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RESUMO: Os fluidos de perfuração base óleo são utilizados em situações nas quais se requer 

características especiais, tais como pressões elevadas e altas temperaturas exigidas na 

perfuração da camada Pré-sal. Para o desenvolvimento de uma nova formulação de fluido 

base óleo foi escolhida a microemulsão devido a sua maior estabilidade frente às emulsões 

tradicionalmente utilizadas. Os fluidos foram preparados utilizando-se uma composição de 

microemulsão (Winsor IV) definida através de diagrama de fases ternário constituído por óleo 

de soja, álcool laurílico trietoxilado e água salina. A este sistema microemulsionado 

adicionou-se bentonita sódica modificada por brometo de hexadecil trimetil amônio e baritina.  

A etapa de modificação da argila foi realizada utilizando-se três diferentes concentrações de 

tensoativo catiônico com o objetivo de tornar possível a dispersão da argila em meio orgânico. 

Para avaliar a modificação superficial das argilas foram realizadas a análise de tensão 

superficial e análise de molhabilidade em óleo de soja, com determinação do ângulo de 

avanço. Para auxiliar na realização e tratamento dos dados utilizou-se um planejamento 

fatorial 2³ com triplicata do ponto central para avaliação da influência da concentração de 

tensoativo hexadecil trimetil amônio na organofilização da argila, da concentração de 

viscosificante na composição do fluido de perfuração e da temperatura através das variáveis 

respostas obtidas.  As análises reológicas forneceram resultados de viscosidade plástica, 

viscosidade aparente, tixotropia e limite de escoamento. A modificação da argila foi avaliada 

em função do ângulo de contato e os resultados mostraram que houve uma diminuição do 

ângulo de contato à medida que maiores quantidades de cátions quaternários de amônio foram 

adsorvidos na superfície da argila, indicando o aumento da afinidade com o óleo de soja. O 

estudo do efeito das variáveis independentes mostrou que a temperatura é o fator mais 

influente nas propriedades reológicas do fluido preparado. 

_____________________________________________ 

PALAVRAS-CHAVE: Fluidos de perfuração, tensoativos, organofilização, propriedades, 

reologia, óleo vegetal. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The oil based drilling fluids are used in situations which require special characteristics such as 

high pressures and high temperatures required in drilling Pre-salt. For the development of a 

new formulation based fluid oil microemulsion was chosen due to its greater stability in the 

emulsion traditionally used. The fluids were prepared using a composition of the 

microemulsion (Winsor IV) defined by the ternary phase diagram consisting of soybean oil, 

lauryl alcohol trietoxilado and brine. In this microemulsion system was added sodium 

bentonite modified hexadecyl trimethyl ammonium bromide and barytes. The clay 

modification step was performed using three different concentrations of cationic surfactant in 

order to make possible the clay dispersion in organic medium. To evaluate the surface 

modification of clays were carried out the surface tension analysis and wettability analysis 

soybean oil, with the advance angle determination. To assist in implementation and 

processing of the data used a factorial design 2³ with the center point triplicate to evaluate the 

influence of the concentration of hexadecyl trimethyl ammonium surfactant in 

organophilization clay, the viscosifying concentration in the drilling fluid composition and 

temperature by the variables obtained responses. Rheological analysis provided plastic 

viscosity results, apparent viscosity, thixotropy and yield strength.  The modified clay was 

measured as a function of contact angle and the results showed that there was a decrease in 

the contact angle as larger amounts of quaternary ammonium cations were adsorbed on clay 

surface, suggesting increased affinity for oil soybeans. The study of the effect of independent 

variables showed that temperature is the most influential factor in the rheological properties of 

the prepared fluid. 

 

Key words: drilling fluids, surfactants, organophilization, properties, rheology, vegetable oil 
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1. Introdução 

 

 

Os fluidos de perfuração desempenham funções importantes na operação de 

perfuração de poços de petróleo, tais como: carrear os cascalhos gerados pela ação da broca, 

resfriar e lubrificar a broca e a coluna de perfuração e manter a estabilidade do poço. Podem 

ser classificados em fluidos base água, fluidos base óleo ou emulsão e fluidos base gás, de 

acordo com o constituinte principal. O tipo de fluido a ser utilizado é escolhido considerando-

se as particularidades de cada formação a ser perfurada, sendo adicionados aditivos para o 

ajuste das propriedades desejadas àquela perfuração (CAENN et al., 2014). 

As operações que apresentam necessidades particulares, como, por exemplo, grandes 

desvios do furo, necessidade de melhoria na estabilidade do poço durante a perfuração ou em 

situações especiais decorrentes de altas temperaturas e pressões, recomenda-se a utilização de 

fluidos base óleo. Segundo Machado (2002), estes possuem características de resistência a 

temperaturas elevadas, baixa taxa de corrosão, baixa solubilidade das formações de sal, alta 

capacidade de inibição em relação às formações argilosas hidratáveis, alto índice lubrificante 

ou baixo coeficiente de atrito, dentre outras vantagens. Contudo, a sua utilização é restrita a 

situações nas quais não seja possível substituí-los por alternativas mais viáveis do ponto de 

vista econômico e ambiental. 

A modificação superficial de argilas permite melhorar suas propriedades de adsorção e 

ampliar sua aplicação (BERGAYA & LAGALY, 2001), como a organofilização de argilas via 

troca iônica com íons quaternários de amônio, que é comumente empregada para tornar 

argilas dispersáveis em solventes orgânicos (KLAPYTA, 2001; YILMAZ & YAPAR, 2004; 

RODRIGUES et al., 2010). Em perfurações de poços de petróleo, a bentonita é adicionada em 

fluidos de perfuração para controle da viscosidade, para auxiliar a transferência de cascalhos 

do fundo do poço até à superfície e para evitar a filtração de fluidos de perfuração para dentro 

dos poros das formações produtivas (KELESSIDIS et al., 2006).  

Os fluidos de perfuração apresentam funções indispensáveis à perfuração de poços de 

petróleo e a escolha destes fluidos influencia consideravelmente no custo dessa operação. 

Caso as suas propriedades não satisfaçam as necessidades da perfuração, podem ocorrer 

diversos problemas intrínsecos, além de tornar a operação mais longa, o que representa 

aumento dos custos. Assim, a obtenção de um fluido mais eficiente, ou seja, mais estável e 

com propriedades melhoradas, através da escolha da composição e do tipo de aditivo 
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adequados, pode ser responsável pela melhoria significativa da operação de perfuração de 

poços de petróleo (BARBOSA, 2006). 

A realização de um estudo científico, ou seja, estudo do comportamento de variáveis 

em função da presença de aditivos pode levar a possibilidade de prever o comportamento do 

fluido e de se idententificar as intervenções necessárias para se modificar a sua formulação, 

indicando como e de que forma cada aditivo interfere na reologia e na estabilidade do sistema 

(MELO, 2008). 

Assim, este projeto visa obter uma argila bentonítica organofilizada capaz de 

dispersar-se na fase contínua de um fluido de perfuração a base de óleo de soja, tendo como 

base o estudo das suas propriedades reológicas. A escolha do óleo vegetal de soja como 

substituto ao óleo diesel e à parafina tradicionalmente utilizados se justifica por ser menos 

agressivo ao meio ambiente.  
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2. Aspectos Teóricos e Estado da Arte 

 

 

Este Capítulo descreve os aspectos teóricos relevantes ao trabalho, abrangendo 

definições, classificações, propriedades, dente outros itens, relacionados aos tensoativos, às 

argilas, à ascensão capilar e aos fluidos de perfuração.  

 

 

2.1 - Tensoativos 

 

 

Os tensoativos (Figura 2.1) são moléculas cuja estrutura química contém grupos com 

afinidades distintas e interligados, ou seja, uma cabeça polar ou hidrofílica ligada a uma cauda 

apolar ou hidrofóbica (SANTANNA, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

Devido às suas estruturas e propriedades, substâncias tensoativas em presença de água 

e óleo, adsorvem-se nas interfaces orientando-se de maneira que o grupo polar fique voltado 

para a fase aquosa e o grupo apolar para a fase oleosa, formando um filme molecular 

ordenado nas interfaces, que reduz as tensões interfacial e superficial. A estabilidade deste 

filme depende da natureza dos grupos hidrofílico e lipofílico do tensoativo (ROSSI et al., 

2007). 

Os tensoativos classificam-se de acordo com a natureza do grupo polar em iônicos 

(catiônicos e aniônicos), não-iônicos e anfóteros.  

Segundo Daltin (2011), os tensoativos iônicos dissociam-se em meio aquoso, 

possuindo cargas elétricas na parte hidrofílica. Uma vez que os íons são carregados 

Figura 2.1 - Representação esquemática de um tensoativo. Adaptado de Rossi et al. (2006). 
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positivamente esses tensoativos são catiônicos, íons carregados negativamente são chamados 

tensoativos aniônicos. 

 

Os tensoativos anfóteros possuem em sua estrutura tanto o radical ácido como o 

radical básico. Esse composto, quando em solução aquosa, exibe características aniônicas ou  

catiônicas, dependendo das condições de pH da solução (SANTANNA, 2003). 

Já os tensoativos não-iônicos, segundo Rossi et al. (2006), não apresentam íons em 

solução aquosa e a sua solubilidade em água se deve à presença, em suas moléculas, de 

grupamentos funcionais que possuem forte afinidade pela água. 

 

 

2.1.1 - Micelização  

 

 

Os tensoativos apresentam a propriedade de formar agregados em solução aquosa a 

partir de uma determinada concentração, denominados micelas. O processo de formação de 

micelas (micelização) possui uma concentração chamada de Concentração Micelar Crítica 

(c.m.c.), que é uma propriedade característica do tensoativo (MINATTI, 2005). 

Dependendo da natureza do solvente empregado para o tensoativo, podem existir 

micelas diretas ou micelas inversas (Figura 2.2). 

 As micelas diretas se formam na presença de solventes polares, onde a cabeça polar 

do tensoativo fica orientada para o meio polar, enquanto que a cauda apolar agrupa-se no 

interior da micela, evitando o contato com o diluente. Já as micelas inversas apresentam o 

comportamento inverso, ou seja, são formadas em solventes apolares com as cabeças 

hidrofílicas voltadas para o centro e cercadas pelas caudas hidrofóbicas (SANTANNA, 2003). 
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Figura 2.2 - Representação de micelas direta e inversa. Fonte: Santanna (2003). 

