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RESUMO 

 

Nas operações de perfuração de poços são frequentes os problemas provocados pela 

contaminação do fluido de perfuração. A dissolução de íons provenientes das formações 

geológicas prejudica as propriedades reológicas e de filtração dos fluidos. Esses íons blindam 

as cargas dos polímeros iônicos, podendo levar a sua precipitação. Neste trabalho foi 

realizado um estudo criterioso sobre a estabilidade das propriedades de soluções aquosas e de 

fluidos de perfuração aquosos na presença de polímeros carboxilados e sulfatados, 

empregando a carboximetilcelulose e a kappa-carragenana como compostos modelo de 

polímero carboxilado e sulfatado, respectivamente. Os efeitos da força iônica do meio aquoso 

contendo íons Na+, Mg2+ e Ca2+ sobre as propriedades reológicas das soluções poliméricas e 

dos fluidos de perfuração foram avaliados variando a concentração dos sais, pH e 

temperatura. Foi observado que os fluidos com κ-carragenana sofreram menor influência 

frente à contaminação pelos íons em pH 9 a 10, mesmo em maiores concentrações, porém 

maior influência em pH >11. Os fluidos contendo carboximetilcelulose se mostraram mais 

sensíveis à contaminação, com redução brusca da viscosidade e aumento significativo do 

volume de filtrado, enquanto que os fluidos à base do polímero sulfatado kappa-carragenana 

apresentaram evidências de interação com cátions com preservação das propriedades 

reológicas e maior estabilidade no volume de filtrado. 

 

Palavras-chave: Fluido de perfuração. Reologia. Força iônica. Kappa-carragenana. 

Carboximetilcelulose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the well drilling operations problems caused by contamination of the drilling fluid 

are common. The dissolution of ions from the geological formations affects the rheological 

and filtration properties of the fluids. These ions shield the charges of ionic polymers, leading 

to its precipitation. In this work was performed a detailed study on the stability of the 

properties of aqueous solutions and aqueous drilling fluids in the presence of sulphated and 

carboxylated polymers, using carboxymethylcellulose and kappa-carrageenan as polymer 

compounds carboxylated and sulfated model, respectively. The effects of ionic strength of the 

aqueous medium containing Na+, Mg2+ and Ca2+ on rheological properties of the polymer and 

drilling fluids solutions were evaluated by varying the concentration of salts, pH and 

temperature. It was observed that the fluids with κ-carrageenan suffered less influence against 

the contamination by the ions at pH 9 to 10, even at higher concentrations, but higher 

influence on pH> 11. The fluids containing carboxymethylcellulose were more sensitive to 

contamination, with rapid reduction in viscosity and significant increase of the filtrate 

volume, while the fluid based polymer sulfated kappa-carrageenan showed evidence of 

interaction with cations and preserve the rheological properties and improved stability the 

volume of filtrate. 

 

Keywords: Drilling fluid. Rheology. Ionic strength. Kappa-carrageenan. 

Carboxymethylcellulose. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para auxiliar a perfuração de poços de petróleo, os fluidos de perfuração são 

comumente utilizados, sendo sistemas químicos complexos e desenvolvendo diversas 

funções, como carrear os cascalhos gerados pela broca até a superfície do poço, proporcionar 

uma pressão hidrostática mantendo estáveis as paredes do poço, evitar danos à formação, 

lubrificar a brocas, etc (KOSYNKIN et al., 2012). 

Um dos grandes problemas enfrentados na indústria do petróleo durante a etapa de 

perfuração dos poços são as contaminações provenientes de fontes adversas. Essa 

contaminação pode ser proveniente das formações geológicas que estão sendo perfuradas ou 

mesmo pelo uso de águas impróprias no preparo do fluido (AMORIM et al, 2004). A 

dissolução de íons provenientes das formações geológicas prejudica as propriedades 

reológicas e de filtração do fluido de perfuração através da floculação da dispersão 

hidroargilosa e blindagem das cargas dos polímeros iônicos, podendo levar à precipitação dos 

mesmos. Parâmetros reológicos e de filtração são considerados dois aspectos críticos de um 

fluido de perfuração para definir o sucesso de uma operação de perfuração, pois suas 

alterações podem acarretar diversos problemas como perda de fluido para a formação rochosa, 

fraturamento, kick e até mesmo a perda total de um poço (LI et al., 2015). Medidas 

preventivas ainda não são comumente utilizadas neste tipo de contaminação. 

Segundo a literatura (BONFERONI et al., 1993; HAMED; BELHADRI, 2009; JUNG 

et al., 2011; FAN et al., 2014; LI et al., 2015), a presença de bentonita nos fluidos de 

perfuração aquosos proporciona um aumento na viscosidade dos fluidos devido à sua 

interação face-aresta e também forma um reboco compacto que ajuda a prevenir a perda de 

filtrado para a formação. Porém, para obter valores aceitáveis de parâmetros reológicos e de 

filtração, altas quantidades de bentonita são necessárias, o que provoca rebocos espessos e 

pode gerar diversos problemas durante a perfuração. Sendo assim, são utilizados polímeros 

em conjunto para auxiliar no condicionamento das propriedades exigidas e sucesso da 

operação. Os polímeros empregados atualmente na indústria do petróleo são derivados de 

celulose, goma guar, goma xantana, poliacrilatos, poliacrilamidas e derivados de anidrido 

maléico. Dentre os polímeros hidrofílicos, os polissacarídeos são os mais utilizados devido a 

sua não-toxicidade, possibilidade de manter os parâmetros dos fluidos e aceitação pela 

regulamentação ambiental.  
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Usualmente são utilizados polímeros carboxilados em formulações de fluidos aquosos 

com o intuito de controlar a perda de filtrado para a formação rochosa, dentre eles a 

carboximetilcelulose (CMC) (AMORIM et al, 2005). O grupo carboxilato possui efeito de 

ressonância retirador de elétrons, aumentando a disponibilidade de carga e a sensibilidade à 

salinidade. Por sua vez, os grupos sulfato, quando presentes nos polímeros, propiciam 

diminuição da sensibilidade ao meio salino, devido ao seu caráter doador de elétrons, que 

resulta em uma menor disponibilidade de carga. Com isso, o emprego de polímeros sulfatados 

pode se tornar uma alternativa viável, devido à capacidade de interação com cátions, 

entretanto, com manutenção das propriedades reológicas. Polímeros como a kappa-

carragenana (KC) possuem a capacidade de formar estruturas em hélice dupla através da 

interação com íons bivalentes, contribuindo para a viscosidade e proteção do grupo iônico 

(NICKERSON et al, 2010). São passíveis também de formar uma estrutura flexível estendida, 

que contribui para a formação de um reboco pouco permeável e diminuindo o processo de 

filtração (XU; BARTLEY; JOHNSON, 2003). 

Neste trabalho, foi realizado um estudo do efeito da força iônica proveniente de alguns 

contaminantes, advindos de formações geológicas, sendo eles cloreto e hidróxido de sódio 

(NaCl e NaOH, respectivamente), cloreto e hidróxido de cálcio (CaCl2 e Ca(OH)2, 

respectivamente) e cloreto de magnésio (MgCl2), em soluções poliméricas e formulações de 

fluidos de perfuração aquosos contendo polímeros carboxilados (CMC) e sulfatados (KC), 

avaliando seus parâmetros reológicos e de filtração. O diferencial deste trabalho se dá na 

aplicação de um polímero sulfatado, que não é comumente utilizado nas operações de 

perfuração de petróleo, e avaliar seu desempenho frente a diferentes forças iônicas, visto que 

a literatura relata o uso de polímeros celulósicos, gomas e polímeros sintéticos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito da força iônica nas propriedades reológicas e de filtração de soluções 

poliméricas e fluidos de perfuração aquosos à base de polímeros carboxilados e sulfatados, 

comparando seu comportamento perante a adição de íons em diferentes concentrações e 

temperatura.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar o comportamento reológico da kappa-carragenana (KC) e da carboximetilcelulose 

(CMC) em solução, variando a força iônica e pH, frente à adição de íons monovalentes e 

bivalentes, como Na+, Ca2+ e Mg2+, e variando a temperatura.  

• Avaliar as propriedades reológicas e de filtração das formulações de fluidos aquosos à base 

de KC e CMC escolhidas frente à contaminação por íons. 

• Determinar a possibilidade de utilização de polímeros sulfatados como preventores contra a 

ação de contaminação por íons em fluidos de perfuração aquosos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 POLÍMEROS APLICADOS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO  

 

Os polímeros mais comumente utilizados atualmente na indústria do petróleo são os 

polímeros derivados de celulose, goma guar, goma xantana, poliacrilatos, poliacrilamidas e 

derivados de anidrido maleico. De um modo geral, os polímeros podem ser classificados em 

função de sua forma de obtenção como polímeros naturais, naturais modificados e sintéticos. 

Também podem ser classificados quanto a sua solubilidade como polímeros hidrofílicos e 

hidrofóbicos (HAMED; BELHADRI, 2009; LUZ, 2014). 

 Polímeros naturais são largamente utilizados nas operações de poços de petróleo, 

devido às características hidrofílicas e aniônicas, em sua grande maioria, serem o que 

possibilita a solubilização em água ou absorção de grande quantidade de água do sistema. 

Desta forma, podem ser aplicados como agentes modificadores reológicos, controladores de 

filtrado, preventores de contaminação, preventores de incrustação, etc. Dentre os polímeros 

hidrofílicos, os polissacarídeos são os mais utilizados devido à sua não-toxicidade e aceitação 

pela regulamentação ambiental. Estes polímeros são, em sua maioria, obtidos através da 

extração de componentes da natureza, como algas e plantas superiores, ou através de 

fermentação bacteriana, onde temos os exemplos dos derivados de celulose e das gomas 

xantana e goma guar, respectivamente (CARICO; BAGSHAW, 1978; BONFERONI et al., 

1993; CAENN; CHILLINGAR, 1996; LUZ, 2014).  

 Atualmente, com o objetivo de se alcançar novas propriedades e devido as mais 

diferentes demandas no setor, tem se desenvolvido pesquisas para modificações de polímeros, 

de forma a atender as necessidades. Porém, os polímeros modificados mais comumente 

utilizados na indústria petrolífera ainda são os derivados de polissacarídeos, como a 

carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose e carboximetilamido. Em sua maioria, são polímeros 

hidrofílicos e também empregados de forma semelhante aos polímeros naturais 

(BONFERONI et al., 1993; CAENN; CHILLINGAR, 1996; MENEZES et al., 2010; LUZ, 

2014; LI et al., 2015). 

 Os polímeros sintéticos são representados pelos poliacrilatos e poliacrilamidas 

parcialmente hidrolisadas. Por serem predominantemente de cadeia carbônica, tendem a 

possuir maior resistência à temperatura e à degradação por ação bacteriana, sendo 

amplamente utilizados em perfurações mais profundas, onde as temperaturas são elevadas. 

Suas propriedades e aplicações variam de acordo com a massa molar, podendo ser utilizados 
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como agentes afinantes, defloculantes, floculantes, controladores de parâmetros reológicos e 

controladores de filtrado (BONFERONI et al., 1993; CAENN; CHILLINGAR, 1996; 

MENEZES et al., 2010; LUZ, 2014). 

 Dessa forma, os polímeros podem ser empregados em todas as operações upstream, 

sendo utilizados desde operações de perfuração de poços, cimentação, completação, 

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

compatibilização de aditivos poliméricos. 

 

3.1.1 Polímero carboxilado: Carboximetilcelulose (CMC) 

 

 Grande parte dos polímeros aplicados na indústria do petróleo são celulósicos, ou seja, 

se originam da celulose, que tem sua estrutura química ilustrada na Figura 1.  

A celulose é constituída por unidades de glicose conectadas por ligações β – 1,4-

glicosídicas. É um polímero insolúvel em água, entretanto, apresenta três grupos hidroxila que 

atuam como sítios reativos susceptíveis à modificação química, resultando em derivados de 

celulose com diferentes propriedades (CHANG et al., 2011; CHANG; ZHANG, 2011; LIMA, 

2014). 

 

Figura 1 – Estrutura química da celulose 

 

Fonte: LIMA (2014) 

 

Dentre os polímeros celulósicos aplicados na indústria do petróleo, pode-se destacar a 

carboximetilcelulose (CMC), como polímero carboxilado amplamente utilizado nos fluidos de 

perfuração nas operações upstream.  

A CMC é um derivado hidrossolúvel obtido a partir da reação de eterificação das 

hidroxilas da celulose com o ácido monocloroacético, em presença de excesso de hidróxido 

de sódio (síntese de Williamson), levando a uma substituição parcial dos grupos hidroxilas 
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pelos grupos carboximetil, nas posições 2, 3 e 6. A Figura 2 ilustra a estrutura química da 

CMC. Este polímero é bastante aplicado na indústria petrolífera, por ser biodegradável, 

atóxico, de baixo custo e ainda apresentar a possibilidade de modificações químicas em sua 

estrutura. Apresenta grupos carboxila que podem ser ionizáveis em carboxilato, dependendo 

do pH do meio e são geralmente utilizadas na forma sódica (GUILLOT et al., 2003; YANG; 

ZHU, 2007 CHANG et al., 2011; CHANG; ZHANG, 2011; LIMA, 2014).  

 

Figura 2 – Estrutura química da carboximetilcelulose (R = H, CH2COOH ou CH2COO-Na+) 

 

Fonte: LIMA (2014) 

  

 De acordo com a literatura, o aumento da viscosidade das soluções de CMC ocorre 

devido à repulsão eletrostática entre os grupos carboxilato presentes na sua cadeia polimérica. 

Em soluções salinas, os cátions monovalentes apresentam pouco efeito sobre as propriedades 

da CMC em solução, quando presentes em quantidades moderadas. Já os cátions bivalentes 

mostram um comportamento imprevisível e os cátions trivalentes formam sais insolúveis ou 

géis, causando desde aumentos sucessivos como quedas bruscas na viscosidade da solução. 

Esses efeitos variam com o cátion específico e o contra-íon, pH, grau de substituição e a 

maneira pela qual a CMC e o sal são colocados em contato (MAJEWICZ; PODLAS, 1993; 

VIDAL, 2006; LIMA, 2014) 

 Em 2007, Yang e Zhu estudaram as propriedades reológicas de soluções de CMC e 

verificaram que sua viscosidade é dependente da concentração de polímero em solução e que 

com o aumento da temperatura, ocorre uma queda na viscosidade das soluções. Foi 

determinado que o fator que explica a viscosidade das soluções de CMC são as suas 

interações eletrostáticas, através das interações com íons e ligações de hidrogênio formadas. 

