orgânicas. Os autores concluíram que o 

tamanho e forma das partículas parecem ser os principais fatores que regulam a invasão de 

fluido, e que todos os polímeros apresentam alguma capacidade de controle do volume de 

filtração interna, com excessão da CMC, provavelmente, devido à baixa viscosidade atribuída 

ao filtrado. 

R. Khan et al. (2004) realizaram um estudo mais detalhado da formação do reboco 

interno no controle de filtrado, fazendo um estudo de fluxo e de controle de filtrado com 

soluções poliméricas de poliacrilamida parcialmente hidrolisada (PHPA) e goma xantana. Foi 

observado que a goma xantana pode causar uma redução na permeabilidade inicial dos meios 

porosos, devido à adsorção e retenção desse polímero na rocha. No entanto, as soluções de 

PHPA têm menor influência em condições de fluxo por apresentarem viscosidade extensional 

superior a da goma xantana. Em outras palavras, as soluções de PHPA possuem maior grau de 

difusão no meio poroso a baixas taxas de injeção (GOZZO; CUNHA; MENEGALLI, 2009). 

Dessa forma, sob altas pressões, formam um reboco menos permeável, justificando os 

menores valores de filtrado API das soluções de PHPA. 

O desenvolvimento de estruturas químicas particuladas, à base de polímeros, 

objetivando a obtenção de um menor volume de filtrado, também tem sido reportado na 

literatura. Guichard et al. (2007) reportaram a utilização de microgéis organosolúveis como 

controladores de filtrado para fluidos base óleo ou sintético. A estrutura em microgel permite 

que o polímero, ao intumescer e empacotar, forme um reboco fino e eficiente na filtração. 

Nesse trabalho, a morfologia do polímero, a solubilidade e densidade de reticulação foram 
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otimizados, para melhorar o controle da perda do volume de fluido. Com isso, foram obtidos 

melhores resultados no valor do filtrado ATAP (Alta Temperatura, Alta Pressão) em relação 

aos produtos comerciais tradicionalmente utilizados.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

Todos os produtos químicos utilizados nessa dissertação foram usados sem tratamento 

prévio na preparação e estudo das propriedades dos fluidos. O procedimento de purificação da 

goma xantana, descrito no item 4.2, foi empregado apenas para a determinação da massa 

molar média do polímero. 

Os principais produtos químicos e as respectivas procedências estão listados na Tabela 

1. 

Tabela 1 - Produtos químicos empregados e suas procedências 

Produto Químico 
Massa Molar 

(g/mol) 

Grau de 

Substituição 

Diâmetro 

Médio (µm) 
Fornecedor 

Carboximetilcelulose (CMC) 90.000 0,7 - 
SIGMA 

ALDRICH 

Goma Xantana 420.000 - - * 

Cloreto de Sódio (NaCl) - - - CHEMCO 

Calcita (CaCO3) - - 21,06 * 

Cromato de Potássio  - - - BIOTEC 

Nitrato de Prata - - - SYNTH 

* Produtos doados pela PETROBRAS 

Os equipamentos empregados nesse trabalho foram: 

 Viscosímetro capilar Schott-Geräte, modelo AVS-360, acoplado a um banho 

termostático modelo CK 160; 

 Granulômetro CILAS Laser, modelo 1064; 

 Hamilton Beach; 

 Viscosímetro da FANN, modelo 35 A; 

 Filtro prensa API pressurizado modelo 300; 

 Reômetro HAAKE MARS, com sensor de cilindro coaxial DG41 conectado a um 

banho termostático. 

 

4.2 PURIFICAÇÃO DA GOMA XANTANA 

 

Este polissacarídeo foi purificado, segundo o método descrito por Lopes (1989), 

objetivando a eliminação de impurezas, tais como produtos orgânicos de baixa massa molar, 

lipídios, sais inorgânicos e resíduos de células bacterianas. 
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Em frasco vedado, adicionou-se 1 g de goma xantana em 500 mL de solução salina de 

cloreto de sódio (10
-2

 mol.L
-1

 de NaCl), sob agitação mecânica, a temperatura ambiente de 25 

ºC, por 24 horas. Após este período, foi adicionado lentamente 50 g de NaCl à solução, a fim 

de deslocar os contra íons originais. Em seguida, sob forte agitação, foram adicionados 750 

mL de álcool isopropílico absoluto (98%) para promover a precipitação do polímero. 

Após total precipitação, o polissacarídeo foi recuperado por filtração a vácuo em funil 

sinterizado Nº 3 e lavado com 5 soluções de álcool isopropílico de concentrações crescentes 

em álcool (80%, 85%, 90%, 95% e álcool absoluto). Durante aproximadamente 10 minutos, a 

amostra permanecia imersa em cada uma das 5 soluções alcoólicas. O polímero obtido foi 

seco a temperatura ambiente (25º C), sob pressão reduzida em um dessecador. Após, 

aproximadamente, 24 horas no dessecador, a goma xantana apresentou aspecto fibroso e 

coloração branca. 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE INTRINSECA E DA MASSA MOLAR DA 

GOMA XANTANA 

 

A viscosidade intrínseca ([µ]) da solução de goma xantana purificada foi determinada 

em viscosímetro capilar Schott-Geräte, modelo AVS-360, acoplado a um banho termostático 

modelo CK 160, a temperatura constante de 25 ºC. Para esta análise, foi preparada solução 

inicial de 2,0 g/L de goma xantana, em solução aquosa de NaCl (0,1 mol.L
-1

). Foram 

realizadas três medições do tempo de escoamento, para cada concentração de solução 

polimérica trabalhada (2,0; 1,8; 1,6; 1,4; 1,2; 1,0; 0,8; 0,6; 0,4 e 0,2 g/L). Os tempos de 

escoamento considerados foram o resultado da média das medidas avaliadas. 