Os tensoativos quando em solução, devido à presença do grupo lipofílico, ocupam 

preferencialmente a superfície do líquido, diminuindo a força de coesão entre as moléculas do 

solvente e, conseqüentemente, diminuindo a tensão superficial (Figura 2.3).  Entretanto, após 

saturar a superfície, a adição de novas moléculas de tensoativo tem pouco efeito sobre o valor 

da tensão superficial, principalmente após atingirem uma certa concentração crítica (c.m.c.), 

onde se formam espontaneamente agregados moleculares de dimensões coloidais, chamados 

micelas (HIEMENS et al., 1997). 

As micelas, ao contrário dos monômeros, ficam dispersas em toda a solução, não 

apresentando efeito sobre a tensão superficial da água. A c.m.c. depende da estrutura do 

tensoativo (tamanho da cadeia do hidrocarboneto) e das condições experimentais (força 

iônica, contra-íons, temperatura, etc.), e as discussões sobre sua formação, funções e relações 

com aplicações industriais é de extrema importância (SHAW et al., 1975). 
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Figura 2.3 - Influência da c.m.c na tensão superficial. Fonte: Modificado de SHAW et al. (1975). 

 

 

2.1.2 - Microemulsões 

 

 

A adição de um terceiro componente em um sistema composto por dois líquidos que 

sejam entre si, parcialmente ou totalmente imiscíveis (como é o caso de óleo e água) pode 

resultar na diminuição (ou aumento) da solubilidade destes líquidos. Se o terceiro componente 

for um tensoativo, haverá redução da tensão interfacial entre os líquidos imiscíveis, tornando-

os capazes de se dispersarem um no outro (ROSSI et al., 2007).   

Segundo Robb (1981), as microemulsões são sistemas dispersos, termodinamicamente 

estáveis, transparentes ou translúcidos, monofásicos, formados a partir de uma aparente 

solubilização espontânea de dois líquidos, normalmente imiscíveis, na presença de tensoativo 

e cotensoativo. 

Atualmente, o termo microemulsão vem sendo utilizado para designar sistemas de 

fases microheterogêneas que podem apresentar de três a cinco constituintes, tais como: a) 

tensoativo, água e fase óleo; b) tensoativo, cotensoativo, água e fase óleo; c) mistura de dois 

tensoativos, cotensoativo, água e fase óleo (ROSSI et al., 2007). 
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2.1.2.1 - Representação de Diagramas de Fases de Microemulsões 

 

 

A representação de qualquer tipo de sistema microemulsionado é feita através de 

diagramas de fases que se classificam em ternários, quaternários e pseudoternários, que 

variam de acordo com a natureza química e com a quantidade de constituintes de cada sistema 

microemulsionado (ROSSI et al., 2007). 

 

 

 Sistemas ternários 

 

 

Os sistemas ternários são constituídos de tensoativo, fase aquosa e fase oleosa e são 

representados por um diagrama triangular equilátero (Figura 2.4), em que a região de 

microemulsão depende do óleo e do tipo de tensoativo. 

 

 

Figura 2.4 - Diagrama ternário (2D) mostrando a região de microemulsão em um sistema de três 

constituintes. Fonte: Barros Neto (1996). 

 

 

 Sistemas quaternários 

 

 

Este tipo de diagrama utiliza um tetraedro para representar as regiões de 

microemulsão, formadas por quatro constituintes (água, óleo, tensoativo e cotensoativo), 
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onde, como nos diagramas ternários, cada componente assume um vértice do tetraedro 

(Figura 2.5). Este tipo de representação é de pouca praticidade (BARROS NETO, 1996).  

 

 

 

Figura 2.5 - Diagrama quaternário (3D) mostrando a região de microemulsão em um sistema de quatro 

constituintes. Fonte: Barros Neto (1996). 

 

 

 Sistemas pseudoternários 

 

 

Os sistemas pseudoternários são aqueles constituídos por quatro componentes, em que 

a relação água/tensoativo ou cotensoativo/tensoativo é constante. Apresentam característica 

de um sistema 2D, pois agrupam-se dois constituintes e, assim, aproximam-se de um sistema 

ternário (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 - Diagrama pseudoternário (2D) com razão cotensoativo/tensoativo constante. Fonte: 

Barros Neto (1996). 

 

 

2.1.3 - Classificação de Winsor 

 

 

A classificação estabelecida por Winsor (1938) considera que a microemulsão pode 

estar em equilíbrio com outras fases, aquosas ou orgânicas, originando quatro tipos de 

sistemas (Figura 2.7): 

 

 

 

 

Figura 2.7- Sistemas de Winsor. Fonte: Barros Neto (1996). 
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Winsor I (WI): quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com uma fase 

óleo em excesso. 

Winsor II (WII): quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com uma fase 

aquosa em excesso. 

Winsor III (WIII): é caracterizado por ser um sistema trifásico, onde a microemulsão 

está em equilíbrio com as fases aquosa e oleosa ao mesmo tempo. 

Winsor IV (WIV): é um sistema monofásico, em escala macroscópica, constituído por 

uma única fase de microemulsão. 

As microemulsões diferem das emulsões não somente por seu tamanho estrutural ser 

bem menor, como também por sua estabilidade termodinâmica estabilizando e propiciando 

vida longa a sistemas de misturas do tipo óleo/água (SILVA, 2011). As principais diferenças 

estão mostradas na Tabela 2.1. 

 

 

Tabela 2.1- Principais diferenças entre emulsões e microemulsões 

 

 

FONTE: Modificado de Damasceno et al. (2011). 

 

 

2.2 – Argilas  

 

 

O termo argila é uma denominação geral para um material natural de grãos muito finos 

(de até 2 μm) que normalmente adquire plasticidade em contato com a água, formado 

primordialmente por argilo-mineirais e, em bem menores quantidades, outras substâncias 

orgânicas e inorgânicas (DEER, 1992; THENG, 2012). 

ASPECTO EMULSÃO MICROEMULSÃO 

Tamanho das gotículas  1 - 10µm 10 – 300nm 

Aparência Turva e leitosa Transparente e translúcida 

Estabilidade Termodinamicamente instável Termodinamicamente estável 

Tensão interfacial Alta Muito baixa 

Quantidade de tensoativo Baixa Alta 
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Os argilo-minerais são formados basicamente por camadas de sílica (SiO2) e hidróxido 

de alumínio (Al2(OH)3), apresentando plasticidade, capacidade de absorção de água e de troca 

iônica (GONDIM, 2009). 

De acordo com os seus constituintes e estrutura, os argilo-minerais podem ser 

divididos em diversos grupos, dentre estes: caulinitas, esmectitas, ilitas, vermiculitas e argilas 

de camadas mistas (THENG, 2012; BRIGATTI et al., 2013). 

As esmectitas apresentam estruturas de duas folhas de silicato tetraédricas e uma folha 

octaédrica central (2:1), unidas por oxigênios comuns às folhas. São constituídas 

principalmente por montmorilonita. Apresentam substituição isomórfica do alumínio por 

silício no tetraedro e do alumínio, ferro e magnésio no octaedro. O termo “bentonita” é dado 

as esmectitas provenientes de alterações de cinzas vulcânicas (CASTEL, 2012; BERGAYA & 

LAGALY, 2013; TOURNASSAT et al., 2015). 

 

 

2.2.1 - Modificação superficial de argilas bentoníticas 

 

 

As esmectitas ou bentonitas sódicas, ou seja, contendo o sódio como cátion 

interlamelar preponderante são as de maior utilização industrial e estas podem ser obtidas por 

meio de reação química a partir do carbonato de sódio, uma vez que na sua forma natural ela 

não é predominantemente sódica (RAMOS, 1985).  

As argilas podem inchar na presença de água ou não. As argilas bentoníticas que não 

incham em presença de água são geralmente policatiônicas ou preponderantemente cálcicas. 

Aquelas que incham em água, possuem o sódio como cátion interlamelar preponderante e têm 

a propriedade específica de aumentar até vinte vezes o volume da argila seca. Elas adsorvem 

água na forma de esferas de hidratação dos cátions Na
+
 intercalados e são altamente 

hidrofílicas (SOUZA SANTOS, 1989; GOMES, 1988; VALENZUELA-DÍAS, 1999). 

Muitos diferentes métodos de modificação de argilas são empregados há décadas com 

o objetivo de obter argilas com propriedades diferenciadas e adequadas a determinadas 

aplicações. Segundo Bergaya e Lagaly (2001), existem as seguintes rotas para a modificação 

de argilas: adsorção, troca iônica com cátions orgânicos e inorgânicos, ligação de ânions 

orgânicos e inorgânicos, enxerto de compostos orgânicos, reações com ácidos, pilarização por 

diferentes tipos de poli (hidroxo) cátions de metal, polimerização intrapartícula e 
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interpartícula, dehidroxilação e calcinação, delaminação e reagregação de smectitas e 

tratamentos físicos como liofilização, ultrassom e plasma.  

A obtenção de argilas organofílicas tem comumente sido realizada através da adição 

de sais quaternários de amônio em dispersões aquosas de argilas bentoníticas sódicas. Nesse 

processo, os cátions orgânicos do sal substituem os cátions da argila sódica, passando-a de 

hidrofílica para organofílica (VIEIRA JOSÉ et al., 2002). 

 

 

2.3 – Ascensão capilar 

 

 

O termo ascensão capilar sugere o deslocamento de um fluido dentro de um capilar 

contendo um meio poroso sólido quando a resultante das forças envolvidas é capaz de 

promover sua percolação. Para a ocorrência deste fenômeno devem ser considerados a 

adsorção, a molhabilidade e a capilaridade, que dependem das interações entre as moléculas 

do líquido e do sólido (QUEIROZ, 2002).  

Em especial, segundo Shaw (1975), o fenômeno da molhabilidade apresenta como 

parâmetro de referência o ângulo de contato entre uma gota do líquido e a superfície na qual 

ela repousa, sendo definido entre um plano tangente a uma gota do líquido e um plano 

contendo a superfície onde o líquido se encontra depositado (Figura 2.8). 