Ao adicionar cloreto de sódio e de cálcio, eles perceberam que a viscosidade das soluções foi 

diminuída, devido à interação com os cátions e blindagem das cargas, diminuindo a repulsão 

entre as cadeias. 
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 Em 2010, Menezes et al. avaliaram a influência da CMC nas propriedades reológicas 

de dispersões de bentonita em fluidos de perfuração à base de água. Foram utilizadas CMCs 

de alta (ordem de 105 g/mol) e baixa massa molar (ordem de 104 g/mol) no estudo e os autores 

concluíram que ao utilizar a menor massa molar do polímero as dispersões de argila se 

tornavam mais estáveis, porém não havia um ganho suficiente na viscosidade quanto às 

dispersões que utilizavam a maior massa molar de CMC.  

 

3.1.2 Polímeros sulfatados  

 

 Não existem muitos registros de utilização de polímeros sulfatados na indústria 

petrolífera, porém estes polímeros são amplamente utilizados na indústria alimentícia e 

farmacêutica.  

Dentre os polímeros sulfatados existentes encontram-se as carragenanas, que são 

polissacarídeos de elevada massa molar média (4 - 6 x 105 g/mol) e com elevado grau de 

polidispersão. Carragenanas são hetero-polissacarídeos lineares aniônicos obtidos 

comercialmente por extração de algas vermelhas, constituídos por uma cadeia principal linear 

de galactose com diferentes graus de sulfonação (entre 15 e 40%). Existem três tipos de 

carragenanas disponíveis comercialmente: iota (ι), kappa (κ), e lambda (λ) - carragenana. 

Estas são constituídas por alterações nas ligações 3β – D – galactopiranose, 4 - D- 

galactopiranose, ou 4 - 3,6-anidrogalactose, respectivamente, como pode ser visualizado na 

Figura 3. As carragenanas iota e kappa são formadoras de gel, e a lambda-carragenana é um 

espessante / fornecedor de viscosidade (PELETIER et al., 2001; ALMEIDA et al., 2010).  

A kappa-carragenana e a iota-carragenana podem se apresentar sob duas formas: 

conformação novelo aleatório não estruturada, normalmente a temperaturas elevadas ou sem 

os contra-íons, e hélices duplas estruturadas, que são normalmente formadas por abaixamento 

da temperatura, ou por adição de contra-íons. A transição sol-gel destas é termicamente 

reversível e acompanhada por uma cooperação de transição novelo-hélice que envolve a 

dimerização da cadeia (ALMEIDA et al., 2010).  

Iota-carragenana é uma das mais sulfatadas dos polissacarídeos formadores de hélice, 

e é também a mais completamente caracterizada no estado sólido e em solução. A 

estabilização da dupla hélice envolve ligação de hidrogênio entre O(2) e O(6) (O1 é o 

heteroátomo) de resíduos de D-galactose em diferentes vertentes. Uma vez que estes são os 

únicos grupos hidroxi não substituídos na sequência covalente, a dupla hélice de iota-

carragenana é, portanto, uma estrutura repleta de ligações de hidrogênio. Embora a iota-
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carragenana em dupla hélice possa existir isolada, hélices de kappa carragenana são mais 

estáveis através da formação de agregados (MORRIS; REES; ROBINSON, 1980; 

NICKERSON; DARVESH; PAULSON, 2010). 

 

Figura 3 – Estrutura química da iota (ι), kappa (κ), e lambda (λ) - carragenana. 

 

Fonte: ALMEIDA (2010) 

 

Kappa-carragenana é uma galactana sulfatada comumente usada. Tem a capacidade 

para formar um gel por resfriamento a partir de uma solução aquosa quente e pode ser usada 

para controlar a textura, estabilidade, propriedades de difusão e de retenção de água de uma 

vasta gama de produtos. Seu processo de gelificação é complexo e envolve uma transição 

novelo-hélice, seguido por agregação e formação de rede (HERMANSSON; ERIKSSON; 

κ-Carragenana 

ι-Carragenana 

λ- Carragenana 
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JORDANSSON, 1991; PELLETIER et al., 2001; NICKERSON; PAULSON; HALLETT, 

2004 ). 

Recentemente, oligossacarídeos de carragenana e seus diferentes derivados têm sido 

relatados por desempenhar um papel importante como sequestrantes de radicais livres, in vitro 

e antioxidantes para a prevenção de dano oxidativo em organismos vivos, além de 

apresentarem atividade antitumoral (SUN et al., 2010). 

Em 2003, Xu, Bartley e Johnson prepararam e caracterizaram membranas de alginato 

e kappa-carragenana com o intuito de avaliar a interação destes polímeros na formação de um 

filme pouco permeável e estruturado, impedindo a passagem de água. Foi observado que a 

incorporação do polímero de carragenana altamente flexível na membrana reduziu a extensão 

de relaxação da mesma e, portanto, redução de fluxo de água através do aumento da 

mobilidade de filme. A carragenana tem um papel estrutural no material da matriz intercelular 

de numerosas espécies de algas marinhas da classe Rhodophyta onde a sua estrutura amorfa 

proporciona a flexibilidade necessária para se adaptar ao estresse variado do movimento das 

ondas e marés (XU; BARTLEY; JOHNSON, 2003). 

Nickerson, Paulson e Hallett (2004) avaliaram as propriedades das soluções de 

carragenana frente a íons potássio e cálcio. Eles perceberam que esta é fortemente 

influenciada pelos tipos de íons que se encontram em solução, sofrendo alterações em sua 

conformação.  Foi proposto que as cadeias sofrem uma transição conformacional de novelo 

para uma estrutura mais ordenada primariamente através de interações intramoleculares, 

embora interações intermoleculares possam ocorrer dependendo da conformação ordenada do 

polímero.  

Um outro polímero sulfatado , diferente da carragenana, foi obtido por Li et al. (2015), 

que realizaram modificações químicas em nanopartículas de celulose com inserção de um 

grupamento sulfato e perceberam que estas apresentaram melhor interação com as argilas. A 

presença do grupo sulfato forneceu uma melhor estabilidade às partículas de celulose 

nanométricas, diminuindo seu potencial zeta e evitando a floculação das mesmas. Devido às 

fortes interações com a água, observou-se um aumento do seu volume hidratado e, desta 

forma, proporcionando maiores valores de viscosidade. Quando o produto foi testado em 

fluidos de perfuração, observou-se um baixo volume de filtrado e a formação de um reboco 

fino, as quais são características importantes em operações de perfuração de poços. 
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3.2 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO  

 

Segundo Darley e Gray (1988), os fluidos de perfuração já eram utilizados desde a 

antiguidade como material para auxiliar as ferramentas na perfuração de poços, antes mesmo 

do avanço da indústria petrolífera. Robert Beart (1844) obteve uma patente ao propor a 

circulação de água para transportar até a superfície o material cortado pelas ferramentas. Entre 

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 (LUZ, 2014). 

A patente de M.J. Chapman propôs, em 1887, que um fluxo de água contendo certa 

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

impermeável ao longo do poço perfurado. Somente cerca de 40 anos depois, na Califórnia, as 

argilas bentoníticas começaram a ser utilizadas de forma a tentar solucionar os problemas 

relativos à estabilização dos poços. Percebeu-se que estas argilas se mostravam como 

materiais práticos utilizados 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. Porém 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. Por ser 

um material abundante, de baixo custo e de origem natural, sua utilização e descarte eram 

amplamente facilitados (DARLEY & GRAY, 1988; AMORIM, 2003; LUZ, 2014). 

A partir de 1939, a utilização de polímeros naturais como gomas e amidos foi 

introduzida no sistema dos fluidos de perfuração. Dessa forma, solucionando os problemas 

com controle de filtrado, devido à formação de um reboco fino e de baixa permeabilidade. 

Com o avanço dos estudos, vários outros aditivos químicos, tais como o hidróxido de sódio 

(NaOH), hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), lignosulfonato de cálcio, amido, 

carboximetilcelulose sódica (CMC), goma xantana, dentre outros, vieram a ser adicionados 

aos fluidos de perfuração para otimizar suas propriedades (DARLEY & GRAY, 1988; LUZ, 

2014). 

O termo fluido de perfuração engloba todas as composições usadas para auxiliar a 

remoção dos cascalhos do fundo do poço até a superfície (DARLEY; GRAY, 1988). Estes 

podem ser conceituados como composições frequentemente líquidas, com diversas funções, 

destinados a auxiliar o processo de perfuração de poços de petróleo. São comumente 

chamados de lamas (AMORIM, 2003).  



25 
 

O American Petroleum Institute – API define fluido de perfuração como um fluido de 

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

operação de perfuração. A partir desta definição, é impossível a perfuração rotativa sem um 

fluido de circulação, o que o torna um dos elementos mais importante na operação de 

perfuração (LUMMUS; AZAR, 1986). 

Tradicionalmente, são classificados de acordo com o seu constituinte principal em: 

fluidos à base de gás, fluidos à base de óleo e fluidos à base de água. Os fluidos à base de gás 

são constituídos de um fluxo de ar ou gás natural injetado no poço a alta velocidade. Os 

fluidos à base de óleo são aqueles cuja fase líquida contínua é constituída por óleo, enquanto 

que nos fluidos à base de água, a fase contínua é constituída por água (LUMMUS; AZAR, 

1986; DARLEY; GRAY, 1988). 

Segundo a literatura (DARLEY; GRAY, 1988; CAENN; CHILLINGAR, 1996; LUZ, 

2014), os fluidos são empregados para auxiliar as operações de perfuração, desempenhando 

diversas 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, evitando o desmoronamento das paredes do poço e 

possível prisão de ferramentas; 

 Manter uma pressão maior que a pressão de poros da formação para prevenir o influxo 

de fluidos da formação rochosa (no caso de uma perfuração overbalance); 

 Formar uma torta de filtração (membrana ou reboco) na parede do poço, 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); 

 Promover o efeito de flutuação da tubulação devido ao empuxo, reduzindo a tensão no 

mecanismo de perfuração.  
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Os fluidos de perfuração à base de água são formados, geralmente, pela mistura de 

argilas bentoníticas e vários tipos de polímeros (naturais e/ou sintéticos), introduzidos de 

acordo com as condições da formação geológica onde o poço está sendo perfurado 

(AMORIM, 2003). 

A definição e classificação de um fluido à base de água consideram, principalmente, a 

natureza da água e os aditivos químicos empregados no preparo do fluido. A proporção entre 

os componentes básicos e as interações entre eles provocam sensíveis modificações nas 

propriedades físicas e químicas do fluido. Consequentemente, a composição é o fator 

principal no controle das propriedades desses fluidos (MACHADO, 2002). 

 

3.2.1 Processo de contaminação do fluido de perfuração 

 

 Nas operações de perfuração de poços, são frequentes os problemas provocados pela 

contaminação do fluido de perfuração. Essa contaminação pode ser causada pelo uso de águas 

impróprias no preparo do fluido ou ser proveniente das formações geológicas que estão sendo 

perfuradas. No primeiro caso, muitas das águas industriais, de rios, lagos ou de poços 

tubulares perfurados especialmente para servirem de fonte de água para o preparo do fluido, 

possuem sais que inibem o inchamento da argila e afetam a conformação adotada pelo 

polímero em solução, prejudicando as propriedades do fluido de perfuração, tais como, 

viscosidade, gel e controle de filtrado e reboco. No segundo caso, a dissolução de íons 

provenientes das formações geológicas também prejudicam as propriedades do fluido de 

perfuração através da floculação da dispersão hidroargilosa ou precipitação dos polímeros em 

solução (AMORIM et al, 2004; MADRUGA, 2012). 

 Um contaminante é qualquer tipo de material (sólido, líquido ou gasoso) que tem um 

efeito prejudicial sobre as características físicas ou químicas de um fluido de perfuração. O 

que constitui um contaminante em um tipo de fluido de perfuração pode não ser 

necessariamente um contaminante em outro tipo de fluido (MI SWACO, 2001; MADRUGA, 

2012). 

 Sólidos de baixa densidade e sólidos reativos são considerados contaminantes para 

todos os tipos de fluidos de perfuração. Estes consistem de sólidos perfurados incorporados 

no sistema ou originados do tratamento em excesso com argilas comerciais. Economicamente, 

os sólidos perfurados e os problemas associados ao seu controle têm maior impacto sobre os 

custos dos fluidos de perfuração do que outro tipo de contaminação. Os principais 

contaminantes químicos comuns de fluidos à base de água são: anidrita (CaSO4) ou gesso 
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(CaSO4 • 2H2O); cimento (silicato complexo de Ca(OH)2); sal (sal-gema, água de reposição, 

água do mar, cloretos de magnésio, cálcio e sódio e água conata); gases ácidos, incluindo o 

dióxido de carbono (CO2) e sulfeto de hidrogênio (H2S). 

 Uma reação de permuta de íons pode ocorrer quando a bentonita sódica é exposta a 

ambientes químicos que contenham concentrações elevadas de outros íons metálicos, 

inicialmente floculando e, em seguida, eventualmente, sendo convertida quimicamente a uma 

argila de baixo rendimento. Isto afeta a quantidade de água adsorvida e, o tamanho, forma e 

associação das partículas, resultando em instabilidade e perda de controle da reologia do 

fluido de perfuração. De forma semelhante, o comportamento reológico dos polímeros iônicos 

é afetado, por promover alterações em sua conformação em solução, diminuição do volume 

hidrodinâmico e perda na viscosidade, e, algumas vezes, havendo a precipitação (BAKER 

HUGHES INTEQ, 1988; MI SWACO, 2001; MADRUGA, 2012). 

 A Tabela 1 descreve os principais contaminantes químicos que podem afetar fluidos 

de perfuração à base de água, suas composições, suas origens e os métodos que podem ser 

utilizados para sua identificação. 