A [µ] da goma xantana foi determinada graficamente através da relação entre a 

viscosidade reduzida (µsp/C) em função da concentração (C) da solução polimérica em g/mL. 

O valor de [µ] foi avaliado pela extrapolação da reta obtida à concentração zero (TAGER, 

1978; MELLO et al., 2006; ACHAYUTHAKAN; SUPHANTHARIKA, 2007; 

VITURAWONG, et al., 2008), segundo a equação de Huggins (Equação 4). 

μsp

C
 = [µ] + K1[µ]

2
C (Equação 4) 

Em que, µsp é a viscosidade especifica e K1 representa a constante de Huggins. Por intermédio 

das medidas efetuadas, a viscosidade reduzida foi calculada pela Equação 5.  
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μsp

C
 = 

t−t0

t0 .  C
 (Equação 5) 

Em que t e to são os tempos de escoamento da solução polimérica e do solvente, em segundos, 

respectivamente. 

A massa molar média da amostra de goma xantana foi calculada através da relação de 

Mark-Houwink-Sakurada, Equação 6 (TAGER, 1978). 

[µ] = KM̅a
 (Equação 6) 

Nesta relação, K e a são constantes obtidas na literatura de valores 4,64.10
-6

 mL/g e 

1,41, respectivamente, sendo os mesmos variantes em função do polímero analisado, do 

solvente e da temperatura de análise.  

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DA CALCITA 

 

4.4.1 Determinação do diâmetro médio das partículas do carbonato de cálcio 

 

O diâmetro médio da partícula de CaCO3, bem como a curva de distribuição do 

tamanho de partícula, foram determinados em um granulômetro CILAS Laser, modelo 1064. 

A análise foi realizada com dispersão de carbonato de cálcio em água, à temperatura ambiente 

(25 ºC). 

 

4.4.2 Análise de Difração de Raios-X (DR-X) 

 

A caracterização por difração de raios X foi realizada em um aparelho Bruker D2 

Phaser, utilizando radiação CuKα (λ=1,54Å) com um filtro de Ni, com passo de 0,02º, 

corrente de 10 mA, voltagem de 30 kV e um detector Lynxeye. A identificação das fases 

cristalinas foi obtida por comparação com a base de dados do International Center for Dif-

fraction Data (ICDD). 

 

4.4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A morfologia da superfície da amostra de calcita foi analisada em equipamento MEV, 

modelo HITACHI. O espaço amostral com significante variação estrutural da amostra foi 

mapeado através da gravação em vídeo com ampliações de 200 e 500. 
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4.4.4 Análise Termogravimétrica  

 

As análises foram realizadas em analisador termogravimétrico e calorímetro 

simultâneo, modelo SDTQ600, da TA Instruments, empregando cadinho de alumina, 

atmosfera de nitrogênio com vazão de purga de 50 mL/min e taxa de aquecimento de 

20
o
C/min, até temperatura final de 1000 

o
C. 

 

4.5 PREPARO DOS FLUIDOS  

 

Inicialmente, a goma xantana foi dissolvida em soluções aquosas de diferentes 

concentrações de cloreto de sódio (0; 0,17; 0,34 e 0,51 mol.L
-1

), sob agitação mecânica 

constante à uma rotação de 600 rpm, a temperatura constante de 25 ºC, durante 24 horas. 

Após este período, CMC e calcita foram adicionados à solução e o sistema foi mantido sob 

agitação alta (16.000 rpm) e constante em misturador Hamilton Beach, durante 30 minutos, 

objetivando simular a circulação do fluido em um poço de petróleo real. A Tabela 2 reúne os 

detalhes de todas as formulações usadas nos fluidos de perfuração aquosos avaliados.  

Tabela 2 - Composição dos fluidos aquosos contendo goma xantana, CMC e CaCO3 

 
Efeito de adição do 

NaCl 

Efeito da adição do 

CaCO3  

Efeito da adição da 

CMC 

Efeito simultâneo da 

adição da CMC e do 

CaCO3 

Aditivos (g) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 

H2O 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

NaCl 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30 

GX 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

NaCMC - - - - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 

CaCO3 - - - - 20 20 20 20 - - - - 20 20 20 20 

 

4.6 PARÂMETROS DE MEDIDAS REOLÓGICAS 

 

As propriedades reológicas dos fluidos poliméricos foram avaliadas em um 

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

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

que o equipamento pode fornecer (1021,8 s
-1

). Nessa taxa de cisalhamento, o fluido apresenta 

comportamento newtoniano, ou seja, possui uma viscosidade independente da taxa de 

cisalhamento, consequentemente, essa resposta contribui para uma maior representatividade 

em análises comparativas entre os fluidos. Com base nas leituras, a tensão de cisalhamento 

(Equação 7), taxa de cisalhamento (Equação 8), a viscosidade aparente (Equação 9) foram 
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calculadas, de acordo com o procedimento padrão para testes de campo de fluidos de 

perfuração (API, 1988). 
 