 

 

 

Figura 2.8 – Esquema representativo do ângulo de contato entre um líquido e uma superfície de 

contato. Fonte: Adaptado de Luz (2008).  
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Pequenos valores de ângulo de contato indicam um maior espalhamento do líquido na 

superfície de contato e, consequentemente, maior grau de molhabilidade.  

A determinação do ângulo de contato pode ser realizada através do método de 

Washburn (SIEBOLD et al., 1997), que combina a equação de Laplace para ascensão capilar 

e de viscosidade de Poiseuille:  

 

 

𝑚²
𝑡⁄ = 𝑐𝑤

𝜌²𝜏𝑠𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜂
 

 

 

Em que 𝐶𝑤 é a constante de capilaridade, ρ é a densidade do líquido, 𝜏𝑠 é a tensão 

superficial do líquido, 𝜂 é a viscosidade do líquido e θ é o ângulo de contato entre o líquido e 

o material poroso. 

A constande de capilaridade (𝐶𝑤) depende somente da geometria do capilar. 

Aplicando a Equação 1 para dois líquidos que ascendem no capilar, sendo um deles 

completamente molhável utilizado como referência (n-hexano, considerando cos θ = 1), é 

possível determinar o ângulo de contato do segundo solvente. Para isto, iguala-se o 

coeficiente de capilaridade do sólido e relaciona-se as inclinações das retas de m² em função 

de t. 

 

 

2.4 - Fluidos de perfuração 

 

 

Segundo o American Petroleum Institute (API) fluido de perfuração é um fluido de 

circulação usado em perfurações rotativas para desempenhar as funções requeridas durante a 

operação de perfuração. 

Thomas et al. (2001) define esses fluidos como misturas complexas, que podem ser 

constituídas por sólidos, líquidos, componentes químicos e, por vezes, até gases. Segundo 

uma abordagem química, podem se apresentar, ainda, na forma de dispersão coloidal ou 

emulsão, dependendo da temperatura.  

(1) 
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De uma forma geral, denomina-se fluido de perfuração todo líquido que é injetado no 

poço, por meio de bombas, para o interior da coluna de perfuração através da cabeça de 

injeção - swivel - e que retorna para a superfície pelo espaço anular entre a coluna e a 

formação rochosa do poço  

Ainda é possível definir os fluidos de perfuração quanto ao seu comportamento físico, 

constatando que em um escoamento laminar eles não apresentam proporcionalidade entre a 

tensão cisalhante aplicada e a sua taxa de deformação, sendo, por isso, conhecidos como 

fluidos não newtonianos.  

A Figura 2.9 apresenta uma amostra do fluido de perfuração utilizado na sonda de 

Pendências, pertencente ao campo petrolífero do Alto do Rodrigues/RN. 

 

 

 
 
 

Figura 2.9 - Fluido de perfuração. Fonte: Ratkievicius (2013). 

 

 

2.5.1 - Características 

 

 

Durante uma operação de perfuração, deve-se considerar vários fatores que podem 

afetar os fluidos, como variações de pressão, temperatura e, até mesmo, interação com a 

formação rochosa do poço. Por isso, segundo Thomas et. al. (2001), os fluidos devem atender 

a alguns requisitos básicos, como apresentar estabilidade química, facilitar a separação dos 

cascalhos na superfície, ser capaz de manter os sólidos em suspensão quando estiver em 

repouso, ser inerte em relação às rochas produtoras, aceitar tratamento químico e físico, ser 

bombeável, ser pouco corrosivo e abrasivo em relação aos equipamentos do sistema de 
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circulação, facilitar as interpretações geológicas do material retirado do poço, não agredir ao 

meio ambiente, além de ser viável economicamente. 

 

 

2.5.2 - Funções 

 

 

Dentre as funções desempenhadas pelos fluidos de perfuração, destacam-se: resfriar e 

lubrificar a broca e a coluna de perfuração; manter a estabilidade do poço; remover os 

cascalhos resultantes da ação da broca; reduzir a corrosão; minimizar o atrito entre a haste de 

perfuração e as paredes do poço; formar uma camada pouco permeável – o reboco – para 

evitar o inchamento de argilas hidratáveis ocasionado por filtrações; prevenir o influxo de 

fluidos (óleo, água ou gás) (CAENN et al., 2014). 

  

 

2.5.3 - Classificação 

 

 

Os fluidos de perfuração são tradicionalmente classificados de acordo com o 

constituinte predominante da fase contínua em: fluidos à base de água, fluidos à base de óleo 

e fluidos à base de gás (Figura 2.10). Nos fluidos à base de óleo, ou base óleo, a fase líquida 

contínua é composta por óleo, enquanto que nos fluidos base gás o constituinte da fase 

contínua é um fluxo de ar ou gás natural injetado nos poços a alta velocidade, adicionando-se, 

quando necessário, agentes espumantes para a retirada de possíveis influxos de água. Já nos 

fluidos à base de água, ou base água, a fase contínua é constituída por água e as partículas 

sólidas encontram-se em suspensão (CAENN et al., 2014). 
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Figura 2.10 - Classificação dos fluidos de perfuração. Modificado de Pereira (2008). 

 

 

2.5.4 – Propriedades 

 

 

Conhecer as propriedades físicas e químicas do fluido de perfuração é fator 

determinante para acompanhar adequadamente o processo de sua aplicação no poço, 

definindo o tratamento, por meio de testes-piloto, que este fluido deve receber. Além disto, os 

fluidos de perfuração executam suas atribuições corretamente quando as suas propriedades 

físicas e químicas estão adequadas para cada tipo de situação. Dentre as propriedades 

inerentes a este fluido, as comumente medidas nas sondas são: parâmetros reológicos, 

densidade, forças géis, parâmetros de filtração, teor de sólidos e pH (CAENN et al., 2014). 

 

 

2.5.4.1 – Parâmetros reológicos 

 

 

São utilizados para descrever o comportamento do fluxo de um fluido – definido como 

modelo reológico –, irão interferir diretamente nos valores da perda de carga nas tubulações e 

na velocidade com que são transportados os cascalhos (MACHADO, 2002b). A partir da 

medição reológica de determinado fluido pode-se indicar como este escoará quando 

submetido a condições de temperatura, pressão e taxa de cisalhamento. Dentre os parâmetros 

reológicos mais usuais, destacam-se viscosidade aparente, viscosidade plástica, limite de 

escoamento, forças géis, índice de comportamento e índice de consistência (CAENN et al, 

2014). 
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O controle destas propriedades é indispensável, pois visa o melhoramento da operação 

de perfuração por meio da otimização no processo de limpeza do poço, removendo os 

cascalhos perfurados, através da minimização da pressão de bombas, evitando o influxo da 

formação e prevenindo perda de circulação para a formação perfurada (VITAL, 2005). 

Nos fluidos de perfuração considerados tixotrópicos – aqueles que se comportam de 

maneira semi-rígida quando estão em repouso e adquirem estado de fluidez quando estão em 

movimento – são realizadas medidas que indicam o grau de gelificação deste fluido, 

resultante da interação elétrica entre as partículas dispersas. Tal indicação é feita por meio de 

um parâmetro de natureza reológica denominado força gel que determina, através da força gel 

inicial, a resistência necessária para colocar o fluido em fluxo, e, por meio da força gel final, a 

resistência do fluido para reiniciar o fluxo quando este se encontra em repouso por 

determinado período. Assim, a diferença entre as forças gel inicial – aquela medida de 

reologia realizada no campo no momento exato da parada de circulação – e final – referente à 

medida feita após um tempo da parada de circulação – indica o grau de tixotropia do fluido 

(VITAL, 2005). 

Apesar de não haver um valor ideal especificado na literatura para forças géis, espera-

se que a medida do ângulo de deformação da mola seja menor para o gel inicial e um pouco 

maior para o gel final, pois desta forma a agregação do fluido na medida inicial não tem sido 

suficiente para formar um fluido rígido, não necessitando de uma grande força para quebrar 

este gel, e na medida do gel final será originado um gel mais rígido (mais difícil de quebrar) 

formado pela agregação das partículas que o compõe. Assim, os valores esperados no campo, 

dados em ângulo, variam entre 7 e 12 (MACHADO, 2002a). 

 

 

2.5.5 - Aditivos 

 

 

Os aditivos para fluidos de perfuração se tornam necessários quando se deseja perfurar 

grandes profundidades ou quando as condições para perfuração não são tão simples, exigindo, 

portanto, um fluido mais tratado com um ou mais aditivos em sua composição. Cada tipo de 

aditivo desempenha determinada função de acordo com o material que o constitui, como 

exemplo destes materiais tem-se as argilas, os polímeros, os sais e os tensoativos. De acordo 

com Lummus e Azar (1986), os aditivos podem ser classificados em sete grupos: os 

viscosificantes – podendo ser representados pelos polímeros naturais e sintéticos, pela 
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bentonita e pela atalpugita, estes aditivos aumentam a viscosidade do fluido; os agentes 

densificantes – tendo a barita como principal representante, estes aditivos aumentam a 

densidade do fluido; os redutores de viscosidade – que reduzem a viscosidade do fluido; os 

redutores de perda de fluido – que diminuem o volume de filtrado no fluido; os emulsificantes 

– que estabilizam a emulsão através da dispersão de dois líquidos imiscíveis; e os aditivos 

especiais – referentes aqueles que desempenharão funções específicas como os controladores 

de pH, os lubrificantes e os antiespumantes.  

 Além destas funções, observa-se ainda que os aditivos podem se comportar, de acordo 

com sua composição, como: bactericida, evitando a degradação pela ação de bactérias de 

aditivos orgânicos naturais; redutores de cálcio, reduzindo o teor de cálcio na água do mar e 

anulando os efeitos causados pela anidrita e pelo gesso; floculantes, aumentando a 

viscosidade e limpeza do poço; lubrificantes, minimizando o coeficiente de atrito do fluido de 

perfuração, diminuindo o torque e o arraste; materiais contra perda de circulação, evitando a 

perda de fluido para a formação; inibidores para controle de folhelhos, reduzindo a hidratação 

dos folhelhos evitando, consequentemente, o aumento do diâmetro do poço; agentes de 

superfície ativa (surfactantes), reduzindo a tensão superficial entre superfícies; e como agente 

de estabilidade de temperatura, controlando a filtração de fluidos de perfuração, que se 

submetem a altas temperaturas, através da estabilidade reológica que ocasiona. 

