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RIBEIRO, Laís Sibaldo – Otimização de géis de microemulsão como fluido de remediação a 

perda de circulação. Tese de doutorado. Natal/RN: Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Química, Área de Concentração: Engenharia Química, UFRN, 2019. 

RESUMO: Perda de circulação é um problema sério e oneroso para a indústria de petróleo e 

pode ocorrer durante a perfuração em formações permeáveis, fraturas naturais ou cavernas. Para 

remediar tais perdas, normalmente são utilizados sistemas de géis combinados com Materiais 

de Combate a Perdas (LCM), que são denominados tampões. Entretanto, os tampões de perda 

comerciais nem sempre são efetivos, e existe a necessidade do desenvolvimento de novas 

tecnologias para solucionar este problema. Aproximadamente 85% do peso bruto do coco é 

constituído pelas cascas, que são acumuladas em lixões ou ás margens de estradas, então o seu 

aproveitamento torna-se uma necessidade. Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma 

nova formulação de tampão utilizando géis de microemulsão e fibras de coco em diferentes 

granulometrias, tratadas com microemulsões, para remediar perdas de circulação em carbonatos 

microfraturados molháveis à água e estudar a interação fibra-microemulsão, gel-rocha, fibra-

rocha, a capacidade de remediar a perda e a capacidade de gelificação in situ. Para a formulação 

dos géis de microemulsão foram testados dois tensoativos aniônicos; o sabão base, que gerou 

os sistemas 1 (S1) e o 2 (S2) e o óleo de mamona saponificado – OMS, que gerou o Sistema 3 

(S3). Foram testados dois sistemas de microemulsão para o tratamento da fibra de coco, um 

com tensoativo catiônico (CTAB) nas três conformações micelares (micela direta (MD), 

bicontínua (MB), e inversa (MI)), outro com tensoativo aniônico (sabão base) no ponto de 

micela bicontínua e foram caracterizados através das análises de TG-DTA, MEV, DRX, FRX 

e ângulo de contato. Os tampões desenvolvidos foram caracterizados através de análise 

reológica, densidade e filtração. Foi construído e utilizado um equipamento simulador de perda 

de circulação e, com a formulação que apresentou a melhor performance, foi realizado um teste 

de gelificação in situ. O melhor sistema foi o S2 (12% de sabão base, 6% de etanol, 23% de 

óleo de pinho, 59% de água, 0,85% de goma guar) com fibras de granulometrias #35, #100 e 

#200, pois apresentou comportamento pseudoplástico, com viscosidades (≈ 2000 cP) e tensões 

(≈ 70 Pa) elevadas, característicos de tampões de perda para gelificação in situ, volumes de 

filtrado abaixo de 10 mL, e rápida formação do tampão (15 minutos). No simulador de perda, 

o tampão S2 com fibras de granulometrias #35, #100 e #200, tratadas com o ponto SB, 

conseguiu reduzir a permeabilidade em 52% com a massa mínima (50 g) de fluido estudado. 

As fibras tratadas com o ponto SB, apresentaram afinidade pelo gel desenvolvido e 

possibilitaram o espalhamento do gel sobre a superfície dos poros da rocha, mostrando 

afinidade química pela superfície, facilitando o processo de deposição e tamponamento das 

fraturas, por isso as fibras com esse tratamento foram escolhidas como LCM do novo produto. 

O teste de gelificação in situ mostrou que à 70 ℃ a gelificação ocorreu em 40 segundos, 

resultado excelente, tornando a operação rápida, eficaz e menos onerosa, por exigir menos 

tempo de sonda. 

 

Palavras-Chave: Tensoativos, microemulsão, perda de circulação, fibra de coco, LCM, 

modelagem, filtração, gelificação in situ. 



 

 

RIBEIRO, Laís Sibaldo – Optimization of microemulsion gels as a remediation fluid for lost 

circulation. Doctoral Thesis. Natal/RN: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, 

Área de Concentração: Engenharia Química, UFRN, 2019. 

 

ABSTRACT: Lost circulation is a serious and costly problem for the oil industry and it may 

happen during a drilling in permeable formations, natural fractions or caves. To heal this lost, 

gel systems combined with Lost Control Materials (LCM) is used, this combination is called 

completion fluids. However, sometimes these fluids are not effective, and there is a need for 

new technologies to solve this problem. Approximately 85% of the gross weight of the coconut 

consists of the husks, which is accumulated in dumps or in the road margins, then its hernessing 

becomes necessary. This work aimed to develop a new generation of completion fluid using 

surfactant-based gels and coconut fibers in different granulometries, treated with 

microemulsions, to prevent losses in carbonates, water-wettable microfractures and to study the 

interactions between fiber-microemulsion, gel-rock, fiber-rock and analyze the capacity of 

remediate the lost and in situ gelling ability. For the tests with the surfactant-based gels, two 

anionic surfactants were tested one of them was soap base, used in the systems,1 (S1) and 2 

(S2) and the other one was saponified castor oil - SCO, which generated the third system, S3. 

Two microemulsion systems were tested for the treatment of coconut fiber, one with cationic 

surfactant (CTAB) with three types of micelles (direct micelle (MD), bicontinuous (MB) and 

reverse (MR)), another with anionic surfactant (soap base) at the point of bi-continuous micelle 

(SB). These fibers was analyzed through the TG-DTA, SEM, XRD, FRX and contact angle 

analyzes. The completion fluids were characterized by rheology, weight and filtration. A lost 

circulation apparatus was developed and used with the formulation that presented the best 

performance, and an in situ gelling test was performed. The best completion fluid was S2 with 

fibbers mesh sizes # 35, # 100 and # 200 because presented a pseudoplastic behavior, with high 

viscosities (≈ 2000 cP) and tensions (≈ 70 Pa), characteristic of in situ gelling completion fluid, 

low filtrate volumes below 10 mL, and a rapid formation of filtercake (15 minutes). In the loss 

simulator apparatus, the S2 with granulometric fibers # 35, # 100 and # 200, treated with the 

SB, was able to reduce the permeability by 50% with the minimum mass (50 g) of the studied 

fluid. The fibers treated with the SB, presented affinity for the developed gel and allowed the 

gel spread on the surface of the pores of the rock, and presented the chemical affinity for the 

surface, facilitating the process of deposition and sealing the fractures. For this reason, fibers 

treated by SB were chosen as the LCM of the new product. In situ gelation test showed that at 

70 ℃ the gelling happen in 40 seconds, excellent result, making operation quick, efficient and 

less costly, with less probe time support. 

Keywords: Surfactants, microemulsions, Lost Circulation, coconut fiber, LCM, Modeling, 

filtration, gelation in situ. 
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c.m.c.– Concentração Micelar Crítica 

CPC – Cloreto de 1- Hexadecilpiridínio 

C/T – Razão cotensoativo e tensoativo 

DRX – Difração de Raios-X 

DTA – Análise Térmica Diferencial 

HPHT – High Pressure High Temperature (Altas Pressões Altas Temperaturas) 

FA – Fase Aquosa 

FO - Fase Oleosa 

FRX – Espectrometria de Fluorescência de Raios-X  

FTIR – Espectroscopia de Infravermelhos 

GG – Goma Guar 

GX – Goma Xantana 

LCM – Lost-Circulation Materials (Materiais de controle à perda de circulação) 

MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura 

NFCR – Natural Fracture Carbonate Rocks (Rochas carbonáticas naturalmente fraturadas) 

OMS – Óleo de Mamona Saponificado 

PAC – Celulose polianiônica 

PPA – Permeability plugging apparatus (Aparelho de conexão de permeabilidade) 

SDBS- Dodecil Benzeno Sulfonato de sódio 

TG - Termomgravimetria 
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1. Introdução 
 

Durante a perfuração de poços de petróleo e gás podem ser encontradas situações 

indesejáveis como perda de circulação, kick, ou blowouts (THOMAS, 2001).  A perda de 

circulação é a perda, parcial ou total, do fluido de perfuração, do poço para a formação e é um 

dos problemas mais onerosos para as empresas de petróleo. Esse problema ocorre em formações 

permeáveis, zonas depletadas, fraturas naturais ou induzidas e cavernas (MIRANDA et al., 

2017). 

Para o combate à perda de circulação a indústria faz o uso de fluidos complementares 

(tampões) com materiais granulados ou fibrosos chamados de materiais de combate a perda 

LCM (lost-circulation materials), que são adicionados aos tampões para selar as fraturas ou 

criar um reboco eficiente para cessar as perdas (ALSABAGH et al., 2015; ARSHAD et al., 

2014; RENPU, 2011). Muitos materiais celulósicos são usados como LCMs, como cascas de 

nozes, serragem, bagaço de cana e fibras de coco. Entretanto, os tampões de combate a perda 

existentes nem sempre são eficazes, muitas vezes é necessário a cimentação da região de perda 

através de Squeeze, operação que necessita de um tempo significativo para ser realizado e pode 

provocar danos à formação (HAMBURGUER et al., 1985; POWER; IVAN; BROOKS, 2003). 

(IVANOV et al., 2016). 

A incompatibilidade química entre os tampões utilizados pela indústria, os LCMs e as 

rochas, pode ser um fator determinante para o insucesso das operações de combate à perda. 

Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos para a formulação de fluidos de combate à perda, 

sendo utilizado desde materiais grosseiros para realizar o tamponamento físico das fraturas, até 

fluidos que possam interagir quimicamente com as rochas. Entretanto, até o momento, nenhum 

estudo teve como objetivo avaliar a influência da interação química entre os fluidos de combate 

a perda, os LCMs e a rocha, na operação de combate/remediação à perda de circulação, e diante 

da compreensão limitada da interação química entre eles, experimentos laboratoriais são uma 

importante fonte de informação para melhorar o desempenho da operação (LI et al., 2015). 

A aplicação de aditivos químicos comerciais como polímeros e tensoativos nos fluidos 

de perfuração é afetada pela compreensão limitada da interação química desses componentes, 

nesse contexto, experimentos laboratoriais são uma importante fonte de informação para 

melhorar o desempenho da remediação à perda de circulação (LI et al., 2015). 

No Brasil, a geometria complexa dos reservatórios e as condições extremas dos poços 

de perfuração juntamente com as normas ambientais mais rigorosas, exige o desenvolvimento 

de tecnologias mais sofisticadas e ecologicamente corretas (DIAS; SOUZA; LUCAS, 2015). 
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O uso de tensoativos na remediação de perdas de circulação, pode trazer sucesso à 

operação, pois essa tecnologia tem a capacidade de reduzir a tensão interfacial entre fluido-

rocha, e pode melhorar a afinidade química entre eles, resultando em um melhor espalhamento 

do fluido sobre a rocha, consequentemente promovendo um tamponamento eficiente. Outro 

ponto importante é a interação química do LCM utilizado com o fluido, pois se os sistemas 

particulados não possuírem afinidade química com o fluido, a remediação da perda pode ser 

prejudicada.  

Nesse contexto, esse estudo tem a finalidade de desenvolver uma nova formulação de 

tampão remediadora (FENG; GRAY, 2017), utilizando géis de microemulsão e fibras de coco 

em diferentes granulometrias, tratadas com microemulsões, com alto potencial de eficiência e 

aplicabilidade em rochas carbonáticas, molháveis à água,  com tendências a sofrer perdas de 

circulação moderadas (infiltração ou perda parcial por microfraturas) e estudar a interação fibra-

microemulsão, gel-rocha, fibra-rocha, a capacidade do tampão de remediar a perda, utilizando 

um equipamento, com recheio de alta permeabilidade, construído para simular condições de 

perda, e a capacidade de gelificação in situ. 

Este trabalho está apresentado em seis capítulos, no qual o Capítulo I refere-se à introdução 

geral; o Capítulo II aborda-se os aspectos teóricos relacionados a esta pesquisa; o Capítulo III refere-

se ao estado da arte, ou seja, trata de algumas pesquisas encontradas na literatura que têm relação 

com este estudo; o Capítulo IV descreve a metodologia experimental utilizada; o Capítulo V 

apresenta os resultados correspondentes aos ensaios experimentais e as respectivas discussões; no 

Capítulo VI apresenta-se as conclusões finais; e, por fim são citadas as referências bibliográficas 

utilizadas como base para esse estudo. 
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2. Aspectos Teóricos 
 

Nesta seção será feita uma abordagem sobre fluidos de perfuração, perda de circulação, 

materiais de combate a perda, tensoativos e polímeros apresentando algumas definições, 

funções, formulações e as suas importâncias.  

 

2.1. Fluido de perfuração 

 

Os fluidos de perfuração consistem em sólidos dissolvidos ou em suspensão em uma 

fase contínua e agentes de tratamento (YAO et al., 2014). Essa fase pode ser água, óleo ou gás 

e possui diversos constituintes como argila, materiais para controlar a densidade do fluido como 

o sulfato de bário e outros aditivos artificiais. Esses componentes quando adicionados ao fluido 

de perfuração melhoram suas propriedades como a de estabilizar a pressão e as paredes do poço, 

lubrificar a coluna de perfuração, carrear os cascalhos de perfuração, reduzir os danos à 

formação etc (ASME, 2005; LAKE, 2006; SANDOUK-LINCKE et al., 2015). 

A escolha do fluido de perfuração é um dos parâmetros mais importante para a 

otimização da perfuração que é influenciada diretamente pelas propriedades reológicas do 

fluido sob condições estáticas e dinâmicas do poço. Estas propriedades podem determinar a 

eficácia de qualquer fluido de perfuração para exercer suas funções de limpeza, transporte de 

cascalhos, resfriamento e lubrificação da broca, estabilidade do poço, formação de reboco, 

prevenção de kick, e assistência no recolhimento de informações a partir dos cascalhos. Além 

disso, as propriedades reológicas do fluido são importantes para assegurar a prevenção de 

formação de fratura e a perda de circulação durante a perfuração (JHA; MAHTO; SAXENA, 

2014; OLUSOLA et al., 2014; RENPU, 2011; SANTOS, 2012). 

Se o fluido não estiver com suas propriedades adequadas pode provocar problemas 

durante a perfuração, para que isso ocorra é necessário manter a densidade do fluido, minimizar 

a perda de pressão no anular durante a perfuração, manter uma boa limpeza do poço e observar 

sempre a pressão dos poros e os gradientes de fratura (AKEJU; AKINTOLA; AKPABIO, 

2014). 

2.1.1. Classificação dos fluidos de perfuração 

 

Os fluidos de perfuração são classificados de acordo com a base utilizada do fluido 

(ASME, 2005), podem ser, aquosos, não aquosos e aerados. 
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Fluidos de perfuração aquosos possuem como fase contínua uma fase aquosa com água 

potável ou água do mar ou salmoura. Essa fase contínua aquosa compreende pelo menos 50% 

de toda composição do fluido podendo conter também alguma quantidade de óleo mas nunca 

superior à quantidade da água. A formulação do fluido a ser utilizado dependerá das condições 

do poço ou de um intervalo específico que será perfurado (FINK, 2012; LAKE, 2006). 

Geralmente possui como aditivos, viscosificantes, agentes de combate à perda (obturantes), 

adensantes, lubrificantes, inibidores de corrosão, sais e controladores de pH (FINK, 2012). Os 

fluidos aquosos podem ainda ser classificados de acordo com sua composição em: não inibido, 

inibido, baixo teor de sólidos e emulsionado com óleo, como apresenta a Figura 1. (THOMAS, 

2001). 

Figura 1. Classificação dos fluidos aquosos. 

 

Fonte: Thomas 2001, adaptado. 

 

Os fluidos não inibidos são utilizados geralmente nas fases iniciais da perfuração que 

possuem sedimentos não consolidados. Os fluidos inibidos são usados durante a perfuração de 

formações ativas como as formações argilosas. Esse tipo de fluido pode promover inibição 

física ou química da formação. Os inibidores físicos são adsorvidos sobre a superfície das 

rochas impedindo o contato direto com a água, já os inibidores químicos reduzem a atividade 

química da água, interagindo com a rocha através de troca de cátions, e alterando sua 

composição. Fluidos aquosos com baixo teor de sólidos são utilizados para aumentar a taxa de 

penetração da broca e os emulsionados com óleo têm como objetivo reduzir a densidade do 

sistema evitando perdas de circulação (THOMAS, 2001). 

Os fluidos aquosos podem ser utilizados para objetivos diversos variando sua 

composição. Este pode ser usado como: fluido de perfuração, fluido de fraturamento, colchão 

de limpeza, colchão de combate a perda, recuperação de óleo, squeezing, entre outras 

aplicações. Para isso, um fluido básico é formulado e durante a perfuração este recebe os 

aditivos apropriados para realizar funções específicas (FINK, 2015). 

A crescente preocupação das agências governamentais e ambientais com o impacto 

ambiental do fluido de perfuração, provocou um aumento significativo do uso de fluidos de 

perfuração aquosos (FINK, 2015).  
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Fluidos de perfuração não aquosos são muito utilizados por possuir diversas vantagens 

como alto potencial de inibição, estabilidade em elevadas temperaturas, boa lubricidade e 

geralmente é a escolha ideal ao perfurar formações complexas como formações argilosas ativas, 

entretanto, vem sendo restringido pelo aumento de exigências ambientais e pelo seu elevado 

custo (ZHONG et al., 2015). A fase contínua desse fluido geralmente é óleo a base de 

hidrocarboneto e nela são adicionados aditivos como argilas ou colóides de asfaltenos utilizados 

para obter a viscosidade adequada junto com emulsificantes, polímeros, e outros aditivos 

incluindo agentes de sustentação (FINK, 2012).  

Fluidos aerados são utilizados na perfuração de zonas depletadas ou em fases onde a 

pressão de formação é muito baixa. Como o “furo” é feito através do “sopro” do ar através da 

broca, ocorre um considerável diferencial de pressão, permitindo uma ótima taxa de penetração. 

Entretanto, esse tipo de fluido não é eficaz em fases com grandes volumes de fluido na formação 

e elevadas pressões de poros, pois pode ocorrer influxo prejudicando as propriedades do fluido 

de perfuração (AMOCO, 1994).  

2.2. Problemas durante a perfuração de poços 

 

Durante a perfuração de poços de óleo ou gás pode ocorrer imprevistos como influxo, 

instabilidade da argila e perda de circulação, provocando a desestabilização do poço 

acarretando problemas durante a perfuração, estes devem ser corrigidos rapidamente para 

garantir a estabilidade do poço novamente e não ter muito tempo improdutivo viabilizando a 

construção do poço com custo compatível (WALDMANN et al., 2013).  

2.2.1. Kick de água, óleo ou gás 

 

 Fluidos da formação podem penetrar no poço quando a pressão de poros é superior à 

pressão exercida pelo fluido de perfuração do poço ou devido a formações não consolidadas 

que são encontradas em baixas profundidades, causando sérios problemas de instabilidade do 

poço, além de não ser possível perfurar com ar ou espuma (AY; GUCUYENER; KÖK, 2014).  

2.2.2. Instabilidade da argila 

 

 Algumas argilas presentes nas formações rochosas possuem alto poder de hidratação e 

podem absorver água e inchar. Uma das argilas mais sensíveis a esse inchamento são as 

montmorilonitas. A hidratação das argilas presentes nas formações rochosas provoca sérios 

problemas como instabilidade do poço e prisão de coluna (STEIGER, 1982).  
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2.2.3. Perda de circulação  

 

Fatores geológicos como formações rochosas muito porosas, cavernosas ou com fraturas 

naturais podem causar problemas durante a perfuração de poços pois, essas rochas mal 

consolidadas geram vazamentos indesejados do fluido de perfuração para a formação (FALIH 

HUSSEIN; GHIDONI; TALIB, 2018; HUANG; CREWS; CLARK, 2013). Esses 

“vazamentos” também podem ocorrer por fatores operacionais como fraturas induzidas 

provocadas pela elevada densidade do fluido (fora da janela operacional), taxa de penetração 

excessiva entre outros fatores (BEHNOUD FAR; HOSSEINI, 2016; IVANOV et al., 2016). É 

um dos mais persistentes e onerosos problemas em que os engenheiros de poço vem lutando 

por décadas pois, além do material perdido é gerado grande tempo improdutivo (AKEJU; 

AKINTOLA; AKPABIO, 2014; AY; GUCUYENER; KÖK, 2014; CHEN et al., 2017b; 

HUSEIN; ZAKARIA; HARELAND, 2013; JIANG et al., 2018; LV; ZHONG; REN, 2013; 

WALDMANN et al., 2013). 

Além de provocar impacto econômico que corresponde de 25% a 40% do valor da 

perfuração, perdas de circulação podem provocar transtornos operacionais pois, a reduzida taxa 

de retorno prejudica a limpeza do poço que pode acarretar em uma prisão de coluna ou 

enceramento de broca (LAVROV, 2016).  