() = 600 x 510 (mPa) (Equação 7) 

(�̇�) = 600 x 1,703 = 1021,8 (s
-1

) (Equação 8) 

(µa) = 
τ

γ̇
 (mPa.s) (Equação 9) 

 

4.7 PARÂMETROS DE MEDIDAS DE FILTRAÇÃO 

 

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

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

ambiente (25 ºC), durante 30 minutos (API, 1988). 

 

4.8 TESTES DE ADSORÇÃO 

 

Os estudos de adsorção foram realizados utilizando o método de depleção. As 

soluções polímericas  de concentração fixa (4 g/L de GX ou CMC) foram misturados com 50 

g/L de partículas de CaCO3 e mantidas sob agitação constante durante 24 h. Depois disso as 

soluções foram centrifugadas sob 15.000 rpm a 25 ° C durante 60 minutos numa centrífuga 

HIMAC, modelo CR 21G e alíquotas de sobrenadante foram retiradas. As medições 

reológicas das soluções poliméricas foram realizadas num reômetro HAAKE MARS, usando 

um sensor de cilindro coaxial DG41 conectado a um banho termostático a 25 °C. A 

concentração de polímero no sobrenadante foi determinada através de um método reológico 

descrito na literatura (TAYLOR; NASR-EL-DIN, 1994; NYSTRÖM et al., 2002), que é 

baseado numa curva de calibração gerada a partir da viscosidade aparente em função das 

concentrações de polímero estudado (2, 4, 6, 8 e 10 g/L de GX ou CMC) a temperatura e taxa 

de cisalhamento constantes de 25 ºC e 500 s
-1

, respectivamente. Para cada polímero,  uma 

equação polinomial de terceira ordem foi obtida, com os coeficientes de regressão próximos 

de 1 (Tabela 3). O mesmo procedimento foi usado quando a força iónica de cada solução foi 

alterada através da adição de cloreto de sódio, em diferentes concentrações (0,17, 0,34 e 0.51 

mol.L
-1

), dada a dependência da adsorção de polímero com a mudança conformacional devido 

à presença do sal. 
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Tabela 3 - Equações das curvas de calibração e valores de R
2
 que representam a concentração de polímero no 

meio em função da viscosidade da solução 

 Equação da curva de calibração R
2
 

Goma Xantana – 0,0 mol.L
-1

 de NaCl C = 5.10
-6

µ
3
 – 0,0014µ

2
 + 0,1975µ - 0,267 0,9995 

Goma Xantana – 0,17 mol.L
-1

 de NaCl C = 2.10
-5

µ
3
 – 0,003µ

2
 + 0,2516µ - 0,0852 0,9976 

Goma Xantana – 0,34 mol.L
-1

 de NaCl C = 4.10
-5

µ
3
 – 0,0053µ

2
 + 0,3234µ - 0,039 0,9922 

Goma Xantana – 0,51 mol.L
-1

 de NaCl C = 1.10
-5

µ
3
 – 0,0026µ

2
 + 0,2498µ - 0,0165 0,9960 

CMC – 0,0 mol.L
-1

 de NaCl C = -0,0361µ
3
+ 0,4288µ

2
 + 0,3832µ - 0,9395 0,9939 

CMC – 0,17 mol.L
-1

 de NaCl C = 0,2256µ
3
 – 2,1567µ

2
 + 8,8246µ - 7,4398 0,9926 

CMC – 0,34 mol.L
-1

 de NaCl C = 0,0046µ
3
 – 0,353µ

2
 + 4,5043µ - 4,2778 0,9965 

CMC – 0,51 mol.L
-1

 de NaCl C = 0,0718µ
3
 – 1,0108µ

2
 + 6,3078µ - 5,9531 0,9996 

 

4.9 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CLORETO DE SÓDIO 

 

Após contato das soluções poliméricas com a calcita (CaCO3), foram retiradas alicotas 

do meio, e a salinidade do sobrenadante foi analisada pela determinação do teor de cloreto 

(Cl
-
), através de titulações com solução 0,282 N de nitrato de prata (AgNO3), utilizando 

cromato de potássio (0,257 mol.L
-1

) como indicador. As titulações ocorreram sob agitação 

constante até a solução atingir uma coloração laranja avermelhada, sendo o teor de Cl
- 

determinado pela Equação 10. A concentração do cloreto de sódio também pôde ser 

determinada pela Equação 11 (API, 1988; EATON et al., 2005). 

Cl
- 
(mg/L) = 

10.000 x Volume do titulante (AgNO3 0,282N) (mL)

Volume do titulado (mL)
 (Equação 10) 

NaCl (mg/L) = 28,06 x Cl
- 
(mol/L) (Equação 11) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO VISCOSIMÉTRICA E DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLAR 

DA GOMA XANTANA  

 

A Figura 12 mostra a determinação gráfica da viscosidade intrínseca ([] = 400 mL/g), 

através da variação da viscosidade reduzida (sp/c) em função da concentração de polímero 

em solução (Equação 4).  