  

Tabela 1 – Tipos de contaminantes e métodos de identificação 

Contaminante Composição / íon Fonte 
Método de 

identificação 

Anidrita, Gesso CaSO4, 

CaSO4●2H2O / 

Ca2+, SO4
2- 

Formação, gesso 

comercial 

Titulação de Ca2+ com 

solução de EDTA 

MgCl2 MgCl2 / Mg2+, Cl- Formação, água do mar Dureza total, titulação 

de Cl- com solução de 

AgNO3
 

CaCl2 CaCl2 / Ca2+, Cl- Formação, água do mar Titulação de Ca2+ com 

solução de EDTA, 

Titulação de Cl- com 

solução de AgNO3 

Cimento, Cal Ca(OH)2 /  Ca2+, 

OH- 

Cimento, cal comercial, 

barita contaminada 

Titulação de Ca2+ com 

solução de EDTA, 
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Pm  

Sal NaCl / Na+, Cl- Formação (domos 

salinos), água conata, 

água salgada 

Titulação de Cl- com 

solução de AgNO3 

Carbonato,  

Bicarbonato 

CO3
2-, 

HCO3
- 

Formação, CO2(g), 

degradação térmica de 

material orgânico, barita 

contaminada, tratamento 

em excesso com Na2CO3 

ou NaHCO3 

pH, Titulação de Pf e 

Mf 

Sulfeto de 

hidrogênio 

H2S / H+, S2- Gás da formação, 

degradação térmica de 

material orgânico, ação 

de bactérias  

Equipamento 

monitorador 

automático de H2S 

(quantitativo) 

Fonte: Adaptado de Baker Hughes, 1988  

 

 Onde Pm (Phenolphthalein in mud) refere-se a titulação de neutralização ácido-base 

do fluido utilizado com ácido sulfúrico 0,02 M, utilizando como indicador a fenolftaleína; Pf 

(Phenolphthalein in filtrate) refere-se a titulação de neutralização ácido-base do filtrado do 

fluido utilizado com ácido sulfúrico 0,02 M, utilizando como indicador a fenolftaleína; e Mf 

(Metilorange in filtrate) refere-se a titulação de neutralização ácido-base do filtrado do fluido 

utilizado com ácido sulfúrico 0,02 M, utilizando como indicador o metilorange ou azul de 

bromofenol;  

 

3.2.2 Processo de filtração  

 

 Durante o processo de perfuração de um poço de petróleo, o fluido é lançado por jatos 

que saem do interior da broca e entram em contato direto com a formação rochosa, passando 

pelo anular e chegando a superfície. Para que a estabilidade do poço seja mantida, o fluido de 

perfuração deve exercer um valor de pressão hidrostática igual ou superior ao da formação, a 

fim de evitar o influxo de fluidos da formação rochosa para o poço, processo esse 

denominado de “kick”, como pode ser visualizado pela Figura 4.  Devido a este diferencial de 
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pressão, uma determinada quantidade de fluido pode penetrar a formação rochosa, sendo este 

fenômeno denominado de “filtração”. A partir deste processo de filtração ocorre o surgimento 

de uma membrana (reboco), que deve ser fina e de baixa permeabilidade, na parece do poço, 

responsável por consolidar a formação rochosa e impedir a perda de fluido para a formação. O 

volume deste fluido que invade a formação rochosa é denominado de “volume de filtrado”, e 

segundo a literatura, este é um dos parâmetros mais críticos que precisam ser cuidadosamente 

controlados durante as operações de perfuração, completação e estimulação (LUMMUS; 

AZAR, 1986; DARLEY; GRAY, 1988; R.KHAN et al., 2004; LUZ, 2014).  

 Para que haja a formação do reboco, os fluidos de perfuração devem conter partículas 

de tamanho ligeiramente menor que os tamanhos de poros das rochas da formação, de forma 

que a zona de ponte nos poros da superfície aprisione sucessivamente partículas menores, e 

com o tempo, apenas o liquido invada a formação. Desta forma é desejado que o volume de 

filtrado, ou seja, fluido que invade a formação, seja mínimo. Algumas formas de otimizar este 

valor são dadas pelo aumento da viscosidade do fluido e com o desenvolvimento do reboco 

interno e externo, utilizando polímeros que são conhecidos como controladores de filtrado na 

indústria do petróleo (DARLEY; GRAY, 1988; CIVAN, 1994; R.KHAN et al., 2004; LUZ, 

2014) . 

 

Figura 4 – Esquema de circulação do fluido durante a perfuração 

 

Fonte: Adaptado de 3M (2015) 

 

 O processo de filtração que ocorre na etapa de perfuração é composto por duas etapas, 

que podem ser visualizadas na Figura 5. Primeiramente há uma invasão rápida do fluido de 

perfuração no poroso, ou seja, a parte sólida começa a penetrar na rocha e formar um reboco 

Pressão da 

Formação 

Fluidos de 

Perfuração 

Pressão 

Hidrostática 
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interno, sem ocorrer deposição de sólidos sobre a superfície rochosa. Após isso, é iniciada a 

deposição de partículas sólidas sobre a superfície rochosa e é continuada até que a membrana 

formada se torne uniforme, denominada de reboco externo. A espessura do reboco externo 

pode aumentar ou estabilizar, dependendo das condições hidrodinâmicas (GUICHARD, ET 

AL. 2007; LUZ, 2014).  

Inúmeros polímeros e misturas poliméricas vêm sendo utilizados em estudos como 

controladores de filtrado em fluidos de perfuração. Segundo Przepasniak e Clark (1998), a 

partir da análise da filtração de hidroxietilcelulose e goma xantana, em mesma concentração, 

na presença de bentonita e carbonato de cálcio, foi observado que apenas uma pequena 

quantidade de hidroxietilcelulose ficou depositada no reboco, enquanto que uma grande 

fração de goma xantana ficou retida no reboco. Dessa forma, concluiu-se que parte dos 

polímeros será filtrada para a formação e outra parte auxiliará na formação do reboco externo. 

 

Figura 5 – Formação do reboco interno e externo no processo de filtração em uma rocha permeável 

 

Fonte: LUZ (2014) 

 

 Em 2002, estudos do poder de penetração do filtrado do fluido na formação mostraram 

que o tamanho e forma das partículas em suspensão no fluido podem ser os principais fatores 

que regulam a invasão de fluido. Foram desenvolvidas formulações com diferentes polímeros, 

sendo eles a poliacrilamida parcialmente hidrolizada e seus derivados hidrofobicamente 

modificados, poli (óxido de etileno), polietilenoglicol, goma xantana, escleroglucana, CMC, 

hidroxipropilguar e seus derivados hidrofobicamente modificados. Os polímeros foram 

testados em presença de diferentes formas e granulometrias de calcita, fibras celulósicas e 

fibras orgânicas. Dentre estes, apenas a CMC apresentou menor controle do volume de 
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filtrado, provavelmente, devido à baixa viscosidade atribuída ao filtrado (LOMBA et al., 

2002). 

 

 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. 

Observou-se que a goma xantana tem uma maior tendência a ficar retida nos poros, devido a 

sua adsorção e retenção na rocha. Porém, soluções de poliacrilamida parcialmente hidrolisada 

apresentam filtrados com viscosidades superiores, possuindo, portanto, maior grau de difusão 

no meio poroso. Sendo assim, sob altas pressões, a goma xantana forma um reboco menos 

permeável, resultando em menores valores de filtrado (PRZEPASNIAK; CLARK, 1998). 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 MATERIAIS 

 

 Os produtos químicos utilizados neste trabalho e suas respectivas procedências estão 

listados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Produtos químicos utilizados e suas procedências 

Produto Químico Fornecedor  Grau de Pureza 

Carboximetilcelulose (CMC) * Comercial 

Goma Xantana * Comercial 

Kappa-Carragenana (KC) SIGMA ALDRICH 99% 

Bentonita DRESCONGEL Comercial 

Óxido de Magnésio (MgO) * Comercial 

Barita (BaSO4) MI-SWACO Comercial 

Cloreto de Sódio (NaCl) ÊXODO CIENTIFICA 98% 

Hidróxido de Sódio (NaOH) ÊXODO CIENTIFICA 98% 

Cloreto de Cálcio (CaCl2) ÊXODO CIENTIFICA 98% 

Cloreto de Magnésio (MgCl2) SYNTH 95% 

Hidróxido de Cálcio (Ca(OH)2) SYNTH 95% 

*Produtos doados pela PETROBRAS  

Fonte: Autor (2016) 

  

As massas molares da CMC e da goma xantana são 3.105 g/mol e 4.105 g/mol, 

respectivamente (LUZ, 2014).  

 

4.2 EQUIPAMENTOS 

 

 Na Tabela 3 estão descritos os equipamentos utilizados durante o procedimento 

experimental. 
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Tabela 3 – Equipamentos utilizados no procedimento experimental 

Equipamento Modelo Marca 

Balança Analítica - Mettler Toledo 

Misturador HMD 200 Hamilton Beach 

Estufa Rotativa Térmica Roller oven FANN 

Reômetro Haake Mars Thermo Fischer Scientific 

Banho Termostático DC 50 Haake Mars Thermo Fischer Scientific 

pHmetro mPA 210 Tecnopon 

Viscosímetro 35A R1B1 FANN 

Filtro prensa API 300 FANN 

Viscosímetro Capilar AVS-360 Schott-Geräte 

Banho Termostático CK 160 Schott-Geräte 

Fonte: Autor (2016) 

 

4.3 METODOLOGIA 

 

4.3.1 Determinação da concentração crítica (C*) e da massa molar média da Kappa-

Carragenana (KC) 

 

Foram determinadas a concentração crítica da kappa-carragenana e sua massa molar, a 

fim de decidir a concentração de estudo das soluções poliméricas e, posteriormente, as 

concentrações a serem utilizadas nos fluidos de perfuração. 

 Foi determinada a viscosidade intrínseca ([µ]) da KC em viscosímetro capilar Schott-

Geräte, modelo AVS-360, acoplado a um banho termostático, modelo CK 160, à temperatura 

constante de 25 °C. Foi preparada uma solução inicial de 3,0 g/L de KC, em solução aquosa 

de NaCl (0,1 mol/L). Tanto a solução polimérica inicial quanto o solvente (NaCl 0,1 mol/L) 

foram previamente filtrados através de membranas Millipore de acetato de celulose de 

diâmetro de poro 0,45 µ. Para cada concentração polimérica escolhida (3,0; 2,5; 2,0; 1,5 e 1,0 

g/L), foram realizadas três medições do tempo de escoamento, considerando-se como 

resultado a média das medidas realizadas.  

 A [µ] da KC foi determinada através da extrapolação à concentração zero pela reta do 

gráfico de viscosidade reduzida (µred) em função da concentração (C) da solução polimérica 

em g/L, seguindo a equação de Huggins (Equação 1) e a equação de Kraemer (Equação 2) 
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(MORRIS et al., 1981; YING; CHU, 1987; MORRIS, 1990; EBAGNININ; BENCHABANE; 

BEKKOUR, 2009). 

 

       (Equação 1)  

       (Equação 2)  

Sendo µsp a viscosidade específica, µrel a viscosidade relativa, k’ a constante de 

Huggins e k’’ a constante de Kraemer. A viscosidade reduzida foi calculada pela Equação 3, 

onde t e t0 são os tempos de escoamento da solução polimérica e do solvente, em segundos, 

respectivamente. 

 

        (Equação 3)  

 

 A massa molar viscosimétrica média da KC foi calculada através da relação de Mark-

Houwink Sakurada, demonstrada na Equação 4 (MORRIS et al., 1981; MORRIS, 1990). 

 

         (Equação 4) 

 

Sendo K e a constantes obtidas na literatura, de valores 3,097.10-6 mL/g e 0,95, 

respectivamente, para a KC em solução de NaCl 0.1 mol/L, a 25 °C (GARCIA; ANDRADE, 

1991).  

A concentração crítica da KC foi estimada através da aproximação matemática 

mostrada pela Equação 5 (LIMA et al, 2014). 

 

         (Equação 5)  

 

4.3.2 Preparo das soluções poliméricas 

 

 Foram preparadas 32 formulações de soluções poliméricas. Destas, 16 formulações 

foram à base de CMC e 16 à base de KC em concentração constante. Conforme mostrado nas 

Tabelas 4 e 5, para cada polímero foram preparadas 5 formulações diferentes contendo 3 

concentrações para cada tipo de sal ou base e uma formulação somente com o polímero. As 

concentrações foram estabelecidas de forma que a concentração dos íons a serem estudados 
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fossem de 1000, 500 e 250 mg/L. Os sais e bases foram escolhidos de acordo com as 

composições das formações rochosas que podem ser encontradas durante a perfuração de 

poços de petróleo. 

 Os polímeros foram solubilizados em água deionizada, na concentração de 3,0 g/L. As 

soluções foram mantidas sob agitação constante, à temperatura ambiente, por, 

aproximadamente, 24 h. Após este tempo, o sal foi adicionado a solução polimérica e esta foi 

mantida sob agitação constante por 1 h. 

 

Tabela 4 – Formulações de soluções poliméricas de CMC  

Componente Concentração x 102 (mol/L) 

CMC (g/L) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

NaCl  4,4/2,2/1,1     

NaOH   4,4/2,2/1,1    

CaCl2    2,5/1,25/0,625   

MgCl2    4,1/2,05/1,03  

Ca(OH)2     2,5/1,25/0,625 

Fonte: Autor (2016) 

   

Tabela 5 – Formulações de soluções poliméricas de KC  

Componente Concentração x 102 (mol/L) 

KC (g/L) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

NaCl  4,4/2,2/1,1     

NaOH   4,4/2,2/1,1    

CaCl2    2,5/1,25/0,625   

MgCl2    4,1/2,05/1,03  

Ca(OH)2     2,5/1,25/0,625 

Fonte: Autor (2016) 

 

4.3.3 Medidas reológicas das soluções poliméricas 

 

 As medidas reológicas das soluções poliméricas foram realizadas em reômetro Haake-

Mars da Thermo, com sensor do tipo cilindros coaxiais modelo DG41Ti e copo DG41, 

acoplado a um controlador térmico modelo DC50. O comportamento foi analisado na 

concentração de 3,0 g/L dos polímeros CMC e KC, na ausência e presença de sal ou base, 

como descrito nas Tabelas 4 e 5. 
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 A viscosidade das soluções foi medida em função da taxa de cisalhamento. E a faixa 

de cisalhamento estudada foi de 10 a 1000 s-1, à temperatura de 25 e 55 °C. 

 

4.3.4 Preparo dos fluidos de perfuração 

 

 Foram preparadas 32 formulações de fluidos de perfuração. Destas, 16 formulações 

foram à base de CMC e 16 à base de KC em concentração constante. Conforme mostrado nas 

Tabelas 6 e 7, para cada polímero foram preparadas 5 formulações diferentes contendo 3 

concentrações para cada tipo de sal ou base e uma formulação somente com o polímero. 