 

 

2.5.6 - Fluidos base óleo ou emulsão 

 

 

Fluidos base óleo, ou fluidos base emulsões, são aqueles nos quais a fase dispersante 

ou contínua é composta por uma fase óleo referente a uma mistura de hidrocarbonetos. Estes 

fluidos podem ser distribuídos em dois grupos de acordo com Lummus e Azar (1986): 

verdadeiros fluidos à base de óleo e emulsões inversas. A presença simultânea da água e do 

óleo no fluido ocasiona a formação de uma emulsão resultante da agitação e da presença de 

um emulsificante adequado. Assim, segundo a natureza química do agente emulsificante, 

determina-se se o óleo está emulsionado na água (emulsão direta – verdadeiros fluidos base 

óleo) ou se a água está emulsionada no óleo (emulsão inversa), com níveis de até 50% em 

volume de água.  

 Utilizam-se os fluidos de perfuração base óleo em situações especiais por possuírem as 

seguintes características: resistência a temperaturas elevadas, com propriedades reológicas e 
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filtrantes controláveis até 500ºF; baixa taxa de corrosão; baixa solubilidade das formações de 

sal; atividade química controlada pela natureza e concentração do eletrólito dissolvido na fase 

aquosa; alta capacidade de inibição em relação às formações argilosas hidratáveis; alto índice 

lubrificante ou baixo coeficiente de atrito; intervalo amplo para variação de massa específica 

(MACHADO, 2002b). 

 Desta forma, este fluido apresenta extensa aplicabilidade na indústria do petróleo, 

tendo sido aplicado, segundo CAENN et al. (2014), na perfuração de poços de alta pressão, 

alta temperatura; em folhelhos sensíveis à água; gases corrosivos e sais solúveis em água.  

 Apesar da extensa aplicabilidade dos fluidos base óleo, a deposição deste como 

resíduo no ambiente e o elevado custo para contenção, transporte e eliminação da lama do 

meio ambiente, limitam sua utilização na indústria à situações especiais, sendo, muitas vezes, 

substituído por alternativas mais viáveis econômica e ambientalmente, como os fluidos base 

água. 

Nos últimos anos, pesquisas de novos sistemas à base de óleo têm sido impulsionadas 

devido à criação de diretrizes ambientais relacionadas a toxicidade deste tipo de fluido, 

sobretudo ao descarte dos cascalhos contaminados por óleo (CAENN et al., 2014). Como 

substitutos do óleo diesel e da parafina, os óleos vegetais representam uma possibilidade real 

para aplicações em fluidos de perfuração. Sendo o óleo vegetal um recurso agrícola ou 

florestal, a implementação da utilização destes óleos resulta em vantagens nos aspectos 

ambientais, sociais e econômicos, podendo ser considerado como um importante fator de 

viabilização do desenvolvimento sustentável (NETO, 2002). 

 

 

2.5.7 - Reologia 

 

 

A Reologia pode ser definida como a ciência que estuda a deformação e o fluxo da 

matéria, que pode estar no estado líquido, gasoso ou sólido. O conceito de fluido se baseia na 

capacidade de se deformar continuamente sob a aplicação de uma tensão cisalhante, são os 

líquidos e gases. Diferentemente, os sólidos não apresentam essa deformação de forma 

contínua.  

Os regimes de escoamentos viscosos são classificados em laminar ou turbulento, de 

acordo com a sua estrutura.  No regime laminar, a estrutura do escoamento é caracterizada 

pelo movimento suave em lâminas ou camadas. A estrutura do escoamento no regime 
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turbulento é caracterizada por movimentos tridimensionais aleatórios de partículas fluidas, em 

adição ao movimento médio (FOX e MCDONALD, 2005). 

Quando o fluxo é turbulento, a pressão aumenta com o aumento da velocidade muito 

mais rapidamente do que quando é laminar (DARLEY e GRAY, 1988). 

Considerando o comportamento de um elemento fluido entre duas placas paralelas, de 

forma que a placa superior move-se a uma velocidade constante, sob a influência de uma 

força constante aplicada, a tensão de cisalhamento aplicada ao elemento fluido é dada por:  

 

 

𝜏 =
F

A
 

(2) 

 

 

Durante o intervalo de tempo, Δt, o elemento fluido é deformado da posição MNOP 

para a posição M’NOP’ (Figura 2.11). 

 

 

 

Figura 2.11 - Representação esquemática do fluxo de um elemento fluido sob uma tensão cisalhante. 

Fonte: Adaptado Fox; McDonald (2005). 

 

 

Assim, o elemento fluido quando submetido à tensão de cisalhamento, 𝜏, experimenta 

uma taxa de deformação ou cisalhamento dada por: 
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                                                          𝛾 =
𝑑𝑢

𝑑𝑦
  (3) 

 

 

Os fluidos que apresentam taxa de deformação proporcional a tensão cisalhante são 

chamados fluidos newtonianos. Logo, a relação entre a tensão cisalhante, 𝜏, e a taxa de 

deformação, 𝛾, pode ser escrita da seguinte maneira:  

 

 

𝜏 =  𝜇 𝛾   (4) 

 

 

A viscosidade (𝜇) é uma medida de resistência ao fluxo do fluido e depende da sua 

composição.  

Os fluidos que não apresentam proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento 

aplicada e a taxa de deformação, como fluidos de perfuração, são ditos não newtonianos. 

Existem modelos de fluidos capazes de representá-los, dentre os mais conhecidos estão 

Bingham ou plástico ideal, de Potência ou Ostwald de Waale e Herschel-Bulkley. 

 

 

2.5.7.1 - Modelo de Bingham ou Plástico Ideal 

 

 

O modelo de Bingham relaciona a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação de 

acordo com: 

 

 

𝜏 = { 0,               𝑠𝑒 𝜏<𝜏0

𝜇𝛾+ 𝜏0,   𝑠𝑒 𝜏≥𝜏0   
(5) 

 

Na verdade, esses fluidos se comportam como um sólido até que uma tensão limítrofe 

seja excedida e, quando isto ocorre, é estabelecida uma relação linear entre tensão e taxa de 

deformação (FOX e MCDONALD, 2005). 
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Dispersões argilosas de bentonita em água, utilizadas como fluidos de perfuração, 

podem ser representadas por esses modelos.  

 

 

2.5.7.2 - Modelo de Potência ou Ostwald de Waale 

 

 

O modelo de Potência, por sua vez, estabelece a seguinte equação: 

 

 

𝜏 = 𝑘 (𝛾)𝑛 (6) 

 

 

Entretanto, essa equação só é válida para escoamento laminar (BOURGOYNE 

JUNIOR et al., 1986). 

Pode-se perceber que quando 𝑘 = 𝜇 e 𝑛 = 1, a equação se reduz à lei de Newton para 

viscosidade, ou seja, o fluido se comporta como fluido newtoniano. O índice de 

comportamento de escoamento (𝑛) indica quanto o fluido se afasta do modelo Newtoniano. 

De fato, quando 𝑛 = 1 o fluido está mais próximo do comportamento Newtoniano, como já 

foi observado.  

Quando 𝑛 < 1 o modelo representa um fluido pseudoplástico, no qual o aumento da 

tensão de cisalhamento diminui a viscosidade, e quando 𝑛 > 1 um fluido dilatante, o qual 

sofre aumento na viscosidade quando é submetido a um aumento da tensão cisalhante. 

Emulsões e soluções de polímeros ou de macromoléculas lineares são exemplos de 

fluidos que se comportam seguindo o modelo de potência. 

 

 

2.5.7.3 - Modelo de Herschel-Bulkley ou de Potência modificado 

 

 

O comportamento do fluido de Herschel-Bulkley é dado por:  

𝜏 = 𝑘(𝛾)𝑛 +  𝜏0 (7) 
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Figura 2.12- Curvas de fluxo dos modelos matemáticos. Fonte: Diaz (2002). 

 

Esse modelo é dito o mais completo, tendo em vista que apresenta três parâmetros: 

𝑘, 𝑛 e 𝜏0.  

De acordo com Machado (2002a), o Modelo de Herschel-Buckley representa 

adequadamente as dispersões de argila com polímeros, empregadas amplamente na indústria 

do petróleo como fluidos de perfuração. 

Na Figura 2.12 estão representadas as curvas de fluxo para os modelos matemáticos, 

que relacionam tensão de cisalhamento e taxa de deformação. 

 

 

 

 

 

 

2.5.7.4 - Fluidos Tixotrópicos e Reopéticos 

 

  

Segundo Machado (2002b), existem outros tipos de fluidos não-newtonianos que 

apresentam viscosidade aparente dependente do tempo, conhecidos como fluidos tixotrópicos 

e reopéticos. Os fluidos tixotrópicos apresentam um decréscimo da viscosidade aparente com 
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Figura 2.13 - Curvas de fluxo (A) e de viscosidade (B), ascendentes (I) e descendentes (II), 

em relação à taxa de cisalhamento ou histerese. Fonte: Machado (2002a). 

o tempo sob uma tensão tangencial constante, já para os fluidos reopéticos, a viscosidade 

aparente aumenta com o tempo. 

As curvas de fluxo de um fluido tixotrópico ao se aumentar uniformemente a taxa de 

cisalhamento e, posteriormente, reduzi-la uniformente durante um experimento apresentam 

dois caminhos distintos, esse fenômeno denomina-se histerese e revela a magnitude da 

tixotropia, dada pela área entre as duas curvas (Figura 2.13). 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Machado (2002a), fluidos de perfuração são exemplos de fluidos 

tixotrópicos. As dispersões aquosas de bentonita, utilizadas na perfuração de poços, são um 

exemplo deste tipo de fluido.  Estas aumentam a tensão cisalhante quando são deixadas em 

repouso dando lugar a formação de um gel (Figura 2.14). Porém, elas recuperam a sua fluidez, 

retornando ao estado sol, quando sob condições dinâmicas, caracterizando a tixotropia como 

um fenômeno isotérmico e reversível. 
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Figura 2.14 - Esquema de tixotropia. Fonte: Adaptado Machado (2002a). 