Figura 12 - Curva de viscosidade reduzida em função da concentração das soluções de Goma Xantana 

 

Fonte: Autor (2014) 

Logo, a partir da equação de  Mark-Houwink-Sakurada (Equação 6), a massa molar 

média da goma xantana (Mv = 4,2.10
5
 g/mol) foi determinada. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA CALCITA 

 

5.2.1 Granulometria da calcita 

 

A Figura 13 mostra a curva de distribuição granulométrica do mineral CaCO3. A 

amostra utilizada neste trabalho apresentou granulometria variando entre 1,14 µm e 46,07 µm, 
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com diâmetro médio de 21,06 µm. Além disso, 50% (v/v) das partículas na amostra 

apresentaram diâmetro inferior a 17,63 µm. As análises foram realizadas em triplicata. 

Figura 13 - Distribuição Granulométrica do CaCO3 

 

Fonte: Autor (2014) 

 

5.2.2 Análise de Difração de Raios-X (DR-X) e Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) 

 

O difratograma de raios-x da amostra de calcita utilizada neste trabalho é mostrado na 

Figura 14. 

Figura 14- Difratograma de Raios-X da amostra de calcita 
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Fonte: Autor (2014) 
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 Quando avaliado o difratograma, observou-se a predominância do mineral  de CaCO3, 

apresentando onze picos de difração referentes aos planos de difração (0 1 2), (1 0 4), (0 0 6), 

(1 1 0), (1 1 3), (2 0 2), (0 2 4), (0 1 8), (1 1 6), (2 1 1) e (1 2 2), característicos da estrutura 

romboédrica da calcita (SILVA et al., 2010; BANG et al., 2011) e concordantes com as cartas 

com código de referência 01-083-1762 e 01-086-2341, do banco de dados do ICDD. Esta 

análise, também, mostrou a presença de outros constituintes na amostra, como o mineral 

aragonita (carta com código de referência 00-003-0893) e o carbono grafite (carta com código 

de referência 01-089-8487) em pequenas quantidades, que foram considerados impurezas, 

mantidas no material durante o processo de extração.   

 Na Figura 15 pode ser observada a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) da 

amostra avaliada, onde se nota a predominância de estruturas cristalinas de geometria espacial 

romboédrica (calcita), semelhantes à observada nos estudos de Bang et al., 2011. 

Figura 15 - Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) dos cristais de calcita com ampliação de 

500x 

 

Fonte: Autor (2014) 

A amostra apresenta estruturas de tamanhos variados, corroborando com os dados 

obtidos da análise granulométrica no Item 5.2.1, apresentando algumas imperfeições nessas 

estruturas provavelmente provocadas pelo cisalhamento durante sua extração. Segundo a 

literatura (SHENOY, 1999; SHAHEEN, 1971), esta variação no diâmetro dos particulados da 

amostra pode ser interessante para sua aplicação em fluidos de perfuração, tanto devido ao 

aumento da área superficial do mineral (com a diminuição dos seus diâmetros) propiciando 

uma maior interação com polieletrólitos, quanto com relação à capacidade de pequenas 
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partículas de carbonato de cálcio atuarem como lubrificantes, melhorando a rotação das 

partículas grandes, propiciando alterações nas propriedades reológicas do sistema.  

 

5.2.3 Análise Termogravimétrica  

 

Na Figura 16, é apresentada a curva de análise termogravimétrica (TG) do mineral de 

carbonato de cálcio. Na mesma observa-se a existência de duas etapas de perda de massa para 

um aumento de temperatura de 50 a 800 
o
C. A primeira etapa ocorreu entre as temperaturas de 

200 e 260 
o
C, com diminuição de massa inferior a 1%, correspondendo a possíveis impurezas 

depositadas na superfície do mineral (TABRIZY; DENOYEL; HAMOUDA, 2011). Já a 

segunda etapa foi observada entre as temperaturas de 615 e 780 
o
C, com perda de massa de 

41%, correspondente à degradação do CaCO3, produzindo óxido de cálcio (CaO) (HUANG; 

DAUGHERTY, 1988; FISCHER, 2006; RODRIGUEZ-NAVARRO et al., 2009; BANG et 

al., 2011). Segundo os estudos realizados por Sanders e Gallagher (2005), misturas de 

granulometrias diferentes de calcita com diâmetro médio inferior a 44 µm sofre perda de 

massa total (formação do CaO) à temperatura em torno de 779 
o
C. Tal informação corrobora 

com o resultado obtido (779,63 
o
C) neste trabalho, comprovando a predominância deste 

mineral na amostra utilizada. 

Figura 16 - Análise Termogravimétrica da calcita 
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Fonte: Autor (2014) 
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5.3 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO BASE ÁGUA/GOMA XANTANA: Efeito da Adição do 

Sal 

 

 Resultados preliminares mostrados na Figura 17 indicaram que todas as formulações 

exibem comportamento não-newtoniano em presença de diferentes concentrações de cloreto 

de sódio. Estas curvas com caráter peseudoplástico apresentam comportamento newtoniano a 

altos valores de taxa de cisalhamento, característico do segundo platô newtoniano da curva. 