Os aditivos foram adicionados à água deionizada na ordem seguida pela Tabela 6, sob 

agitação alta (16.000 rpm) e constante em misturador Hamilton Beach. O tempo de agitação 

foi fixado em 10 minutos para polímeros e sólidos em suspensão e 5 minutos para sais e 

óxidos.  

 

Tabela 6 – Formulações-base para fluidos contendo KC ou CMC 

Aditivos 
Concentração (g/L) 

F1 F7 

Água 350,5 mL 350,5 mL 

Óxido de Magnésio (MgO) 0,9 0,9 

Bentonita 28,5 28,5 

KC - 4,0 

CMC 4,0 - 

Goma Xantana 2,9 2,9 

NaCl 28,5 28,5 

Barita 57,1 57,1 

Fonte: Autor (2016) 
 

 Depois de preparados, os fluidos passaram por um envelhecimento térmico, à 

temperatura de 50 °C por 16h, em estufa rotativa da Fann, sob baixa rotação, para simular as 

condições de poço. Após as 16h, foram adicionados os contaminantes (sais e bases), em 

diferentes concentrações, sob agitação alta (16.000 rpm) e constante em misturador Hamilton 

Beach. O tempo de agitação foi fixado em 30 minutos, objetivando simular a circulação do 

fluido em um poço de petróleo real. As Tabelas 7 e 8 mostram as formulações com seus 
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respectivos contaminantes e concentrações. As concentrações foram estabelecidas de forma 

que a concentração dos íons a serem estudados fossem de 1000, 500 e 250 mg/L. 

 

Tabela 7 – Fluidos com concentrações de sais adicionados em mol/L 

* F2.3 F2.2 F2.1 F3.3 F3.2 F3.1 F4.3 F4.2 F4.1 

** F8.3 F8.2 F8.1 F9.3 F9.2 F9.1 F10.3 F10.2 F10.1 

NaCl 0,044 0,022 0,011 - - - - - - 

CaCl2 - - - 0,025 0,013 0,0063 - - - 

MgCl2 - - - - - - 0,041 0,0206 0,0103 

*Fluidos contendo 4 g/L de CMC 

**Fluidos contendo 4 g/L de KC 

Fonte: Autor (2016) 
 

Tabela 8 – Fluidos com concentrações de bases adicionadas em mol/L 

* F5.3 F5.2 F5.1 F6.3 F6.2 F6.1 

** F11.3 F11.2 F11.1 F12.3 F12.2 F12.1 

NaOH 0,044 0,022 0,011 - - - 

Ca(OH)2 - - - 0,025 0,013 0,0063 

*Fluidos contendo 4 g/L de CMC 

**Fluidos contendo 4 g/L de KC 

Fonte: Autor (2016) 
  

4.3.5 Medidas reológicas dos fluidos de perfuração 

 

 As propriedades reológicas dos fluidos de perfuração foram avaliadas através do 

viscosímetro da FANN, modelo 35 A com mola de torção R1-B1. A viscosidade dos fluidos 

foi medida em função da taxa de cisalhamento. E os valores de cisalhamento estudados foram 

5,11; 10,22; 170,3; 340,6; 510,9 e 1021,8 s-1, que correspondem às rotações oferecidas pelo 

equipamento na faixa 3 a 600 rpm. Os ensaios foram realizados à temperatura de 25 °C. Com 

base nas leituras obtidas no aparelho, a tensão de cisalhamento (Equação 6), taxa de 

cisalhamento (Equação 7) e a viscosidade aparente (Equação 8) foram calculadas, de acordo 

com o procedimento para testes de fluidos de perfuração aquosos (API, 2003). 

 

       (Equação 6)  

       (Equação 7) 
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        (Equação 8) 

 

 Em que θrot é a deflexão fornecida pela rotação do sensor e rot é a rotação do sensor. 

 

4.3.6 Medidas de filtração dos fluidos de perfuração 

 

 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, a 25 °C, durante 30 

minutos, seguindo a norma API 13B-1 (API, 2003). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO VISCOSIMÉTRICA E DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLAR 

MÉDIA DA KAPPA-CARRAGENANA 

 

 A Figura 6 mostra a determinação gráfica da viscosidade intrínseca através da 

Equação de Huggins (Equação 1) e de Kraemer (Equação 2), pela análise da variação da 

viscosidade reduzida em função da concentração de polímero em solução (MORRIS et al., 

1981). Pelas equações, a [ɳ] da KC foi de 0,64 L/g. 

  

Figura 6 – Curvas de viscosidade reduzida em função da concentração de KC: Huggins (♦) e Kraemer (■) 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

 A partir da Equação de Mark-Houwink Sakurada (Equação 4), foi determinada a 

massa molar viscosimétrica média da KC. O valor obtido foi de 3,9.105
 g/mol. O valor para a 

massa molar viscosimétrica média da CMC fornecido foi de 3. 105 g/mol e sua viscosidade 

intrínseca foi calculada em 0,34 L/g. 

 Através da Equação 5, foram calculadas as concentrações críticas da KC e CMC, 

sendo os valores obtidos de 1,6 g/L e 2,9 g/L, respectivamente. As análises foram realizadas 

sempre em concentrações acima da concentração crítica, tanto para as soluções poliméricas, 

quanto para os fluidos de perfuração, de forma a melhor avaliar as interações desde baixas a 

altas taxas de cisalhamento. Acima da concentração crítica, a solução é chamada de 

semidiluída e o comportamento do polímero é dominado pelas interações intermoleculares, 
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onde cadeias poliméricas interagem entre si, interpenetrando-se e sobrepondo-se (TERAOKA, 

2002). 

 

5.2 COMPORTAMENTO REOLÓGICO DAS SOLUÇÕES POLIMÉRICAS 

 

 O comportamento reológico das soluções poliméricas de ambos os polímeros foi 

estudado para avaliar a resposta dos polímeros estudados frente à adição dos sais ou bases. As 

soluções preparadas foram avaliadas de acordo com o efeito da adição de íons monovalentes, 

íons bivalentes, da alteração do pH e, em seguida, comparada a ação dos diferentes 

contaminantes em força iônica aproximada.  

 A concentração de 3,0 g/L foi escolhida por estar acima da concentração crítica, nos 

fornecendo uma solução semidiluída.   

 

5.2.1 Efeito da adição de íons monovalentes (descrever valores no texto para melhor 

comparação ou colocar no anexo em forma linear) 

 

 Para estudo do efeito da adição de íons monovalentes foi utilizado o sal cloreto de 

sódio (NaCl), variando a concentração do íon sódio (Na+) em 250, 500 e 1000 mg/L, obtendo-

se os valores das Tabelas 4 e 5.  

As Figuras 7 e 8 apresentam as curvas de viscosidade para as soluções poliméricas de 

CMC e KC, respectivamente, na presença e ausência de NaCl, à 25 e 55 ºC.  

Através da Figura 7 (a), pode-se observar que a adição do íon monovalente, em 

temperatura de 25 °C provocou uma diminuição na viscosidade das soluções, mesmo na 

menor concentração utilizada (0,01 mol/L). Isso acontece devido à blindagem das cargas do 

grupo carboxilato, diminuindo a repulsão eletrostática intra e intermolecular e, 

consequentemente, reduzindo o volume hidrodinâmico do polímero e a sua viscosidade. Pode-

se perceber que em baixas taxas de cisalhamento (10 a 100 s-1) não há uma grande queda na 

viscosidade, devido à interação intermolecular, podendo haver a formação de agregados 

poliméricos que contribuem para a viscosidade, como visualizado em concentrações de 0,01 

mol/L, porém em maiores taxas essas interações físicas são enfraquecidas, acarretando uma 

queda na viscosidade e mantendo um comportamento constante (CHANDRASEKARAN; 

RADHA, 1995; NICKERSON; PAULSON; SPEERS, 2003).  

Ao aumentar a temperatura para 55 °C percebe-se que todas as soluções assumem um 

comportamento praticamente newtoniano, chegando a atingir a viscosidade da água (1,0 
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mPa.s), como pode-se visualizar na Figura 7 (b). Com o aumento da temperatura ocorre o 

distanciamento das cadeias do polímero, devido a maior energia no sistema, ocasionando uma 

diminuição na viscosidade, mesmo na ausência do sal (YANG; ZHU, 2007). 

 

Figura 7 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de CMC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas contendo 

3,0 g/L de CMC e 0,04 mol/L NaCl (x), 0,02 mol/L NaCl (●) e 0,01 mol/L NaCl (■), a 25 °C (a) e 55 °C (b). 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

 Diferentemente da CMC, a KC não apresentou grandes variações em sua viscosidade, 

mediante a presença do íon monovalente, mesmo em maiores concentrações e temperaturas 

mais elevadas, como mostra a Figura 8 (a) e (b). A KC, em solução, se mantém em 

conformação de dupla hélice, devido às suas interações intermoleculares. Na presença do íon 

monovalente, ocorre uma diminuição na repulsão eletrostática das cadeias, promovendo uma 

maior interação. Em pH neutro e com a presença do íon sódio, a KC tende a se apresentar na 

conformação de novelo aleatório, porém estruturas ordenadas ainda se mantêm formadas, 

♦ 3,0 g/L CMC 

x 3,0 g/L CMC + 0,04 M NaCl  

● 3,0 g/L CMC + 0,02 M NaCl 

■ 3,0 g/L CMC + 0,01 M NaCl 

♦ 3,0 g/L CMC 

x 3,0 g/L CMC + 0,04 M NaCl  

● 3,0 g/L CMC + 0,02 M NaCl 

■ 3,0 g/L CMC + 0,01 M NaCl 
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ocasionando uma estabilização na viscosidade. Em temperaturas mais elevadas (55 °C) ocorre 

uma diminuição na viscosidade, se comparada a temperaturas mais baixas (25 °C), devido ao 

favorecimento da conformação desordenada por elevação da entropia conformacional, 

resultante da rotação e oscilação em torno das ligações glicosídicas ao longo da cadeia de KC, 

mediante a presença do sal (MORRIS et al., 1977; NICKERSON; PAULSON; HALLETT, 

2004). 

 

Figura 8 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de KC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas contendo 

3,0 g/L de CMC e 0,04 mol/L NaCl (x), 0,02 mol/L NaCl (●) e 0,01 mol/L NaCl (■), a 25 °C (a) e 55 °C (b). 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

5.2.2 Efeito da adição de íons bivalentes 

 

 O estudo do efeito da adição de íons bivalentes foi realizado através da adição de dois 

sais, variando o cátion destes. Foram utilizados o cloreto de cálcio (CaCl2) e o cloreto de 

♦ 3,0 g/L KC 

x 3,0 g/L KC + 0,04 M NaCl  

● 3,0 g/L KC + 0,02 M NaCl 

■ 3,0 g/L KC + 0,01 M NaCl 

♦ 3,0 g/L KC 

x 3,0 g/L KC + 0,04 M NaCl  

● 3,0 g/L KC + 0,02 M NaCl 

■ 3,0 g/L KC + 0,01 M NaCl 
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magnésio (MgCl2), variando a concentração dos íons cálcio (Ca2+) e mágnésio (Mg2+) em 

250, 500 e 1000 mg/L, obtendo-se os valores das Tabelas 4 e 5.  

As Figuras 9 e 10 apresentam as curvas de viscosidade para as soluções poliméricas de 

CMC e KC, respectivamente, na presença e ausência de CaCl2, à 25 e 55 ºC. E as Figuras 12 e 

13, na presença e ausência de MgCl2.  

Em baixas taxas de cisalhamento, a 25°C, a CMC manteve sua viscosidade, 

possivelmente devido à formação de agregados poliméricos, pois cátions bivalentes formam 

ligações iônicas entre os grupos carboxilato de cadeias vizinhas, havendo um aumento de 

viscosidade em menores concentrações. Ao aumentar a taxa de cisalhamento, a orientação das 

moléculas promoveu a queda da viscosidade, devido à aproximação das cadeias por efeito do 

íon cálcio, como mostrado na Figura 9 (a) (NICKERSON; PAULSON; SPEERS, 2003). Com 

o aumento da temperatura, as soluções de CMC apresentaram comportamento semelhante às 

soluções com NaCl, assumindo comportamento praticamente newtoniano e viscosidade 

aproximadamente 1,0 mPa.s.  

 

Figura 9 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de CMC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas contendo 

3,0 g/L de CMC e 0,025 mol/L CaCl2 (x), 0,013 mol/L CaCl2 (●) e 0,006 mol/L CaCl2 (■), a 25 °C (a) e 55 °C 

(b). 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

♦ 3,0 g/L CMC 

x 3,0 g/L CMC + 0,025 M CaCl2  

● 3,0 g/L CMC + 0,013 M CaCl2 

■ 3,0 g/L CMC + 0,006 M CaCl2 

♦ 3,0 g/L CMC 

x 3,0 g/L CMC + 0,025 M CaCl2 

● 3,0 g/L CMC + 0,013 M CaCl2 

■ 3,0 g/L CMC + 0,006 M CaCl2 
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As soluções de KC na presença do íon cálcio apresentaram um comportamento 

diferente de viscosidade das soluções de CMC, tanto em menores quanto maiores 

temperaturas, como se pode visualizar na Figura 10 (a) e (b).  

 

Figura 10 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de KC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas contendo 

3,0 g/L de KC e 0,025 mol/L CaCl2 (x), 0,013 mol/L CaCl2 (●) e 0,006 mol/L CaCl2 (■), a 25 °C (a) e 55 °C 

(b). 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Nas baixas taxas de cisalhamento, as soluções sofreram um aumento em sua 

viscosidade, se comparados com a solução polimérica com ausência do íon, em ambas as 

temperaturas, sendo mais pronunciado este efeito a 25 ºC. Este comportamento se deve a 

interação da KC com o íon cálcio, onde é sugerido, baseado nos dados da literatura, que as 

interações de Coulomb fortes do Ca2+ realcem as interações polímero-polímero, em vez de 

polímero-solvente. Os íons cálcio podem reticular dois grupos sulfatados, posicionando 

resíduos de galactose em lados opostos de segmentos paralelos, provocando associações 

laterais de cadeias vizinhas, formando estruturas ordenadas através da união de duplas hélices 

de KC, que podem ser estabilizadas por ligações de hidrogênio (MORRIS; REES; 

ROBINSON, 1980; NICKERSON; PAULSON; HALLETT, 2004; NICKERSON; 

DARVESH; PAULSON, 2010). Esta conformação é ilustrada na Figura 11. Com o aumento 

♦ 3,0 g/L KC 

x 3,0 g/L KC + 0,025 M CaCl2  

● 3,0 g/L KC + 0,013 M CaCl2 

■ 3,0 g/L KC + 0,006 M CaCl2 

♦ 3,0 g/L KC 

x 3,0 g/L KC + 0,025 M CaCl2 

● 3,0 g/L KC + 0,013 M CaCl2 

■ 3,0 g/L KC + 0,006 M CaCl2 
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da taxa de cisalhamento as hélices ordenadas tendem a se orientar, porém mantendo uma 

viscosidade maior. 