 

 

Segundo Melo (2008), tixotropia não pode ser confundida com plasticidade; a 

viscosidade efetiva de um plástico de Bingham depende da taxa de cisalhamento, pois a 

resistência total ao cisalhamento dos componentes estruturais é inversamente proporcional a 

taxa de cisalhamento, enquanto que a viscosidade de um fluido tixotrópico depende do tempo 

de cisalhamento, pois a estrutura gel muda com o tempo, de acordo com o cisalhamento 

anterior. Por esta razão os fluidos tixotrópicos são chamados de “fluidos com memória”.  

 

 

2.6 - Estado da Arte 
 

 

Muitos diferentes métodos de modificação de argilas são empregados há décadas com 

o objetivo de obter argilas com propriedades diferenciadas e adequadas a determinadas 

aplicações.   

 Em 1994, Valenzuela Diaz (1994) utilizou como agente modificador cloreto de Alquil 

dimetil benzil amônio para promover a modificação por troca catiônica em solução aquosa 

para estudo a nível de laboratório de diferentes tipos de argilas bentoníticas, dentre elas, 

inclusive, as bentonitas Verde Lodo, Róseo-bofe e Chocolate de Campina Grande, PB — 

Brasil. 

Bergaya e Lagaly (2001) listaram as seguintes rotas para a modificação de argilas: 

adsorção, troca iônica com cátions orgânicos e inorgânicos, ligação de ânions orgânicos e 

inorgânicos, enxerto de compostos orgânicos, reações com ácidos, pilarização por diferentes 
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tipos de poli (hidroxo) cátions de metal, polimerização intrapartícula e interpartícula, 

dehidroxilação e calcinação, delaminação e reagregação de esmectitas e tratamentos físicos 

como liofilização, ultrassom e plasma. Paiva (2008) afirmou que a troca iônica com íons 

alquilamônio é o método preferencial para o preparo de organoargilas.  

Ramos Filho et al. (2005) realizou a modificação da bentonita Natural (Brasil) com 

Brometo de cetil trimetil amônio através de troca catiônica em solução aquosa para aplicação 

em nanocompositos de Polipropileno. 

Vianna (2005) promoveu a modificação das bentonitas Sigma Aldrich e Light Green 

Lages (Paraíba — Brasil) por cloreto de hexadecil trimetil amônio e cloreto de alquil dimetil 

benzil amônio via troca catiônica em solução aquosa para aplicação como material alternativo 

para remediação de solo contaminado por gasolina. 

Yapar et al. (2005) utilizou de Brometo de hexadecil trimetil amônio para modificar a 

argila Bentonita de Resadiye (Tokat, Turkey) por troca catiônica em solução aquosa para o 

estudo da adsorção de fenol. 

Em 2006, Araújo et al. (2006) modificou a bentonita Brasgel PA (Bentonita do Brasil) 

com Cloreto de alquil dimetil benzil amônio, Cloreto de dialquil dimetil amônio e 

Brometo/Cloreto de cetil trimetil amônio via troca catiônica em solução aquosa visando a 

aplicação em nanocompósitos de polietileno e poliamida.  

Patel et al. (2007) estudou a preparação de organoargilas a partir da Bentonita de Akli 

mines, Barmer, Rajasthan, India com intercalação de cátions quaternários de fosfônio 

mostrando que elas apresentaram maior estabilidade térmica que argilas preparadas com sais 

quaternário de alquilamônio.  

Hermoso et al. (2014) avaliou o efeito da natureza e concentração do viscosifcante nas 

propriedades reológicas de fluidos de perfuração à base de óleo (OBM) submetidos à alta 

pressão e concluiu que o comportamento de escoamento viscoso do OBM investigado é 

fortemente influenciado pela natureza e concentração da argila organofílica.   

Silva et al. (2014) estudou a modificação de bentonitas por agentes tensoativos não 

iônicos, com o objetivo de utilizá-las como agentes dispersantes na composição de fluidos de 

perfuração de base orgânica, e observou uma intercalação eficiente dos surfactantes não 

iônicos e compatibilidade química entre os meios orgânicos diesel e querosene e as 

organoargilas produzidas. 

O interesse crescente no desenvolvimento de fluidos de perfuração não-aquosos com 

baixa toxicidade e bom desempenho sob condições extremas de temperatura e de pressão 

encoraja pesquisas nesta área (Dias et al., 2015).  Dias et al. (2015) investigou o potencial de 



Aspectos Teóricos e Estado da Arte   40 

 

 
Luciana Avelino Ratkievicius, agosto/2015 

 

utilização de derivados de amido usando ésteres de vinila de ácidos graxos como aditivos de 

controle filtrado em fluidos de perfuração à base de emulsão inversa e concluiu que as 

formulações desenvolvidas são capazes de competir tecnicamente com o fluido de perfuração 

padrão, e o desempenho destes materiais está associado com o grau de modificação química 

do polissacarídeo.  
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

_____________________________________ 
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3. Materiais e métodos 

 

 

A realização da parte experimental foi dividida em  cinco etapas: obtenção dos 

diagramas de fases para determinar as regiões de microemulsão, modificação da argila 

bentonita para ser empregada como viscosificante, avaliação da modificação superficial 

através da tensão superficial dos filtrados e da análise de molhabilidade  da argila sem 

modificação e das argilas modifcadas em óleo de soja através da determinação do ângulo de 

contato, preparação dos fluidos de perfuração com a composição escolhida a partir do 

diagrama de fases e análises reológicas do fluido preparado. Abaixo está mostrada a descrição 

dos equipamentos, reagentes e métodos utilizados neste trabalho. 

 

 

3.1 - Equipamentos utilizados 

 

 

 Balança analítica Tecnal, modelo B-TEC-W210A;   

 Aquecedor Fisatom modelo 752A; 

 Centrífuga Quimis, microprocessada; 

 Reômetro Thermo Cientific – HAAKE MARS (Modular Advanced Rheometer  

System), apresentado na Figura 3.1; 

 

 

 

 Figura 3.1 - Reômetro Haake Mars.  
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 SensaDyne Tensiometer QC3000; 

 Processor Tensiômetro K100 – KRŰSS 

 Agitador Hamilton Beach; 

 Agitador mecânico Fisatom modelo 713D; 

 

 

3.2 - Reagentes utilizados 

 

 

O tensoativo não-iônico utilizado foi o álcool laurílico etoxilado, com três graus de 

etoxilação (pureza: 97%; densidade à 25ºC: 950 kg/m3). O tensoativo iônico (catiônico) 

utilizado foi o brometo de hexadecil trimetilamônio (peso molecular: 364,45 g/mol; pureza 

99%). 

Como fase orgânica foi utilizado o óleo de soja (densidade à 25ºC: 920 kg/m³). 

Como fase líquida foi utilizada solução aquosa de cloreto de sódio (peso molecular: 

58,44 g/mol; densidade: 2,7 g/cm³; pureza: 99,6%) na concentração de 35 g/L. 

Como aditivos de fluidos de perfuração foram utilizados: baritina, como adensante; a 

argila bentonita como viscosificante.   

Para a determinação do ângulo de contato, foi utilizado o solvente n-hexano 

(densidade: 0,661 g/cm³; viscosidade: 0,326 mPa.s). 

 

 

3.3 - Obtenção dos diagramas de fases e escolha do ponto de microemulsão 

 

 

Para a obtenção do sistema em estudo foram utilizados três constituintes na construção 

do diagrama ternário: tensoativo não-iônico, fase aquosa (solução salina 35.000 ppm) e fase 

oleosa (óleo de soja).  

Assim, inicialmente, foram fixados dois vértices do triângulo equilátero (tensoativo e 

fase oleosa) e titulou-se com a fase aquosa, varrendo toda a extensão do diagrama até a 

formação ou desaparecimento das regiões de microemulsão. O procedimento realizado será 

descrito a seguir:  
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1) Pesa-se um tubo de ensaio vazio; acrescenta-se a fase oleosa e o tensoativo em 

proporções determinadas pelo diagrama de fases;  

2) Goteja-se a fase aquosa, agitando-se a mistura a cada gota adicionada para verificar se 

o sistema turva-se;  

3) Adicionam-se mais gotas da fase aquosa, uma por uma, até que o sistema apresente 

turvamento, indicando que ele está fora da região de microemulsão (Winsor IV).  

Delimitadas as regiões nos diagramas de fases, foi escolhido um ponto dentro da 

região de microemulsão, correspondente às percentagens mássicas dos constituintes dos 

diagramas, para determinar a composição necessária para a preparação do fluido de 

perfuração. 

 

 

3.4 – Modificação superficial da argila bentonítica 

 

 

Esta etapa baseia-se na utilização de tensoativo (brometo de hexadecil 

trimetilamônio), devido a presença da cauda apolar e da cabeça polar, para ser adsorvido na 

superfície da argila e promover a transformação da polaridade da sua superfície, tornando-a 

organofílica.  

O procedimento realizado para a organofilização da bentonita, reproduzido de Ferreira 

(2009), consistiu no preparo de soluções de brometo de hexadecil trimetilamônio (500 mL) 

nas concentrações de 0,4392 g/L, 0,6275 g/L e 0,8157 g/L.  

Em seguida, colocou-se 4,16% de argila em contato com a solução de tensoativo (em 

500 mL de solução).  

Cada uma das amostras foi colocada em agitação na velocidade de 750 rpm, durante 

20 minutos à temperatura de 80ºC (Figura 3.2). 
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Figura 3.2- Aparato montado para a modificação das argilas. 

 

 

Após essa etapa, a solução foi filtrada, transferindo-se a argila obtida para a estufa a 

60ºC durante 48 horas. Posteriormente, a argila foi macerada em cadinho e incidida sobre 

peneira de malha fina. Os filtrados foram utilizados para medir as tensões superficiais e 

determinar a concentração de tensoativo que restou na solução.  

 

3.5 – Avaliação da modificação superficial da argila 
 

 

Foi construída experimentalmente, através de análise de tensão superficial no 

Tensiômetro Sensadyne, a curva de tensão superficial versus concentração de brometo de 

hexadecil trimetilamônio para comparar os valores das tensões superficiais dos filtrados, e, 

consequentemente, determinar a quantidade de tensoativo adsorvida em cada argila 

modificada.  

Além disso, foi realizada uma análise de molhabilidade, por ascensão capilar, da argila 

em óleo de soja, utilizando o solvente n-hexano como referência, para a determinação dos 

ângulos de contato entre as argilas e o óleo utilizando o método de sorção do Tensiômetro 

Kruss K100 (Hamburgo, Alemanha) (Figura 3.3) e baseando-se na equação de Washburn. 
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Figura 3.3 – Tensiômetro Kruss K100. 