Figura 17 - Curvas de viscosidade em função da taxa de cisalhamento de soluções de goma xantana 

Fonte: Autor (2014) 

De acordo com a Figura 18, onde é mostrado o efeito da adição do cloreto de sódio 

sobre a viscosidade aparente e o volume de filtrado de fluidos de perfuração contendo apenas 

goma xantana como aditivo, a concentração de sal tem uma enorme influência na reologia e 

no controle de filtrado de fluidos poliméricos com goma xantana. 
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Figura 18 - Viscosidade aparente e volume de filtrado em função da concentração de NaCl de fluidos de 

perfuração base água/goma xantana 

 

Fonte: Autor (2014) 

O aumento da força iônica causou uma mudança conformacional do estado 

desordenado, ou parcialmente ordenado, sob a forma de novelo (altamente estendido devido à 

repulsão eletrostática entre os grupos carregados sobre as cadeias laterais) para uma 

conformação de dupla-hélice, com maior ordem (KHOURYIEH, H.A. et al., 2007). Os grupos 

carboxilato e piruvato, presentes na cadeia da goma xantana, não foram blindados na ausência 

de NaCl, implicando no alto valor de viscosidade quando comparada aos fluidos com variadas 

concentrações de sal. Por esta razão, na ausência de NaCl, alto valores de viscosidade foram 

obtidos (28,95 mPa.s). 

 Na concentração de 0,34 mol.L
-1

 de cloreto de sódio, a solução polimérica assume 

um baixo valor de viscosidade (2,50 mPa.s). Isso se deve ao fato de que, no polieletrólito em 

solução, os íons Na
+
 são responsáveis pela redução da repulsão inter/intramolecular entre as 

cadeias polímericas. Portanto, uma redução do volume hidrodinâmico é esperado e, 

consequentemente, uma diminuição da viscosidade.   

 No entanto, observou-se que a concentração de sal de 0,51 mol.L
-1

 foi responsável 

por um aumento de cerca de 20% na viscosidade aparente (2,99 mPa.s) da solução polimérica 

quando comparada a formulação do fluido F3, com 0,34 mol.L
-1

 de NaCl. Este efeito pode ser 

explicado pela mudança conformacional sofrida por esse polissacarídeo, atingindo uma 

conformação mais linearizada (dupla-hélice), seguido do aumento da agregação das cadeias 

poliméricas, contribuindo para um aumento de viscosidade. Efeito semelhante pode ser 
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observado na Figura 17, onde a altas taxas de cisalhamento o aumento da concentração de sal 

favoreceu o aumento da viscosidade aparente do sistema.  

 Outro ponto importante refere-se ao volume de filtrado. Observou-se que, na 

ausência e em baixas concentrações de sal (0,17 mol.L
-1

), foram obtidos os valores mais 

baixos de volume de filtrado. Isto acontece devido à tendência da viscosidade ser 

inversamente proporcional ao aumento da concentração de sal no meio. De acordo com 

Darley & Gray (1988), o aumento da viscosidade conduz a uma redução do volume do 

filtrado, como mostrado na Equação 12. Este comportamento pode ser explicado pelo volume 

hidrodinâmico do polímero, que reduz na presença de sal, conduzindo a um aumento de fluxo 

do fluido. 

Qw2 = Qw1√
𝜇1

𝜇2
 (Equação 12) 

Em que, Qw2 representa o volume de filtrado do fluido com viscosidade µ2; Qw1 representa o 

volume de filtrado do fluido com viscosidade µ1. 

 Quando se compara o fluido F2 com o fluido F4, pode-se observar que ambos 

possuem o mesmo valor de viscosidade aparente (2,99 mPa.s), porém, é notoria uma 

significativa diferença (85%) no valor do volume de filtrado desses fluidos. Tal fato pode ser 

explicado pelas mudanças conformacionais da estrutura da goma xantana. No fluido F4, com 

concentração de sal de 0,51 mol.L
-1

, a agregação da cadeia polimérica propicia a formação de 

um reboco com maior permeabilidade, quando comparado ao sistema F2. Neste último, as 

cadeias poliméricas possuem maior repulsão eletróstatica entre si, propiciando um maior 

número de interaçõoes físicas (entanglements) e, consequentemente, a formação de um reboco 

menos permeável.   

 

5.4 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO BASE ÁGUA/GOMA XANTANA: Efeito da Adição do 

Carbonato de Cálcio (CaCO3) 

 

A proporção de sólidos nos fluidos de perfuração é considerada um fator importante 

que afeta a reologia de um fluido. É óbvio que a dispersão do carbonato de cálcio é de grande 

importância devido a sua carga superfícial e as propriedades coloidais, bem como a sua 

interação com os polímeros, especificamente, a goma xantana e CMC (BACKFOLK et al., 

2002). A presença de polissacarídeos solúveis em água promove a interação com CaCO3, que 

reforça o reboco formado durante a filtração e é responsável por melhorar as propriedades 

reológicas. A Figura 19 expõe o efeito da adição do carbonato de cálcio na viscosidade 
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aparente e no controle de filtrado de fluidos de perfuração contendo apenas goma xantana e 

cloreto de sódio como aditivos. 