 2.3. Fluidos de combate a perda de circulação 

 

Durante a perfuração de poços há a necessidade da utilização de fluidos de perfuração 

e fluidos complementares. Os fluidos de perfuração passarão a maior parte do tempo no poço 

mas, quando houver a necessidade de realizar alguma intervenção são usados fluidos 

complementares que possuem composição diferente do fluido de perfuração, para exercer uma 

função específica como é o caso dos fluidos de combate a perda.  

Existem dois tipos de tratamentos de combate à perda; o preventivo e o reparador, o 

primeiro utiliza materiais particulados no fluido de perfuração comum com o objetivo de formar 

rebocos com agregados particulados de baixíssima permeabilidade, já o segundo utiliza fluidos 

especiais que além de materiais particulados, possuem outros aditivos para formar um tampão, 

selar e sanar a perda de circulação (FENG; GRAY, 2017). Para isso, existem diversos aditivos 

e composições de fluidos especiais reparadores com objetivo de selar a região de perda para 

que a operação de perfuração continue com êxito. Neste trabalho será desenvolvida uma 

formulação reparadora. 
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2.3.1. Mecanismos de perda de circulação 

 

A perda de circulação pode ter intensidades diferentes e é dividida em três categorias: 

infiltração, perda parcial e perda total (AKEJU; AKINTOLA; AKPABIO, 2014). A Figura 2 

apresenta um fluxograma com as características de cada categoria. 

 

Figura 2. Classificação das perdas de circulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lavrov, 2016, adaptado. 

 

Perdas por infiltração são comuns em rochas de alta porosidade e alta permeabilidade 

como os arenitos e carbonatos. Perdas parciais são comuns em areia ou cascalho não 

consolidado. Elas também podem estar associadas à microfraturas (naturais ou induzidas) como 

nos carbonatos microfraturados. Perdas totais podem estar associadas a fraturas naturais ou 

induzidas e são frequentemente associadas a formações cavernosas, rochas fortemente 

fraturadas ou sistemas de fratura com grandes aberturas como ocorrem, por exemplo, ao 

perfurar formações do pré-sal, onde zonas de fraturas são comuns no fundo do sal e podem 

causar perdas graves (LAVROV, 2016). 

Entretanto, essa classificação, com base no volume de fluido perdido, não representa 

bem o mecanismo de perda. Prevenir e sanar as perdas de circulação exige uma boa 

compreensão de seus mecanismos.  

A Figura 3 (a) apresenta o comportamento da variação da taxa de perda de fluido com 

o tempo e a Figura 3 (b), apresenta o comportamento da variação do nível do poço com o tempo, 

Classificação das 

perdas de circulação 

Infiltração  

(Perda de 1-10bbl/h) 
Perda parcial 

(perda de 10-

500bbl/h) 

Perda total  

(perdas maiores 

ou iguais a 

500bbl/h) 
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ambas representando o mecanismo da perda de circulação para o cenário de rochas carbonáticas 

microfraturadas. 

 

Figura 3. (a) Tempo versus Taxa de perda de fluido, (b) Tempo versus nível do poço. 

 

Fonte: Lavrov, 2016, adaptado. 

 

No caso das perdas em rochas carbonáticas microfraturadas, seu início é gradual e a taxa 

de perda aumenta à medida que a perfuração avança. Ao aplicar tampões de combate à perda, 

gradualmente, o reboco/tampão acumula-se na parede do poço e a taxa de perda começa a 

diminuir. 

2.3.2. Mecanismos de combate à perda de circulação 

 

A intensidade da perda de circulação varia com a porosidade e a permeabilidade da 

formação. O alto custo dos fluidos de perfuração e a preocupação com o meio ambiente fazem 

com que grandes volumes de perda não sejam tolerados, sendo necessário realizar o combate 

imediatamente (FINK, 2012).  

Os sistemas atualmente usados na indústria para tratar perdas podem ser subdivididos 

em: sistemas configuráveis (pasta de cimento, sistemas com crosslinker ou sistemas com dois 

fluidos), materiais de controle de perda de circulação (LCM granular e fibras) e a mistura dos 

sistemas configuráveis com os LCM’s (LAVROV, 2016). 

Os fluidos de materiais ajustáveis geralmente são facilmente bombeáveis, pois contêm 

pouco ou nenhum sólido, além disso, têm a capacidade de entrar em fraturas de qualquer 

largura, ao contrário das partículas de LCM que só podem penetrar em fraturas de largura 

suficiente para as partículas passarem (FINK, 2012). O fluido ajustável é bombeado no estado 

líquido e solidifica no fundo do poço – gelificação in situ- selando a zona de perda. Exemplos 

de materiais que podem gelificar na zona de perda são cimento, sistemas de bentonita, sistemas 
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com crosslinker, etc. Os materiais ajustáveis devem ter uma viscosidade aparente 

suficientemente baixa para serem facilmente bombeáveis. 

Um combate eficaz à perda de circulação baseia-se na correlação adequada de 

parâmetros, tais como: volume de perda, litologia da formação, local da perda, janela 

operacional entre a pressão de fratura e a pressão de poros, entre outros parâmetros e a adequada 

correlação é fortemente baseada na experiência de campo (SHEREMETOV et al., 2008). 

Perdas severas, que não cessam após tratamento convencional, devem ser curadas com 

o uso de materiais granulares através de squeeze por um determinado período de tempo onde 

em elevadas temperaturas as partículas irão se expandir e formar pontes sobre as fraturas 

permitindo a continuação da perfuração e cimentação (CHEN et al., 2017b). 

2.3.3. Principais aditivos usados em fluidos complementares 

 

Aditivos de combate a perda de fluido são usados para controlar o processo e evitar 

possíveis danos na formação e no reservatório. (HUANG; CREWS; CLARK, 2013). Alguns 

aditivos são: 

-Silicone a base de resina atua como aditivo de combate a perda de circulação para 

fluidos aquosos e este não danifica a formação. A formulação é estável em salmoura a 120ᵒC e 

à pressões elevadas (FINK, 2015).   

-Bentonita é uma argila esmectita do tipo montimorolonita e muito utilizada em diversas 

indústrias por sua versatilidade e o vasto conhecimento sobre ela. São utilizadas nos fluidos de 

perfuração aquosos apresentando bom desempenho, propriedades reológicas adequadas 

(pseudoplasticidade) fornecendo boa capacidade de bombeamento e carreamento dos cascalhos 

e formando rebocos finos, com baixa permeabilidade sendo um bom aliado ao combate à perda 

(BARRY et al., 2015). 

-Polímeros que controlam o filtrado, como o amido que consiste em cadeia linear 

(amilosa) e ramificada (amilopectina) com base nas unidades de D-glucopiranose, formam 

partículas coloidais em suspensão capazes de deformar ou bloquear os poros do reboco. O uso 

do amido é vantajoso pois é biodegradável e tem baixo custo, entretanto tem limitações em 

sistemas sujeitos a grandes diferenças de temperatura e pressão, baixos valores de pH e grandes 

efeitos de cisalhamento (DIAS; SOUZA; LUCAS, 2015).  

2.3.3.1 Polímeros  

 

O uso de polímeros solúveis em água é fundamental na produção de óleo e gás como 

nas perfurações, faturamento hidráulico, limpeza de poço, cimentação e acidificação. Também 
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são usados como controladores de perda, estabilizadores de argila e floculantes. Todos os 

polímeros usados para essas finalidades possuem elevados pesos moleculares, inchamento com 

baixa concentração de polímero, alta pseudoplasticidade, elevada eficiência como agentes de 

suspensão, estabilidade térmica e compatibilidade com vários sais. (IHEJIRIKA; DOSUNMU; 

EME, 2015; XIE; LIU, 2017). 

Existem dois grandes tipos de polímeros solúveis em água, os polissacarídeos 

(biopolímeros) e os polímeros sintéticos como as poliacrilamidas. Os primeiros são formados 

pela polimerização de moléculas de sacarídeos através da fermentação bacteriana onde as 

moléculas ligam-se através de ligações de glicosídeos e possuem caráter não iônico. Os 

principais biopolímeros utilizados são a Carboximetilcelulose (CMC), Celulose polianiônica 

(PAC) e a Goma xantana. Os polímeros sintéticos aumentam suas cadeias por polimerização e 

são viscoelásticos ou viscoplásticos, em condições estáticas não exibem apenas comportamento 

tixotrópico, mas também não newtoniano. Nos fluidos de perfuração a adição do polímero pode 

variar dependendo da viscosidade desejada e da concentração de bentonita, seu uso está se 

tornando popular para modificar o fluido por causa da sua capacidade de modificar 

propriedades reológicas das suspensões de bentonita e devido ao seu baixo impacto ambiental. 

Os polímeros sintéticos vêm sendo usados para estabilizar o poço, pois são floculantes e 

encapsulam colóides (VIPULANANDAN, 2014).  

Uma dificuldade conhecida com polímeros é que eles formam um reboco que penetra 

na formação e é difícil de remover sem danificar permanentemente a região próxima da 

formação. No entanto, a utilização da combinação de polímeros e retardadores de polímero 

pode reduzir esse problema. Por exemplo, os polímeros também podem ser adicionados ao 

fluido com tensoativos para fins de controle de perda de fluido. Tipos de polímeros que podem 

servir como agentes de controle de perda de fluido incluem, mas não estão necessariamente 

limitados a, vários amidos, amidos modificados, acetatos de polivinilo, ácidos polilácticos, guar 

e outros polissacáridos, a hidroxietilcelulose e outros derivados de celuloses, gelatinas, e afins 

(HUANG; CREWS; CLARK, 2013). 

Polímeros sintéticos têm contribuição significante na engenharia de poços de petróleo e 

gás em condições de elevadas temperaturas e pressões. A indústria do petróleo está em 

constante busca de polímeros ou produtos naturais que sejam fisicamente pequenos, 

multifuncionais, biodegradáveis, termodinamicamente estáveis e ambientalmente amigáveis. 

(AMANULLAH; AL-TAHINI, 2009; MAO et al., 2015).  

A escolha dos polímeros com aplicação na indústria do petróleo dependerá das suas 

características estruturais e conformacionais, assim como sua massa molecular pois essas 
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informações irão permitir a associação das suas propriedades com a dos outros aditivos (DIAS; 

SOUZA; LUCAS, 2015). 

2.3.3.1.1.  Goma Guar 

 

Um dos polímeros naturais não iônicos e solúveis em água é a goma guar, sendo 

naturalmente disponível, ela é biodegradável, atóxica e relativamente mais barata quando 

comparada aos polímero sintéticos  (CHEN et al., 2017a; JAIN et al., 2017). 

A goma guar consiste em unidades de β-D-manopiranose ligadas umas às outras 

formando uma cadeia linear com uma unidade de a-D-galactose pingente conectado, em média, 

a cada duas unidades de manose, como mostra a Figura 4. É importante destacar que a goma 

guar possui muitos grupos hidroxilas em sua estrutura. Este polímero também é biodegradável, 

não tóxico e relativamente mais barato em comparação com os polímeros sintéticos. (JAIN et 

al., 2017). (SHARMA et al., 2018) 

Figura 4. Estrutura molecular da goma guar. 

 

Fonte: Sharma et al., 2018. 

 

A goma guar e seus derivados tornaram-se os materiais mais utilizados para operações 

de fraturamento hidráulico nas últimas décadas, devido à oferta confiável e econômica e à 

química flexível (WEAVER; GDANSKI; KARCHER, 2003).  
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2.3.3.1.2. Goma xantana 

 

Goma xantana é uma "unidade repetitiva de pentosacarídeos", um polímero estrutural 

consistindo de d-glicose, d-manose, ácido d-glucurônico, ácido acético e ácido pirúvico (Figura 

5). As estruturas cíclicas especiais de furanose e piranose possibilitam uma forte rigidez e 

propriedades anti-cisalhamento. Além disso, a goma xantana tem uma boa tolerância ao sal e 

propriedades de espessamento (ZHAO et al., 2016).  (BOBADE et al., 2018) 

 

Figura 5. Estrutura molecular da goma xantana. 

 

 

Fonte: Bobade et al., 2018. 

 

Na Figura 5 é possível observar os diversos grupos hidroxilas, carboxilados, entre outros 

grupos disponíveis para interagir com o meio. 

Polímeros podem ser usados como Materiais de combate a perda (LCMs) para selar 

fraturas e prevenir que o fluido de perfuração penetre nelas (OMER; SULTAN, 2013). 

2.3.3.2. Material de controle de perda (LCM -Lost Circulation Materials)   

 

Perda de circulação é sempre um problema sério e caro na indústria do petróleo e mesmo 

com as melhores práticas de perfuração as perdas ocorrem. Para reduzir algumas perdas uma 

quantidade de fluido com Material de Controle de Perda (LCM) é usado para selar as fraturas 

ou criar um reboco eficiente para cessar as perdas (ALSABAGH et al., 2015; ARSHAD et al., 

2014). 
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Os materiais de combate a perda são classificados de acordo com suas propriedades e 

aplicações em três categorias: agentes de ponte, agentes gelificantes e agentes cimentantes. Os 

agentes de ponte são responsáveis por tamponar a garganta do poro, cavernas e fraturas das 

formações. Esses materiais podem ser cascas de amendoim moída, conchas de nozes, cascas de 

algodão, mica, celofane, carbonato de cálcio, fibras vegetais, argilas, borracha moída e 

materiais poliméricos (HUSEIN; ZAKARIA; HARELAND, 2013; OMER; SULTAN, 2013). 

Alguns LCMs estão descritos a seguir: 

 

 Grafite: Materiais à base de carbono como o grafite são usados para prevenir a perda de 

circulação em formações porosas e fraturadas e pode ser usado em qualquer fluido de 

perfuração (aquoso, não aquoso e aerado). Quando adicionado a um fluido de perfuração 

eles ficam fortemente comprimidos e alojados em formações porosas e fraturas expandindo-

se e contraindo a formação sem ser desalojado. Como estes tipos de materiais são mais 

caros, pode ser suplementado com carbonato de cálcio (AKEJU; AKINTOLA; AKPABIO, 

2014). 

 Materiais fibrosos: são combinados de materiais particulados com materiais fibrosos 

flexíveis formando uma “grade” impermeável, como apresenta a Figura 6, resistentes à 

pressões adicionais geradas pelo aumento da densidade do fluido e às pressões que serão 

geradas durante a operação de cimentação (ARSHAD et al., 2014).  

 

Figura 6. Mecanismo de ação dos materiais fibrosos. 

 

 

Fonte: Arshad et al., 2014, adaptado. 

 

 Materiais celulósicos insolúveis em água: Materiais como casca de amendoim, serragem e 

bagaço de cana podem ser utilizados como materiais de combate a perda com diferentes 

tamanhos de partículas com o objetivo de tamponar os poros das rochas onde a perda está 
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ocorrendo (ALSABAGH et al., 2015). Neste trabalho serão utilizados materiais fibrosos 

como LCM. 

Os Materiais de combate a perda são usados através de um colchão/tampão de fluido 

para parar ou reduzir a perda de fluido para a formação durante a perfuração e para que essa 

operação seja eficaz, é necessário garantir que o sistema seja capaz de sanar a perda diante do 

diferencial de pressão gerado pela fratura e diante do tamanho das gargantas de poro, por isso 

a distribuição do tamanho de partícula é um parâmetro essencial ao projetar esse tipo de fluido 

(ALSABA et al., 2017).  

2.3.4. Géis de combate a perda 

 

Agentes gelificantes são usados para transportar e posicionar o LCM no local apropriado 

na zona de perda de circulação. A escolha do gel à ser utilizado depende das condições da 

formação como temperatura, salinidade, permeabilidade e litologia. A salinidade, o pH e a 

dureza da água que será utilizada para formular o gel também deve ser considerada (MORADI-

ARAGHI, 2000; OMER; SULTAN, 2013).  

 

2.3.5. Reologia de fluidos de combate a perda 

 

A relação entre a tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento pode definir o 

comportamento reológico de líquidos considerados puramente viscosos. A equação matemática 

entre essas duas variáveis é conhecida como equação de fluxo e sua representação gráfica é 

conhecida como curva de fluxo. Portanto, a curva de fluxo é a representação gráfica que mostra 

como a tensão cisalhante varia em função da taxa de cisalhamento. Além das curvas de fluxo, 

existem também as curvas de viscosidade que podem caracterizar os fluidos através da relação 

entre a viscosidade e a taxa de cisalhamento (MACHADO, 2002).  

As equações de fluxo relacionadas ao comportamento e características do escoamento 

de fluidos com base em alguns modelos, são chamados de newtonianos, Binghamianos, 

pseudoplásticos e dilatantes. Alguns fluidos não são representados por alguns dos modelos, mas 

o comportamento dos fluidos pode ser obtido com precisão suficiente para situações práticas, 

por algum deles (CAENN; DARLEY; GRAY, 2011). Fluidos de combate a perda possuem 

comportamento reológico de fluidos pseudoplásticos. A Figura 7 mostra uma representação das 

curvas de fluxo para os diferentes modelos reológicos. fluido (MÉNDEZ-SÁNCHEZ; PÉREZ-

TREJO; MERCADO, 2010). 
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Figura 7. Curvas de fluxo para diferentes fluidos. 1) Fluido newtoniano, 2) Fluido 

pseudoplástico, 3) Fluido dilatante, 4) Fluido de Bingham. 

 

 

Fonte: MÉNDEZ-SÁNCHEZ; PÉREZ-TREJO; MERCADO, 2010, adaptado. 

 

O modelo reológico de Bingham é amplamente utilizado na engenharia de perfuração e 

tem apenas dois parâmetros, a tensão de escoamento e a viscosidade plástica. A tensão de 

escoamento descreve a força de resistência ao fluxo que pode ser causada, por exemplo, por 

interação eletroquímica entre partículas de argila em um fluido de base água. A viscosidade 

plástica descreve as forças de fricção quando o fluido flui. Ambos os parâmetros podem ser 

obtidos a partir de medidas viscométricas (LAVROV, 2016). O fluido Binghamiano requer a 

aplicação de uma tensão mínima, τγ, chamada de limite de escoamento, para que ocorra 

deformação cisalhante (MACHADO, 2002). A Figura 8 apresenta a curva de fluxo deste 

modelo. 
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Figura 8. Taxa de cisalhamento versus Tensão para um fluido de Bingham. Limite de 

escoamento e viscosidade plástica são mostrados por τy e μpl, respectivamente. 

 

 

Fonte: Lavrov, 2016, adaptado. 

A Equação 1 define o fluido de Bingham: 

 

τ =  𝜇𝑝𝑙 ∗  𝛾 + τ𝐿         (1) 

 

onde 𝜇𝑝𝑙 é a viscosidade plástica e o   τ𝐿 é o limite de escoamento. 

O modelo de Ostwald de Waale, também chamado de modelo de potência, requer dois 

parâmetros para caracterização do fluido e pode ser usado para representar fluidos 

pseudoplásticos (n < 1), fluidos Newtonianos (n = 1) ou fluidos dilatantes (n > 1). A Equação 

2 representa o modelo de potência ou de Ostwald de Waale, entretanto só é válida para 

escoamento laminar, assim como os modelos de Bingham e o de Herschel- Bulkley (MELO; 

DANTAS; BARROS NETO, 2013).  

 

τ= 𝐾𝛾𝑛              (2) 

 

Onde τ é a tensão (Pa), K é o índice de consistência (Pasn) que indica o grau de 

resistência do fluido diante do escoamento e “n” é o índice de comportamento do fluido que 

indica fisicamente o afastamento do fluido do modelo newtoniano. Quanto maior o valor de K 

mais “consistente” é o fluido. Se o valor de “n” se aproxima de 1,0 (um), o fluido está próximo 

do comportamento newtoniano. Um grande número de fluidos não newtonianos se comporta 

como pseudoplástico, isto é, 0 < n > 1, representado pela curva 2 da Figura 8. A curva 3 da 

mesma figura, apresenta valores de índice de comportamento maiores que 1 e são chamados de 

dilatantes (MACHADO, 2002). 
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Este modelo não se aplica para todo e qualquer fluido, nem a todo intervalo de taxa de 

cisalhamento. Entretanto, existe um número razoável de fluidos não newtonianos que 

apresentam comportamento de potência num largo intervalo de velocidades cisalhantes (“API 

Recommended Practice 13D. Rheology and Hydraulics of Oil-well Drilling Fluids”, 2010).  

O modelo Herschel- Bulkley, é uma modificação do modelo de Ostwald de Waale, pois 

se adicionou o parâmetro limite de escoamento real, portanto é mais completo do que os 

anteriores e requer três parâmetros como apresenta a Equação 3. Materiais típicos que exibem 

limite de escoamento real são dispersões de argila com polímeros, empregadas amplamente na 

indústria de petróleo como fluidos de perfuração (MELO; DANTAS; BARROS NETO, 2013). 