 

O software do tensiômetro possui um programa capaz de registrar a massa sorvida 

pelo sólido em função do tempo com alta precisão (de até 0,00001 g) (FUENTES, 2011). 

O procedimento consiste em adicionar a argila em um tubo de vidro que possui, na 

parte inferior, um papel de filtro fixado com uma tampa rosqueada perfurada, por onde o 

líquido ascende. O tubo com sólido é posicionado na parte superior do tensiômetro, através de 

um suporte metálico conectado a uma micro balança. Na parte inferior do tensiômetro são 

colocados, aproximadamente, 50 mL de solvente, que fica acoplado a um sistema de elevação. 

O equipamento realiza a subida do recipiente com líquido até que a base do tubo toque a 

superfície do líquido, iniciando a medição da transferência de massa em função do tempo. 

Foram obtidos os resultados de massa² por tempo e determinadas as inclinações das 

retas para cada sistema de argila + solvente. Para o cálculo do ângulo de contato foi utilizado 

o comando Solver do Excel 2013, onde foi realizado o cálculo iterativo, igualando as 

constantes de capilaridade, utilizando o solvente hexano como padrão (completamente 

molhável – cosθ = 1) e aplicando a condição de minimizar a diferença entre os valores 

experimentais e calculados para 𝑚2/𝑡  a partir da Equação 1. 

Foram realizadas as determinações à 25°C das densidades (picnometria), viscosidades 

(Reômetro Thermo Cientific) e tensões superficiais (Tensiometro Kruss K100) para o óleo de 

soja e n-hexano para aplicar no cálculo do ângulo de contato. 
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3.6 - Preparação dos fluidos de perfuração 

 

 

Para obter os fluidos de perfuração com a composição desejada, definida através dos 

diagramas de fases, foi realizado o procedimento seguinte:  

1) Adiciona-se, sob agitação, o volume da fase oleosa; adiciona-se lentamente a bentonita 

(viscosificante), sob agitação; 

2) Adiciona-se a fase aquosa e o emulsificante (tensoativo) à mistura anterior e em 

seguida deixa-se o fluido em agitação por 5 minutos; transfere-se o fluido obtido para uma 

proveta, pesa-se a massa do fluido no volume determinado pela proveta e calcula-se a 

densidade;  

3) Realiza-se um balanço de massa (Equação 8) para calcular a quantidade de baritina 

(adensante) necessária para elevar a densidade do fluido ao range desejado (8,5 libras/galão); 

acrescenta-se a baritina ao fluido no misturador e deixa-se agitar por 15 minutos.  A base de 

cálculo adotada para o preparo do fluido foi de 25 gramas, pois essa quantidade é suficiente 

para realizar as análises de viscosidade e tixotropia no Reômetro Haake Mars.  

 

 

𝜌 𝑉 +  𝜌𝐵𝑉𝐵 =  𝜌𝐷𝑉𝐷  (8) 

 

 

Em que:  

ρ é a massa específica do fluido obtido;  

V é o volume do fluido obtido;  

𝜌𝐵  é a massa específica da baritina;  

𝑉𝐵  é o volume necessário de baritina;  

𝜌𝐷   é o peso específico desejado do fluido;  

𝑉𝐷  é o volume do fluido (𝑉 + 𝑉𝐵).   

 

Sendo a massa de baritina (𝑚𝐵) a ser adicionada dada por: 

 

 

                                                𝑚𝐵 =  𝜌𝐵𝑉𝐵 (9) 
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3.7– Planejamento Experimental 

 

 

Foi realizado um planejamento fatorial 2³ com triplicata do ponto central para 

avaliação da influência das variáveis independentes através das variáveis respostas, como 

mostra a Tabela 3.1. As variáveis independentes do processo foram: concentração de 

tensoativo hexadecil trimetil amônio na organofilização da argila; concentração de 

viscosificante na composição do fluido de perfuração; e temperatura.  

 

 

Tabela 3.1 - Intervalos de valores das variáveis de controle utilizados e seus respectivos códigos. 

 

Código 
Concentração de 

viscosificante 
Temperatura 

Concentração de 

tensoativo na 

organofilização 

-1 0,25% 25ºC 30% abaixo da c.m.c. 

0 1,00% 45ºC c.m.c. 

+1 1,75% 65ºC 30% acima da c.m.c. 

 

 

Todos os ensaios foram realizados em duplicata. O intervalo de temperaturas foi 

escolhido com base nas médias de temperaturas frequentes de poços petróleo. O intervalo de 

concentrações de bentonita organofilíca foi determinado a partir de resultados de testes 

anteriores que apresentaram valores dos parâmetros reológicos do fluido satisfatórios para o 

uso como fluido de perfuração. A faixa de concentração de tensoativo na organofilização da 

bentonita foi escolhida estrategicamente para prever a influência da c.m.c. na eficiência da 

modificação superficial. A matriz inserida no software STATISTICA 10.0 foi codificada 

como mostra a Tabela 3.2.  
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Tabela 3.2 - Matriz codificada do planejamento experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 - Ensaios reológicos 

 

 

O método usado para se obter os parâmetros reológicos foi o de cilindros coaxiais, 

onde um volume de 12 mL de amostra de fluido foi adicionado ao copo do rotor e cisalhada 

entre as paredes dos cilindros que compõem o Reômetro Haake Mars, utilizando o sensor 

Z41. Os ensaios foram realizados nas temperaturas de 25 
o
C, 45ºC e 65°C.  

As curvas de fluxo para a determinação da viscosidade plástica e limite de escoamento 

foram obtidas pelo método CR (taxa de cisalhamento controlada), no intervalo de 5 a 1010 s
-1

, 

durante um minuto. Para a determinação do caráter tixotrópico dos fluidos, foram obtidas 

curvas de fluxo no intervalo de taxa de cisalhamento de 5 a 1010 s
-1

 durante um minuto (curva 

de ida), mantendo-se constante em 1010 s
-1 

durante um minuto e provocando um decréscimo 

de 1010 a 5 s
-
 durante um minuto (curva de volta).  

O software Haake RheoWin 3 Data Manager, do próprio Reômetro, gera os reogramas 

de tensão por taxa de cisalhamento, aplica os modelos matemáticos e reológicos e calcula o 

valor da tixotropia pelo ciclo de histerese (área entre as curvas de ida e volta). 

 
Concentração de 

viscosificante 
Temperatura 

Concentração de tensoativo 

na organofilização 

Ensaio 1 +1 +1 +1 

Ensaio 2 -1 +1 +1 

Ensaio 3 +1 -1 +1 

Ensaio 4 -1 -1 +1 

Ensaio 5 +1 +1 -1 

Ensaio 6 -1 +1 -1 

Ensaio 7 +1 -1 -1 

Ensaio 8 -1 -1 -1 

Ensaio 9 0 0 0 

Ensaio 10 0 0 0 

Ensaio 11 0 0 0 
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4. Resultados e discussões 

 

 

Os resultados obtidos estão divididos em três etapas: determinação da composição do 

fluido de perfuração através de diagrama de fases, análise da modificação superficial da argila 

e caracterização reológica dos fluidos de perfuração. 

 

 

4.1 -  Determinação da composição do fluido de perfuração 

 

 

O diagrama de fases para o sistema óleo de soja + álcool laurílico trietoxilado + 

solução de NaCl (35.000 ppm) obtido está mostrado na Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1 – Diagrama ternário para o sistema em estudo. 
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É possível observar que a região de microemulsão (Winsor IV) para este sistema 

localiza-se nas proporções com baixa concentração de fase aquosa.  A escolha do ponto foi 

realizada levando-se em conta a minimização da quantidade de tensoativo utilizada para evitar 

elevar o valor final do fluido. 

O ponto escolhido (destacado na Figura 4.1) corresponde a 70% óleo de soja + 28% 

álcool laurílico trietoxilado + 2% solução salina (35.000 ppm de NaCl). 

 

 

4.2 - Análise da modificação superficial da argila 
 

 

Os valores encontrados de tensão superficial para os filtrados das soluções de 

bentonita modificada com concentrações de tensoativo 30% abaixo da c.m.c, na c.m.c e 30% 

acima da c.m.c, respectivamente, foram 71,4 mN/m; 71,6 mN/m; e 71,5 mN/m. Estes 

resultados são próximos ao da água destilada (72,72 mN/m) à temperatura de 20ºC (Vargaftik, 

1983), o que indica que a adsorção de tensoativo na superfície da argila foi significativa.  

Experimentalmente, foi determinada a relação entre a concentração de brometo de 

hexadecil trimetilamônio e a tensão superficial das soluções (Figura 4.2).  

 

 

Figura 4.2 – Relação entre tensão superficial e logaritmo da concentração das soluções aquosas de 

brometo de hexadecil trimetilamônio. 
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A partir das equações obtidas e das tensões superficiais dos filtrados medidas foi 

possível determinar a quantidade de tensoativo adsorvida pelas argilas, como mostra a Tabela 

4.1.  

 

 

 

  

 

Além disso, a análise da molhabilidade das argilas em óleo de soja mostrou que houve 

aumento da molhabilidade à medida que maiores concentrações de tensoativo foram utilizadas 

no processo de modificação superficial (Figura 4.3). Isso pode ser observado a partir do 

aumento da inclinação das retas, indicado pelos seus coeficientes angulares, resultando na 

diminuição do ângulo de contato e, consequentemente, no aumento da afinidade com o óleo.    

A transferência de massa dos sistemas estudados cresceu com o aumento da 

concentração de tensoativo utilizado durante a modificação superficial. Ou seja, maiores 

concentrações de cátions quaternário de amônio nas soluções impregnaram a superfície da 

argila em maiores quantidades e promoveram maiores transferências de massa durante o 

contato com o óleo. 

 

 

Tabela 4.1 – Valores das tensões e concentrações das soluções iniciais e dos filtrados, como também 

da massa de tensoativo adsorvida. 