Na Figura 19, pode-se observar um decréscimo na viscosidade aparente do fluido F5, 

quando comparado com o fluido F1, após a adição do CaCO3, e um incremento nesta grandeza 

para os sistemas F6, F7 e F8 quando comparados aos fluidos F2, F3 e F4, respectivamente. 

Porém, de maneira geral, os resultados expostos refletem o mesmo comportamento mostrado 

anteriormente (Figura 18) por um fluido que contém apenas goma xantana, onde em meio 

salino ocorre uma diminuição dos valores de viscosidade aparente.  

Com relação aos valores de volume de filtrado, é notória a diminuição desta grandeza 

com a adição do carbonato de cálcio, o que implica que a goma xantana, semelhantemente aos 

polímeros relatados na literatura (NYSTRÖM et al., 2002; WANG et al., 2006; LONGTIN et 

al., 2011) apresenta a capacidade de interação com as partículas deste mineral. 

Figura 19 - Viscosidade aparente e volume de filtrado em função da concentração de NaCl de fluidos de 

perfuração base água/goma xantana com adição de calcita 

 

Fonte: Autor (2014) 

 

5.5 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO BASE ÁGUA/GOMA XANTANA: Efeito da Adição da 

CMC 

 

A Figura 20 mostra a influência da adição da CMC em fluidos de perfuração aquoso 

base goma xantana com diferentes concentrações de NaCl. 
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Figura 20 - Viscosidade aparente e volume de filtrado em função da concentração de NaCl de fluidos de 

perfuração base água/goma xantana com adição de carboximetilcelulose 

 

Fonte: Autor (2014) 

 Observa-se claramente a contribuição da adição de CMC na viscosidade dos fluidos, 

com relação àqueles que possuem apenas goma de xantana (Figura 18) e  goma xantana e 

CaCO3 (Figura 19).  

A viscosidade de soluções aquosas de CMC está diretamente relacionada às 

características estruturais do polímero (massa molar, concentração, densidade de carga e 

rigidez da cadeia polimérica), assim como à taxa de cisalhamento, temperatura e força iônica 

do meio. Nesse contexto, observa-se que a contribuição da CMC à viscosidade aparente é 

praticamente zero no fluido F9, em comparação com a goma xantana na ausência de sal (F1), 

como se pode observar na Figura 20. Esse resultado pode ser justificado pela maior massa 

molar da goma xantana (4,5 x10
5
 gmol) em comparação com a CMC (9x10

4
 gmol). Também 

foi observado que o aumento da concentração de cloreto de sódio foi responsável pela 

diminuição da viscosidade aparente, apresentando um mínimo de viscosidade na concentração 

de sal de 0,34 mol.L
-1

.  

Na presença de NaCl, a densidade de carga na CMC é reduzida, as interações 

eletrostáticas repulsivas entre os segmentos da cadeia polímerica são minimizadas e a 

conformação de novelo é favorecida, proporcionando muitas interações associativas entre as 

moléculas de CMC e goma xantana, que são quebradas e rapidamente reconstituídas 

(CARASCHI; CAMPANA, 1999), aumentando o volume hidrodinâmico aparente da cadeia 

polímérica e, consequentemente, o valor da viscosidade aparente nos fluidos F10, F11 e F12, 

quando comparados aos fluidos F2, F3 e F4, respectivamente, na ausência da CMC.  
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O aumento da viscosidade, pela adição de CMC ao fluido de perfuração contendo 

goma xantana, foi capaz de reduzir signficativamente os valores do volume de filtrado. Como 

já mostrado anteriormente, essa dependência do volume de filtrado com a viscosidade já é 

prevista pela Equação 12. Comparando-se os volumes de filtrado mostrados nas Figuras 18 e 

19, observa-se que não houve boa concordância com os volumes de filtrado previstos e 

determinados pela Equação 12. É possível que as discrepâncias tenham surgido em função do 

aumento de viscosidade ter ocorrido por misturas de polímeros diferentes que apresentam 

também conformações diferentes no meio (hélices duplas para a goma xantana e novelo 

aleatório para a CMC). 

 

5.6 EFEITO SIMULTÂNEO DA ADIÇÃO DE GOMA XANTANA, CMC E CARBONATO 

DE CÁLCIO EM FLUIDOS DE PERFURAÇÃO BASE ÁGUA 

 

A Figura 21 mostra o efeito simultâneo da adição de CMC e CaCO3 em fluidos de 

perfuração aquoso contendo goma xantana, bem como sua dependência com relação à força 

iônica do meio. Nesta figura, fica evidente o efeito sinérgico da associação dos polímeros com 

partículas de carbonato de cálcio, especialmente, nas concentrações de 0,34 mol.L
-1

 e 0,51 

mol.L
-1

 de cloreto de sódio. Nestas formulações, F15 e F16, os fluidos de perfuração 

apresentam os menores valores de volume de filtrado (8,0 e 8,1 mL, respectivamente) e 

expressivos valores de viscosidade aparente (20,46 e 23,96 mPa.s, respectivamente), quando 

comparados com os demais fluidos avaliados.   