 

Figura 11 – Ilustração de estruturas ordenadas helicoidais de KC na presença de íon bivalente. 

  

Fonte: Adaptado de Morris; Rees; Robinson, 1980 

 

Ambas as soluções poliméricas na presença do íon magnésio (Mg2+) sofreram 

alterações de viscosidade similares às soluções que continham o íon cálcio.  

 

Figura 12 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de CMC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas 

contendo 3,0 g/L de CMC e 0,04 mol/L MgCl2 (x), 0,02 mol/L MgCl2 (●) e 0,01 mol/L MgCl2 (■), a 25 °C (a) e 

55 °C (b). 

 

♦ 3,0 g/L CMC 

x 3,0 g/L CMC + 0,04 M MgCl2  

● 3,0 g/L CMC + 0,02 M MgCl2 

■ 3,0 g/L CMC + 0,01 M MgCl2 
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Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 13 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de KC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas contendo 

3,0 g/L de KC e 0,04 mol/L MgCl2 (x), 0,02 mol/L MgCl2 (●) e 0,01 mol/L MgCl2 (■), a 25 °C (a) e 55 °C (b). 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

♦ 3,0 g/L CMC 

x 3,0 g/L CMC + 0,04 M MgCl2 

● 3,0 g/L CMC + 0,02 M MgCl2 

■ 3,0 g/L CMC + 0,01 M MgCl2 

 

♦ 3,0 g/L KC 

x 3,0 g/L KC + 0,04 M MgCl2  

● 3,0 g/L KC + 0,02 M MgCl2 

■ 3,0 g/L KC + 0,01 M MgCl2 

♦ 3,0 g/L KC 

x 3,0 g/L KC + 0,04 M MgCl2 

● 3,0 g/L KC + 0,02 M MgCl2 

■ 3,0 g/L KC + 0,01 M MgCl2 
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Por se tratar de um íon bivalente, como o cálcio, o magnésio tende a unir as cadeias 

dos polímeros, provocando uma diminuição na sua viscosidade, como pode ser visualizado 

pela Figura 12, no caso da CMC. As soluções de KC apresentaram um pequeno aumento em 

sua viscosidade se comparadas com as soluções contendo Ca2+. Isto é explicado devido ao 

raio iônico do magnésio ser menor que o do cálcio, sendo assim, ao formar as estruturas 

ordenadas helicoidais (Figura 11), o volume ocupado pelas estruturas é maior 

(MATSUMOTO; ITO, 1990; NICKERSON; DARVESH; PAULSON, 2010). O Apêndice A 

mostra as curvas de viscosidade comparativas das soluções com presença dos íons cálcio e 

magnésio sob a mesma concentração para melhor ilustração do que foi discutido. 

 

5.2.3 Efeito da alteração do pH  

 

 Para estudo do efeito da alteração do pH nas soluções poliméricas foram utilizados o 

hidróxido de sódio (NaOH) e o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), variando suas concentrações 

de acordo com as Tabelas 4 e 5. Foram escolhidas estas bases por conterem íons 

monovalentes e bivalentes e, também, por serem comumente encontradas nas formações 

rochosas durante as perfurações de poços de petróleo. 

As Figuras 14 e 15 apresentam as curvas de viscosidade para as soluções poliméricas 

de CMC e KC, respectivamente, na presença e ausência de NaOH, à 25 e 55 ºC. E as Figuras 

18 e 19, na presença e ausência de Ca(OH)2. 

 

Figura 14 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de CMC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas 

contendo 3,0 g/L de CMC e 0,04 mol/L NaOH (x), 0,02 mol/L NaOH (●) e 0,01 mol/L NaOH (■), a 25 °C (a) e 

55 °C (b). 

 

♦ 3,0 g/L CMC (pH 7,0) 

x 3,0 g/L CMC + 0,04 M NaOH (pH 13,0)  

● 3,0 g/L CMC + 0,02 M NaOH (pH 12,0) 

■ 3,0 g/L CMC + 0,01 M NaOH (pH 11,0) 



48 
 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Ao adicionar o hidróxido de sódio o pH da solução atingiu valores de 11, para a menor 

concentração utilizada, chegando a 13, para a maior concentração utilizada, o que provocou 

uma diminuição significativa nas viscosidade das soluções de CMC em toda a faixa de 

concentração. Nestes casos acredita-se que esteja ocorrendo degradação alcalina do polímero, 

pois dados da literatura mostram que em pH 11 e superiores, a CMC sofre degradação de seu 

grupo funcional,  havendo diminuição da massa molar e solubilidade do polímero no meio, e, 

por consequência, diminuição de sua viscosidade em solução, em ambas as temperaturas, 

como pode ser visto na Figura 14 (RODRÍGUEZ  et al., 2001; CPKELCO, 2009).  

 

Figura 15 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de KC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas contendo 

3,0 g/L de KC e 0,04 mol/L NaOH (x), 0,02 mol/L NaOH (●) e 0,01 mol/L NaOH (■), a 25 °C (a) e 55 °C (b). 

 

♦ 3,0 g/L CMC (pH 7,0) 

x 3,0 g/L CMC + 0,04 M NaOH (pH 13,0) 

● 3,0 g/L CMC + 0,02 M NaOH (pH 12,0) 

■ 3,0 g/L CMC + 0,01 M NaOH (pH 11,0) 

 

♦ 3,0 g/L KC (pH 7,0) 

x 3,0 g/L KC + 0,04 M NaOH (pH 13,0) 

● 3,0 g/L KC + 0,02 M NaOH (pH 12,0) 

■ 3,0 g/L KC + 0,01 M NaOH (pH 11,5) 
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Fonte: Autor (2016) 

  

A KC sofre mudanças conformacionais diferentes da CMC, o que pode ser visualizado 

pela Figura 15, através do seu comportamento reológico, em pH mais elevados. Na 

temperatura de 25 °C, em baixas taxas de cisalhamento, pode-se perceber que em pH 11,5 a 

viscosidade da solução teve um aumento se comparada a solução com pH neutro. Em pH 

básico, acima de 9 e abaixo de 12, a KC apresenta-se na forma helicoidal (ALMEIDA et al., 

2010), apresentando estruturas completamente ordenadas, diferentemente do pH neutro, onde 

algumas estruturas ainda estão na forma de novelo aleatório, justificando o aumento de sua 

viscosidade. Esta transição é ilustrada pela Figura 16. Em pH 12, as soluções de KC 

apresentam uma diminuição em sua viscosidade, o que pode ser explicado pela possível 

degradação do grupo sulfato do polímero. Ao atingir o pH 13, percebe-se que a viscosidade da 

solução decaiu bastante, corroborando com a ideia de degradação do grupo sulfato, bem como 

maior ionização do polímero tornando-o mais sensível a presença do cátion. Em maiores 

temperaturas a viscosidade diminui, possivelmente devido ao favorecimento da degradação do 

polímero (ALMEIDA et al., 2010; SUN et al., 2010).  

 

Figura 16 – Ilustração de transição conformacional de novelo para dupla hélice em pH básico. 

 

Fonte: Adaptado de Morris; Rees; Robinson, 1980 

♦ 3,0 g/L KC (pH 7,0) 

x 3,0 g/L KC + 0,04 M NaOH (pH 13,0)   

● 3,0 g/L KC + 0,02 M NaOH (pH 12,0) 

■ 3,0 g/L KC + 0,01 M NaOH (pH 11,5) 
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 A Figura 17 mostra um espectro de infravermelho da KC, da literatura, em diferentes 

valores de pH, e através dele pode-se visualizar a diminuição da banda de sulfato (entre 2000 

e 2300 cm-1) com o aumento do pH, especialmente em pH 13.  

 

Figura 17 – Espectro de infravermelho para KC em diferentes valores de pH. 

 

Fonte: Adaptado de Almeida et al., 2010 

 

Ao adicionar o hidróxido de cálcio nas soluções de CMC, o pH atingiu valores de 

11,6, para a menor concentração utilizada, chegando a 13,1, para a maior concentração 

utilizada. O comportamento reológico das soluções de CMC se manteve semelhante ao das 

soluções em que foi adicionado o hidróxido de sódio, devido ao pH das soluções e efeito do 

íon bivalente contribuírem para a diminuição da viscosidade como já explicado, podendo ser 

visualizado na Figura 18. 

 

Figura 18 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de CMC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas 

contendo 3,0 g/L de CMC e 0,025 mol/L Ca(OH)2 (x), 0,013 mol/L Ca(OH)2 (●) e 0,006 mol/L Ca(OH)2 (■), a 

25 °C (a) e 55 °C (b). 

 

Número de onda (cm-1) 

♦ 3,0 g/L CMC (pH 7,0) 

x 3,0 g/L CMC + 0,025 M Ca(OH)2 (pH 13,1)   

● 3,0 g/L CMC + 0,013 M Ca(OH)2 (pH 12,2) 

■ 3,0 g/L CMC + 0,006 M Ca(OH)2 (pH 11,6) 
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Fonte: Autor (2016) 

 

As soluções de KC mantiveram suas viscosidades em baixas taxas de cisalhamento, 

em ambas as temperaturas, devido à presença do íon bivalente cálcio favorecer a formação de 

estruturas helicoidais ordenadas, como mostradas na Figura 11. Ao formar estes agregados de 

redes helicoidais a viscosidade pode ser mantida, devido à proteção do grupo sulfato, porém 

ao alcançar pH 13 a viscosidade das soluções de KC sofreu uma diminuição, o que indica que 

o polímero sofreu uma redução de seus grupos sulfato (ALMEIDA et al., 2010; SUN et al., 

2010). 

 

Figura 19 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de KC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas contendo 

3,0 g/L de KC e 0,025 mol/L Ca(OH)2 (x), 0,013 mol/L Ca(OH)2 (●) e 0,006 mol/L Ca(OH)2 (■), a 25 °C (a) e 

55 °C (b). 

  

♦ 3,0 g/L CMC (pH 7,0) 

x 3,0 g/L CMC + 0,025 M Ca(OH)2 (pH 13,1) 

● 3,0 g/L CMC + 0,013 M Ca(OH)2 (pH 12,2) 

■ 3,0 g/L CMC + 0,006 M Ca(OH)2 (pH 11,6) 

 

♦ 3,0 g/L KC (pH 7,0) 

x 3,0 g/L KC + 0,025 M Ca(OH)2 (pH 13,1) 

● 3,0 g/L KC + 0,013 M Ca(OH)2 (pH 12,2) 

■ 3,0 g/L KC + 0,006 M Ca(OH)2 (pH 11,6) 
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Fonte: Autor (2016) 

  

5.2.4 Comparação dos diferentes íons e valores de pH sob força iônica constante 

 

 Com o intuito de melhor observar o efeito de todos os sais e bases utilizados, foi 

fixada a força iônica de 0,04, por se tratar da maior concentração de íons monovalentes 

utilizada e concentrações intermediárias de íons bivalentes. Sendo assim, as Figuras 20 e 21 

ilustram o comportamento das soluções de CMC e KC, respectivamente, na presença de cada 

contaminante, em 25 °C e 55 °C. A força iônica foi calculada através da Equação 9, onde C1, 

C2, ..., Cn são concentrações molares dos íons, e Z1, Z2, ..., Zn são as respectivas cargas 

(LIMA, 2010). 

 

µ = (C1  + C2  + ... + Cn       (Equação 9) 

 

 Para as soluções de CMC, pode-se perceber que, sob força iônica constante, todos os 

contaminantes provocaram uma diminuição em sua viscosidade, em especial aqueles que 

aumentaram o pH da solução. O hidróxido de cálcio, por afetar o pH e possuir o íon bivalente 

cálcio em sua formação foi o que mais afetou a solução, por motivos anteriormente 

discutidos.  Sendo assim, a ordem de força dos contaminantes sobre as soluções poliméricas 

de CMC foi Ca(OH)2> NaOH> CaCl2> MgCl2> NaCl. 

 

 

 

 

♦ 3,0 g/L KC (pH 7,0) 

x 3,0 g/L KC + 0,025 M Ca(OH)2 (pH 13,1) 

● 3,0 g/L KC + 0,013 M Ca(OH)2 (pH 12,2) 

■ 3,0 g/L KC + 0,006 M Ca(OH)2 (pH 11,6) 
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Figura 20 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de CMC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas de força 

iônica 0,04 contendo 3,0 g/L de CMC e MgCl2 (x), CaCl2 (●), NaCl (+), Ca(OH)2 (▲) e NaOH (■), a 25 °C (a) 

e 55 °C (b). 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Para as soluções de KC, pode-se perceber que, sob força iônica constante, os íons 

bivalentes, em pH neutro, aumentaram a viscosidade das soluções, devido à formação da 

estrutura helicoidal ordenada (Figura 11). A adição do cloreto de sódio e hidróxido de cálcio 

manteve a viscosidade da solução, havendo uma diminuição da viscosidade apenas para o 

hidróxido de sódio, devido ao pH estar na faixa de 13, ocasionando a diminuição dos grupos 

sulfato do polímero e havendo perda de resistência ao efeito do cátion. Sendo assim, a ordem 

de força do contaminante sobre as soluções poliméricas de KC foi NaOH> Ca(OH)2≥ NaCl> 

CaCl2> MgCl2. Em maiores temperaturas este comportamento foi mantido, porém devido ao 

raio do magnésio ser menor que o do cálcio, as estruturas helicoidais se mantiveram, 

causando um aumento maior na viscosidade. 

 

 

 

♦ 3,0 g/L CMC   + 3,0 g/L CMC + NaCl  

x 3,0 g/L CMC + MgCl2   ▲ 3,0 g/L CMC + Ca(OH)2   

● 3,0 g/L CMC + CaCl2   ■ 3,0 g/L CMC + NaOH 

♦ 3,0 g/L CMC   + 3,0 g/L CMC + NaCl2  

x 3,0 g/L CMC + MgCl2   ▲ 3,0 g/L CMC + Ca(OH)2 

● 3,0 g/L CMC + CaCl2   ■ 3,0 g/L CMC + NaOH 
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Figura 21 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de KC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas de força 

iônica 0,04 contendo 3,0 g/L de KC e MgCl2 (x), CaCl2 (●), NaCl (+), Ca(OH)2 (▲) e NaOH (■), a 25 °C (a) e 

55 °C (b). 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

5.3 COMPORTAMENTO REOLÓGICO E DE FILTRAÇÃO DOS FLUIDOS DE 

PERFURAÇÃO 

 

Após estudo do comportamento reológico das soluções poliméricas de ambos os 

polímeros e obtidas suas respectivas respostas através da adição dos sais e bases selecionados, 

foram preparados os fluidos de perfuração com formulações-base da Tabela 6 e concentrações 

de sais e bases a serem adicionados das Tabelas 7 e 8. 