 

τ =  τy + k ∗ 𝛾𝑛           (3) 

 

Onde n é o índice de fluxo (adimensional), k é o índice de consistência e τy é o limite de 

escoamento real (Pa). A equação reduz-se aos modelos reológicos descritos anteriormente sob 

certas condições. 

As emulsões e as soluções de polímeros ou de macromoléculas lineares são os exemplos 

mais típicos da indústria do petróleo de fluidos pseudoplásticos, que “afinam” quando a 

velocidade ou a taxa de cisalhamento aumenta. O “afinamento” de muitos materiais líquidos se 

manifesta reversivelmente, isto é, eles recuperam a sua viscosidade original alta, quando o 

cisalhamento é reduzido ou cessado. Teoricamente, as partículas retornam ao seu estado natural 

de interação não orientada em relação às forças de cisalhamento (MACHADO, 2002).  

Fluidos de perfuração normalmente apresentam características viscoelásticas, então a 

determinação das curvas de fluxo do fluido é essencial para descrever o seu comportamento, 

especialmente o fluxo na fratura, onde a extensão do fluxo depende do limite de escoamento do 

fluido (KULKARNI et al., 2013). 

Os modelos de Ostwald de Waale e Herschel- Bulkley são razoáveis para caracterizar o 

fluxo de géis de combate a perda, ao descrever o gel que é bombeado através da coluna de 

perfuração e flui da sonda através dos tubos, até a broca. Mas, os modelos não descrevem a 

elasticidade do gel. O gel tem alta viscoelasticidade e isto faz com que ele penetre nos meios 

porosos ou fraturas com alta eficiência de varredura e forme um plugue que separa o poço e o 

fluido de perfuração; condição necessária para o sucesso do combate a perda (NIE, 2010). 
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2.3.6. Molhabilidade da rocha frente ao fluido de combate a perda  

 

A molhabilidade é definida como a tendência de um fluido se espalhar ou aderir a uma 

superfície sólida na presença de outros fluidos não miscíveis, que é a habilidade do fluido para 

manter contato com a superfície sólida e é causada pela interação molecular quando o fluido e 

o sólido entram em contato entre si (WEN et al., 2015). O ângulo de contato é um dos métodos 

qualitativos mais utilizados em escala de laboratório para a predição da molhabilidade 

(SOARES, 2016). 

O ângulo de contato entre o fluido e a superfície da rocha geralmente é medido na fase 

mais densa, e determina a molhabilidade da rocha e sua preferência para aderir a uma fase mais 

do que outra. No caso da presença de dois fluidos imiscíveis (“A” e “B”) na mesma superfície, 

a molhabilidade da superfície da rocha pode ser determinada com base no valor do ângulo de 

contato (θ) medido na fase mais densa (como exemplo de fluido “B” é a fase mais densa) e a 

superfície da rocha. Conforme ilustrado na Figura 9, o fluido “B” pode ser determinado como 

molhável se o ângulo de contato (θ) for inferior a 90°, não molhável se o ângulo de contato (θ) 

for maior que o 90° e molhante neutro se o o ângulo de contato (θ) é igual a 90° (SAYED, 

2017). 

 

Figura 9. a) Ângulo de contato entre o fluido e a rocha que define a molhabilidade da rocha; 

b) Determinação da molhabilidade através do ângulo de contato. 

 

Fonte: Sayed, 2017, adaptado. 
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A molhabilidade não só controla a distribuição do líquido do reservatório, mas também 

afeta as propriedades físicas e químicas da rocha, incluindo a força capilar, permeabilidade 

relativa, propriedades elétricas e até mesmo a resistência (WEN et al., 2015). Rochas 

carbonáticas, normalmente são naturalmente molháveis à óleo (AL-ANSSARI et al., 2016), 

então a inversão de molhabilidade, para uso de tampões de combate a perda de base aquosa, é 

de extrema importância, visto que o tampão será capaz de interagir com uma vasta região da 

fratura. 

Pela definição de Anderson (1986), que tem como base a medida do ângulo de contato 

de avanço da água, para θ ~ 0º a superfície é fortemente molhável à água e para θ ~ 180º a 

superfície é fortemente molhável ao óleo. A Tabela 1 apresenta as faixas de ângulo para cada 

tipo de molhabilidade..(ANDERSON, 1986) 

 

Tabela 1. Classificação da molhabilidade de acordo com o ângulo de contato de avanço da 

água (θ). 

Ângulo de avanço da água 
Molhável à 

água 

Molhabilidade 

neutra 

Molhável à 

óleo 

Ângulo de contato mínimo 

(θ) 0° 60° a 75° 105° a 120° 

Ângulo de contato máximo 

(θ) 60° a 75° 105° a 120° 180° 

Fonte: Anderson, 1986. 
 

 2.3.7. Filtração 

 

Ao circular um fluido de perfuração passando por formações de rochas permeáveis, a 

densidade da coluna de fluido e as perdas de pressão dinâmica geralmente criam uma condição 

que causa uma perda de fluido de perfuração para a formação. Nesse processo ocorre a 

formação imediata de um reboco na parede de poço permeável, evitando perdas maciças do 

fluido para a formação. Este reboco é criado em microssegundos após a exposição inicial e é 

baseado em partículas de sólidos e substâncias químicas contidas no fluido de perfuração. O 

reboco é projetado para ter uma permeabilidade muito baixa, ou seja, alguns micro Darcy's. 

Isso impede a invasão de sólidos e deve reduzir as perdas de filtrado ao mínimo (VAN DER 

ZWAAG; OMLAND; VANDBAKK, 2012). 

O processo de filtração pode ser classificado em duas categorias: estático e dinâmico. 

Na filtração estática, o fluido em contato com a formação está parado e as partículas do fluido 

depositam-se continuamente nos espaços vazios preenchendo-os. Já na filtração dinâmica o 
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fluido está circulando na parede da formação e a deposição das partículas do fluido muda 

continuamente (JAFFAL; MOHTAR; GRAY, 2017). 

Diferentes modelos de filtração e formação do reboco existem na literatura. Diante da 

complexidade da construção do reboco, estudos experimentais são necessários para modelar 

passo a passo a formação do reboco com o objetivo de entender o processo, pois um melhor 

entendimento da filtração e da formação do reboco é valioso diante do seu efeito nos problemas 

onerosos relacionados ao poço. Dentre esses problemas estão: danos à formação, instabilidade 

do poço e prisão de tubos (JAFFAL; MOHTAR; GRAY, 2017).  

 

2.4. Fibra de coco 

 

O consumo da água e da polpa do coco gera uma quantidade significativa de resíduos, 

representados por suas cascas. As cascas do coco maduro, podem ser utilizadas como 

combustível de caldeiras ou ainda processadas para beneficiamento de fibras, que são usadas 

como maufaturas de tapetes, esteiras e outros produtos (CORRADINI et al., 2009). 

A casca do coco é um material fibroso e é um rejeito da fruta. Suas fibras consistem de 

celulose, hemicelulose, lignina, pectina, e outras substâncias solúveis além de ceras. O elevado 

conteúdo de lignina faz com que a degradação da fibra de coco ocorra mais lentamente que 

outrs fibras vegetais (SILVA; MARQUES; FORNARI JUNIOR, 2012). 

A fibra de coco pode ser removida da casca do coco à mão ou à  máquina e está 

amplamente disponível para ser usada como uma matéria-prima em produtos de fibrocimento 

devido à sua quantidade, preço, propriedades mecânicas, não toxicidade e reatividade química. 

No entanto, há resíduos de processamento de coco que, quando descartados ou queimados 

podem criar problemas para o meio ambiente (LERTWATTANARUK; SUNTIJITTO, 2015).  

A fibra de coco, extraída da casca (a parte contendo fibras) de coco (Cocos nucifera L.) 

é um dos materiais fibrosos naturais lignocelulósicos mais rígidos e duráveis. A rigidez, pode 

ser devido ao seu elevado teor de lignina (até 40%) (BASU et al., 2015). 

Atualmente, a necessidade de desenvolver e comercializar materiais compósitos 

baseados em constituintes de fibras vegetais tem crescido, devido ao baixo impacto ambiental 

e ao desenvolvimento sustentável. O grande interesse da indústria em usar material reforçado 

com fibra natural, ao invés dos materiais convencionais, se deve a fatores como redução de 

custos, baixa densidade, biodegradabilidade, regenerabilidade e abundância da fibra, uma vez 

que o Brasil possui um alto potencial agrícola, mas estes recursos naturais ainda não são bem 

explorados (MARCON et al., 2009). 
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Porém, para que a adesão fibra/matriz seja eficiente o contato interfacial deve ser 

adequado, para isso é necessário realizar modificações superficiais. Trabalhos indicam que a 

modificação superficial da fibra aumenta a adesão com matrizes poliméricas e reduz a diferença 

de polaridade entre fibra e matriz (MARCON et al., 2009). 

2.5. Tensoativos  

 

Tensoativos são moléculas anfifílicas que consistem de uma porção hidrofóbica (não 

polar) e outra hidrofílica (polar), geralmente um hidrocarboneto de cadeia linear ou ramificada 

ligado a uma porção polar (hidrofílica). Tensoativos têm aplicações químicas em indústria de 

detergentes, corantes, cosméticos, produtos farmacêuticos agroquímicos, fibras, plásticos e 

principalmente na indústria do petróleo (TRADOS, 2005).  

Em um sistema imiscível, os tensoativos têm tendência a se adsorver na interface 

reduzindo a tensão interfacial do sistema. Existe um limite de concetração de tensoativo, onde 

agregados de monômeros formam micelas promovendo novas características ao sistema, 

diferentes de quando tinha apenas monômeros, à esta concentração de tensoativo em que as 

micelas começam a se formar dá-se o nome de Concentração Micelar Crítica (c.m.c.) 

(HOLMBERG et al., 2002). 

2.5.1. Classificação dos tensoativos  

 

Tensoativos são caracterizados por possuir uma estrutura com cabeça polar e uma cauda 

apolar. Variações nas estruturas da “cabeça” desses grupos geram tensoativos com diferentes 

características e aplicações, podendo ser classificados em aniônico, catiônico, anfótero e não 

iônico (ESUMI; UENO, 2003). 

Os aniônicos são os mais usados na indústria pelo seu custo relativamente baixo e são 

usados em praticamente todo tipo de detergente. Em solução aquosa estes tensoativos formam 

íons negativamente carregados, desde que o pH da solução seja de neutro a alcalino. A porção 

ionizada pode ser um carboxilato, sulfato, sulfonato ou fosfato (BAREL; PAYE; MAIBACH, 

2001; TRADOS, 2005).  

Tensoativos catiônicos em meio aquoso liberam íons positivos em pH baixo. A maioria 

destes tensoativos é baseada em átomos de nitrogênio com cargas positivas. As aminas, por 

exemplo, só funcionam como tensoativos quando protonadas em pH baixo (KRONBERG; 

HOLMBERG; LINDMAN, 2014). 
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Os anfóteros possuem os dois grupos, catiônicos e aniônicos. A sua dependência com o 

pH define qual caráter o tensoativo terá. Em soluções com pH ácido a molécula adquire caráter 

catiônico com cargas positivas, já em soluções alcalinas eles ficam negativamente carregados 

e se comportam como aniônicos (TRADOS, 2014). 

Os não iônicos não se dissociam em solução e os mais comuns são os baseados em óxido 

de etileno, que se refere aos tensoativos etoxilados (TRADOS, 2005). 

2.5.2. Balanço Hidrofílico Lipofílico  

 

Balanço Hidrofílico Lipofílico (BHL) segue uma escala empírica que varia de 0 (mais 

hidrofóbico) a 20 (mais hidrofílico) para classificar os tensoativos em termos da sua 

solubilidade relativa nas fases líquidas aquosas e oleosas, mostrando a tendência dos 

tensoativos em se dispersar em líquidos polares ou não polares (MASON et al., 2006). BHL de 

1 a 3 são os anti-espumantes /micelas inversas; de 3 a 8 são emulsificantes de emulsões A/O; 

de 7 a 9 são agentes “molhantes” e podem aumentar a molhabilidade; de 8 a 16 são 

emulsificantes de emulsões O/A; de 13 a 16 são Detergentes e acima de 16 são solubilizantes.  

2.5.3. Emulsões 

 

Emulsões são obtidas basicamente pela dispersão de um fluido em outro fluido 

imiscível. Essas dispersões são metaestáveis, diferindo dos sistemas de microemulsões que 

estão em equilíbrio termodinâmico e forma-se espontaneamente (BIBETTE; LEAL-

CALDERON, 1996). 

Devido a diferenças de atração nas interações entre as moléculas das duas fases líquidas, 

uma tensão interfacial existe entre os dois líquidos. Esta tensão interfacial pode ser 

significativamente reduzida pela adição de moléculas anfifílicas (tensoativos), que são solúveis 

em pelo menos uma das fases líquidas. Os tensoativos se adsorvem nas interfaces, uma vez que 

as suas estruturas moleculares têm caudas não polares que preferem estar em líquidos não 

polares e grupos de cabeça polares ou carregados que preferem permanecer em líquidos polares 

(MASON et al., 2006).  

Visando a tecnologia remediação à perda através de gelificação in situ, numerosos 

estudos têm mostrado que emulsões tanto geradas in situ como injetadas externamente, têm 

tendência a bloquear a varredura dos poros e desviar o fluxo para outra região e estudos 

anteriores têm mostrado que emulsões podem ser usadas para aumentar a viscosidade da água, 

reduzindo a taxa de mobilidade (PEI et al., 2015). 
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2.5.4. Microemulsões 

 

Microemulsões são sistemas termodinamicamente estáveis, opticamente transparentes, 

isotrópicos e, geralmente, de baixa viscosidade, constituídos por dois líquidos imiscíveis, um 

aquoso e outro de natureza orgânica (hidrofóbico) com um tensoativo e/ou co-tensoativo 

(PEREIRA et al., 2016).  

Os sistemas de microemulsão podem ser classificados em quatro tipos: Winsor I, II, III 

e IV. Esses tipos são baseados na quantidade de fases formadas em virtude da quantidade de 

óleo e/ou água em excesso. O equilíbrio de Winsor I consiste em micelas do tipo óleo em água 

(micelas diretas) no qual as microemulsões estão em equilíbrio com o excesso de óleo. O 

equilíbrio de Winsor II consiste de micelas do tipo água em óleo (micelas inversas) no qual as 

microemulsões estão em equilíbrio com excesso de água. O equilíbrio de Winsor III é um 

sistema de equilíbrio de fases intermediárias, com excesso de água e óleo, e pode ser entendida 

como um acúmulo de micelas dilatadas, tão numerosas que se tocam, formando uma estrutura 

perfeitamente bicontínua (micela bicontínua). O sistema de Winsor IV é a microemulsão que 

consiste em uma solução micelar monofásica que se forma pela adição de uma quantidade 

suficiente de tensoativo e/ou cotensoativo e pode apresentar as três conformações micelares 

(direta, bicontínua e inversa) (QUINTERO et al., 2007). 

2.5.5. Géis de microemulsão 

 

Do ponto de vista reológico, os géis são sistemas viscoelásticos com propriedades 

tixotrópicas que os impedem de fluir sem tensão aplicada. Eles consistem em um solvente e um 

gelificante, que constrói uma rede tridimensional. Assim, os géis também podem ser vistos 

como fluidos complexos, pois suas propriedades surgem da microestrutura. As classificações 

comuns de gel referem-se ao tipo de solvente, ao tipo de gelificante ou ao tipo de ligações 

cruzadas na rede. No primeiro caso, distinguem os "organogéis" (em que um solvente orgânico 

é gelificado por um "organogelador") de "hidrogéis" (em que um solvente hidrófilo é gelificado 

por um "hidrogelador"). Em relação ao tipo de gelificante, o termo "gel de polímero" é usado 

quando a rede de gel é construída de um polímero como poliacrilamida ou gelatina 

(LAUPHEIMER, 2014). 

As soluções de géis de microemulsão são crosslinkers hidratados de baixo peso 

molecular e formam uma rede tridimensional em soluções aquosas de tensoativos aniônicos, 

catiônicos ou não iónicos. As estruturas de micelas cilíndricas coexistem de forma independente 

com a rede crosslinker.  
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2.5.6. Tensoativos e polímeros 

 

As formulações, utilizando tensoativos e polímeros, geralmente possuem uma 

combinação de tensoativo com baixo peso molecular e um polímero que pode ou não ser ativo 

em superfícies. Juntos eles melhoram a estabilidade, reologia etc., necessária para alguma 

aplicação específica. O comportamento de cada componente da solução é importante, mas a 

performance do produto formulado dependerá extensivamente da interação entre o polímero e 

o tensoativo (HOLMBERG et al., 2002).  

2.6. Rochas carbonáticas 

 

Os carbonatos são rochas quebradiças ou rúpteis e que, sujeitas às tensões decorrentes 

de sua separação espontânea e dos movimentos da placa tectônica, formam fraturas e/ou 

fissuras. São comuns em reservatórios de hidrocarbonetos e compostas por calcita, um mineral 

rochoso caracterizado por possuir estruturas de íons carbonato e cálcio ordenados em forma de 

folha. Devido à sua natureza iônica, geralmente adsorve com mais facilidade os componentes 

polares, do que os minerais de silício, e podem sofrer alterações de molhabilidade com 

facilidade (LOWRY; SEDGHI; GOUAL, 2016). A Figura 10 apresenta a estrutura de uma 

camada de rocha carbonática, mostrando que os carbonatos ocupam uma maior região, em 

relação ao cálcio.(XU et al., 2018) 

Figura 10. Estrutura de uma camada da rocha carbonática. 

 

Fonte: Xu et al., 2018, adaptado. 
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Os reservatórios de carbonato representam cerca de 50% de reservas de petróleo 

convencionais, onde 40% da produção diária mundial de petróleo é produzida a partir de 

reservatórios de carbonato naturalmente fraturados (EL-HOSHOUDY, 2017). Os carbonatos 

do pré-sal, devido à sua elevada rigidez, são facilmente quebrados e a ocorrência de fraturas e 

fissuras cria uma porosidade secundária e aumenta a ocorrência de perda de circulação. Em 

geral, cerca de 1 a 2% do óleo do reservatório reside nesta rede de fraturas e dissoluções.



 

 

 

Capítulo 3 

ESTADO DA ARTE 
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3. Estado da Arte 
O combate a perda de circulação motiva grande número de pesquisas para a criação de 

novas tecnologias de tampões e materiais de combate a perda, que sejam mais rápidos, 

eficientes e econômicos. É de interesse das empresas de petróleo conhecer o mecanismo de 

combate a perda e as interações químicas (entre esses materiais e a formação) de cada produto 

desenvolvido para aplicar adequadamente em cada cenário de perda. 

Por não existir na literatura pesquisas sobre o uso de géis de microemulsão e fibras de 

coco tratadas com microemulsões, como tampões de combate a perda de circulação, neste 

capítulo serão apresentados resumos de alguns trabalhos que serviram de base para o 

desenvolvimento esta pesquisa.   

3.1. Material de combate à perda (LCM) 

 

Os sólidos de tamponamento usados em tampões de combate são conhecidos como LCM 

(Lost Circulation Materials) nas empresas de perfuração. Desde a introdução desses materiais 

na indústria, inúmeras investigações experimentais foram conduzidas para entender a 

verdadeira mecânica subjacente da ponte de tamponamento que ocorre devido à presença de 

LCMs em fluidos de perfuração.  