Além disso, os íons cálcio livres (Ca
+2

) localizados no mineral de carbonato de cálcio 

afetam o processo de adsorção do polímero CMC sobre a superfície da calcita por diferentes 

mecanismos. Esses íons podem mudar a solubilidade da CMC e são responsáveis pela baixa 

precipitação do polímero na superfície da calcita. Além disso, os íons Ca
+2

 podem reduzir as 

repulsões eletrostáticas na cadeia polimérica, e os locais acessíveis de cálcio hidratados na 

supefície do mineral de CaCO3 conduzem à formação de complexos com CMC (NaCMC-

Ca
2+

), o que implica na formação de um reboco de baixa permeabilidade. Mecanismos de 

interação da CMC com CaCO3 em suspensões aquosas podem ser associados aos sítios ácidos 

de Lewis sobre a superfície do carbonato de cálcio (BACKFOLK, et al., 2002). 
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Figura 21 - Viscosidade aparente e volume de filtrado em função da concentração de NaCl de fluidos de 

perfuração base água/goma xantana com adição de carboximetilcelulose e carbonato de cálcio 

 

Fonte: Autor (2014) 

A Figura 22 evidencia a importância significativa da utilização de CMC, em 

associação com o carbonato de cálcio, no controle do volume de filtrado em fluidos de 

perfuração aquosos base goma xantana. Pode-se observar que os sistemas constituídos por 

goma xantana, carbonato de cálcio e CMC foram responsáveis pela grande redução no 

volume de filtrado, especialmente em meio salino de concentrações 0,34 e 0,51 mol.L
-1

 de 

NaCl. Mesmo na ausência de CMC, os fluidos de perfuração aquosos contendo goma xantana 

e CaCO3 apresentaram valores de volume de filtrado menores que os fluidos constituidos 

apenas por goma xantana, para todas as concentrações de NaCl avaliadas, demonstrando a 

importância da presença do mineral de CaCO3 atuando como agente de ponte e influenciando 

na formação de um reboco menos permeável. Logo, dependendo da sua concentração, 

associada ao tamanho da partícula e densidade de CaCO3, a quantidade de CMC pode ser 

parcialmente reduzida da formulação, sem comprometer o processo de filtração do fluido. 
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Figura 22 - Influência da concentração de NaCl no controle do volume de filtrado dos fluidos aquosos estudados 

 

Fonte: Autor (2014) 

Esses dados sugerem que as interações eletrostáticas desempenham um papel 

importante no processo de adsorção da CMC e da goma xantana em CaCO3 e, 

consequentemente, no controlo de filtrado. Claramente, foi observado que a CMC é 

responsável por grande influência no controlo filtrado, em associação com o carbonato de 

cálcio, na presença de NaCl.  

Segundo a literatura (SATO;  RUCH, 1980; NAPPER, 1983; BACKFOLK et.al, 2002;  

LASKOWSKI et al., 2007), a afinidade das moléculas poliméricas com as partículas dispersas 

de carbonato de cálcio depende dos sítios de interação disponíveis na superfície do mineral 

para adsorção do polímero. Logo, deve-se notar que não só a estrutura do polímero e do 

CaCO3 influenciam a adsorção, mas também a força iônica do meio. 

 

5.7 ADSORÇÃO DOS POLÍMEROS SOBRE CALCITA (CaCO3)  

 

O método indireto utilizado para quantificar a adsorção dos polímeros na superfície da 

calcita, baseado em medidas de viscosidade, forneceu curvas de calibração de concentração 

versus viscosidade, cujas equações das curvas já foram apresentadas na Tabela 3. Assim, a 

concentração residual de polímero em solução pôde ser determinada a partir da viscosidade da 

solução. Todas as curvas de calibração obtidas, para ambos os polímeros, foram geradas a 

partir de regressões polinomiais de terceira ordem, com coeficientes de correlação (R
2
) de 
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valores próximos à unidade, o que significa uma boa correlação entre a concentração de 

polímero no meio e a viscosidade da solução. 

A Tabela 4 mostra que, na ausência de sal, houve 29% de adsorção de goma xantana e 

25% de adsorção de carboximetilcelulose na superfície do mineral de carbonato de cálcio, 

justificando a expressiva redução do volume de filtrado do sistema goma xantana/calcita para 

esta mesma condição (15,50 mL), apresentada na Figura 22, quando comparada ao volume de 

filtrado da solução polimérica quando na ausência deste mineral (22,90 mL). Situação ainda 

mais expressiva pode ser observada para o sistema F13 (Figura 19), onde se obteve um 

volume de filtrado de 10 mL para um sistema constituído apenas por goma xantana, CMC e 

calcita. Tais reduções de filtrado podem ser justificadas pela formação de um reboco menos 

permeável, devido ao preenchimento dos espaços vazios entre as partículas de carbonato de 

cálcio pelas cadeias poliméricas. 

 No entanto, quando analisados os valores de viscosidade das soluções poliméricas em 

meio salino, antes e após a interação com o carbonato de cálcio (Tabela 4), observou-se um 

aumento no valor da viscosidade da solução sobrenadante, impedindo a determinação da 

porcentagem de polímero adsorvido pelo método comparativo utilizado.  