 A concentração de 4,0 g/L foi escolhida por estar acima da concentração crítica dos 

polímeros, e por fornecer valores de viscosidade e volume de filtrado dos fluidos-base dentro 

do usual em operações de perfuração de poços.  

♦ 3,0 g/L KC  + 3,0 g/L KC + NaCl2  

x 3,0 g/L KC + MgCl2  ▲ 3,0 g/L KC + Ca(OH)2 

● 3,0 g/L KC + CaCl2  ■ 3,0 g/L KC + NaOH 

 

♦ 3,0 g/L KC  + 3,0 g/L KC + NaCl  

x 3,0 g/L KC + MgCl2  ▲ 3,0 g/L KC + Ca(OH)2   

● 3,0 g/L KC + CaCl2  ■ 3,0 g/L KC + NaOH 
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O comportamento reológico dos fluidos de perfuração foi bastante similar ao 

comportamento das soluções poliméricas. Por serem misturas de sólidos em suspensão, 

componentes orgânicos e inorgânicos, os fluidos necessitam possuir pH alcalino, em torno de 

9,0, para evitar problemas de corrosão, auxiliar na hidratação de argilas, sequestrar possíveis 

gases ácidos advindos da formação rochosa, etc (HAMED; BELHADRI, 2009). Podendo, 

portanto, justificar algumas mudanças em seus comportamentos. Como muito das interações 

dos polímeros entre si e com os cátions já foi discutido, este tópico focará nos possíveis 

problemas causados pela contaminação por íons.  

 

5.3.1 Efeito da adição de íons monovalentes 

 

 As Figuras 22 e 23 apresentam as curvas de viscosidade para os fluidos à base de 

CMC e KC, respectivamente, na presença e ausência do cloreto de sódio, em diferentes 

concentrações, e o volume de filtrado para cada formulação. 

Os fluidos à base de CMC se mostraram mais sensíveis à presença do íon sódio, 

mesmo em menores concentrações. Pode-se perceber que os valores de viscosidade para todas 

as formulações ficaram abaixo da linha da formulação-base. O volume de filtrado aumentou 

9,2% para F2.3 e F2.2 e 1,2% para F2.1, que possui menor concentração do íon. Como visto 

anteriormente, o sódio tende a blindar as cargas da CMC, justificando a diminuição da 

viscosidade dos fluidos. Isso acontece devido à membrana formada pela deposição do 

polímero (denominada de reboco) juntamente com os sólidos em suspensão possuir uma 

tendência a ser mais permeável (KALANTARIASL et al., 2015). Os valores de pH se 

mantiveram constantes, devido a presença do alcalinizante na formulação-base e pelo 

contaminante não alterar a concentração de íons hidroxila. 

 

Figura 22 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de CMC 4,0 g/L (●);  fluidos contendo 

4,0 g/L de CMC e 0,04 mol/L NaCl (■), 0,02 mol/L NaCl (♦), 0,01 mol/L NaCl (▲). Volumes de filtrado (■) e 

valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

 

● 4,0 g/L CMC (F1) 

■ 4,0 g/L CMC + 0,04 M NaCl (F2.3) 

♦ 4,0 g/L CMC + 0,02 M NaCl (F2.2) 

▲ 4,0 g/L CMC + 0,01 M NaCl (F2.1) 
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Fonte: Autor (2016) 

 

A substituição pela KC mostrou uma diminuição na sensibilidade à presença do íon 

sódio. Os valores de viscosidade mantiveram-se praticamente constantes e o volume de 

filtrado sofreu um aumento de 2,86%, mesmo em maiores concentrações, como pode ser 

observado na Figura 23. Algumas moléculas de KC apresentam-se sob a forma de novelo 

aleatório em solução de NaCl e em pH neutro, porém com a alteração do pH para básico, estas 

sofrem uma mudança conformacional para dupla hélice, conferindo uma estabilização em sua 

viscosidade e controle de filtrado, mesmo em meio salino. Devido às moléculas estarem 

ordenadas em solução, o reboco formado pela KC e pelos componentes em suspensão se torna 

mais compacto e menos permeável a passagem de fluido ou água, diminuindo a perda de 

filtrado para a formação. Os principais substituintes da KC são grupos sulfato hemi-ester, 

grupos iônicos que fortemente se repelem, mantendo a molécula em uma configuração 

flexível estendida, favorecendo a formação de um reboco de baixa permeabilidade (XU; 

BARTLEY; JOHNSON, 2003). 

  

Figura 23 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de KC 4,0 g/L (●);  fluidos contendo 

4,0 g/L de KC e 0,04 mol/L NaCl (■), 0,02 mol/L NaCl (♦), 0,01 mol/L NaCl (▲). Volumes de filtrado (■) e 

valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

 

■ Volume de filtrado 

■ pH 

● 4,0 g/L KC (F7) 

■ 4,0 g/L KC + 0,04 M NaCl (F8.3) 

♦ 4,0 g/L KC + 0,02 M NaCl (F8.2) 

▲ 4,0 g/L KC + 0,01 M NaCl (F8.1) 
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Fonte: Autor (2016) 

 

5.3.2 Efeito da adição de íons bivalentes 

 

As Figuras 24 e 25 apresentam as curvas de viscosidade para os fluidos à base de 

CMC e KC, respectivamente, na presença e ausência do cloreto de cálcio, em diferentes 

concentrações, e o volume de filtrado para cada formulação. As Figuras 26 e 27, na presença e 

ausência do cloreto de magnésio. 

  

Figura 24 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de CMC 4,0 g/L (●);  fluidos contendo 

4,0 g/L de CMC e 0,025 mol/L CaCl2 (■), 0,013 mol/L CaCl2 (♦), 0,006 mol/L CaCl2 (▲). Volumes de filtrado 

(■) e valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 

● 4,0 g/L CMC (F1) 

■ 4,0 g/L CMC + 0,025 M CaCl2 (F3.3) 

♦ 4,0 g/L CMC + 0,013 M CaCl2 (F3.2) 

▲ 4,0 g/L CMC + 0,006 M CaCl2 (F3.1) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 
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Os fluidos à base de CMC também se mostraram mais sensíveis à presença do íon 

cálcio, mesmo em menores concentrações, pode-se perceber através da Figura 24 (a) que a 

viscosidade de todos os fluidos ficou abaixo da formulação-base. O volume de filtrado 

aumentou 17,2% para F3.3 e 14,9% para F3.2, mantendo-se constante apenas para F3.1. Para 

grupos carboxilato, os cátions bivalentes formam ligações iônicas entre as cadeias 

poliméricas, unindo-as, diminuindo seu volume, e por consequência, sua viscosidade. Dessa 

forma, aumentando também o volume de filtrado, por formar um reboco mais permeável, 

devido a formação de agregados poliméricos e por diminuição da viscosidade da solução. Os 

valores de pH se mantiveram constantes, devido ao cloreto de cálcio não alterar o pH do 

meio.  

 

Figura 25 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de KC 4,0 g/L (●);  fluidos contendo 

4,0 g/L de KC e 0,025 mol/L CaCl2 (■), 0,013 mol/L CaCl2 (♦), 0,006 mol/L CaCl2 (▲). Volumes de filtrado 

(■) e valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

● 4,0 g/L KC (F7) 

■ 4,0 g/L KC + 0,025 M CaCl2 (F9.3) 

♦ 4,0 g/L KC + 0,013 M CaCl2 (F9.2) 

▲ 4,0 g/L KC + 0,006 M CaCl2 (F9.1) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 
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Os fluidos com KC se mostraram mais resistentes à contaminação por íons cálcio 

quando se manteve o pH constante. Os valores de viscosidade seguiram a linha da 

formulação-base e o volume de filtrado sofreu um aumento de apenas 4,7%, mesmo em 

maiores concentrações. As interações da KC com o íon bivalente cálcio levam à formação de 

uma conformação estável ordenada, favorecendo as interações polímero-polímero, 

representada pela Figura 11, o que justifica a viscosidade dos fluidos serem mantidas, bem 

como a formação de um reboco menos permeável e mais organizado, não havendo grandes 

alterações no volume de filtrado. 

Na presença do íon magnésio, os fluidos de ambos os polímeros se comportaram de 

maneira similar aos que continham o íon cálcio, por motivos já explicados anteriormente. 

Enquanto os fluidos com CMC apresentaram uma diminuição em sua viscosidade, os fluidos 

com KC mantiveram suas propriedades constantes, como pode ser observado nas Figuras 26 e 

27. O volume de filtrado aumentou 21,8% para F4.3 e 17,2% para F4.2 e 5,8% para F4.1 

(fluidos à base de CMC), enquanto que para os fluidos à base de KC, mesmo em maiores 

concentrações do íon, o aumento foi de apenas 3,8 %, mostrado pelas Figuras 26 (b) e 27 (b), 

respectivamente. O que nos mostra uma menor sensibilidade a este sal pelos fluidos à base de 

KC, devido a estabilização por estruturas ordenadas formadas. 

 

Figura 26 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de CMC 4,0 g/L (●);  fluidos contendo 

4,0 g/L de CMC e 0,04 mol/L MgCl2 (■), 0,02 mol/L MgCl2 (♦), 0,01 mol/L MgCl2 (▲). Volumes de filtrado 

(■) e valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

 

● 4,0 g/L CMC (F1) 

■ 4,0 g/L CMC + 0,04 M MgCl2 (F4.3) 

♦ 4,0 g/L CMC + 0,02 M MgCl2 (F4.2) 

▲ 4,0 g/L CMC + 0,01 M MgCl2 (F4.1) 
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Fonte: Autor (2016) 

 

 

Figura 27 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de KC 4,0 g/L (●);  fluidos contendo 

4,0 g/L de KC e 0,04 mol/L MgCl2 (■), 0,02 mol/L MgCl2 (♦), 0,01 mol/L MgCl2 (▲). Volumes de filtrado (■) 

e valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

 

 

Fonte: Autor (2016) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 

● 4,0 g/L KC (F7) 

■ 4,0 g/L KC + 0,04 M MgCl2 (F10.3) 

♦ 4,0 g/L KC + 0,02 M MgCl2 (F10.2) 

▲ 4,0 g/L KC + 0,01 M MgCl2 (F10.1) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 
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5.3.3 Efeito da alteração do pH  

 

As Figuras 28 e 29 apresentam as curvas de viscosidade para os fluidos à base de 

CMC e KC, respectivamente, na presença e ausência do hidróxido de sódio, em diferentes 

concentrações, valores de pH, e o volume de filtrado para cada formulação. As Figuras 30 e 

31, na presença e ausência do hidróxido de cálcio. 

  

Figura 28 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de CMC 4,0 g/L (●);  fluidos contendo 

4,0 g/L de CMC e 0,04 mol/L NaOH (■), 0,02 mol/L NaOH (♦), 0,01 mol/L NaOH (▲). Volumes de filtrado 

(■) e valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

  

  

Fonte: Autor (2016) 

 

Ao adicionar as bases compostas de íons monovalentes ou bivalentes, observou-se 

que, na presença do hidróxido de sódio, os fluidos com CMC apresentaram uma diminuição 

em sua viscosidade e aumento do volume de filtrado em mais de 25% em maiores 

concentrações, fato explicado devido a possível degradação ocasionada pelo pH estar acima 

● 4,0 g/L CMC (F1) 

■ 4,0 g/L CMC + 0,04 M NaOH (F5.3) 

♦ 4,0 g/L CMC + 0,02 M NaOH (F5.2) 

▲ 4,0 g/L CMC + 0,01 M NaOH (F5.1) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 
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de 11, havendo a diminuição do grupo carboxilato do polímero, consequentemente, afetando a 

organização do reboco.  

Os fluidos à base de KC apresentaram poucas mudanças em seu comportamento 

reológico e de filtração, com exceção das maiores concentrações, onde o pH estava próximo 

de 12, ocasionando um aumento de 9,5% no volume de filtrado, observado na Figura 29 (b), 

pois acredita-se que neste pH parte do polímero esteja sofrendo degradação alcalina com 

diminuição de seu grupo sulfato, como demonstrado na Figura 17.  

 

Figura 29 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de KC 4,0 g/L (●);  fluidos contendo 

4,0 g/L de KC e 0,04 mol/L NaOH (■), 0,02 mol/L NaOH (♦), 0,01 mol/L NaOH (▲). Volumes de filtrado (■) 

e valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

  

  

Fonte: Autor (2016) 

 

Para ambos os polímeros, as formulações que possuíam concentrações mais elevadas 

de hidróxido de cálcio apresentaram pH maior que 12, resultando numa queda da viscosidade, 

acompanhado por aumento no volume de filtrado. Nestes casos, acredita-se que tenha 

● 4,0 g/L KC (F1) 

■ 4,0 g/L KC + 0,04 M NaOH (F11.3) 

♦ 4,0 g/L KC + 0,02 M NaOH (F11.2) 

▲ 4,0 g/L KC + 0,01 M NaOH (F11.1) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 
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ocorrido degradação química dos polímeros com diminuição de seus grupos funcionais e 

aumentando a sensibilidade a presença dos cátions, como mostrado nos estudos da literatura 

(Figura 17), justificando o aumento de mais de 20% no volume de filtrado para ambos os 

polímeros utilizados. Para menores concentrações, onde o pH foi menor que 11, o 

comportamento reológico se mostrou de acordo com o estudo sobre íons bivalentes utilizando 

o CaCl2. Ambos os fluidos apresentaram um aumento de 9,5% no volume de filtrado, mesmo 

em menores concentrações, o que nos leva a crer que pH > 10 afeta a organização dos 

polímeros no reboco. 