Três materiais celulósicos e insolúveis em água foram testados como materiais de 

combate a perda de circulação (LCM), por Alsabagh et al., 2015, cascas de amendoim, bagaço 

e serragem. Os ensaios foram realizados em um Permeability Plugging Apparatus (PPA), à 

diferentes pressões (100 e 300psi) utilizando três diferentes discos cerâmicos que simulavam a 

garganta média dos poros de 10, 60 e 90 mícrons. O desempenho do LCM foi avaliado de 

acordo com a perda de fluido e filtrado baseado nas normas API. A composição do fluido 

formulado foi água, 22,5 lb/bbl bentonita e os diferentes LCMs. Os resultados mostraram que 

o volume de fluido perdido dependeu do LCM utilizado, concentração e distribuição de 

tamanho de partícula, mostrando que a casca de amendoim em partículas menores apresentou 

resultados melhores do que os demais materiais estudados. Os autores explicaram que uma 

ponte pode ser iniciada quando várias partículas de LCM se alojam na garganta do poro, onde 

as partículas menores podem, fazer a ponte entre as aberturas e as partículas maiores e 

previamente conectadas. Este processo continua até que o poro se torne bem pequeno. Os três 

materiais influenciaram também na reologia do fluido, aumentando sua viscosidade plástica, 

viscosidade aparente, limite de escoamento e forças géis. (ALSABAGH et al., 2015) 
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A contribuição dos efeitos da mudança de temperatura, tipo do LCM, concentração, 

tamanho de partícula, e a variação no meio poroso na invasão dinâmica dos fluidos de 

perfuração, foi avaliada por Ezeakacha; Salehi, 2018. Os experimentos de perda de fluido foram 

realizados em um sistema radial dinâmico que considera velocidade de rotação, excentricidade, 

torque, pressão e temperatura. Essas variáveis foram analisadas através de dois planejamentos 

experimentais do tipo 2k. Os efeitos das variáveis  foram estudados usando tubos de filtro de 

cerâmica cilíndricos de paredes espessas de calcário e arenito. O fluido testado foi do tipo 

aquoso e o LCM utilizado foi Mica (323 μm) e CaCO3 (72,75 μm). Os níveis de temperatura 

utilizados foram de120 °F (nível mínimo) e 220 °F (nível máximo) e, o diâmetro de garganta 

de poro variou de 5 μm a 20 μm. Os autores observaram que entre as variáveis estudadas, o 

aumento da temperatura e o aumento na permeabilidade, contribuíram para o aumento da perda 

de fluido. (EZEAKACHA; SALEHI, 2018)  

Os tratamentos da fibra de coco podem alterar sua estrutura química, morfológica, sua 

resistência e molhabilidade, melhorando sua afinidade química com a superfície que entrará em 

contato. Na literatura existem alguns trabalhos de tratamento químico com alcalinizantes com 

ácidos, como no trabalho de Basu et al., 2015, que testaram a reconstituição química acelerada 

da fibra de coco crua. Nesse trabalho, o tratamento da fibra de coco crua foi realizado com uma 

combinação de sulfureto de sódio, hidróxido de sódio, carbonato de sódio. O tratamento 

químico diminuiu a densidade linear (aproximadamente 36%), diâmetro (aproximadamente 

35%), e a rigidez flexural das fibras (cerca de 72%), resultando em uma fibra muito mais 

macia. As análises FTIR e TG revelaram o aprimoramento do teor de celulose e a redução da 

lignina e da hemicelulose. O índice de cristalinidade resultante da fibra de coco tratada 

aumentou em 36% em relação às fibras cruas. (BASU et al., 2015). 

3.2. Uso de tensoativos em perfurações de poços 

 

Tensoativos são amplamente utilizados em fluidos de perfuração por sua propriedade 

em reduzir a tensão superficial e interfacial. Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas na 

perfuração de poços a fim de otimizar a ação dos fluidos de perfuração ou tampões de perda de 

circulação. 

Um método de perfuração em subsuperfícies que envolveu a introdução de um fluido 

selante de perfuração que gera pouco filtrado, mesmo em regiões de falhas da formação, foi 

desenvolvido por Huang et al., 2013.O fluido foi formulado com água ou salmoura, um 

tensoativo viscoelástico, um ácido orgânico, um ácido mineral e a combinação deles (ácido 

succínico, ácido glutárico, ácido adípico, ácido acético, ácido málico, ácido láctico, ácido poli 
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láctico, ácido glicólico, ácido poliglicólico, ácido metanossulfónico, ácido fórmico, ácido 

cítrico, ácido tartárico e/ou ácido clorídrico). O tensoativo viscoelástico estava presente no 

fluido em quantidade suficiente (0,5 a 30% em peso) para aumentar a viscosidade do fluido na 

presença de um ácido, esse fluido possuia pH entre 2 e 5. No método, um ácido reagia com o 

fluido e o outro ácido reagia com a formação elevando o pH do líquido e as concentrações dos 

íons divalentes Ca+2 e Mg+2, consequentemente, o tensoativo formou micelas alongadas e 

gelificou o fluido no anular do poço e no interior da rocha inibindo a perda de circulação com 

sucesso. A formação rochosa poderia ser, mas não se limitaria a, um carbonato, um evaporito, 

domos salinos ou xisto e pode incluir também fraturas naturais. (HUANG; CREWS; CLARK, 

2013)   O uso de tensoativos naturais, derivados de folhas de Henna e raízes de Rosmarinus 

Seidlitzia, para empregar na forma coloidal em fluidos de perfuração de aphron gás foi 

realizado por Ahmadi et al., 2015. Eles investigaram as propriedades reológicas e de perda de 

filtrado de fluidos aphronizados. Foi realizado estudo das concentrações de tensoativos e de 

polímero (goma xantana). Os tensoativos introduzidos tinham custo muito baixo em relação aos 

comumente usados na indústria do petróleo. Eles também foram biodegradáveis e, portanto, 

mais amigáveis ambientalmente do que os tensoativos comerciais comuns usados em fluidos 

de perfuração. Os procedimentos experimentais seguiram as seguintes etapas: 1) preparação de 

fluido base, 2) preparação de fluido aphronizado, 3) determinação do tamanho do aphron, 4) 

caracterização das propriedades reológicas, 5) medida API perda de filtrado, e 6) observação 

da estabilidade de aphrons gerados. O fluido preparado com extrato de Rosmarinus Seidlitzia 

teve maior estabilidade do que o preparado com extrato de Henna. (AHMADI; GALEDA RZADEH; SHADIZADEH, 2015)   

Os efeitos de três tensoativos, TritonX-100 (tensoativo não iônico), SDBS 

(dodecilbenzenossulfonato de sódio, um tensoativo aniônico) e CPC (cloreto de 1-

hexadecilpiridínio, um agente tensoativo catiônico) na taxa de penetração da broca de diamante 

em perfuração de arenito, foram estudados por Li et al., 2015, com parâmetros mecânicos fixos 

e variando suas concentrações. As propriedades do arenito, das soluções de tensoativos e da 

interface solução-arenito foram determinadas e foi proposto um mecanismo de interação 

solução-arenito durante a perfuração para explicar os resultados observados. A influência 

provocada por cada tensoativo ocorreu baseada em suas estruturas moleculares. As experiências 

laboratoriais demonstraram que, no processo de perfuração com broca de diamante, a taxa de 

penetração pode ter sido reforçada através adição de TritonX-100 ou SDBS. O efeito do CPC 

não foi satisfatório. A molhabilidade do arenito pode ser alterada através da adição do TritonX-

100 ou SDBS e pode ajudar a rocha à ser molhável à água. Os efeitos de intensificação dos 
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tensoativos na perfuração ainda são vagos. Os autores concluíram que para aplicar estes efeitos 

benéficos na prática, esses precisam ser estudados mais aprofundados.  (LI et al., 2015)   

O uso do gel de poliacrilamida (PAM) modificado com brometo de cetiltrimetilamônio 

(CTAB) para controlar a perda de fluido com alto desempenho com maior estabilidade térmica, 

foi estudado por Shettigar et al., 2018. O complexo PAM foi preparado por tratamento de PAM 

com CTAB por técnicas de química verde. A caracterização do complexo PAM foi realizada 

utilizando o FTIR e o microscópio eletrônico de varredura (MEV). O fluido de combate a perda 

foi formulado usando complexo PAM em solução de KCl com atapulgita (viscosificante), 

lignosulfato livre de cromo (dispersante) e removedor de oxigênio. O reboco foi analisado 

usando MEV e EDX para estudar a ligação do complexo PAM com a atapulgita. A adição do 

complexo PAM melhorou a reologia do fluido com maior capacidade de retenção de fluidos. 

Apresentou estabilidade até 160 ºC, onde geralmente o PAM degradava termicamente. O 

complexo de PAM forma uma estrutura aglomerada que aumentou a capacidade de retenção de 

fluidos do sistema, formando uma ponte efetiva com atapulgita, maior resistência ao sal e 

moderada estabilidade de temperatura.(SHETTIGAR; MISRA; PATEL, 2018)   

3.3. Uso de microemulsões em poços de petróleo/ gás 

 

Assim como o uso dos tensoativos, o interesse da indústria de fluidos de perfuração em 

utilizar sistemas microemulsionados vem crescendo, pois esses sistemas apresentam maior 

redução da tensão interfacial e superficial e são termodinamicamente estáveis. Quintero et al., 

em 2007 e 2015, apresentaram alguns trabalhos em conferências sobre essa tecnologia. 

Em 2007, os autores desenvolveram uma nova geração de fluidos de estimulação com 

microemulsão para a remoção do reboco e danos da formação em poços perfurados com fluidos 

não aquosos. Eles estudaram a determinação da taxa de remoção do reboco com aditivos que 

impedem perdas maciças de fluidos de completação. O mecanismo de acionamento desta 

tecnologia foi conseguido com um estado de energia livre, quase zero, entre a microemulsão e 

o reboco do fluido não aquoso promovendo a incorporação do óleo na microemulsão e 

invertendo espontaneamente a molhabilidade das partículas do reboco, desagregando-os para 

que eles não fossem mais prejudiciais. Os resultados de laboratório mostraram que a 

microemulsão permitiu que as operações de completação de poços ocorressem sem 

experimentar perdas na formação. (QUINTERO et al., 2007)  

Em 2015, os mesmos autores, desenvolveram um sistema de microemulsão para ser 

utilizado como fluido lavador de poços de petróleo, que poderia ser aplicado tanto em 

perfurações com fluidos aquosos quanto com fluidos não aquosos, entretanto a aplicação em 
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fluidos não aquosos teve maior interesse. O fluido, no caso a microemulsão, foi formulado com 

uma mistura de tensoativos que possuíam, igualmente, afinidade tanto pela água quanto pelo 

óleo. A microemulsão lavadora previniu a formação de lodo viscoso na interface rocha-fluido, 

removeu todo o óleo da superfície, e fez com que a rocha voltasse a ser molhável à água. Esse 

fluido era composto por uma mistura customizada de tensoativos, uma pequena quantidade de 

ácido e um co-tensoativo opcional. O Sistema injetado formou uma microemulsão in situ e 

realizou uma limpeza uniforme em poços horizontais, direcionais e poços abertos, suportando 

um elevado range de temperatura, densidade e salinidade. Este trabalho apresentou duas 

aplicações do sistema, o primeiro foi a troca da base de fluido de um poço em águas profundas 

perfurado na Bacia de Santos, Brasil e a segunda aplicação foi a remoção do reboco de um poço 

perfurado com fluido não aquoso em um poço offshore na Angola.(QUINTERO et al., 2015) 

3.4. Fluido de combate a perda de circulação 

 

Composições de tampões de combate a perda vem sendo diariamente testados e novas 

tecnologias vêm sendo desenvolvidas para combater diversos cenários de perda de circulação. 

A indústria de perfuração de poços de petróleo vem investindo no desenvolvimento de novas 

tecnologias nas últimas décadas. 

Hamburguer et al.,1995, apresentaram um fluido desenvolvido para combate a perda de 

circulação que foi facilmente bombeável através da coluna de perfuração e ao passar pelos furos 

da broca tornava-se uma pasta viscosa e selante, que era o objetivo dos autores. O fluido era 

um sistema multicomponente composto por um material molhável à água, geralmente a argila 

bentonita, dispersa em uma emulsão oleosa. A emulsão consistia em um líquido oleoso e um 

tensoativo solúvel em óleo e gotículas de água contendo polímero dissolvido (poliacrilamida). 

A fase oleosa usada era a parafina e, um tensoativo foi adicionado para estabilizar as gotículas 

da fase aquosa e prevenir a mistura prematura com as partículas de argila durante a passagem 

do fluido através da coluna de perfuração. Realizaram alguns testes reais desse fluido em 

diversos poços, bombearam o fluido com sucesso, obtendo boa viscosidade e taxa de 

cisalhamento do fluido após passar pela broca resolvendo o problema de perda.  O fluido foi 

bombeado com sucesso e parou a maioria das perdas de circulação. (HAMBURGUER et al., 

1985)  Com o intuito de reduzir o tempo de operação e ,consequentemente, os gastos, Khiari et 

al., 2010, desenvolveram um sistema para otimizar o combate a perda com a formação de 

plugging. O sistema consistiu na combinação de InstanSeal (selante instantâneo) e cimento 

otimizando a performance do fluido. A combinação foi chamada de InstanSeal-cement e é uma 

emulsão inversa (água em óleo) que gelificou rapidamente após passar pelos furos da broca 



Tese de Doutorado                                                                                                                    49 

 

Laís Sibaldo Ribeiro   Estado da Arte              

resultando em uma emulsão direta (óleo em água) durante a operação de Squeeze, penetrando 

nas formações mal consolidadas selando-as. O sistema de gelificação utilizou o meio mecânico 

como mecanismo de ativação. Foi realizado teste para saber se esse sistema tinha capacidade 

de combater perdas severas de circulação. Observaram a variação do sistema alterando as 

concentrações de alguns aditivos (emulsão, gás, óleo e emulsificante), buscaram uma 

formulação ótima para cada tipo de perda, otimizaram o sistema de acordo com os 

equipamentos levando em conta a energia de mistura e encontraram a formulação mais eficaz 

utilizando modelos matemáticos. Os resultados do teste piloto realizado mostraram que o 

InstanSeal-cement foi capaz de combater perdas severas. (KHIARI et al., 2010)  

Waldmann et al., 2013 investigaram estratégias e tecnologias para minimizar os 

problemas de perda de circulação da Petrobras. As metodologias utilizadas foram ensaios de 

filtração estática em meios porosos com fraturas de até 2mm utilizando a célula HPHT (High 

Pressure High Temperature) variando a pressão de 200psi a 800psi, ensaios de filtração estática 

em meios porosos de alta permeabilidade, à temperatura ambiente, pressão de 150psi, e ensaios 

de escoamento em um sistema que simulava o escoamento de fluidos em fraturas de 2mm, 5mm 

e 10 mm. Foram formulados quatro fluidos diferentes, fluido A (obtido através do cross link de 

seus produtos), B (obtido através da perda da fase líquida do fluido), C (é obtido através do 

aumento da reologia quando submetido a temperaturas superiores a 150 °F) e D (composto por 

hidrogéis e materiais particulados), onde variaram a composição tanto de aditivo quanto da base 

dos fluidos (aquosos ou não aquoso) e com cada um dos fluidos foi realizado pelo menos um 

dos testes descritos. As metodologias mostraram-se úteis para o estudo dos tampões de perda e 

os resultados com o Fluido B e o Fluido C foram bons, entretanto, o Fluido C apresentou maior 

eficiência de combate à perda nos testes. (WALDMANN et al., 2013) 

Um novo aditivo para combate à perda de circulação com algumas vantagens para o 

combate à perdas severas foi apresentado por Lv et al., 2013. O aditivo era um material granular 

que poderia selar as formações problemáticas com eficácia. Quando esse aditivo reagia com 

água, ocorria uma ligação forte entre as partículas de agentes de combate a perda e as rochas da 

zona de perda, selando essa zona e resolvendo a perda. O aditivo era constituído principalmente 

por sulfoaluminato de cálcio anidro e silicato dicálcico que sofrem reação química com a água 

gerando um material que microscopicamente apresentou estrutura cristalina semelhante à 

agulhas, podendo ligar as partículas entre si funcionando como um agente de ligação que 

posteriormente iria endurecer. Os resultados mostraram que quanto mais alta a temperatura da 

água mais rápido ocorria o endurecimento do material, quanto maior o tempo para a estancar 
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melhor era a consolidação. Os autores concluíram que o material desenvolvido é próprio para 

ser aplicado nas perfurações. (LV; ZHONG; REN, 2013)  

Alves et al., 2014, formularam quatro fluidos de combate a perda de circulação com 

diferentes concentrações de amido de milho e, testaram usando o cilindro de filtração adaptado, 

realizando filtração estática em meios muito porosos com canais fraturados com abertura de 

10mm. Com um reômetro, Anton Paar MCR302, analisaram o comportamento reológico de 

cada formulação de fluido. Realizaram também simulação numérica onde um modelo CAE 

(Computer Aided Engineering) foi construído, representando a metade de um anular de 12 1
4⁄ ”  

e uma fratura de 10mm,  considerando uma inclinação de 78 graus, e concluindo a simulação 

usando o pacote CFD (Computacional Flow Dynamics). Para formulação dos fluidos utilizaram 

apenas água e amido nas seguintes concentrações: 1,4 g/L, 1,2g/L, 1,1g/L e 0,8g/L. Observaram 

que a simulação foi interessante para entender o processo de perda de circulação em falhas 

geológicas e os fluidos com maiores concentrações de amido reduziram o volume de filtrado e 

aumentaram a viscosidade do fluido, entretanto em fluidos reais outros componentes sólidos 

estão presentes podendo “competir” com o amido ou interferir na sua ação e esse caso precisa 

ser estudado isoladamente. (ALVES et al., 2014) 

Ivanov et al., 2016, utilizaram, em campo, tampões de High fluid-loss (HFL) que 

tamponaram completamente a zona de perda, ou reduziram à um nível aceitável. HFL continha 

materiais com distribuição de tamanho multimodal para ampliar o range de fraturas a serem 

seladas. Além disso, para aumentar a eficácia do tratamento, um material reticulado em espuma 

foi adicionado ao tampão. Foram formulados 15m3 de tampão onde 280kg/m3 consistiu do 

material particulado e 1,3kg/m3 consistiu de espuma de material reticulado. Após o bombeio de 

13m3 desse sistema houve 100% de retorno de circulação. O LCM chamado HFL era composto 

de material de silício em pó, esse material que é fonte de sílica reagia com água formando ácido 

silícico que reagia com uma fonte de cálcio, que também fazia parte das partículas, formando 

uma massa dura e agregada. A análise aprofundada dos materiais e tecnologias dos LCMs 

usados para selar as perdas neste poço e eficiência dos métodos utilizados na área, levou à 

conclusão de que um tampão HFL composto por espuma reticulada fina e grosseira e partículas 

seria um sistema ideal para prevenir perdas encontradas neste poço. Também foi observado que 

além da espuma reticulada de tamanho fino, que fazia parte da composição do sistema proposto, 

devem ser usados tamanhos mais grosseiros para assegurar a aplicação com sucesso. (IVANOV 

et al., 2016) 
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3.5. Reologia, filtração e molhabilidade de fluidos de combate à perda de 

circulação 

 

Uma melhor compreensão das propriedades, funções e mecanismos do LCM permite 

que os engenheiros de campo tomem decisões mais precisas sobre os tipos de LCM a serem 

usados para impedir a perda de circulação. A compreensão do comportamento reológico do 

tampão e seu mecanismo de filtração, são fatores importantes para garantir o êxito da operação. 

Nie et al., 2010, e Kulkarni et al., 2013, enfatizaram a importância do conhecimento do 

comportamento reológico para o combate a perda de circulação. Ambos os trabalhos 

enfatizaram o comportamento tixotrópico dos tampões de combate, com bom efeito de adesão 

e comportamento de afinamento e viscoelasticidade visível. Essas características de reologia 

mostram que o tampão tem o potencial de obstruir a fratura. Eles observaram também que 

resolver perdas durante perfurações com fluidos de base aquosa é mais fácil do que com fluidos 

de base oleosa, pois os materiais, como os LCMs possuem mais afinidade química com a água 

do que com o óleo. Por isso, normalmente, quando se perfura com fluido de base oleosa é 

necessário passar alguns tampões de limpeza para “remover” resíduos de fluido não aquoso, 

para que o tampão de combate a perda tenha boa aderência na superfície da formação. (NIE, 2010) (KULKA RNI et al., 2013)  

Com o objetivo de descrever o mecanismo da formação do reboco/tampão, formado 

pelos fluidos, Jaffal et al., 2017, realizaram uma investigação experimental e fizeram a 

modelagem da filtração com base em alguns modelos descritos na literatura, dentre eles o 

modelo clássico de filtração. Os resultados experimentais, consistindo em perda de fluidos por 

tempo, porosidade do reboco e espessura no final do teste, foram usados para avaliar a validade 

dos modelos propostos e investigar a capacidade do modelo de prever as propriedades reais de 

mudas. Observaram que o modelo clássico possuia algumas limitações e os autores sugeriram 

uma modificação nesse modelo para um melhor ajuste dos dados medidos, levando ao 

desenvolvimento de um novo “Modelo de Filtragem do Windows”. Por fim, os efeitos da 

pressão diferencial, teor de sólidos do fluido e controladores de filtrado nas propriedades de 

filtração e reboco ajustaram-se bem ao modelo proposto.   (JAFFAL; MOHTAR; GRAY, 2017)    

A afinidade química entre tampão-rocha e fibra-rocha é de extrema importância para o 

sucesso do combate a perda de circulação. Uma baixa tensão superficial entre essas superfícies 

garante o sucesso da operação. Não foram encontrados estudos científicos sobre a mudança de 

molhabilidade para a otimização do combate a perda, mas recentemente Liang et al., 2017 

realizaram um estudo ressaltando a inversão de molhabilidade após a operação de faturamento 

hidráulico. Os autores mudaram a molhabilidade do xisto, de molhabilidade mista para 
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molhável a água e molhável a óleo, e realizaram a comparação da eficiência do bloqueio da 

água de faturamento nas duas situações. Para isso, eles usaram um sistema de microemulsão 

composto por ácido ciclohexanopentanóico em n-decano e n-heptano, solução salina de 47500 

ppm e um tensoativo por eles desenvolvido. Realizaram testes de embebição com plugues, 

testes com amostras de rocha trituradas em tubos de ensaio e desenvolveram e utilizaram um 

equipamento simulador de fraturas. Foi provado que a microemulsão com 1,5% em peso de 

ácido ciclohexanopentanóico em n-pentano foi capaz de alterar uma amostra de calcário de 

molhável à água para molhável à óleo, reduzindo o bloqueio da água após a operação de 

fraturamento.  (LIANG et al., 2017)   

3.6. Testes de laboratório de combate a perda 

  

Testes de laboratório para avaliar combate a perda de circulação, normalmente 

consistem no filtro-prensa API com discos cerâmicos ou metálicos, com fendas, para simular 

fraturas. Esse equipamento consegue simular formações permeáveis ou zonas depletadas, 

entretanto, não conseguem simular cenários de perdas de circulação severas, que ocorrem em 

fraturas induzidas, naturais ou cavernas. Por isso, a construção de um equipamento que consiga 

simular esses cenários mais graves é de grande importância para testar novas tecnologias de 

tampões. 