 Segundo Stipp (1999), o cristal de carbonato de cálcio, quando em meio aquoso, é 

recoberto por uma camada de água hidrolisada, o que propicia uma maior dificuldade de 

interação de um material adsorvente com a superfície do mineral. Quando na presença de 

NaCl, devido a sua maior força iônica e mobilidade quando comparada com um polieletrólito, 

possivelmente ocorrerá a formação de uma “camada de sal” sobre a camada de água 

hidrolisada, diminuindo a concentração de NaCl em solução. Tal fato pode ser sustentado 

pelos valores de concentração de NaCl apresentados na Tabela 5, em que pode-se observar 

uma diminuição na concentração do sal em solução quando na presença de CaCO3.  

 A diminuição da concentração de NaCl em solução pode provocar mudanças 

conformacionais significativas na goma xantana, que passa de dupla-hélice para uma 

conformação de novelo aleatório (ROCHAS; RINAUDO, 1984), como também, ocasionam 

uma menor interação dos polímeros com o a superfície do mineral, propiciando uma menor 

precipitação dos mesmos após a centrifugação. Essas alterações resultam no aumento do 

volume hidrodinâmico do polímero, como também em manter uma maior concentração de 

polímero em solução, respectivamente. Situação semelhante ocorre com o aumento dos 

valores de viscosidade apresentados nos fluidos F6, F7 e F8 quando comparados com os 

fluidos F2, F3 e F4, respectivamente. 
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Tabela 4 - Valores de viscosidade (µ) das soluções poliméricas (4 g/L) antes e após interação com carbonato de 

cálcio e suas porcentagens de adsorção 

 
µ antes da adição da 

calcita (mPa.s) 

µ após a adição da 

calcita (mPa.s) 

% 

Adsorção 

Goma Xantana – 0 M de NaCl 25,9 17,8 29 

Goma Xantana – 0,17 M de NaCl 2,9 13,8 ND 

Goma Xantana – 0,34 M de NaCl 1,6 14,1 ND 

Goma Xantana – 0,51 M de NaCl 3,7 13,8 ND 

CMC – 0 M de NaCl 3,3 2,9 25 

CMC – 0,17 M de NaCl 2,2 2,5 ND 

CMC – 0,34 M de NaCl 2,1 2,2 ND 

CMC – 0,51 M de NaCl 2,3 2,3 ND 

ND = Não Determinado 

 

Tabela 5 - Concentração de cloreto de sódio em soluções poliméricas antes e após interação com carbonato de 

cálcio 

[NaCl] da solução de GX 

antes do contato com 

calcita (mol.L
-1

) 

[NaCl] da solução GX 

após o contato com 

calcita (mol.L
-1

)  

[NaCl] da solução de CMC 

antes do contato com 

calcita (mol.L
-1

) 

[NaCl] da solução de 

CMC após o contato com 

calcita (mol.L
-1

) 

0,169  0,155 0,169  0,155 

0,338  0,296 0,338  0,310 

0,509  0,451 0,509  0,465 
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6 CONCLUSÕES  

 

As propriedades reológicas e os valores de volume de filtrado dos fluidos de 

perfuração aquosos base goma xantana são diretamente influenciados pela presença de NaCl 

na solução, devido às alterações conformacionais nas cadeias poliméricas. Para este sistema, a 

adição de CMC não proporcionou um aumento na viscosidade aparente do fluido em água 

doce. No entanto, na presença de NaCl (0,17, 0,34 e 0,51 M), pôde-se notar um incremento na 

viscosidade aparente dos fluidos, provavelmente, devido ao favorecimento da conformação de 

novelo (coil) da CMC, quando comparados aos fluidos constituídos apenas por goma xantana. 

Consequentemente, foi observada uma redução no volume de filtrado desse sistema, quando 

comparado com os fluidos sem CMC.  

Já com a adição de CaCO3 ao sistema, uma redução mais pronunciada no volume de 

filtrado foi observada, devido à ação do mineral como "agente de ponte" para ambos os 

polieletrólitos avaliados. A avaliação da adsorção dos polímeros sobre a calcita (CaCO3) 

mostrou uma adsorção mais elevada para a goma xantana (29%) do que para a CMC (25%), 

na ausência de NaCl, destacando a importância da presença da goma xantana no processo de 

controle de filtração dos fluidos de perfuração poliméricos, devido à contribuição da goma 

xantana na formação de um reboco de baixa permeabilidade. No entanto, em solução salina, é 

provável a formação de uma “camada” de NaCl na superfície do mineral de CaCO3, além da 

camada de água hidrolisada, afastando mais ainda a camada de Stern do mineral, provocando 

a diminuição do potencial de interação do polímero com a calcita. Esse efeito pode resultar 

em aumento na viscosidade aparente da solução, devido às alterações conformacionais das 

cadeias poliméricas com a retirada de NaCl da solução.  

Logo, levando-se em consideração todos os efeitos isolados e simutâneos dos aditivos 

avaliados, pode-se concluir a respeito das interações sinérgicas entre eles, dando destaque ao 

sitema F15, onde se obteve valores bastante expressivos de viscosidade aparente (20,46 mPa.s) 

e menor volume de filtrado (8,0 mL). 
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