Concentração 

inicial (g/L) 

Tensão 

superficial inicial 

(dina/cm) 

Tensão 

superficial dos 

filtrados 

(dina/cm) 

Concentração 

dos filtrados 

(g/L) 

Quantidade 

adsorvida 

(g) 

0,4392 47,1 71,4 0,0429 0,396 

0,6275 43,4 71,6 0,0421 0,585 

0,8157 42,9 71,5 0,0425 0,773 
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Figura 4.3 – Avaliação da taxa (m²/t) da ascensão capilar do óleo nas argilas. 

 

 

O sistema óleo de soja + bentonita modificada acima da c.m.c exibiu um 

comportamento diferenciado dentre as outras concentrações utilizadas, apresentando maior 

espalhamento do líquido sobre a argila, ou seja, maior molhabilidade no óleo. Isso se deve à 

maior força de adesão entre a argila, cuja superfície apresenta maior quantidade de tensoativo 

adsorvido, e o óleo.  

Pode-se observar através dos coeficientes angulares das curvas que a molhabilidade 

em óleo de soja conseguida através do processo de modificação superficial foi três vezes 

maior que a molhabilidade da bentonita inicial em óleo de soja. 

Para a determinação do ângulo de contato partiu-se das curvas de transferência de 

massa dos sistemas bentonita + óleo de soja e bentonita + n-hexano (utilizado como 

referência).  Os ângulos de contato calculados com o auxílio do comando Solver do Microsoft 

Excel 2013 para cada argila em óleo de soja estão mostrados na Tabela 4.2.  
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Argila Ângulo de 

contato 
Constante de 

capilaridade 
Bentonita 77,9° 7,26 E-06 

Bentonita modificada abaixo da c.m.c 72,1° 7,26 E-06 
Bentonita modificada na c.m.c 60,3° 7,58 E-06 

Bentonita modificada acima da c.m.c 55,7° 8,14 E-06 
 

 

Observa-se na Tabela 4.2 que houve a diminuição do ângulo de contato entre as 

argilas modificadas com tensoativo catiônico e óleo de soja e que esta diminuição foi 

proporcional a concentração de tensoativo utilizada durante a etapa de modificação 

superficial. A variação do ângulo de contato conseguida através do processo foi de 

aproximadamente 22° em relação à bentonita sódica, proporcionando maior capacidade de 

dispersar-se no fluido base óleo. 

 

 

4.3 – Caracterização reológica 
 

 

A partir da caracterização reológica dos fluidos preparados com bentonita e com 

bentonita modificada por brometo de hexadecil trimetil amônio foi possível observar que a 

modificação superficial da argila proporcionou valores das propriedades mais próximos aos 

desejados para fluidos de perfuração base óleo utilizados cotidianamente na indústria do 

petróleo (Tabela 4.3). 

 

 

 

 

Tabela 4.2 – Ângulos de contato entre as diferentes bentonitas e óleo de soja e constantes de 

capilaridade. 
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Tabela 4.3 - Resultados da caracterização reológica dos fluidos de perfuração 

Desta forma, visando obter um fluido com propriedades mais adequadas à sua 

utilização comercial, foi proposto um estudo da influência da concentração de tensoativo na 

modificação superficial da argila, bem como de outras duas propriedades: temperatura e 

concentração de viscosificante. 

Para uma análise inicial, os resultados dos ensaios reológicos (Tabela 4.4) mostraram 

significativa diminuição das viscosidades plástica e aparente com o aumento da temperatura, 

pouca resistência do fluido ao fluxo inicial em todos os casos e aumento da tixotropia do 

fluido com o aumento da temperatura.  

É importante observar que foram obtidas tixotropias negativas para as temperaturas 

mais baixas, o que indica que nestas condições o fluido apresenta comportamento não 

tixotrópico. Nestes casos, ocorreu a alteração estrutural do fluido com o tempo para uma taxa 

de deformação constante, sendo reduzida a sua viscosidade. Isto pode ter ocorrido 

provavelmente porque as partículas dispersas no fluido sedimentaram, o que não ocorreu nas 

temperaturas mais altas porque o aumento de temperatura provoca o aumento das colisões 

entre as partículas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIEDADE/FLUIDO 
Fluido preparado com 

bentonita 

Fluido preparado com 

bentonita modificada 

Viscosidade plástica (cP) 22,17 22,96 25,02 25,49 

Viscosidade aparente (cP) 23,19 23,65 24,08 24,12 

Tixotropia (Pa/s) 980 914 1065 1158 

Limite de escoamento (Pa) 0,341 0,393 0,569 0,553 

Os fluidos foram preparados com 1% de viscosificante e analisados a 45°C. 
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Tabela 4.4 - Resultados dos ensaios reológicos para o fluido de perfuração. 

 

Viscosidade 

Plástica (cP) 

Limite de 

Escoamento 

(Pa) 

Viscosidade 

aparente a 

300 rpm 

(cP) 

Tixotropia 

(Pa/s) 

Ensaio 1 19,13 1,7305 23,26 1489,5 

Ensaio 2 14,63 0,5592 16,11 1122,5 

Ensaio 3 48,94 0,0741 48,91 -329,3 

Ensaio 4 45,14 0,08425 45,18 -151,3 

Ensaio 5 19,46 1,4455 23,02 1861,5 

Ensaio 6 14,97 0,54335 16,195 1015,1 

Ensaio 7 47,64 0,16524 47,67 -196,9 

Ensaio 8 43,72 0,2103 47,45 38,2 

Ensaio 9 25,83 0,51145 27,12 961,7 

Ensaio 10 25,26 0,56085 26,59 1111,5 

Ensaio 11 26,27 0,5406 27,76 1145,6 

 

 

4.2.1 Viscosidades plástica e aparente 
 

 

De maneira mais detalhada, este tópico aborda o comportamento observado para as 

variáveis viscosidade plástica e viscosidade aparente. É importante verificar estatisticamente a 

consistência dos valores obtidos experimentalmente e constatar se pode haver 

reprodutibilidade. Este estudo, porém, é válido apenas para os intervalos de valores escolhidos 

para as variáveis de controle. Como primeira análise foram obtidas as Figuras 4.4(a) e 4.4(b), 

que mostram a relação entre os valores experimentais e os preditos pelo modelo para estas 

duas variáveis.   
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Figura 4.4- Valores preditos x observados para (a) viscosidade plástica e (b) viscosidade aparente. 

 

(a) 

 

(b) 
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Observou-se que os valores experimentais apresentaram boa aproximação à linha de 

tendência, contudo, os valores centrais apresentaram maiores desvios quando comparados aos 

demais.  

Posteriormente, foram realizadas as análises de regressão das variáveis de resposta 

com estimativa dos parâmetros, com a finalidade de obter equações que possam representar o 

comportamento das variáveis de resposta frente às variáveis de controle. 

Foram obtidas as seguintes equações: 

 

 

𝑉𝑝 = 𝟑𝟎, 𝟏𝟐 + 0,22𝐶𝑠 + 𝟐, 𝟎𝟓𝑪𝒗 − 𝟏𝟒, 𝟔𝟐𝑻 + 0,02𝐶𝑠𝐶𝑣  − 0,46𝐶𝑠𝑇 + 0,12𝐶𝑣 𝑇 + 0,05𝐶𝑠𝐶𝑣 𝑇  (9) 

 

 

𝑉𝑎 = 𝟑𝟏, 𝟕𝟓 − 0,11𝐶𝑠 + 𝟐, 𝟐𝟒𝑪𝒗 − 𝟏𝟑, 𝟖𝟑𝑻 + 0,48𝐶𝑠𝐶𝑣 + 0,15𝐶𝑠𝑇 + 1,25𝐶𝑣𝑇 − 0,40𝐶𝑠𝐶𝑣𝑇   (10) 

 

 

Em que Vp corresponde a viscosidade plástica e Va viscosidade aparente. 

 

Considerando apenas os p-valores significativos, aqueles abaixo de 5%, a equação 

matemática pôde ser reduzida a:   

 

 

𝑉𝑝 = 30,12 + 2,05𝐶𝑣 − 14,62𝑇              (11) 

 

 

𝑉𝑎 = 31,75 + 2,24𝐶𝑣 − 13,83𝑇        (12) 

 

 

As equações modelo obtidas para as variáveis viscosidade plástica e viscosidade 

aparente são representativas para a determinação de novos valores destas variáveis em função 

das variáveis de controle concentração de viscosificante, concentração de tensoativo na 

modificação da argila e temperatura com confiabilidade satisfatória para a faixa de valores 

estudada. 

Para comprovar a validade das equações modelo, verificando se estas são preditivas e 

significativas, pode ser construída a tabela de análise de variância (ANOVA) a partir dos 

(a) 
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valores de regressão e resíduos. Obtém-se do software STATISTICA 10 os valores da soma 

quadrática (SQ), dos graus de liberdade (GL), tanto da regressão (soma das influências de 

todos os parâmetros) como dos resíduos (valor do erro) com a finalidade de calcular a média 

quadrática e a distribuição F (Fcal). 

Para o cálculo da média quadrática e da distribuição F foram utilizadas as seguintes 

equações: 

 

 

𝑀𝑄 =
𝑆𝑄

𝐺𝐿
 

 

 

 

𝐹𝑐𝑎𝑙 =
𝑀𝑄𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜

𝑀𝑄𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜
 

 

 As tabelas 4.5 e 4.6 mostram a análise de variância para o ajuste das equações 9 e 10, 

respectivamente, assim como os valores calculados da distribuição F (Fcal).  

 

 

Tabela 4.5 - ANOVA, Viscosidade plástica. 

 

 

 

 

 

Fonte de 

variação 

SQ GL MQ Fcal Significância 

Regressão 1755,681 7 250,8116 9,784293 Significativo e 

preditivo  Resíduo 76,902 3 25,63411  

Coeficiente de determinação R² = 0,95288 

(13) 

(14) 
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Tabela 4.6 – ANOVA, viscosidade aparente. 

 

 

Como observado nas Tabelas 4.5 e 4.6 os valores de Fcal foram maiores do que 5, 

logo, podemos concluir que as equações obtidas na análise de regressão podem ser 

consideradas preditivas e significativas.  

O Diagrama de Pareto (Figura 4.5) foi utilizado na análise e cálculo dos efeitos de 

cada parâmetro. 