Alsaba et al., 2017, utilizaram um filtro-prensa API com discos para realizar seus testes 

e apresentaram um novo critério para selecionar a distribuição de tamanho de partículas (PSD) 

para uma vedação de fratura efetiva. O novo método foi desenvolvido com base em uma análise 

estatística para correlacionar a PSD do LCM com a sua pressão de selagem, que foi previamente 

investigada através de um aparato experimental de alta pressão para LCMs. Foram testados um 

fluido de base aquosa e um fluido de base oleosa. O teste foi realizado bombeando o fluido para 

a célula do equipamento, a uma vazão constante de 25 ml/min, até que um rápido aumento na 

pressão de injeção fosse observado. Este aumento indicava a formação de um “selo”. O fluido 

de perfuração, sem LCMs, era injetado continuamente até que a máxima eficiência de vedação 

fosse alcançada, observada por uma queda significativa na pressão, resultado da quebra do selo. 

Foram utilizadas fraturas com 1000, 1500 e 2000 μm, os LCMs utilizados foram cascas de 

nozes, grafite, carbonato de cálcio e fibra celulósica em diferentes concentrações e diferentes 

granulometrias (D90, D75, D50, D25). Os resultados mostraram que os critérios sugerem que 

ambos D50 e D90 devem ser iguais ou maiores que 3/10 e 6/5 da largura da fratura, 

respectivamente, e o método sugerido mostrou um ajuste de 90% entre o desempenho real e o 

previsto para selar. (ALSABA et al., 2017) 
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Já Miranda et al., 2017, testaram produtos comerciais em um equipamento simulador de 

combate a perda, construído pela sua equipe, e avaliaram a eficiência desses produtos, na 

remediação da perda de circulação de acordo com diferentes níveis de dificuldade de combate, 

no equipamento construído. O equipamento consistia em um tubo de vidro de 1,8m recheado 

de esferas de vidro de 8 mm, gerando uma permeabilidade de 90 kD, ou 18 mm de diâmetro, 

gerando uma permeabilidade de 430 kD, onde através destas, o LCM era bombeado por 

diferencial de pressão e os testes ocorreram em temperaturas acima de 90 ℃ e acima de 100 

psi. Os autores observaram que através do equipamento, era possível avaliar diferentes 

materiais em condições mais críticas e, consequentemente, selecionaram os LCMs mais 

apropriados para cada cenário.(MIRANDA et al., 2017)  

Alsgubbar et al., 2018, testaram formulações de fluidos de combate a perda utilizando 

grafite, carbonato de cálcio, casca de noz e fibra celulósica. Para simular um cenário de perda, 

foi utilizado como base da construção um testador de perda de fluido comercialmente 

disponível (M7150 Stirred Fluid Loss Tester, 2017) e foi realizado um fluxo cruzado ao longo 

da abertura de uma fratura, a alta pressão. Várias mudanças foram feitas no testador para realizar 

os testes dos LCMs. Uma nova célula foi fabricada para lidar com o tampão com LCM, onde 

encaixaram-se discos com fenda cônica para garantir uma mistura completa do fluido. Os 

autores observaram que a circulação do tampão ao longo do poço tem um efeito dominante 

sobre o tamponamento da fratura em cada formulação. Volumes maiores de perda de fluido e 

menores pressões de vedação foram registrados em comparação aos testes 

convencionais.(ALSHUBBAR; NYGAARD; JEENNAKORN, 2018) 

Com base nos estudos apresentados foi observado que nenhum deles teve como objetivo 

estudar a interação química entre o fluido de combate, o LCM e a rocha, como também a 

necessidade de se desenvolver novos fluidos de combate à perda de circulação, então este 

trabalho traz como inovação a obtenção de novos fluidos de combate à perda e o  estudo das 

interações químicas entre géis de microemulsão, fibra de coco e rochas carbonáticas, visando a 

remediação de perda de circulação através da gelificação in situ. 
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4. Metodologia 

Neste capítulo são descritos os materiais e métodos para a formulação dos sistemas de 

microemulsões sem e com polímeros desenvolvidos como fluido (tampão) de remediação à 

perda, assim como os testes de caracterização das microemulsões e dos fluidos (tampões. Este 

capítulo está dividido em: obtenção, tratamento e a caracterização das fibras de coco tratadas 

com microemulsão e não tratadas; metodologia utilizada para a obtenção dos sistemas 

microemulsionados; metodologia utilizada para a obtenção e os testes dos géis de microemulsão 

(géis de combate a perda); desenvolvimento de equipamento e metodologia para testes de 

combate a perda de circulação. A Tabela 2 apresenta as principais análises realizadas com a 

fibra de coco, os géis de microemulsão e para o recheio permeável utilizado no equipamento 

construído neste trabalho. 

 

Tabela 2. Principais análises realizadas para a fibra de coco, os géis de microemulsão e o 

recheio permeável do equipamento de simulação à perda de circulação. 

Material Molhabilidade 
TG-

DTA 
MEV DRX FRX Reologia Filtrado Densidade 

Fibra de coco X X X X X    

Géis de 

microemulsão 
     X X X 

Meio Poroso 

permeável 
X   X X X       

Fonte: autor 

4.1. Fibra de coco  

  

O Fluxograma 1 apresenta as etapas de obtenção, tratamento e caracterização da fibra 

de coco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tese de Doutorado                                                                                                                    56 

 

Laís Sibaldo Ribeiro   Metodologia              

Fluxograma 1. Etapas da obtenção, tratamento e caracterização da fibra de coco. 

 

Fonte: autor. 

4.1.1. Obtenção, peneiramento e lavagem 

 

A fibra de coco foi escolhida como material particulado, pois é de fácil obtenção na 

região nordeste. Foi extraída do fruto manualmente, triturada em moinho de facas, passou por 

um processo de lavagem, baseado no trabalho de Alsabagh et al., 2015, que consistiu em lavar 

a fibra por 4 horas à 45ºC em água destilada e em seguida filtrar, utilizando a bomba à vácuo 

(TECNAL TE-0581), e secou-se o material particulado em estufa (BIOMATIC) à 60 ℃ por 

24h. Após a secagem, foi peneirada em peneira vibratória (Bertel) com um sistema de peneiras 

de #8, #12, #16, #28, #36, #48, #65, #100, #150 e #200. (ALSABAGH et al., 2015)  

4.1.2. Tratamento da fibra de coco 

 

As fibras de coco obtidas foram tratadas com dois sistemas microemulsionados. O 

primeiro foi um sistema composto por água, n-butanol, C16TAB, e querosene. Esse sistema foi 

escolhido por possuir uma grande região de Winsor IV e conter tensoativo catiônico, que poderá 

interagir com a fibra de coco promovendo um caráter positivo em sua superfície, podendo 

melhorar a interação fibra-rocha. A Figura 11 apresenta a estrutura molecular do tensoativo 

catiônico. A Figura 12 apresenta o diagrama pseudoternário do sistema utilizado no tratamento. 

(MA et al., 2017) 
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Figura 11. Estrutura molecular e modelo 3D do C16TAB. 

 

Fonte: MA et al., 2017 

Figura 12. Diagrama composto por água destilada, Butan-1-ol, C16TAB, e querosene, 

utilizado no tratamento das fibras. 

 

Fonte: Soares, 2016, adaptado. 

Foram escolhidos três pontos na região de Winsor IV, cada ponto com um tipo de 

agregado micelar diferente, sendo micela direta (CTAB_MD), micela bicontínua (CTAB_MB) 

e micela inversa (CTAB_MI). Esses mesmos pontos foram formulados com solução de ureia 7 

% como fase aquosa, afim de estudar a influência da ureia no tratamento. Os pontos com ureia 

foram chamados de: CTAB_U_MD (micela direta), CTAB_U_MB (micela bicontínua) e 

CTAB_U_MI (micela inversa). Figura 13 apresenta a estrutura molecular da ureia e a 

composição dos pontos estão apresentados na Tabela 3.  (SOARES, 2016) 
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Figura 13. Estrutura molecular da ureia. 

 

Fonte: Autor. 

 

Tabela 3. Composição dos pontos de microemulsão com tensoativo catiônico utilizados para o 

tratamento da fibra de coco. 

Ponto 
Cotensoativo/tensoativo 

(%) 

Fase óleo 

(%) 

Água destilada 

(%) 

Sol. Ureia 

7% 

CTAB_MD 40 10 50 0 

CTAB_MB 40 30 30 0 

CTAB_MI 40 50 10 0 

CTAB_U_MD 40 10 0 50 

CTAB_U_MB 40 30 0 30 

CTAB_U_MI 40 50 0 10 

Fonte: Autor. 

O segundo sistema era composto por água, etanol, sabão base (tensoativo aniônico), e 

óleo de pinho. Foi escolhido um ponto na região de Winsor IV para ver se a formulação 

semelhante ao do gel microemulsionado poderia modificar a fibra e melhorar a interação entre 

fibra – gel e fibra - rocha. A Figura 14 apresenta a estrutura molecular do sabão base e a Figura 

15 apresenta o diagrama pseudoternário do sistema utilizado no tratamento. 

 

Figura 14. Estrutura molecular básica do sabão base. 

Na
+

O

O
-

R
 

Fonte: autor. 

 

 

 

 

 

 



Tese de Doutorado                                                                                                                    59 

 

Laís Sibaldo Ribeiro   Metodologia              

Figura 15. Diagrama composto por água destilada, etanol, sabão base, e óleo de pinho, 

utilizado no tratamento das fibras. 

 

Fonte: Santanna, 2003, adaptado. 

Foi escolhido um ponto na região de Winsor IV, com micela, possivelmente, do tipo 

bicontínua, denominado de SB. Esse ponto foi formulado também com solução de ureia 7 % 

como fase aquosa e foi chamado de SB_U. As composições dos pontos estão apresentados na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4. Composição dos pontos de microemulsão utilizados para o tratamento com 

tensoativo aniônico da fibra de coco. 

Ponto 
Cotensoativo/tensoativo 

(%) 

Fase óleo 

(%) 

Água destilada 

(%) 

Sol. Ureia 

7% (%) 

SB 20 40 40 0 

SB_U 20 40 0 40 

Fonte: Autor. 

 

As fibras foram preparadas pesando-se 8 g em béqueres de 1 L e adicionando-se 110 

mL de microemulsão. Para melhorar o contato entre as fases foi utilizada a agitação mecânica 

com agitador com haste. Na agitação mecânica, antes de começar a agitar, adicionou-se 2/3 do 

volume do agente modificante para, em seguida, iniciar a agitação com adição da parte restante 

aos poucos até que resultasse em uma mistura homogênea (pasta não muito viscosa). O tempo 

de agitação foi em média 3 minutos. Após o tempo de contato, a fibra foi colocada em placas 

de vidro e levadas para a estufa a 60 °C, por 24 horas.  
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4.1.3. Molhabilidade – ângulo de contato 

 

Foram realizadas medidas de ângulo de contato das fibras de coco e do calcário.  

Para a obtenção do ângulo de contato das fibras tratadas e não tratada foi utilizada a 

metodologia baseada no trabalho de Soares, 2016, e foi realizada da seguinte maneira: 

- Foram preparadas pastilhas com fibras de 100 Mesh tratada e não tratada, com 12 mm 

de diâmetro, 3mm de espessura e massa de aproximadamente 0,40 g, através de um molde de 

aço inox e de uma prensa hidráulica; (SOARES, 2016) 

- As pastilhas foram então colocadas em posição horizontal e uma gota de água foi 

cuidadosamente transferida para a superfície utilizando o Tensiômetro Krüss, modelo K100C, 

onde o ângulo de contato era medido. 

- O mesmo procedimento foi realizado para uma gota de óleo de pinho. 

 

4.1.4. Análises térmicas 

 

A termogravimetria (TG) é uma técnica que submete a amostra a uma programação 

controlada de temperatura ou tempo, e a massa da amostra é medida em função da temperatura  

(RAMOS et al., 2017). Neste método a temperatura varia durante a análise e a amostra pode 

alterar o seu peso devido a diferentes razões: decomposição, evaporação, mudança de 

propriedades magnéticas, etc. A mudança de peso é registrada pelo balanço térmico e a 

temperatura medida da amostra é coletada como os sinais medidos dependentes do tempo (TG). 

Estes dados medidos podem então ser analisados em curvas TG de massa(%) em função da 

temperatura (℃ ou K) ou tempo (s) (MOUKHINA, 2014). As curvas de variação de massa (em 

geral perda, mais raramente ganho de massa) em função da temperatura, permite tirar 

conclusões sobre a estabilidade térmica da amostra, sobre a composição e estabilidade dos 

compostos intermediários e sobre a composição de resíduo (GIOLITO; IONASHIRO, 2004). 

A estabilidade térmica das fibras foi investigada por análise termogravimétrica, utilizando um 

aparelho Shimadzu DTG-60 com controlador de fluxo modelo FC-60A. As análises foram 

realizadas sob fluxo de nitrogênio, promovendo atmosfera inerte para a pirólise e a remoção de 

compostos gasosos e produtos condensáveis (YANG et al., 2007), com taxa de fluxo do gás de 

50 mL/min, com taxa de aquecimento de 10ºC/min, sendo a faixa da temperatura varrida de 30 

ºC a 800 ºC. 

Para avaliar as temperaturas de decomposição dos componentes das fibras, 

acompanhando os efeitos de calor associados com as alterações físicas ou químicas da amostra, 
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foi realizada a Análise Térmica Diferencial (DTA) simultaneamente com a Termogravimetria 

(TG). 

4.1.5. Microscopia eletrônica de varredura – MEV 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma ferramenta usada para investigar 

superfícies de objetos e tem sido amplamente aplicada na ciência dos materiais (HAYAKAWA; 

MATSUOKA, 2016). É uma metodologia altamente versátil para a caracterização e a alta 

resolução espacial do MEV de nano a microescala nos modos de imagem e caracterização 

química, é complementar à outras técnicas de caracterização de materiais, não destrutiva 

(INKSON, 2016). 

Mudanças morfológicas e estruturais das fibras foram investigadas usando este método 

que é uma ferramenta importante para observar a morfologia da superfície das fibras 

(LERTWATTANARUK; SUNTIJITTO, 2015). A caracterização por MEV das fibras de coco 

seca tratada e não tratada foi realizada em um MEV de bancada TM-1000 da HITACHI. 

4.1.6. Difratograma de raios X (DRX) 

 

Um método empírico para determinar a cristalinidade da fibra nativa foi estudado com 

um difratômetro de raios X usando as técnicas de focalização e transmissão. Os difratogramas 

foram obtidos em um difratômetro de raios X, marca Shimadzu, modelo XRD-7000, operando 

com radiação CuKα, com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA, utilizando-se as amostras sob 

a forma de pó. Os ensaios foram realizados à temperatura ambiente (25 °C) e com ângulos 2θ 

entre 5° e 120° (2o min-1). O índice de cristalinidade das fibras foi calculado a partir da Equação 

(4) (MIRANDA et al., 2015). 

 

𝐼𝑐 =  
𝐼(002)−𝐼(𝑎𝑚)

𝐼(002)
        (4) 

   

Em que: I(002) é a intensidade correspondente ao pico do material cristalino (2θ = 22°) e 

I(am) corresponde à intensidade da banda referente ao material amorfo (2θ = 16°) (SEGAL et 

al., 1959). 
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4.1.7. Fluorescência de raios X (FRX) 

 

Na técnica de fluorescência de raios X, a excitação de elétrons por raios X possibilita 

aos elementos químicos a emissão de radiação na região do espectro eletromagnético. Em 

condições adequadas, as radiações emitidas podem ser utilizadas para identificar e estimar a 

concentração de elementos em amostras de sólidos (OLIVEIRA, 2015). 

As análises de fluorescência de raios X foram realizadas com o equipamento EDX-720 

da marca SHIMADZU.  

 

4.1.8. Caracterização dos sistemas de microemulsão 

 

 Os sistemas de microemulsão utilizados para tratar as fibras foram caracterizados 

através da sua tensão superficial, diâmetro de gotícula, densidade e viscosidade. 

4.1.8.1. Tensão superficial 

 

As análises de tensão superficial das microemulsões foram determinadas utilizando o 

tensiômetro Sensadyne (QC6000 – Sensadyne Instruments). As medidas são obtidas pelo 

método da pressão máxima de bolha sem ser afetado por contaminação da superfície ou pela 

formação de espuma. Nesse método dois capilares de diâmetros diferentes são imersos no seio 

da solução e as bolhas são formadas por injeção de gás nitrogênio. O volume médio necessário 

para essa análise é cerca de 20 mL. Foram utilizadas água destilada e álcool etílico (99,5%) 

para calibração a alta (72,0 mN/m) e baixa (22,0 mN/m) tensão superficial, respectivamente, a 

25 ±1 ºC e frequência de bolha igual a 2 s-1 (SOUZA, 2017). 

4.1.8.2. Diâmetro de gotícula 

 

Análises de diâmetro de gotícula e índice de polidispersão foram realizadas para as 

amostras de microemulsões. Essa análise tem como objetivo avaliar o tamanho do agregado 

micelar (micela direta, bicontínua e inversa) em função da variação da composição dos sistemas 

estudados.  

Para determinação desse parâmetro foi utilizado o analisador de diâmetro de partícula 

ZetaPlus (Instrutécnica). Este equipamento utiliza a técnica de espalhamento dinâmico de luz 

(DLS) para obtenção dos resultados, utilizada também para determinação de diâmetro médio 

de gotícula e avaliação de estabilidade de sistemas micelares. Essa medida é baseada em 

flutuações da intensidade de espalhamento do feixe de luz emitido sobre a amostra devido ao 
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movimento aleatório das gotículas. A variação dessa intensidade em função do tempo é 

associada matematicamente ao tamanho de partículas dispersas em solução. A faixa de análise 

desse equipamento é de 2 nm a 3 μm para uma quantidade em torno de 5 mL de amostra 

(SOUZA, 2017). 

4.1.8.3. Densidade 

 

As medidas de densidade dos sistemas de microemulsão foram realizadas em triplicata 

por medição direta no densímetro digital automático de bancada DDM 2911 (Rudolph Research 

Analytical), à 25 ±1 ºC. 

4.1.8.4. Viscosidade 

 

As medidas de viscosidade das microemulsões foram realizadas no reômetro Anton Paar 

modelo MCR 302, à 25 ℃. O funcionamento é baseado na rotação de uma geometria (CC27) 

imerso na amostra, por medida de cisalhamento estacionário e dinâmico. O experimento de 

cisalhamento foi aplicado durante 1800 segundos para tensão de cisalhamento de 0,01 – 2,0 Pa. 

Para realização da análise são necessários 18,4 mL de amostra de fluido.  

4.1.9. Influência do tempo de tratamento e da fase óleo na molhabilidade das 

fibras de coco 

 

Foram realizados dois planejamentos experimentais 32, com réplica, afim de estimar o 

erro experimental do tratamento das fibras de granulometria +#100. O primeiro planejamento 

foi realizado com o Sistema 1, e o segundo com o Sistema 1 trocando a fase aquosa por solução 

de ureia 7%, para observar a influência dos tratamentos na molhabilidade das fibras com água 

e com óleo. 