 

Figura 30 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de CMC 4,0 g/L (●);  fluidos contendo 

4,0 g/L de CMC e 0,025 mol/L Ca(OH)2 (■), 0,013 mol/L Ca(OH)2 (♦), 0,006 mol/L Ca(OH)2 (▲). Volumes de 

filtrado (■) e valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

  

  

Fonte: Autor (2016) 

 

 

 

 

● 4,0 g/L CMC (F1) 

■ 4,0 g/L CMC + 0,025 M Ca(OH)2 (F6.3) 

♦ 4,0 g/L CMC + 0,013 M Ca(OH)2 (F6.2) 

▲ 4,0 g/L CMC + 0,006 M Ca(OH)2 (F6.1) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 
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Figura 31 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de KC 4,0 g/L (●);  fluidos contendo 

4,0 g/L de KC e 0,025 mol/L Ca(OH)2 (■), 0,013 mol/L Ca(OH)2 (♦), 0,006 mol/L Ca(OH)2 (▲). Volumes de 

filtrado (■) e valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

  

  

Fonte: Autor (2016) 

 

5.3.4 Comparação dos diferentes íons e valores de pH sob força iônica constante 

 

 Para os fluidos à base de CMC, pode-se perceber que, sob força iônica constante, 

todos os contaminantes provocaram uma diminuição em sua viscosidade e aumento 

significativo em seu volume de filtrado, em especial aqueles que aumentaram o pH da 

solução. O hidróxido de sódio, por ter fornecido o maior pH nessa força iônica, cerca de 12, 

favoreceu a degradação do polímero por diminuição de seu grupo funcional (carboxilato), 

afetando sua contribuição no reboco formado. Sendo assim, a ordem de força dos 

contaminantes sobre os fluidos de CMC, sob força iônica de 0,04, foi NaOH> Ca(OH)2> 

MgCl2> CaCl2> NaCl.  

● 4,0 g/L KC (F1) 

■ 4,0 g/L KC + 0,025 M Ca(OH)2 (F12.3) 

♦ 4,0 g/L KC + 0,013 M Ca(OH)2 (F12.2) 

▲ 4,0 g/L KC + 0,006 M Ca(OH)2 (F12.1) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 



65 
 
Figura 32 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de CMC 4,0 g/L (●); fluidos de força 

iônica 0,04 contendo 4,0 g/L de CMC e MgCl2 (♦), CaCl2 (▲), NaCl (■), Ca(OH)2 (+) e NaOH (x). Volumes de 

filtrado (■) e valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

 

  

Fonte: Autor (2016) 

 

Para os fluidos à base de KC, pode-se perceber que, sob força iônica constante, estes 

apresentaram menor sensibilidade a alteração de pH e salinidade, como pode ser visualizado 

pelas curvas de viscosidade mostradas na Figura 33 (a). Menores variações foram observadas 

no volume de filtrado destes fluidos, mostrado na Figura 33 (b). A ordem de força dos 

contaminantes sobre os fluidos de KC, sob força iônica de 0,04, foi Ca(OH)2> NaOH> 

CaCl2> NaCl> MgCl2. Esta ordem se deve ao pH do fluido com Ca(OH)2 ser superior a 12, 

ocorrendo a degradação alcalina dos grupos sulfato, afetando a estruturação do reboco 

formado, provocando um aumento no volume de filtrado. As variações entre os três últimos 

contaminantes foram pequenas, porém os fluidos com presença de cloreto de magnésio 

apresentaram menores valores de filtrado, provavelmente devido à formação de estruturas 

● 4,0 g/L CMC (F1)  ■ 4,0 g/L CMC + NaCl (F2.3)  

♦ 4,0 g/L CMC + MgCl2 (F4.2) + 4,0 g/L CMC + Ca(OH)2 (F6.2) 

▲ 4,0 g/L CMC + CaCl2 (F3.2) x 4,0 g/L CMC + NaOH (F5.3) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 
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helicoidais ordenadas da KC, que se promovem um reboco de menor permeabilidade, por seu 

raio iônico ser menor que o do cálcio.  

 

Figura 33 – Curvas de viscosidade (a) para: fluidos de perfuração à base de KC 4,0 g/L (●); fluidos de força 

iônica 0,04 contendo 4,0 g/L de KC e MgCl2 (♦), CaCl2 (▲), NaCl (■), Ca(OH)2 (+) e NaOH (x). Volumes de 

filtrado (■) e valores de pH (■) dos respectivos fluidos (b). 

 

  

Fonte: Autor (2016) 

 

É interessante atentar para o fato que diversos problemas podem ser ocasionados 

durante a perfuração caso as propriedades reológicas e de filtração não estejam dentro do 

padrão exigido para a operação. Se uma contaminação provoca a diminuição da viscosidade 

do fluido, como nos casos mostrados na Figura 32, para a CMC, propriedades como 

carreamento de cascalhos a superfície, proporcionando a limpeza do poço podem estar 

comprometidas, o que pode levar a prisões de ferramentas, e paradas na operação, o que não é 

desejado, tendo em vista o alto custo envolvido. O aumento do volume de filtrado como 

mostrado na Figura 32 (b), pode ocasionar diversos problemas como: danos à formação 

● 4,0 g/L KC (F7)  ■ 4,0 g/L KC + NaCl (F8.3)  

♦ 4,0 g/L KC + MgCl2 (F10.2) + 4,0 g/L KC + Ca(OH)2 (F12.2) 

▲ 4,0 g/L KC + CaCl2 (F9.2) x 4,0 g/L KC + NaOH (F11.3) 

■ Volume de filtrado 

■ pH 
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produtora, comprometendo a produção de petróleo; diminuição do volume de fluido no poço, 

ocasionando uma alteração na pressão hidrostática e, por consequência, podendo gerar 

influxos de fluidos da formação rochosa para o poço; gastos com preparação de maior volume 

de fluido para repor o fluido perdido; fraturamento da formação rochosa, etc. (BAKER 

HUGHES, 1998; M I SWACO, 2001; MELO, 2008). Nesse contexto, fluidos com polímeros 

que sejam menos sensíveis a possíveis contaminações são soluções viáveis de prevenção.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da força iônica nas propriedades 

reológicas e de filtração de soluções poliméricas e fluidos de perfuração aquosos à base de 

polímeros, utilizando a carboximetilcelulose e a kappa-carragenana, comparando seu 

comportamento perante a adição de íons em diferentes concentrações. Com base nisto, 

determinar a possibilidade do uso de polímeros sulfatados como preventores contra a ação de 

contaminação por íons em fluidos de perfuração. A partir dos estudos realizados neste 

trabalho foi possível concluir que: 

 

1. As soluções poliméricas de KC são menos sensíveis à salinidade e à temperatura que 

as soluções de CMC, em 25 °C e 55 °C.  

2. De forma semelhante, os fluidos de perfuração à base de KC apresentaram menores 

variações frente às contaminações de sua formulação-base.  

3. A adição de íons monovalentes tende a blindar as cargas da CMC, causando uma 

diminuição em sua viscosidade e, por consequência, um aumento de seu volume de filtrado, 

diferentemente da KC, que em pH alcalino, usual de fluidos de perfuração, tende a se manter 

em dupla-hélice na presença dos íons, o que mantem a sua viscosidade e controla a filtração 

por estabilização do reboco formado. 

4. A adição de íons bivalentes ocasiona uma diminuição da viscosidade dos fluidos à 

base de CMC, associado a um aumento no volume de filtrado, por formar um reboco mais 

permeável, devido aos cátions bivalentes formarem ligações iônicas entre as cadeias de CMC, 

unindo-as.  

5. Os fluidos à base de KC mostraram maior resistência à contaminação por íons 

bivalentes, devido à formação de uma estrutura estável ordenada, que favorece as interações 

polímero-polímero, formando um reboco menos permeável e mais organizado, e mantendo 

sua viscosidade.  

6. Para ambas as formulações, o aumento do pH acima de 12 resultou numa diminuição 

da viscosidade e aumento do volume de filtrado, devido à degradação alcalina que resulta em 

diminuição dos grupos funcionais e aumento da sensibilidade em meio salino para a CMC e 

KC.  

7. De forma geral, os fluidos à base de KC se mostraram menos sensíveis ao efeito de 

todos os contaminantes utilizados, se comparados com os fluidos à base de CMC, o que nos 

mostra que polímeros sulfatados, como a KC, podem se tornar viáveis, devido à possível 
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prevenção de alterações das propriedades reológicas e filtração dos fluidos de perfuração, 

evitando problemas durante esta etapa.  

 

 

 



70 
 

REFERÊNCIAS 

 

3M – Oil & Gas (2015). Lightweighting Drilling Fluids made with 3M™ Glass Bubbles 

HGS Series. Disponível em: <http://solutions.3mcanada.ca/wps/portal/3M/en_CA/Oil-

Gas_CA/3M-Oil-and-Gas/oil-and-gas-Solutions/oil-and-gas-improving-

productivity/Lightweight-drilling-fluids/>. Acesso em: 15 jul. 2015. 

 

ALMEIDA, N. et al. Viscoelastic properties of κ-carrageenan in saline solution. J Therm 

Anal Calorim, Hungria, v. 102, n. 2, p.647-652, 14 jul. 2010. Springer Science + Business 

Media. Disponível em: <http://link-springer-

com.ez18.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s10973-010-0944-0/fulltext.html>. Acesso 

em: 25 mar. 2015. 

 

AMORIM, L. V. et al. Aditivos Poliméricos como Fator de Proteção e Reabilitação em 

Fluidos Hidroargilosos. Revista Águas Subterrâneas, Brasil, v. 18, p.9-18, jan. 2004. 

Disponível em: <http://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/1346/1103>. 

Acesso em: 15 jul. 2014 

 

AMORIM, L. V. Melhoria, Proteção e Recuperação da Reologia de Fluidos 

Hidroargilosos para Uso na Perfuração de Poços de Petróleo. 2003. 326f. Tese 

(Doutorado em Engenharia de Processos) -. Programa de Pós Graduação em Engenharia de 

Processos, CCT, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, PB, 2003. 

 

AMORIM, L.V. et al. O uso de polímeros no tratamento e recuperação de fluidos de 

perfuração contaminados. Revista Águas Subterrâneas, Brasil, v. 19, n. 2, p.109-120, set. 

2005. Disponível em: 

<http://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/viewFile/8231/5758>. Acesso em: 13 

jul. 2014. 

 

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. API 13B-1: Recommended Practice for Field 

Testing of Water-Based Drilling Fluids, 3rd ed.; American Petroleum Institute: Washington, 

DC, 2003 (November 1, 2003, 82 pages, ANSI/API 13B-1). 

 

BAKER HUGHES INTEQ – Fluid Facts, Engineering Handbook, 1998. 

 

BONFERONI, M. C. et al. On the employment of λ-carrageenan in a matrix system. I. 

Sensitivity to dissolution medium and comparison with Na carboxymethylcellulose and 

xanthan gum. Journal Of Controlled Release, Itália, v. 26, n. 2, p.119-127, ago. 1993. 

Elsevier BV. Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:016836599390111H?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 17 out. 2014. 

 

CAENN, R.; CHILLINGAR, G. V.. Drilling fluids: State of the art. Journal Of 

Petroleum Science And Engineering. p. 221-230. maio 1996. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0920410595000518>. Acesso em: 12 mar. 

2015. 

 

CARICO, R. D.; BAGSHAW, F. R.. Description And Use Of Polymers Used In Drilling, 

Workovers, And Completions. Spe Production Technology Symposium, Novo México, out. 

http://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/1346/1103


71 
 

1978. ISBN 978-1-55563-722-4. Disponível em: <https://www.onepetro.org/conference-

paper/SPE-7747-MS08>. Acesso em: 12 mar. 2015. 

 

CHANDRASEKARAN, R.; RADHA, A.. Molecular architectures and functional properties 

of gellan gum and related polysaccharides. Trends In Food Science & Technology, EUA, v. 

6, n. 5, p.143-148, maio 1995. Elsevier BV. Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0924224400890226?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 23 mar. 2015. 

 

CHANG, C. et al. Swelling Behaviors of pH- and Salt-Responsive Cellulose-Based 

Hydrogels. Macromolecules, China, v. 44, n. 6, p.1642-1648, 22 mar. 2011. American 

Chemical Society (ACS). DOI: 10.1021/ma102801f. Disponível em: 

<http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ma102801f>. Acesso em: 30 jul. 2015. 

 

CHANG, C.; ZHANG, L. Cellulose-based hydrogels: Present status and application 

prospects. Carbohydrate Polymers, China, v. 84, n. 1, p.40-53, fev. 2011. Elsevier BV. 

Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0144861710010003?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 04 ago. 2015. 

 

CIVAN, Faruk. A Multi-Phase Mud Filtrate Invasion and Wellbore Filter Cake Formation 

Model. In: INTERNATIONAL PETROLEUM CONFERENCE AND EXHIBITION OF 

MEXICO, 1994, Veracruz. Conference Paper. Veracruz: Spe, 1994. Disponível em: 

<https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-28709-MS>. Acesso em: 30 jul. 2015. 

 

CPKELCO – A Huber Company. CMC Book, EUA, 1ª ed., 2009. Disponível em: < 
http://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=551d8944f15bc717108b467d&asset

Key=AS%3A273748744179712%401442278194195>. Acesso em 24 mar. 2015. 

 

DARLEY, H.C.H.; GRAY, G.R.. Composition and Properties of Drilling and Completion 

Fluids, 5 ed. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1988. 

 

EBAGNININ, K. W.; BENCHABANE, A.; BEKKOUR, K.. Rheological characterization of 

poly(ethylene oxide) solutions of different molecular weights. Journal Of Colloid And 

Interface Science, França, v. 336, n. 1, p.360-367, ago. 2009. Elsevier BV. Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S002197970900304X?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 11 fev. 2015. 

 

FAN, J. et al. Montmorillonite Modified by Cationic and Nonionic Surfactants as High-

Performance Fluid-Loss-Control Additive in Oil-Based Drilling Fluids. Journal Of 

Dispersion Science And Technology, EUA, v. 36, n. 4, p.569-576, 6 nov. 2014. Disponível 

em: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01932691.2014.917052>. Acesso em: 09 

jul. 2015. 

 

GARCIA, R. B; ANDRADE, C. T. Propriedades mecânicas de hidrogéis de misturas agarose-

k-carragenana e agarose-guar. Química Nova, Brasil, v. 4, n. 14, p.248-253, 10 set. 1991. 

Disponível em: 

<http://quimicanova.sbq.org.br/imagebank/pdf/Vol14No4_248_v14_n4_(5).pdf>. Acesso em: 

11 fev. 2015. 