 

 

Fonte de 

variação 

SQ GL MQ Fcal Significância 

Regressão 1585,896 7 226,5566 

7,746773 

Significativo e 

preditivo Resíduo 87,736 3 29,24529 

Coeficiente de determinação R² = 0,94088 

(a) 
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Foi possível observar grande influência da variável temperatura na viscosidade 

plástica do fluido (Figura 4.5(a)). A contribuição da temperatura no processo é negativa, ou 

seja, um aumento da temperatura provoca a diminuição da viscosidade plástica do fluido, 

como já era esperado de acordo com os resultados para o efeito da temperatura nas 

propriedades de fluxo de fluidos de perfuração obtidos por Khalil (2011). As duas variáveis 

que apresentaram significância estatística (p<0,05) foram a temperatura e a concentração de 

viscosificante.  O efeito da concentração de viscosificante, porém, apresenta menor 

contribuição se comparado à temperatura, além de ser negativa. Um aumento na concentração 

de viscosificante provoca o aumento da viscosidade plástica do fluido.  

De maneira semelhante, a viscosidade aparente do fluido (Figura 4.5(b)) apresenta 

relação inversamente proporcional com a temperatura, apresentando valores de contribuição 

próximos aos obtidos para a viscosidade plástica. 

Através do diagrama de Pareto, foram escolhidos os dois fatores que mais afetam cada 

variável dependente para a obtenção da superfície de resposta (Figura 4.6).  O método da 

Figura 4.5– Diagrama de Pareto para (a) viscosidade plástica e (b) viscosidade aparente. 

(b) 
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superfície de resposta foi utilizado para auxiliar na otimização das condições de operação, 

ajudando a avaliar o efeito das mudanças nas variáveis controladas sobre a variável resposta.  

 

 

 
(a) 
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Figura 4.6 – Superfície de resposta para (a) viscosidade plástica e (b) viscosidade 

aparente. 

 

 

 

As superfícies de resposta para as viscosidades plástica (Figura 4.6(a)) e aparente 

(Figura 4.6(b)) são muito semelhantes. Nelas observa-se a diminuição significativa da 

viscosidade à medida que a temperatura aumenta. Há uma inclinação suave quando se analisa 

o efeito da concentração de viscosificante, indicando o aumento da viscosidade com o 

aumento da concentração de viscosificante ao se fixar determinada temperatura. 

 

 

4.2.2 Tixotropia 

 

 

Foi estudada a variável tixotropia da mesma maneira como foi realizada a análise 

estatística para as viscosidades plástica e aparente. A Figura 4.7 ilustra a tendência de 

comportamento da variável tixotropia (modelo e experimental).   

(b) 
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Figura 4.7– Valores preditos x observados para a tixotropia. 

 

 

Novamente, verificou-se boa aproximação dos valores experimentais à linha de 

tendência, apresentando leves desvios em alguns pontos. Pode ser observado através da escala 

que as magnitudes dos desvios são maiores se comparados aos resultados obtidos para as 

demais variáveis de controle. Isso ocorre devido aos valores de tixotropia serem maiores. 

A obtenção da equação modelo para representar o comportamento da tixotropia em 

função das variáveis de controle foi realizada através da análise de regressão da variável de 

resposta com estimativa dos parâmetros.  

Obteve-se a seguinte equação: 

 

 

𝐻 = 𝟕𝟕𝟖, 𝟗𝟐 − 135,81𝐶𝑠 + 37,54𝐶𝑣 + 𝟖𝟐𝟖, 𝟒𝟖𝑻 − 9,72𝐶𝑠𝐶𝑣 − 55,34𝐶𝑠𝑇 + 140,81𝐶𝑣𝑇 −

4,57𝐶𝑠𝐶𝑣𝑇                     (15) 

 

 

Em que H corresponde a tixotropia. 
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Considerando apenas os p-valores significativos, aqueles abaixo de 5%, a equação 

matemática pôde ser reduzida a:   

 

 

𝐻 = 778,92 + 828,48𝑇         (16) 

 

 

A tabela 4.7 mostra a análise de variância para o ajuste da Equação (15) e os valores 

calculados da distribuição F (Fcal). 

 

 

Tabela 4.7 - ANOVA, Tixotropia 

 

 

Como o valor de Fcal foi menor do que 5, foi realizada a razão entre o F calculado 

com com o F de Fisher-Snedecor tabelado para avaliar a predição do modelo. O valor do teste 

F calculado foi comparado ao valor do teste F tabelado para a distribuição de F a 95% de 

nível de confiança, considerando os respectivos graus de liberdade. O modelo apresentou 

regressão significativa nesse nível de confiança (Fcal/Ftab<1). 

A tixotropia do fluido (Figura 4.8) também teve como parâmetro mais influente a 

temperatura, apresentando contribuição positiva.  

Fonte de 

variação 
SQ GL MQ Fcal Fcal/Ftab Significância 

Regressão 5206217,075 7 743745,3 
4,512789 0,308672 

Significativo 

e preditivo  
Resíduo 494425,039 3 164808,3 

Coeficiente de determinação R² = 0,84256; F7,3 = 14,62 
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Figura 4.8 – Diagrama de Pareto para a tixotropia 

 

 

 

 

 

 Figura 4.9– Superfície de resposta para a tixotropia.  
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Para a tixotropia (Figura 4.9), observa-se significativo aumento desta variável à 

medida que se aumenta a temperatura. É importante observar que para baixas temperaturas 

ocorre diminuição da tixotropia com o aumento da concentração de viscosificante e para altas 

temperaturas ocorre o inverso. 

 

 

4.2.3 Limite de Escoamento 

 

  

A tendência para o limite de escoamento está mostrada na Figura 4.10.  

 

 

 

Figura 4.10– Valores preditos x observados para o limite de escoamento. 

 

 

Por fim, a variável limite de escoamento apresentou melhor ajuste à linha de tendência 

frente às outras variáveis estudadas.  
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Foi realizada a análise de regressão da variável de resposta com estimativa dos 

parâmetros, obtendo-se a seguinte equação: 

 

 

𝜏𝑙 = 𝟎, 𝟓𝟕 − 0,01𝐶𝑠 + 𝟎, 𝟐𝟑𝑪𝒗 + 𝟎, 𝟒𝟒𝑻 + 0,01𝐶𝑠𝐶𝑣 + 0,04𝐶𝑠𝑇 + 𝟎, 𝟐𝟓𝑪𝒗𝑻 + 0,01𝐶𝑠𝐶𝑣𝑇  (17) 

 

 

Em que 𝜏𝑙 corresponde a tensão limite de escoamento. 

 

Considerando apenas os p-valores significativos, aqueles abaixo de 5%, a equação 

matemática pôde ser reduzida a:   

 

 

𝜏𝑙 = 0,57 + 0,23𝐶𝑣 + 0,44𝑇 + 0,25𝐶𝑣𝑇        (18) 

 

 

A tabela 4.8 mostra a análise de variância para o ajuste da Equação (17) e os valores 

calculados da distribuição F (Fcal). 

 

 

Tabela 4.8 – ANOVA, Limite de escomento. 

 

 

 

 

Fonte de 

variação 

SQ GL MQ Fcal Significância 

Regressão 4,962 7 0,708921 

11,66208 

Significativo e 

preditivo Resíduo 0,851 14 0,060789 

Coeficiente de determinação R² = 0,91006 

(a) 
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Figura 4.11– Diagrama de Pareto para o limite de escoamento. 

Como observado na Tabela 4.8 os valores de Fcal foram maiores do que 5, logo, 

podemos concluir que as equações obtidas na análise de regressão podem ser consideradas 

preditivas e significativas.  

O limite de escoamento (Figura 4.11), por sua vez, revela as variáveis temperatura e 

concentração de viscosificante, além da interação entre estas duas variáveis, como influentes 

no processo. 

 

 

 

 

 

 

 

A superfície de resposta para o limite de escoamento (Figura 4.12) mostra o aumento 

do limite de escoamento com a temperatura. 
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Figura 4.12 – Superfície de resposta para o limite de escoamento. 

 

Observa-se pouca influência do limite de escoamento ao fixar baixas temperaturas e 

analisar o efeito do aumento da concentração de viscosificante. Em contrapartida, analisando-

se temperaturas mais altas, observa-se uma inclinação significativa, indicando que nestas 

condições a concentração de viscosificante é muito influente no limite de escoamento do 

fluido. 
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5. Conclusões 

 

 

A molhabilidade das argilas em óleo de soja cresceu com o aumento da concentração 

das soluções de tensoativo utilizadas durante a modificação superficial. Foi conseguida a 

diminuição de aproximadamente 22º no ângulo de contato entre o solvente e a argila 

preparada com tensoativo na concentração acima da c.m.c. em comparação à sódica. 

O estudo das propriedades reológicas revelou que o viscosificante atuou ligeiramente 

melhor na fase contínua do fluido de perfuração quando quantidades de cátions quaternários 

de amônio foram adsorvidas na superfície da argila.  Entretanto, foi observada pouca 

relevância da variação da concentração de tensoativo na modificação da argila quando se 

analisou em conjunto a influência de outras variáveis (temperatura e concentração de 

viscosificante). 

O estudo do efeito das variáveis independentes mostrou que a temperatura é o fator 

analisado mais influente nas propriedades reológicas do fluido preparado. Portanto, em 

situações reais, a aplicação deste fluido deve levar em conta a temperatura do poço, de forma 

a evitar grandes alterações nas suas propriedades e não prejudicar o seu desempenho durante a 

operação de perfuração. 

A obtenção dos modelos matemáticos que descrevem as variáveis viscosidade plástica, 

viscosidade aparente, tixotropia e limite de escoamento em função das variáveis controladas 

(concentração de tensoativo na modificação superficial da argila, concentração de 

viscosificante e temperatura) permite minimizar tempo e trabalho com a realização de muitos 

ensaios.  

Todos os modelos obtidos apresentaram regressão significativa em nível de 95% de 

confiança (Fcalculado superior ao Ftabelado) com R² variando entre 0,84256 e 0,95288. Isso 

mostra que os modelos explicaram acima de 84,3% da variação dos dados experimentais. 

Todos os modelos foram também preditivos, o que significa dizer que os modelos obtidos 

podem ser satisfatoriamente utilizados para descrever outros pontos dentro da faixa de valores 

estudada (Cv=0,25% a 0,75%; Cs=0,4392g/L a 0,8157g/L; T=25°C a 65°C). 
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