A Tabela 5 apresenta os níveis e fatores dos planejamentos. 

 

Tabela 5. Variáveis independentes do planejamento fatorial completo 32 para o tratamento das 

fibras. 

Níveis Fatores (-) 0 (+) 

1 Fase óleo (m/m) 0,1 0,3 0,5 

2 Tempo de tratamento (h) 2 4 6 

Fonte: Autor. 
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Foi utilizado o software STATISTICA 7.0 para a análise estatística dos resultados. A 

Tabela 6 apresenta a matriz dos experimentos gerada pelo software.  

Tabela 6. Planejamento experimental fatorial simples 32 do tratamento das fibras. 

Replicata Fo(m/m) T (h) 

1 0,10 2,00 

1 0,10 6,00 

1 0,10 4,00 

1 0,50 2,00 

1 0,50 6,00 

1 0,50 4,00 

1 0,30 2,00 

1 0,30 6,00 

1 0,30 4,00 

2 0,10 2,00 

2 0,10 6,00 

2 0,10 4,00 

2 0,50 2,00 

2 0,50 6,00 

2 0,50 4,00 

2 0,30 2,00 

2 0,30 6,00 

2 0,30 4,00 

Fonte: Autor. 

4.2. Géis de microemulsão como fluido de combate a perda 

 

O Fluxograma 2 apresenta as etapas de escolha, caracterização e testes dos géis de 

microemulsão como fluidos para remediar perda de circulação. 
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Fluxograma 2. Etapas da obtenção da nova formulação de fluido de combate a perda de 

circulação. 

 

Fonte: autor. 

4.2.1. Escolha dos sistemas de microemulsão em gel 

 

Para a formulação dos fluidos, foram selecionados três sistemas de microemulsão em 

gel utilizados por Santana, 2003. Para a escolha dos sistemas, inicialmente foram formulados 

em tubo de ensaio 5 g de microemulsão, observando a formação ou não do gel, com o auxílio 

do agitador de tubos Phoenix, modelo AP56. Os diagramas estudados estão representados pelas 

Figura 16, composto por água destilada, tensoativo aniônico comercial (sabão base), óleo de 

pinho e álcool etílico (C/T = 0,5), Figura 17, composto por água destilada, tensoativo aniônico 

comercial, óleo de pinho e álcool iso-amílico (C/T = 0,5) e a Figura 18, composto por água 

destilada, tensoativo aniônico sintetizado em laboratório (óleo de mamona saponificado – 

OMS), óleo de pinho e álcool iso-amílico (C/T = 0,5). A Tabela 7 apresenta as composições 

dos pontos utilizados de cada diagrama.(SANTANNA, 2003) 

Tabela 7. Composições dos pontos de microemulsão em gel. 

Ponto Tensoativo (%) Cotensoativo (%) Fase óleo (%) Fase aquosa (%) 

Gel_1 12 6 23 59 

Gel_2 18 9 14 59 

Gel_3 23,3 11,7 13 52 

Fonte: Santanna, 2003. 
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Figura 16. Diagrama composto por água destilada, tensoativo aniônico comercial, óleo de 

pinho e álcool etílico C/T = 0,5. 

 

Fonte: Santanna, 2003, adaptado. 

 

 

Figura 17. Diagrama composto por água destilada, tensoativo aniônico comercial, óleo de 

pinho e álcool iso-amílico, C/T = 0,5. 

 

Fonte: Santanna, 2003, adaptado. 
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Figura 18. Diagrama composto por água destilada, tensoativo aniônico sintetizado, óleo de 

pinho, álcool iso-amílico, C/T = 0,5. 

 

Fonte: Santanna, 2003, adaptado. 

Os pontos escolhidos foram formulados também, trocando-se a fase aquosa por solução 

de ureia 7%, onde Santana, (2003) observou que a ureia funcionava como crosslinker.  

4.2.2. Formulação dos sistemas de microemulsão em gel 

 

Após a escolha dos pontos de microemulsão em fases géis, estes foram formulados em 

quantidades maiores (350 g) para a realização de testes. Para isso, foi utilizado o agitador 

Hamilton beach da marca Fann, em 15000 rpm. Foi testado também a presença de polímeros 

no sistema, onde foi usado goma guar e goma xantana, em concentrações utilizadas na indústria 

para fluidos com essa finalidade. A formulação do sistema seguiu a ordem de adição: fase 

aquosa, cotensoativo, fase óleo, tensoativo e polímero.  

 

4.2.3. Estudo reológico dos sistemas 

 

O estudo da deformação e do fluxo é chamado de reologia. A viscosidade é o parâmetro 

mais importante medido em experimentos de reologia. É definido como resistência à varredura 

e é medida como a proporção da tensão de cisalhamento e taxa de cisalhamento. O instrumento 

registra os dados de viscosidade em termos de Pascal vezes segundos. Propriedades como 

módulo de armazenamento e módulo de perda definem a força do gel e representam a 

informação estrutural do composto (OMER; SULTAN, 2013). Estes parâmetros são 
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importantes para analisar formulações de géis de combate a perda, pois o fluido deve apresentar 

viscosidade suficiente para pluguear a zona de perda.  

O estudo reológico foi realizado com os sistemas de microemulsão formulados e com 

um Fluido Comercial (FC), a fim de encontrar uma formulação com comportamento reológico 

semelhante ao produto utilizado pela indústria. As medidas foram realizadas no reômetro Anton 

Paar modelo MCR 302, à 70 °C, simulando condições de poço, porque, para os agentes de perda 

de circulação, a estabilidade térmica é um critério muito importante, pois, no fundo do poço, o 

plug formado pelos materiais de combate a perda tem que suportar as temperaturas de 

formações muito altas (OMER; SULTAN, 2013). O funcionamento é baseado na rotação de 

uma geometria (CC27) imerso na amostra, por medida de cisalhamento estacionário e dinâmico. 

O experimento de cisalhamento foi aplicado durante 1800 segundos para tensão de 

cisalhamento de 0,01 – 3000 Pa. Para realização da análise são necessários 18,4 mL de amostra 

de fluido. A Tabela 8 apresenta a composição do fluido comercial. 

 

Tabela 8. Composição do gel comercial. 

Nome genérico 
Concentração 

(g/L) 

Goma Guar 3 

Mistura (Metanol+Metil Borato+Ácido 

Bórico) 
0,5 

Carbonato de Potássio (K2CO3)  1 

Fonte: Santanna, 2003, adaptado. 

4.2.4. Estudo dos modelos reológicos 

 

A maior parte dos fluidos utilizados na indústria do petróleo possuem comportamento 

reológico de acordo com os modelos de Bingham (plástico ideal), Ostwald de Waale (Fluido 

de potência) ou Herschel-Buckley (fluido de potência com limite de escoamento). Foi realizado 

o ajuste dos dados experimentais com os modelos reológicos, afim de analisar se os géis de 

microemulsão apresentam comportamento reológico de fluidos de combate a perda de 

circulação. 

4.2.5. Formulação dos fluidos com fibras de coco 

 

Os fluidos de géis de microemulsão foram formulados com fibra de coco, variando sua 

concentração e granulometria. Inicialmente foram formulados 350 g dos géis no agitador 

Hamilton beach da marca Fann, em seguida, sob agitação, adicionou-se 22,5 g de bentonita, e 
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após 20 minutos, sob agitação, foram adicionadas as fibras de coco em diferentes proporções. 

A bentonita foi adicionada como redutor do volume de filtrado, com base no trabalho de 

Alsabagh et al., 2015. 

4.2.6. Caracterização do fluido formulado  

 

Para observar se o fluido obtido está nas condições adequadas para ser bombeado e 

combater a perda, alguns testes foram realizados. 

 

 4.2.6.1. Densidade do fluido 

 

A densidade do fluido foi obtida através da balança de fluido com precisão de ±0,1 

lb/gal. Para realizar o teste coloca-se a balança em uma superfície plana e nivelada, enche-se o 

copo com fluido até preencher todo espaço do recipiente. Fecha-se a tampa do copo, que possui 

uma válvula, e pressiona-se esta para baixo. Para pressurizar a balança utiliza-se uma bomba 

de pressurização, que funciona como uma seringa. Após constatada a pressurização, limpa 

cuidadosamente a parte exterior do copo e coloca-o na base para equilibrá-lo movendo o cursor 

graduado até que a bolha de nível fique centralizada, então se lê a densidade do fluido em lb/gal, 

lb/ft3 (AMOCO, 1994).  

4.2.6.2. Filtrado Alta Pressão Alta Temperatura (HPHT) 

 

Para o teste de fluido HPHT, tanto a temperatura como a pressão podem ser variadas 

para representar uma condição esperada do poço. O equipamento de teste HPHT tem um 

revestimento de aquecimento para que se possa aquecer a amostra de fluido até a temperatura 

esperada do poço. De acordo com o Instituto Americano de Petróleo a pressão de teste é 500 

psi e a temperatura de teste é de 200 °F com o equipamento padrão. O teste HPHT é realizado 

por 30 minutos, assim como o teste de perda de fluido da API (AMOCO, 1994). 

4.2.6.3. Modelagem da filtração 

 

Estudos experimentais são necessários para modelar passo a passo a formação do plugue 

com o objetivo de entender o processo de deposição das partículas sólidas do fluido e do LCM, 

pois um melhor entendimento da filtração e da formação do plugue é importante pois, 

conhecendo esse processo, é possível escolher a melhor formulação para combater cada tipo de 

perda (JAFFAL; MOHTAR; GRAY, 2017).  
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Para a modelagem da filtração foi escolhido o modelo clássico de filtração, que é descrito pela 

Equação (5): 

𝑉𝑓 = 𝑎√𝑡 + 𝑏                                      (5) 

Onde 𝑎 é a tangente da parte linear do gráfico Vf(t) vs. √𝑡 e b é a interseção em y 

conhecido como perda inicial. Esse modelo é usado para analisar os resultados do filtrado no 

filtro-prensa HPHT e monitorar as propriedades de filtração do fluido durante o combate a perda 

(JAFFAL; MOHTAR; GRAY, 2017). Este teste é usado para indicar a taxa em que as 

formações permeáveis são seladas pela deposição dos materiais particulados (BOURGOYNE 

JR. et al., 1986). 

Obteve-se também a derivada do modelo clássico, descrito pela Equação (6): 

 

𝐷𝑉𝑓 = 𝑎 ∗
1

2
∗ 𝑡^

−1

2         (6) 

 

A derivada do modelo clássico irá descrever o processo de deposição do reboco 

(formação do plugue) durante a filtração. A modelagem foi realizada com o software MATLAB 

(R2017a).  

4.2.6.4. Estudo reológico dos géis com fibras de coco 

 

Foram realizadas análises reológicas dos géis formulados com fibra de coco afim de 

observar a influência das fibras de coco na reologia dos géis de combate a perda. As medidas 

foram realizadas pelo reômetro Anton Paar modelo MCR 302, à 70 ℃, simulando condições 

de poço. Após essa análise foi escolhida a melhor formulação para ser aplicada no simulador 

de combate a perda de circulação. 

4.3. Equipamento simulador de perda de circulação 

 

Para simular o combate a perda de circulação e analisar a eficiência dos géis de 

microemulsão e fibras de coco, foi construído um novo equipamento em parceria com o 

departamento de engenharia mecânica da UFRN 

4.3.1. Construção do equipamento de combate a perda de circulação  

 

O equipamento foi construído para simular o combate a perda de circulação com os géis 

de microemulsão e as fibras de coco tratadas com microemulsões. O simulador de perda de 
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circulação (Figura 19) foi construído na UFRN, foi um equipamento de baixo custo, e 

representa de maneira satisfatória uma situação real de perda de circulação, a qual se pretende 

combater com a tecnologia proposta. O equipamento consiste em um tubo de acrílico com 

3,8cm de diâmetro interno e 50 cm de altura, parcialmente recheado com rochas de diatomita 

que ficaram retidas na peneira de #8 com base no trabalho de Miranda et al., 2017. A estrutura 

do equipamento foi confeccionada de barra chata de aço inox. As tampas superior e inferior 

foram confeccionadas também de aço inox, e possuem orings para garantir a vedação durante 

os testes. Acoplado às tampas existe um conjunto de válvula e manômetro, com o objetivo de 

aferir a pressão de entrada e de saída durante os testes. O equipamento era utilizado tanto para 

operar com água quanto com ar comprimido, por isso tinha uma conexão de cada tipo, e estas 

eram acopladas à válvula durante o teste. A Figura 19 apresenta um esquema do equipamento.  

(MIRANDA et al., 2017) (WALDMANN et al., 2013) 

Figura 19. Esquema do simulador de perda de circulação. 
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Fonte: Autor. 

(1)Bomba de injeção de água; (2) Saída de água; (3) Válvula de controle de fluxo da entrada de água 

na célula de tratamento; (4) Célula com meio poroso de alta permeabilidade; (5) Rochas de diatomita 

– Meio poroso; (6) Válvula de controle de fluxo na saída de fluido/tampão/água; (7) Base do 

equipamento; (8) Coletor de fluido/tampão/água. 
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4.3.1.1. Desenvolvimento da metodologia de uso do equipamento 

 

Com base no trabalho de Waldmann et al., 2013, neste ensaio o leito poroso foi 

posicionado dentro de uma coluna de acrílico e em sua extremidade inferior foi acoplada uma 

válvula para controle de fluxo e em sua extremidade superior foi acoplado o sistema de injeção 

de água/ar comprimido. Inicialmente, era calculado a porosidade do leito, posteriormente, a 

permeabilidade do leito com água, de acordo com o teste de permeabilidade de Darcy. O 

sistema a ser testado (o fluido) era então posicionado sobre o meio poroso e submetido a um 

fluxo de ar comprimido, para garantir que o fluido percolasse pelo recheio. Depois acoplava-se 

novamente o equipamento à bomba e injetava-se água para aferir a pressão de entrada. Todo o 

escoamento através do meio poroso pode ser visualizado. O procedimento desenvolvido para o 

uso da coluna está descrito com mais detalhes a seguir: 

- Acoplar a tampa inferior na coluna; 

- Colocar pedras de diatomita na coluna até atingir altura de 40cm (aproximadamente 

200gramas); 

-Com uma proveta colocar água até cobrir todo o recheio. Anotar o volume utilizado; 

- Fechar a tampa superior apoiando a coluna em sua base e conectar a mangueira da bomba 

de água; 

- Ligar a bomba ajustada na vazão de 20mL/min e ajustar a válvula inferior da coluna até 

obter a mesma vazão na saída (estado estacionário); 

- Anotar a pressão do manômetro 1 (entrada de água); 

- Parar a bomba, abrir a válvula inferior e esperar toda a água sair; 

- Abrir a tampa superior, desconectar a mangueira de entrada de água e conectar a entrada 

de ar comprimido;  

- Colocar o gel de microemulsão com fibras de coco, em diferentes proporções, na coluna; 

- Fechar a tampa superior e abrir a válvula de ar comprimido com pressão suficiente para 

permitir que o fluido penetre no recheio (2 Bar); 

- Aguardar 30 minutos; 

- Desconectar a entrada de ar comprimido e conectar a mangueira de entrada de água; 

- Ligar a bomba ajustada na vazão de 20mL/min, esperar água encher a coluna, ajustar a 

válvula inferior da coluna até obter a mesma vazão na saída (estado estacionário) e anotar 

a pressão no manômetro 1. 
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Através dessa metodologia foi possível calcular a porosidade do leito poroso e a 

permeabilidade antes e depois de aplicar o gel de microemulsão com fibras de coco como LCM, 

analisando a eficiência destes.  

4.3.1.2. Caracterização do leito poroso e obtenção da permeabilidade 

 

A caracterização do leito/coluna foi realizada por determinação da sua porosidade e 

permeabilidade. (MIRANDA et al., 2017) 

A porosidade foi determinada por dois métodos diferentes. O primeiro foi baseado no 

conceito usado em engenharia de reservatórios utilizado por Rosa et al., 2006, que define a 

porosidade pela relação entre o volume de vazios de uma rocha (Vv) e o volume total da mesma 

(Vt). A porosidade do leito (ϕ) é definida pela Equação (7).. (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 

2006)  

ϕ =
𝑉𝑣

𝑉𝑡
            (7) 

O volume de vazios é considerado o volume poroso. Para realizar esse cálculo, o volume 

total (Vt) foi o volume interno da coluna de acrílico ocupada pelo recheio, em cm3, e o volume 

de vazios (Vv) foi o volume de água necessário para cobrir o recheio, em cm3. 

A segunda metodologia para determinação da porosidade intergranular foi baseada no 

trabalho de Mata; Duarte, 2002, que utiliza um picnômetro de comparação a ar em que a 

porosidade do leito (ε) é definida pela Equação (8). (MATA; DUARTE, 2002)  

 

𝜀 =
𝑃1− 𝑃2

𝑃2
          (8) 

 

Onde 𝑃1 é a pressão no cilindro 1 (N/m2) e 𝑃2 é a pressão no cilindro 2 (N/m2) do 

picnômetro. 

A permeabilidade (K) foi determinada através da lei de Darcy (Equação 9) que relaciona 

a vazão instantânea (Q), para um fluxo linear, a viscosidade do fluido (μ), a altura do leito 

poroso (L), a área da secção transversal ao leito (A) e a diferença entre a pressão na entrada do 

leito e na saída (∆P), de acordo com a expressão:(ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2006) 

 

𝐾 =
𝑄.𝜇.𝐿

𝐴.(∆𝑃)
          (9) 
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Nessa equação K foi calculado em Darcy, Q foi 0,67 cm3/s, μ foi 1 cP, viscosidade da 

água, L foi a altura do recheio, 40 cm, e A foi a área da circunferência interna da coluna, 11,34 

cm2. Com esses parâmetros fixos, cada teste coletava os dados de ∆𝑃, sempre considerando P2 

como 1 atm, pois a válvula estava aberta, e calculava-se a permeabilidade. 

O Fluxograma 3 apresenta as etapas realizadas após a construção do equipamento e o 

desenvolvimento da sua metodologia de utilização na remediação à perda de circulação. 

 

Fluxograma 3. Etapas de caracterização do leito poroso e testes no equipamento que simula o 

combate a perda de circulação. 

 

Fonte: autor. 

 

4.3.2. Molhabilidade das rochas 

 

Foram realizados testes de molhabilidade em rochas carbonáticas tratadas com o fluido 

formulado a base de microemulsão em gel. O procedimento foi baseado na metodologia de 

Soares, 2016.(SOARES, 2016) 

Os ângulos de contato foram determinados da seguinte forma: 

- Pedaços do calcário foram quebrados em partículas bem finas e peneirados (400 

Mesh); 

- Prepararam-se pastilhas com massa de aproximadamente 0,40 g; 

- As pastilhas foram embebidas nos sistemas em gel por 30 minutos em temperatura 

ambiente e posteriormente deixadas secar, por 1 dia; 

- Por fim, as pastilhas foram colocadas em posição horizontal e uma gota de óleo 

(querosene) foi cuidadosamente transferida para a superfície utilizando o Tensiômetro Krüss, 

modelo K100C, onde o ângulo de contato foi medido. 

- o mesmo procedimento foi realizado para uma gota de água. 
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4.3.3 Tratamento da diatomita 

 

Foi realizado o tratamento de algumas amostras de rochas de diatomita, para estudar a 

influência dos fluidos e fibras na estrutura da rocha. O tratamento foi realizado por embebição 

durante 30 minutos da rocha no fluido de tratamento.  As rochas tratadas foram caracterizadas 

através das análises de MEV, DRX e FRX, seguindo a mesma metodologia das análises das 

fibras de coco. A Figura 20 apresenta a estrutura da superfície da diatomita. (YUAN et al., 

2013) 

Figura 20. Estrutura da superfície da diatomita representando os vários tipos de ligações e 

grupos. 

 

Fonte: Yuan et al., 2013, adaptado 

        

4.3.4. Influência da massa de fluido e de fibra na remediação da perda de 

circulação  

 

Foi realizado um planejamento experimental 22 com réplica, afim de estimar o erro 

experimental dos ensaios no equipamento de combate a perda de circulação. O planejamento 

foi realizado com o gel de microemulsão que apresentou os melhores resultados nos testes 

descritos anteriormente, como o fluido (tampão), e com fibras tratadas com o tratamento 

“ótimo”, para observar a influência da massa de fluido injetado na coluna e a massa de fibras 

no fluido.  

A Tabela 9 apresenta os níveis e fatores do planejamento.  
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Tabela 9. Variáveis independentes do planejamento fatorial completo 22 para o ensaio na 

coluna. 

Níveis Fatores (-) C (+) 

1 Fibra (g) 0,283 0,566 0,85 

2 Fluido (g) 50 100 150 

Fonte: Autor. 