 

http://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=551d8944f15bc717108b467d&assetKey=AS%3A273748744179712%401442278194195
http://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=551d8944f15bc717108b467d&assetKey=AS%3A273748744179712%401442278194195


72 
 

GUICHARD, B. et al. An Organosoluble Polymer for Outstanding Fluid Loss Control with 

Minimum Formation Damage. Society Of Petroleum Engineers,Scheveningen, 2007. 

Disponível em: <https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-107281-MS>. Acesso em: 

29 jul. 2015. 

 

GUILLOT, S. et al. Surfactant-Induced Collapse of Polymer Chains and Monodisperse 

Growth of Aggregates near the Precipitation Boundary in Carboxymethylcellulose−DTAB 

Aqueous Solutions. Langmuir, França, v. 19, n. 2, p.230-237, jan. 2003. American Chemical 

Society (ACS).. Disponível em: <http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/la0206561>. Acesso 

em: 10 set. 2015. 

 

HAMED, S. B.; BELHADRI, M.. Rheological properties of biopolymers drilling fluids. 

Journal Of Petroleum Science And Engineering, Argélia, v. 67, n. 3-4, p.84-90, ago. 2009. 

Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0920410509000928?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 10 set. 2015. 

 

HERMANSSON, A. M.; ERIKSSON, E.; JORDANSSON, E.. Effects of potassium, sodium 

and calcium on the microstructure and rheological behaviour of kappa-carrageenan 

gels. Carbohydrate Polymers, Suécia, v. 16, n. 3, p.297-320, jan. 1991. Elsevier BV. DOI: 

10.1016/0144-8617(91)90115-s. Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:014486179190115S?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 10 out. 2015. 

 

JUNG, Y. et al. Rheological Behavior of Clay–Nanoparticle Hybrid-Added Bentonite 

Suspensions: Specific Role of Hybrid Additives on the Gelation of Clay-Based Fluids. Acs 

Appl. Mater. Interfaces, EUA, v. 3, n. 9, p.3515-3522, 28 set. 2011. American Chemical 

Society (ACS). Disponível em: <http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/am200742b>. Acesso 

em: 27 out. 2014. 

 

KOSYNKIN, D. V. et al. Graphene Oxide as a High-Performance Fluid-Loss-Control 

Additive in Water-Based Drilling Fluids. Acs Appl. Mater. Interfaces, EUA, v. 4, n. 1, 

p.222-227, 25 jan. 2012. American Chemical Society (ACS). Disponível em: <http://pubs-

acs-org.ez18.periodicos.capes.gov.br/doi/ipdf/10.1021/am2012799>. Acesso em: 17 out. 

2014. 

 

KALANTARIASL, A. et al. Nonuniform External Filter Cake in Long Injection 

Wells. Industrial & Engineering Chemistry Research, Austrália, v. 54, n. 11, p.3051-3061, 

25 mar. 2015. American Chemical Society (ACS). Disponível em: 

<http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ie504936q>. Acesso em: 23 jun. 2015. 

 

LI, M. C. et al. Cellulose Nanoparticles as Modifiers for Rheology and Fluid Loss in 

Bentonite Water-based Fluids. Acs Appl. Mater. Interfaces, EUA, v. 7, n. 8, p.5006-5016, 4 

mar. 2015. American Chemical Society (ACS). Disponível em: 

<http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsami.5b00498>. Acesso em: 01 set. 2015. 

 

LIMA, B. V. et al. Solution properties of poly(acrylamide-co-3,5,5-trimethylhexane 

methacrylate) and its polyelectrolyt. Colloid Polym Sci, Brasil, v. 292, n. 9, p.2123-2135, 7 

maio 2014. Springer Science + Business Media.. Disponível em: 



73 
 

<http://link.springer.com/article/10.1007/s00396-014-3242-8#/page-1>. Acesso em: 11 fev. 

2015. 

 

LIMA, B. V.. Avaliação das propriedades físico-químicas de sistemas à base de 

carboximetilcelulose e poli (N-isopropilacrilamida) em soluções aquosas para aplicação 

na indústria do petróleo. 2014. 186f. Tese (Doutorado em Química) -. Programa de Pós-

Graduação em Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 

2014. 

 

LIMA, B. V.. Hidrólise e caracterização de poliacrilamida hidrofobicamente modificada: 

avaliação da aplicabilidade na recuperação de petróleo. 2010. 112f. Dissertação (Mestrado 

em Química) -. Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 2010. 

 

LUMMUS, J.L.; AZAR, J.J. Drilling Fluids Optimization: A Practical Field Approach, 

Oklahoma, PennWell Publishing Company, Tulsa, 1986 

LUZ, R. C. S.. FLUIDOS DE PERFURAÇÃO AQUOSOS: A contribuição da goma 

xantana e da carboximetilcelulose no controle de filtrado. 2014. 63f. Dissertação 

(Mestrado em Química) -. Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 2014. 

 

MACHADO, J. C. V. Reologia de Fluidos: Aplicação na Engenharia de Petróleo, Divisão 

de Ensino, Salvador, BA, 1983. 

 

MADRUGA, L. Y. C.. Contaminação e remediação de fluidos hidroargilosos [2012]. 69 f. 

Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Química do Petróleo) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 2012. 

 

MAJEWICZ, T. G.; PODLAS, T.J. Cellulose Ethers. Encyclopedia of Chemical Technology. 

KIRK, R. E. e OTHMER, D. F. New York: Jonh Wiley & Sons 1993. 

MATSUMOTO, T; ITO, D. Viscoelastic and nuclear magnetic resonance studies on 

molecular mobility of carboxymethylcellulose?calcium complex in concentrated aqueous 

systems. Faraday Trans., Japão, v. 86, n. 5, p.829-832, 1990. Royal Society of Chemistry 

(RSC). Disponível em: <http://pubs-rsc-

org.ez18.periodicos.capes.gov.br/en/content/articlepdf/1990/ft/ft9908600829>. Acesso em: 24 

mar. 2015. 

 

MELO, C.K. Avaliação e Modelagem Reológica de Fluidos de Perfuração Base-Água. 

2008 100f , Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) -. Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 

2008. 

  

MENEZES, R. R. et al. Use of statistical design to study the influence of CMC on the 

rheological properties of bentonite dispersions for water-based drilling fluids. Applied Clay 

Science, Brasil, v. 49, n. 1-2, p.13-20, jun. 2010. Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0169131710000803?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 10 mar. 2015. 

 



74 
 

M I SWACO – Engineering Drilling Fluid Manual, 2001. 

 

MORRIS, E. R. et al. Concentration and shear rate dependence of viscosity in random coil 

polysaccharide solutions. Carbohydrate Polymers, Reino Unido, v. 1, n. 1, p.5-21, set. 1981. 

Elsevier BV.. Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:0144861781900114?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 11 fev. 2015. 

 

MORRIS, E. R. et al. Conformation and intermolecular interactions of carbohydrate chains. J. 

Supramol. Struct., Inglaterra, v. 6, n. 2, p.259-274, 1977. Wiley-Blackwell. Disponível em: 

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jss.400060211/epdf>. Acesso em: 24 mar. 2015. 

 

MORRIS, E. R.. Shear-thinning of ‘random coil’ polysaccharides: Characterisation by two 

parameters from a simple linear plot. Carbohydrate Polymers, Reino Unido, v. 13, n. 1, 

p.85-96, jan. 1990. Elsevier BV.. Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:014486179090053U?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 11 fev. 2015. 

 

MORRIS, E. R.; REES, D. A.; ROBINSON, G.. Cation-specific aggregation of carrageenan 

helices: Domain model of polymer gel structure. Journal Of Molecular Biology, Inglaterra, 

v. 138, n. 2, p.349-362, abr. 1980. Elsevier BV. Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:0022283680902910?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 24 mar. 2015. 

 

NICKERSON, M. T.; DARVESH, R.; PAULSON, A. T.. Formation of Calcium-Mediated 

Junction Zones at the Onset of the Sol-Gel Transition of Commercial κ-Carrageenan 

Solutions. Journal Of Food Science, Canada, v. 75, n. 3, p.153-156, abr. 2010. Disponível 

em: <http://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111/j.1750-3841.2010.01519.x>. 

Acesso em: 06 nov. 2014 

 

NICKERSON, M.T.; PAULSON, A.T.; HALLETT, F.R.. Dilute solution properties of κ-

carrageenan polysaccharides: effect of potassium and calcium ions on chain 

conformation. Carbohydrate Polymers, Canadá, v. 58, n. 1, p.25-33, out. 2004. Elsevier BV. 

Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0144861704002097?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 24 mar. 2015. 

 

NICKERSON, M.T.; PAULSON, A.T.; SPEERS, R.A.. Rheological properties of gellan 

solutions: effect of calcium ions and temperature on pre-gel formation. Food Hydrocolloids, 

Canadá, v. 17, n. 5, p.577-583, set. 2003. Elsevier BV. Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0268005X02000759?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 23 mar. 2015. 

 

PELLETIER, E. et al. Solution Rheology of κ-Carrageenan in the Ordered and Disordered 

Conformations.Biomacromolecules, Reino Unido, v. 2, n. 3, p.946-951, set. 2001. American 

Chemical Society (ACS). DOI: 10.1021/bm010060c. Disponível em: 

<http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bm010060c>. Acesso em: 27 out. 2015. 

 

PRZEPASNIAK, A. M.; CLARK, P.E.. Polymer Loss in Filter Cakes. Society Of Petroleum 

Engineers, EUA, v. 39461, p.401-407, 19 fev. 1998. SPE. Disponível em: < 



75 
 

https://www.onepetro.org/download/conference-paper/SPE-39461-MS?id=conference-

paper%2FSPE-39461-MS>. Acesso em: 07 jul. 2015. 

 

R.KHAN et al. An Investigation of the Extensional Viscosity of Polymer Based Fluids as a 

Possible Mechanism of Internal Cake Formation. Spe International Symposium And 

Exhibition On Formation Damage Control Held In Lafayette, EUA, p.1-15, fev. 2004. 

Disponível em: <https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-86499-MS>. Acesso em: 

25 jul. 2015. 

 

RODRÍGUEZ, V. B. et al. The influence of pH upon the hydrolysis of 

carboxymethylcellulose with cellulases from Trichoderma reesei. Can. J. Chem. 

Eng., Espanha, v. 79, n. 2, p.289-295, abr. 2001. Wiley-Blackwell. Disponível em: 

<http://onlinelibrary-wiley-

com.ez18.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/cjce.5450790213/epdf>. Acesso em: 25 mar. 

2015. 

 

SUN, T. et al. Degradation and antioxidant activity of κ-carrageenans. Journal Of Applied 

Polymer Science, China, p.194-199, 2010. Wiley-Blackwell. Disponível em: 

<http://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002/app.31955>. Acesso em: 25 mar. 

2015. 

 

TERAOKA, I. Polymer Solutions: An Introduction to Physical Properties. Brooklyn, New 

York: Polytechnic University, 2002. 

 

VIDAL, R. R. L. Estudo das propriedades de copolímeros hidrossolúveis obtidos a partir 

de carboximetilcelulose e monômeros hidrofóbicos para utilização da indústria do 

petróleo. 2006. Tese (Doutorado em Química-. Programa de Pós-Graduação em Química, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil, 2006. 

YANG, X. H.; ZHU, W. L.. Viscosity properties of sodium carboxymethylcellulose 

solutions. Cellulose, China, v. 14, n. 5, p.409-417, 29 jun. 2007. Springer Science + Business 

Media. Disponível em: < http://link.springer.com/article/10.1007/s10570-007-9137-9>. 

Acesso em: 23 mar. 2015. 

 

YING, Q.; CHU, B.. Overlap concentration of macromolecules in solution. Macromolecules, 

Alemanha, v. 20, n. 2, p.362-366, mar. 1987. American Chemical Society (ACS). Disponível 

em: <http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ma00168a023>. Acesso em: 11 fev. 2015. 

 

XU, J.B.; BARTLEY, J.P.; JOHNSON, R.A.. Preparation and characterization of alginate–

carrageenan hydrogel films crosslinked using a water-soluble carbodiimide (WSC). Journal 

Of Membrane Science, Austrália, v. 218, n. 1-2, p.131-146, 1 jul. 2003. Elsevier BV. 

Disponível em: 

<http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0376738803001650?httpAccept=text/xml>. 

Acesso em: 14 out. 2014. 

 

 

 

 



A-1 
 

APÊNDICE A – Comparação das viscosidades dos íons bivalentes Ca2+ e Mg2+ 

 

Figura 34 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de CMC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas 

contendo 3,0 g/L de CMC e 0,025 mol/L CaCl2 (■), 0,04 mol/L MgCl2 (x) a 25 °C. 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 35 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de KC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas contendo 

3,0 g/L de KC e 0,025 mol/L CaCl2 (■), 0,04 mol/L MgCl2 (x) a 25 °C. 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 36 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de CMC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas 

contendo 3,0 g/L de CMC e 0,013 mol/L CaCl2 (■), 0,02 mol/L MgCl2 (x) a 25 °C. 

 

Fonte: Autor (2016) 

♦ 3,0 g/L CMC 

x 3,0 g/L CMC + 0,04 M MgCl2  

■ 3,0 g/L CMC + 0,025 M CaCl2 

♦ 3,0 g/L KC 

x 3,0 g/L KC + 0,04 M MgCl2  

■ 3,0 g/L KC + 0,025 M CaCl2 

♦ 3,0 g/L CMC 

x 3,0 g/L CMC + 0,02 M MgCl2  

■ 3,0 g/L CMC + 0,013 M CaCl2 
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Figura 37 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de KC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas contendo 

3,0 g/L de KC e 0,013 mol/L CaCl2 (■), 0,02 mol/L MgCl2 (x) a 25 °C. 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 38 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de CMC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas 

contendo 3,0 g/L de CMC e 0,006 mol/L CaCl2 (■), 0,01 mol/L MgCl2 (x) a 25 °C. 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 39 – Curvas de viscosidade para: solução polimérica de KC 3,0 g/L (♦);  soluções poliméricas contendo 

3,0 g/L de KC e 0,006 mol/L CaCl2 (■), 0,01 mol/L MgCl2 (x) a 25 °C. 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

♦ 3,0 g/L KC 

x 3,0 g/L KC + 0,02 M MgCl2  

■ 3,0 g/L KC + 0,013 M CaCl2 

♦ 3,0 g/L CMC 

x 3,0 g/L CMC + 0,01 M MgCl2  

■ 3,0 g/L CMC + 0,006 M CaCl2 

♦ 3,0 g/L KC 

x 3,0 g/L KC + 0,01 M MgCl2  

■ 3,0 g/L KC + 0,006 M CaCl2 
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