 

Foi utilizado o software STATISTICA 7.0 para a análise estatística dos resultados. A Tabela 10 

apresenta a matriz dos experimentos gerada pelo software.  

 

Tabela 10. Planejamento experimental fatorial simples 22 o ensaio na coluna. 

Replicada Fibra (g) Fluido (g) 

1 0,28 50,00 

1 0,85 50,00 

1 0,28 150,00 

1 0,85 150,00 

1 0,57 100,00 

1 0,57 100,00 

1 0,57 100,00 

2 0,28 50,00 

2 0,85 50,00 

2 0,28 150,00 

2 0,85 150,00 

2 0,57 100,00 

2 0,57 100,00 

2 0,57 100,00 

Fonte: Autor. 

4.3.5. Teste de gelificação in situ 

 

Algumas tecnologias de combate a perda utilizam a gelificação in situ. Esse mecanismo 

tem a vantagem de exigir menos das bombas de fluido, pois estas iriam bombear fluidos pouco 

viscosos com facilidade, e apenas na região de perda, o gel iria se formar.  Com o objetivo de 

analisar se o gel de microemulsão tem potencial para gelificar in situ, foi realizado um teste 

simples de gelificação.  

Em um Becker de 50 ml foram colocados todos os componentes do sistema de gel de 

microemulsão (tampão), escolhido, exceto a água. Foi colocado em agitação com a ajuda de 

um agitador magnético e aos poucos foi adicionado a quantidade de água da formulação. Após 
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a adição da fase aquosa foi avaliado o tempo de gelificação. Foram realizados dois testes, um à 

25 °C e outro à 70 °C simulando condições de poço. 
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5. Resultados e discussões 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos, e suas discussões, da realização 

da metodologia proposta, com o objetivo de compreender o tratamento das fibras de coco e seu 

uso como LCM nos géis de microemulsão, no combate a perda de circulação. 

5.1. Fibra de coco 

 

Neste item aborda-se todos os estudos relacionados à fibra de coco seca, desde a sua 

obtenção, tratamento, até a caracterização. 

5.1.1. Distribuição granulométrica da fibra de coco 

 

A Figura 21 apresenta a distribuição granulométrica da fibra de coco utilizada neste 

trabalho, com base no resultado do peneiramento utilizando-se peneiras com aberturas de 2,4 

mm (#8), 1,4 mm (#12), 1 mm (#16), 0,6 mm (#28), 0,425 mm (#35), 0,3 mm (#48), 0,212 mm 

(#65), 0,15 mm (#100), 0,104 mm (#150) e 0,074 mm (#200).   

 

Figura 21. Distribuição granulométrica da fibra de coco. 
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Fonte: Autor. 

Observou-se que as fibras que tiveram tamanho em torno de 1 mm (#16), 0,6 mm (#28) 

e 0,3 mm (#48), apresentaram as maiores frações retidas.  
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A Figura 22 apresenta o comportamento do acumulado retido e passante, assim como a 

fração retida.  

Figura 22. Análise acumulativa da fibra de coco. 
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Fonte: Autor. 

Na Figura 22 observou-se que quanto maior o tamanho das partículas, menor o 

acumulado retido e maior o acumulado passante. Na medida em que o tamanho das partículas 

foram reduzindo, o acumulado retido aumentou e o acumulado passante diminuiu. A curva da 

fração retida concordou com a Figura 23, onde a maior fração retida ocorre com partículas de 

0,6 mm (#28). Observou-se que as fibras de coco utilizadas apresentam maiores quantidades 

nas faixas de +16, +28, -35 e +48.  

A operação de perfuração de poços de petróleo pode desestabilizar a formação e 

provocar danos. Alguns sólidos presentes nos fluidos podem provocar estes danos, isso 

dependerá do formato da partícula, das suas propriedades e do seu diâmetro. Partículas com 

diâmetros maiores que a garganta do poro do reservatório dificilmente causarão danos 

entretanto, partículas com diâmetros menores que o diâmetro da garganta do poro poderão 

causar dano a formação pois irão penetrar profundamente (RENPU, 2011). No combate a perda 

de circulação o LCM utilizado deve ter granulometria variada afim de formar uma “ponte” de 

tamponamento para resolver a perda. Por esse motivo, neste trabalho foram realizados estudos 
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com as fibras de +35, +100 e +200, ou seja, com as fibras retidas nas peneiras #35, #100 e #200, 

para serem utilizadas como LCM. 

 

5.1.2. Tratamento da fibra de coco 

 

As fibras de coco nas granulometrias escolhidas foram tratadas com sistemas 

microemulsionados. 

As fibras de coco tratadas foram caracterizadas com as análises de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), análise termogravimétrica (TG), análise térmica diferencial 

(DTA), difração de raios-x (DRX) e espectrometria de fluorescência de raios-x (FRX) e foram 

avaliadas de acordo com a sua molhabilidade à água e ao óleo. 

5.1.2.1. Caracterização dos sistemas de microemulsão 

 

Os sistemas microemulsionados utilizados para o tratamento da fibra de coco foram 

caracterizados através da tensão superficial, diâmetro de gotícula e polidispersão, densidade e 

viscosidade.  

5.1.2.1.1. Tensão superficial 

A Tabela 11 apresenta os resultados de tensão superficial obtida dos sistemas 

microemulsionados estudados. 

Tabela 11. Tensão superficial das microemulsões. 

Pontos Tensão (mN/m) 

CTAB_MD 29,8 

CTAB_MB 31,4 

CTAB_MI 29,7 

CTAB_U_MD 26,1 

CTAB_U_MB 26,6 

CTAB_U_MI 25,7 

SB 29,3 

SB_U 33,1 

Fonte: Autor. 

Os valores de tensão superficial obtidos estão de acordo com a literatura, que caracteriza 

os pontos estudados como pontos de microemulsão (BERA; MANDAL; KUMAR, 2014). 

Observou-se que para os pontos com o tensoativo catiônico (CTAB), não houve 

variação significativa entre as três conformações micelares. Apesar de se esperar que a micela 



Tese de Doutorado                                                                                                                  82 

 

Laís Sibaldo Ribeiro   Resultados e Discussões              

direta apresentasse maior tensão superficial por ter mais água em sua composição, isso não 

ocorreu devido ao percentual de C/T (40 %) ser o suficiente para que a tensão superficial das 

micelas, independentemente de suas conformações, permanecesse constante. Esse 

comportamento também aconteceu com os pontos com ureia. 

A adição da ureia nos pontos com CTAB_MD mantém as ligações de hidrogênio entre 

as moléculas, no entanto houve uma leve diminuição da intensidade das ligações 

intermoleculares, devido a ureia apresentar estrutura geométrica trigonal plana, o que dificulta 

o empacotamento delas com as moléculas de água, contribuindo com uma leve diminuição do 

valor da tensão superficial. Para as micelas inversas, a adição da ureia na fase aquosa diminuiu 

as interações entre as moléculas de água e as cabeças do tensoativo, pois a água tem preferência 

em hidratar a ureia e não as cabeças, fazendo com que as moléculas anfifílicas tenham 

preferência por ambiente oleoso, com a cauda cada vez mais voltada para a fase óleo, assim 

aumentando a interação do querosene com as caudas dessas moléculas (interação possivelmente 

mais frágil) promovendo uma leve diminuição no valor da tensão superficial. Para as micelas 

bicontínuas, caracterizadas por apresentarem microfases, ocorre os mesmos fenômenos das 

micelas inversas e diretas, entretanto com menor intensidade. 

O ponto com sabão base com ureia apresentou valores de tensão superficial superior ao 

ponto sem ureia, pois o etanol a água e a ureia, mantiveram o mesmo tipo de ligação 

intermolecular, entretanto mais compacto (como será visto no tópico a seguir), deixando o 

sistema mais rígido e promovendo um aumento na tensão.  

5.1.2.1.2. Diâmetro de gotícula e polidispersão 

A Tabela 12 apresenta os valores de diâmetro de gotícula obtidos para os sistemas 

microemulsionados estudados. 

Tabela 12. Diâmetro de gotícula das microemulsões. 

Pontos Diâmetro efetivo (nm) 

CTAB_MD 286,1 

CTAB_MB 176,8 

CTAB_MI 140,9 

CTAB_U_MD 205,8 

CTAB_U_MB 288,4 

CTAB_U_MI 265,4 

SB 472,4 

SB_U 437,6 

Fonte: Autor. 
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De acordo com a literatura, o diâmetro de gotícula de sistemas microemulsionados pode 

variar de 2nm à 500nm, portanto os pontos estudados apresentam diâmetros coerentes para 

sistemas microemulsionados (FERREIRA et al., 2018; KARAYIL et al., 2016; LEVKOV et 

al., 2014; MURASHOVA; YU LEVCHISHIN; V YURTOV, 2014). Apesar dos diâmetros 

obtidos caracterizarem microemulsões, seus valores foram elevados. Isso ocorreu pois, o 

equipamento utilizado para analisar o diâmetro de gotícula dos sistemas estudados, assim como 

sua polidispersão foi a técnica do espalhamento dinâmico da luz. Esta técnica não distingue a 

micela individual associada às moléculas de água (micelas diretas) ou com moléculas de óleo 

(micelas inversas) ou ambas (micelas bicontínuas), resultando em um valor de diâmetro maior 

do que seria se apenas o diâmetro real da micela fosse medido.  

O ponto de micela direta (MD) com o CTAB apresentou tamanho de gotícula de 286,1 

nm, valor superior em relação aos resultados dos demais pontos do mesmo sistema (CTAB_MB 

e CTAB_MI). Esse diâmetro elevado pode acontecer devido ao fenômeno de hidratação da água 

nas cabeças do tensoativo, que possuem carga positiva pontual ocorrendo a atração da cabeça 

positiva do tensoativo, até o oxigênio parcialmente negativo das moléculas de água, atraindo 

muitas moléculas de água e resultando em uma estrutura maior do que a micela real. Para as 

micelas inversas, os hidrocarbonetos do querosene realizam o fenômeno de solvatação, através 

da interação de Vander Walls, com os hidrocarbonetos das caudas do tensoativo. Essa interação, 

como na micela direta, faz o aumento do diâmetro, mas como a atração não é tão forte, poucas 

moléculas de querosene solvatam as micelas, resultando em um diâmetro menor (140,9 nm) em 

relação ao da micela direta. Para as estruturas bicontínuas, os dois fenômenos discutidos para 

as micelas direta e inversa ocorrem, causando um aumento do diâmetro. Além disso, as micelas 

bicontínuas podem apresentar estrutura geométrica tubular, com tamanhos maiores do que das 

micelas esféricas, justificando o valor de 176,8nm para as micelas bicontínuas.   

O ponto de micela direta para o sistema de CTAB com 7% de ureia na fase aquosa, 

apresentou diâmetro inferior (205,8 nm) em relação ao mesmo ponto sem ureia na fase aquosa. 

Isso pode ter ocorrido pois, parte das moléculas de água se ligam às moléculas de ureia através 

de pontes de hidrogênio, reduzindo o número de moléculas de água que hidratam as cabeças 

dos tensoativos, gerando valores menores de diâmetro de gotícula.   Para o mesmo sistema, o 

diâmetro das micelas inversas foi maior (265,4 nm) do que o das micelas diretas. Isso ocorreu 

pois, a ligação entre a água e a ureia, no interior da micela, é mais volumosa do que as ligações 

entre as moléculas de água, gerando micelas mais volumosas. As micelas bicontínuas do 

sistema com ureia apresentaram diâmetros maiores do que das micelas diretas e inversas. Isso 

pode ter ocorrido pois, a molécula de ureia possui três sítios de interação compostos por um 
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oxigênio e dois nitrogênios, enquanto as moléculas de água apresentam apenas um sítio de 

interação composto pelo oxigênio. Esse maior número de sítios de interação promoveram um 

maior número de ligações entre o meio contínuo e as cabeças do tensoativo, gerando estruturas 

bicontínuas mais alongadas.  

Os pontos de microemulsão cujo tensoativo utilizado foi o sabão base, são pontos de 

micela bicontínua. Estes obtiveram diâmetros acima de 400 nm, onde o ponto com solução de 

ureia como fase aquosa apresentou diâmetro inferior (437,6 nm) ao ponto sem ureia (472,4 nm) 

na fase aquosa. Ambos apresentaram raio de giro superior aos sistemas de micela bicontínua 

dos sistemas com CTAB. Esse aumento no diâmetro ocorreu pois o grupo carboxilato do sabão 

base, tem a capacidade de atrair mais as moléculas de água do que o grupo aminado do CTAB, 

promovendo micelas mais extensas. O ponto com ureia na fase aquosa apresentou diâmetro 

menor pois, a ureia tem teor negativo e como o tensoativo é aniônico, possui cargas negativas, 

ocorreu a repulsão e ruptura da cadeia, promovendo micelas menos extensas. 

A Figura 23 apresenta as curvas de polidispersão dos sistemas de microemulsão com o 

tensoativo CTAB. 

 

Figura 23. Curvas de polidispersão dos sistemas de microemulsão com o tensoativo CTAB. 
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Fonte: Autor. 

Pode-se observar, através das curvas apresentadas na Figura 23, que as microemulsões 

com água destilada como fase aquosa apresentaram menores diâmetros em relação às 

microemulsões com solução de ureia 7% como fase aquosa. É possível observar também que a 

polidispersão para os sistemas com micelas diretas é inferior em relação a polidispersão dos 
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sistemas com micela bicontínua e inversa. A ureia na fase aquosa promoveu o aumento da 

polidispersão pois, essa análise leva em consideração tanto a quantidade de estruturas, quanto 

o formato irregular das estruturas. Como a concentração de ureia na fase aquosa foi baixa, sua 

distribuição pode não ser homogênea fazendo com que as moléculas de ureia se liguem às 

micelas de maneira irregular, promovendo diferentes formatos. 

A Figura 24 apresenta as curvas de polidispersão dos sistemas de microemulsão com o 

tensoativo sabão base. 

 

Figura 24. Curvas de polidispersão dos sistemas de microemulsão com o tensoativo sabão 

base. 
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Fonte: Autor. 

Observou-se que para a microemulsão com sabão base, o ponto de micela bicontínua 

com ureia apresentou polidispersão menor do que o ponto sem ureia na fase aquosa. Isso pode 

ter ocorrido pois, a alta atração das ligações ureia-tensoativo promoveu micelas alongadas e de 

tamanhos semelhantes, em relação ao ponto de microemulsão sem ureia que possui ligações 

mais fracas entre o tensoativo e as moléculas de água. 

5.1.2.1.4. Viscosidade 

A Tabela 13 apresenta os valores de viscosidade obtidos para os sistemas de 

microemulsão estudados e a Figura 25 apresenta o comportamento reológico, através das curvas 

de fluxo, dos sistemas. 
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Tabela 13. Viscosidade das microemulsões utilizadas no tratamento das fibras de coco. 

Pontos Viscosidade (cP) 

CTAB_MD 4,6 

CTAB_MB 9,2 

CTAB_MI 6,3 

CTAB_U_MD 4,8 

CTAB_U_MB 4,6 

CTAB_U_MI 3,2 

SB 19,5 

SB_U 18,8 

Fonte: Autor. 

Figura 25. Curvas de fluxo das microemulsões utilizadas no tratamento das fibras de coco.  
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Fonte: Autor. 

Através dos dados apresentados na Tabela 13 e na Figura 25 é possível observar que o 

ponto de micela direta apresenta viscosidade e tensão inferior ao ponto de micela inversa no 

sistema com CTAB. Esse resultado ocorreu devido a maior quantidade do querosene na fase 

contínua do sistema com micela inversa, o que resulta em um fluido mais espesso devido à 

maior viscosidade do querosene em relação à água.  

Observando a viscosidade dos pontos de micela direta dos sistemas com CTAB e 

CTAB_U, houve o aumento da viscosidade promovido pelo maior número de estruturas 

micelares (maior polidispersão), apresentado pela Figura 23. O aumento das estruturas 

micelares reduz a quantidade de moléculas de água livres aumentando a viscosidade. 
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Para as micelas do tipo inversa, a presença da ureia provocou a redução da viscosidade. 

Isso pode ter ocorrido pois, o aumento do diâmetro provocado pela presença da ureia na fase 

aquosa da micela, gerou micelas de tamanhos maiores, com uma maior quantidade de 

tensoativos, reduzindo o número de micelas formada, deixando o meio (fase óleo) mais livre, 

reduzindo a viscosidade. Os valores altos de polidispersão nesse caso, indicam as diferenças 

nos formatos e nos tamanhos das estruturas das micelas promovido pela presença da ureia. 

Para as micelas bicontínuas, com a presença da ureia houve a redução da viscosidade, 

pois os agregados micelares ficaram maiores e em número menor com formatos diferentes 

(polidispersão aumentou), deixando o meio mais livre, reduzindo a viscosidade. 

Através da Tabela 13 e da Figura 24 foi possível observar que os sistemas com o 

tensoativo sabão base apresentaram viscosidade e tensão superiores aos demais sistemas. Isso 

ocorreu pois o óleo de pinho, fase oleosa desses sistemas, possui viscosidade superior ao 

querosene. O ponto sem ureia apresentou viscosidade superior ao ponto com ureia pois, a 

quantidade de interações entre os hidrocarbonetos que compõem o óleo de pinho e os 

hidrocarbonetos que compõem a calda do tensoativo são maiores e mais fortes, promovendo o 

aumento da viscosidade. A presença de ureia promoveu a redução da viscosidade pois, as 

moléculas de ureia se ligam às moléculas de água, reduzindo a quantidade de moléculas de água 

que se ligam às cabeças dos tensoativos, deixando mais fase aquosa livre, reduzindo a 

viscosidade. 

5.1.3. Difratograma de raios-X – DRX 

 

As fibras tratadas com as microemulsões estudadas foram caracterizadas através da 

técnica de difração de raios-X. 

Para observar os picos de interesse, os difratogramas da fibra sem tratamento e das fibras 

tratadas foram analisadas em 2θ de 0 a 40° e a intensidade (u.a.) de 0 a 500, com base no 

trabalho de Bacellar, 2014. A Figura 26 apresenta o Difratograma de raios-X da fibra sem 

tratamento. (BACELLAR, 2014) 
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Figura 26. Difratograma de raios-X da fibra sem tratamento. 
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Fonte: Autor. 

O difratograma de raios-X da fibra de coco sem tratamento, está de acordo com o 

apresentado pela literatura (KOCAMAN et al., 2017; STAROŃ; CHWASTOWSKI; 

BANACH, 2017). A Figura 26 apresentou os picos referentes aos planos cristalinos 

característicos dos materiais lignocelulósicos, entre os quais se pode observar que a reflexão 

I(002) é a mais intensa em todas as partes ao longo da fibra em 22° e dois halos em 16°, I(am) que  

referem-se à parte amorfa presente nas fibras (hemicelulose e lignina) (MIRANDA et al., 2015). 

Observou-se que a intensidade do vale mínimo, isto é, a fração amorfa é de 15º < 2θ < 18º e a 

intensidade do pico máximo o qual corresponde a fração cristalina, está entre 18º < 2θ < 22º. A 

cristalinidade da fibra sem tratamento foi de 27%. 

A Figura 27 apresenta os difratogramas da fibra sem tratamento e das fibras tratadas 

com as formulações SB e SB_U. 
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Figura 27. Difratograma de raios-X da fibra sem tratamento, fibra tratada com composição SB 

e fibra tratada com sistema SB_U. 
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Fonte: Autor. 

As fibras tratadas apresentaram picos na região amorfa ente 15º < 2θ < 18º e picos na 

região cristalina entre 18º < 2θ < 22º na mesma faixa da fibra sem tratamento. Observou-se, na 

Figura 27, que as fibras tratadas apresentaram maior cristalinidade, apresentando picos maiores 

e um pouco mais definidos em 2θ = 22°. Ambos os tratamentos resultaram em difratogramas 

semelhantes. O índice de cristalinidade da fibra tratada com o ponto de microemulsão SB foi 

de 47% e da fibra tratada com o ponto de microemulsão SB_U foi de 47,3%.  

Em relação às fibras in natura, as modificações com os pontos SB e SB_U apresentaram 

um aumento de 74% e 75,18%, respectivamente, na cristalinidade. Sabe-se que o aumento da 

cristalinidade nas fibras naturais pode representar uma melhor adesão entre fibra-rocha 

(MARCON et al., 2009). 

A Figura 28 apresenta os difratogramas da fibra sem tratamento e das fibras tratadas 

com os pontos CTAB_MD, CTAB_MB e CTAB_MI. 
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Figura 28. Difratogramas da fibra sem tratamento e das fibras tratadas com os pontos de 

microemulsão direta (CTAB_MD), bicontínua (CTAB_MB) e inversa (CTAB_MI) do 

sistema com o tensoativo CTAB. 
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Fonte: Autor. 

As fibras tratadas com os pontos do sistema com CTAB apresentam picos nas mesmas 

faixas da fibra sem tratamento, entretanto este tratamento apresentou difratogramas com picos 

bem definidos, mostrando com nitidez o aumento da cristalinidade da fibra. 

A fibra de coco é constituída basicamente de lignina, hemicelulose e celulose, sendo 

que a lignina e a hemicelulose são macromoléculas amorfas, e as moléculas de celulose são 

orientadas aleatoriamente tendo a tendência de formar ligações de hidrogênio intra e 

intermoleculares. À medida em que a densidade de empacotamento da celulose aumenta, 

regiões cristalinas são formadas  (MARTIN et al., 2009). Portanto, pode-se dizer que o aumento 

do índice de cristalinidade refere-se ao aumento da quantidade de celulose ao longo da fibra 

como foi observado na Figura 28.  O índice de cristalinidade da fibra tratada com CTAB_MD 

foi de 90%, da fibra tratada com CTAB_MB foi de 92% e da fibra tratada com CTAB_MI foi 

de 91%. 

A Figura 29 apresenta os difratogramas da fibra sem tratamento e das fibras tratadas 

com os pontos de microemulsão direta, bincontínua e inversa do diagrama com o tensoativo 

CTAB em fase aquosa com 7% de ureia. 
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Figura 29. Difratogramas da fibra sem tratamento e das fibras tratadas com os pontos de 

microemulsão direta (CTAB_U_MD), bicontínua (CTAB_U_MB) e inversa (CTAB_U_MI) 

do sistema com o tensoativo CTAB e fase aquosa com 7% de ureia. 
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Fonte: Autor. 

Á medida em que aumentou o conteúdo de celulose presente nas fibras e diminuiu os 

conteúdos de hemicelulose e lignina, a intensidade do pico da reflexão aumentou, e sua largura 

diminuiu com o desenvolvimento da fibra, ocorrendo um aumento na porção cristalina da 

mesma (MARTIN et al., 2009). Os resultados dos difratogramas de raios-X apresentados na 

Figura 29 mostraram os picos referentes aos planos cristalinos característicos dos materiais. O 

tratamento com o sistema CTAB com ureia na fase aquosa aumentou a cristalinidade das fibras. 

O índice de cristalinidade da fibra tratada com CTAB_U_MD foi de 91%, da fibra tratada com 

CTAB_U_MI foi de 92% e da fibra tratada com CTAB_U_MB foi de 88%. Índices semelhantes 

aos das fibras tratadas com o sistema de CTAB sem ureia. 

As três figuras de DRX, indicaram que durante o tratamento químico, a estrutura 

cristalina das fibras mudou, reduzindo a quantidade de hemicelulose e lignina (regiões amorfas) 

e aumentando a quantidade de celulose (região cristalina). Essa modificação foi observada com 

mais intensidade nos tratamentos com o tensoativo catiônico, CTAB, mostrando que esse 

sistema teve a capacidade de organizar a estrutura da fibra de coco, tornando-a mais cristalina. 

Foi observado que o tratamento com o sistema com o tensoativo aniônico, sabão base, alterou 

menos a estrutura da fibra, em relação ao tratamento com CTAB, mas também tornou a fibra 

mais cristalina. 
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5.1.4. Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA) das fibras de 

coco 

 

Foram realizadas as análises térmicas das fibras com e sem tratamento, e dos tensoativos 

utilizados nas microemulsões de tratamento, para fins de comparação e discussão, cujos 

resultados estão apresentados na Figura 30. 

 

Figura 30. Curvas de TG e DTA de: a) fibras sem tratamento, b) sabão base e c) C16TAB. 

 

Fonte: Autor. 

A análise térmica fornece informações sobre a composição e a estabilidade térmica do 

material analisado. Ao analisar a curva termogravimétrica em conjunto com a DTA na Figura 

30 (a) da fibra lavada com água, sem tratamento, observa-se três regiões onde se processou a 

perda de massa. A primeira ocorreu de 30 a 200 ℃ e mostrou um processo de degradação de 
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massa de 14,56 %, decorrente da perda de água pela fibra, que possui potencial em reter a água 

(TOMCZAK, 2010). Essa perda pode ser observada com clareza na curva DTA que possui um 

pico endotérmico, característico dessa perda. A degradação das fibras seguiu para uma segunda 

etapa, com início em 200 ℃ até 431,12 ℃, com uma perda de massa de 61,35 %, que através 

da curva DTA observa-se dois picos exotérmicos, característicos da queima da hemicelulose 

(339 ℃) e lignina (385,99 ℃) (FRANCO, 2010). Na região seguinte, uma terceira etapa, houve 

uma perda de massa de maneira acelerada de 16,48%, ocorrendo entre 431,12 ℃ até 541 ℃. 

Essa perda de massa nas fibras foi devido a degradação da celulose e resíduos da fibra, 

caracterizado pelo pico exotérmico em 457,95 ℃ da curva DTA (YANG et al., 2007). À 

temperatura final do experimento, a massa das fibras, em forma de resíduos, reduziu-se a 7,6 

% da massa inicial. O alto conteúdo de lignina permitiu que a degradação da fibra de coco 

ocorresse muito mais lentamente que outras fibras vegetais (SILVA; MARQUES; FORNARI 

JUNIOR, 2012).  

Analisando a Figura 30 (b) observa-se que a queima do sabão base, através da curva de 

TG, ocorreu a degradação lenta de 16 % dos componentes do sabão, até a temperatura de 350 

℃, após essa temperatura, ocorreu uma degradação rápida de 65,31 % até 520 ℃, depois a 

curva reduziu mais um pouco provavelmente pela queima dos resíduos, apresentando 16,95 % 

de massa em relação à massa inicial. Através da curva DTA, observa-se em 200 ℃ um pico 

endotérmico, provavelmente responsável pela perda de umidade, em 242 ℃ um pico 

exotérmico, seguido de um pico endotérmico em 286,9 ℃ e outro pico exotérmico em 342,46 

℃. Esses picos ocorreram durante a degradação lenta do material. Depois observou-se um pico 

endotérmico (461,65 ℃) onde ocorreu a degradação rápida, seguido de um pico exotérmico 

(507,08 ℃) ainda durante a degradação rápida do material.  

Analisando a Figura 30 (c), da degradação térmica do tensoativo CTAB. Na curva de 

TG, observa-se uma degradação pequena e lenta de 0,01% até 201,7 ℃, provocado pela perda 

de umidade da amostra, característico de pico endotérmico em 110 ℃ na curva DTA, depois se 

iniciou uma degradação rápida de 96,1% até a temperatura de 342,92 ℃, apresentando um pico 

exotérmico em 218,75 ℃, no início da degradação rápida da amostra, e em 263,4 ℃ ocorreu 

um pico endotérmico próximo ao fim da degradação rápida, na curva DTA. Após essa etapa, 

continuou ocorrendo degradação mais lenta até a temperatura de 765,26 ℃ atingindo uma perda 

de 3,79%.  

Essas análises foram realizadas para conhecer o comportamento de degradação desses 

materiais, com o objetivo de facilitar a interpretação da degradação das fibras tratadas. 
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A Figura 31 apresenta as curvas de TG e DTA para as fibras tratadas com os pontos de 

microemulsão SB e SB_U, CTAB_MD, CTAB_MB, CTAB_MI e as fibras tratadas com os 

pontos CTAB_U_MD, CTAB_U_MB e CTAB_U_MI. 

 

Figura 31. Curvas de TG e DTA das a) Fibras tratadas com os sistemas SB e SB_U,  b) fibras 

tratadas com os sistemas CTAB_MD, CTAB_MB e CTAB_MI e c) fibras tratadas com os 

sistemas CTAB_U_MD, CTAB_U_MB e CTAB_U_MI. 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 31 (a), observa-se que a degradação térmica das fibras tratadas com os pontos 

de microemulsão dos sistemas SB e SB_U apresentaram comportamento semelhante. A curva 

de TG apresentou perda de massa lenta e sem oscilações desde 30 ℃ até aproximadamente 575 

℃, com 77 % de degradação. A perda de massa continuou até 700 ℃ chegando a 17,3 % de 
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massa final correspondente as cinzas da amostra. Na curva DTA observou-se um pico 

endotérmico na temperatura de 121 °C que pode corresponder à perda tanto de água, quanto de 

óleo de pinho (ponto de fulgor é de 65°C). A curva possuiu também dois picos exotérmicos em 

326,77 ℃ e em 394,22 ℃ que podem corresponder a hemicelulose e lignina também em picos 

menores, sugerindo que o tratamento reduziu suas estruturas. A existência de um pico 

endotérmico em 464,43 ℃ e um pico exotérmico em 493,39 ℃ que podem corresponder a 

degradação do sabão base. A existência dos picos da hemicelulose, lignina e celulose, 

concordam com os resultados do DRX que identificou a presença tanto da região amorfa 

(hemicelulose e lignina) e da região cristalina da fibra (celulose). 

A Figura 31 (b) apresentam as curvas de degradação térmica da fibra sem tratamento e 

das fibras tratadas com os sistemas CTAB_MD, CTAB_MB e CTAB_MI. A curva de TG da 

fibra tratada com CTAB_MD apresentou comportamento de degradação um pouco diferente 

das demais, mas as três apresentaram 4 regiões onde ocorreu perda de massa. A primeira, 

mostrou um processo de degradação de massa decorrente da perda de água, evidenciado pelo 

pico endotérmico em 150 ℃ na curva DTA. A segunda etapa até 297 ℃ correspondeu a um 

processo de perda de massa causado pela decomposição do tensoativo, na terceira etapa ocorreu 

perda de massa até a 403℃ correspondente à decomposição da hemicelulose e na quarta etapa 

ocorreu perda de 403 ℃ à 600℃. Essa última perda de massa nas fibras foi devido a degradação 

da celulose e de resíduos da fibra. À temperatura final do experimento, a massa das fibras, em 

forma de resíduos, reduziu-se a 0,49% da massa inicial. Na curva DTA observou-se cinco 

regiões de perda de massa. A primeira ocorreu à temperatura de 100 °C que correspondeu a 

perda de água, a segunda ocorreu à 245°C que pode corresponder ao CTAB e ao querosene 

presentes na microemulsão, o terceiro ocorreu à 339,22 °C que pode corresponder à degradação 

da hemicelulose, o quarto evento ocorreu à 430 °C que provavelmente corresponde à 

degradação do tensoativo CTAB e o quinto evento à 481,11 °C pode corresponder à degradação 

da celulose. 

As fibras tratadas apresentaram curvas com comportamento semelhante mas com as 

regiões de perda de massa discretas, onde a perda de água e hemicelulose e lignina se deu por 

uma curva única, única região, que pode ter ocorrido pela remoção parcial da hemicelulose e 

lignina. As curvas de DRX para essas fibras, concordam com esse resultado, pois apresentaram 

redução significativa da região amorfa e aumento significativo da região cristalina, com a 

presença de picos bem definidos. 

A Figura 31 (c) apresenta as curvas de degradação térmica da fibra sem tratamento e 

das fibras tratadas com os sistemas CTAB_U_MD, CTAB_U_MB e CTAB_U_MI. A curva de 
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TG das fibras tratadas com CTAB_U_MD e CTAB_U_MI apresentaram 3 regiões onde ocorreu 

perda de massa e na DTA observou-se dois picos endotérmicos. O primeiro ocorreu à 

temperatura de 99,82 °C que correspondeu a perda de água, o segundo ocorreu à 211,52 °C que 

possivelmente corresponde ao querosene presente na microemulsão e a degradação do 

tensoativo CTAB. A ausência de picos característicos da degradação da hemicelulose, lignina 

e celulose, pode ter ocorrido devido o tratamento ter removido parcialmente a hemicelulose e 

lignina. Os difratogramas concordam com esse resultado pois, após o tratamento, os picos 

apresentaram-se bem definidos, mostrando que o material ficou mais cristalino. 

A curva da fibra tratada com CTAB_U_MB apresentou 3 regiões onde ocorreu perda 

de massa. Na curva DTA observou-se quatro regiões de perda de massa. A primeira ocorreu à 

temperatura de 97,95 °C que correspondeu a perda de água, a segunda ocorreu à 209,34 °C que 

possivelmente corresponde ao querosene e ao CTAB presente na microemulsão, o terceiro 

ocorreu à 341,22 °C devido à degradação da hemicelulose e o quarto evento ocorreu à 404,70 

°C devido à degradação da celulose.  

5.1.5. Microscopia eletrônica de varredura – MEV 

 

Foram realizadas as análises de microscopia eletrônica de varredura das fibras tratadas 

com os pontos dos sistemas com CTAB (MD, MB e MI), CTAB_U (MD, MB e MI), SB e 

SB_U, para analisar a modificação na superfície das fibras, promovido pelo tratamento. 

A Figura 32 apresenta as micrografias com aumento de 150x da fibra não tratada, e das 

fibras tratadas com os sistemas de CTAB nos três pontos escolhidos. 
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Figura 32. Micrografias obtidas com aumento de 150x da a) Fibra sem tratamento, b) Fibra 

tratada com sistema CTAB_MD; b) Fibra tratada com sistema CTAB_MB e c) Fibra tratada 

com sistema CTAB_MI. 

 
Fonte: Autor. 

Na Figura 32 (a) a fibra de coco sem tratamento foi caracterizada por uma estrutura 

porosa e heterogênea, concordando com a literatura (STAROŃ; CHWASTOWSKI; BANACH, 

2017). Observou-se uma superfície rugosa, com uma camada de cera, ácidos graxos e seus 

produtos de condensação depositados sobre a superfície da fibra (Bismarck et al., 2001). Na 

Figura 32 (b), observou-se que na fibra tratada com microemulsão com micela direta 

(CTAB_MD), as aberturas dos poros das fibras são reduzidas, intensificou-se essa redução com 

as fibras tratadas com micela do tipo inversa, Figura 32 c), e bicontínua, Figura 32 (d). A medida 

dos poros foi realizada durante os testes. Os poros da fibra sem tratamento possuíram aberturas 

em escala de micrometros. A diferença de tamanho entre os poros da fibra e o diâmetro dos 

agregados micelares (nanômetros), favoreceu a penetração dos sistemas, que provocou o 

preenchimento dos poros. A fibra sem tratamento possuiu tamanho de poros médio de 10,1 μm, 

as fibras tratadas com o ponto de microemulsão são com micela direta apresentou tamanho 

médio de poros de 4,77 μm, as tratadas com micela bicontínua apresentaram tamanho de poros 
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médio de 2,54 μm e o tamanho médio dos poros das fibras tratadas com micela inversa foi de 6 

μm. 

 Observou-se que a estrutura bicontínua promoveu uma redução do tamanho dos poros, 

quando comparada às micelas esféricas, podendo ser explicada pelo formato alongado da 

micela bicontínua que tem uma estrutura flexível, isso favoreceu uma melhor acomodação das 

micelas nos poros da fibra, resultando em um maior preenchimento.  O diâmetro de gotícula 

para as micelas diretas e inversas desse sistema foram de 286 nm e 140,9 nm, respectivamente. 

Por possuírem diâmetros maiores, as micelas diretas conseguiram reduzir mais o tamanho dos 

poros das fibras pois, preencheram mais os maiores poros do que as micelas inversas. Além 

disso, como a fibra tem mais afinidade por óleo, o tratamento com o sistema de micela inversa 

conseguiu penetrar mais nos poros menores e tamponá-los, por isso ela apresentou poros com 

tamanhos maiores, pois estes não foram preenchidos. Já no tratamento com a microemulsão de 

micela direta, a pouca afinidade da fibra com a micro, fez com que esta não penetrasse nos 

poros menores e só pelos poros maiores, preenchendo os poros maiores e deixando aberto os 

poros menores. Após o tratamento observou-se que a superfície ficou mais rugosa, menos 

porosa e com menos agregados de cera, resultado em acordo com a literatura (KOCAMAN et 

al., 2017).  

A Figura 33 apresenta as micrografias com aumento de 150x da fibra sem tratamento, 

fibra tratada com sistema CTAB_U_MD, fibra tratada com sistema CTAB_U_MB e fibra 

tratada com sistema CTAB_U_MI. 
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Figura 33. Fotos obtidas no MEV com aumento de 150x da a) Fibra sem tratamento, b) Fibra 

tratada com sistema CTAB_U_MD  b) Fibra tratada com sistema CTAB_U_MB e c) Fibra 

tratada com sistema CTAB_U_MI. 

 
Fonte: Autor. 

Nas Figuras 33 (a), (b) e (c) observou-se que a presença da ureia nos pontos de 

microemulsão, contribuiu para reduzir ainda mais a abertura dos poros. O tamanho dos poros 

das fibras tratadas com o ponto de microemulsão com micela direta apresentou média de 3,78 

μm, as tratadas com micela bicontínua apresentaram tamanho de poros médio de 3,34 μm e o 

tamanho médio dos poros das fibras tratadas com micela inversa foi de 3,20 μm. Não houve 

diferença significativa de tamanho de poros entre os três tratamentos.  

O tamponamento dos poros da fibra de coco com as estruturas micelares pode estar 

relacionado com os fenômenos de interação das estruturas micelares com a superfície fibrosa 

do coco e o tamanho destas micelas que foram superiores aos tamanhos das micelas da 

microemulsão sem ureia. A presença da ureia na micela direta proporcionou um maior 

tamponamento dos poros da fibra quando comparado a esse tipo de micela sem ureia, sendo 

explicado pela interação direta da ureia com a superfície da fibra, tornando agora, a superfície 

mais atrativa para as cabeças positivas dos tensoativos, pois os átomos de nitrogênio ficarão 
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adsorvidos à fibra, enquanto o oxigênio, mais eletronegativo, estará interagindo com a cabeça 

positiva do tensoativo. Sendo assim, pode-se dizer que o fenômeno da interação é mais 

importante que o tamanho de agregado, mesmo admitindo que o menor tamanho para o 

agregado com a ureia também contribui, já que torna estas estruturas mais compactas, 

facilitando o preenchimento dos poros. 

Em relação ao tratamento com as micelas bicontínuas podem ocorrer dois mecanismos 

de interação, por possuírem duas fases contínuas; a água e o óleo. Diante disso, era esperado 

que a presença da ureia na fase aquosa promovesse uma melhor afinidade com a fibra, assim 

como aconteceu para as micelas diretas, e que a presença do querosene também melhorasse a 

afinidade com a fibra, por sua característica lipofílica. Entretanto, nesse caso o fator 

determinante para o preenchimento dos poros da fibra pode ter sido o elevado tamanho de 

gotícula da microemulsão que prejudicou o preenchimento, pois micelas menores (maior 

superfície de contato) tem a capacidade de penetração e acomodação superior às micelas 

maiores (menor superfície de contato). 

As fibras tratadas com micela inversa, naturalmente possui mais afinidade com a fibra 

devido seu meio contínuo ser o óleo (querosene), a presença da ureia promoveu um aumento 

no tamanho desse agregado micelar, provavelmente tornando as caudas dos tensoativos mais 

alongadas e promovendo uma melhor afinidade química com a superfície da fibra, tamponando-

a. 

Foi observado também que todas as fibras estudadas apresentaram aspectos 

morfológicos semelhantes  (CORRADINI et al., 2009). 

A morfologia das superfícies das fibras não tratadas é diferente daquelas de fibras 

tratadas em termos de rugosidade, suavidade e cavidade. As superfícies das fibras não tratadas 

eram porosas, com alguns poros preenchidos com substâncias e outras impurezas. O tratamento 

por lavagem e embebição em microemulsão conduziu a alterações morfológicas devido ao 

preenchimento das cavidades, resultando em uma formação de superfície ligeiramente áspera e 

aumento da quantidade de pequenos vazios. Consequentemente, a fibra tratada tem um 

incremento de área superficial (LERTWATTANARUK; SUNTIJITTO, 2015).  

A Figura 34 apresenta as micrografias com aumento de 150x da fibra sem tratamento, 

fibra tratada com sistema SB, fibra tratada com sistema SB_U. 
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Figura 34. Micrografias obtidas com aumento de 150x da a) Fibra sem tratamento, b) Fibra 

tratada com sistema SB e c) Fibra tratada om sistema SB_U. 

 
Fonte: Autor. 

Na Figura 34 (a) é possível observar que a fibra sem tratamento possui poros abertos e 

poros preenchidos com cera e impurezas. Já as figuras 34 (b) e (c) mostram que após o 

tratamento com os sistemas SB e SB_U respectivamente, deixou a superfície da fibra lisa, 

provavelmente preenchida pelo tensoativo. A viscosidade desse sistema, por ser mais elevada, 

favoreceu ao tamponamento da superfície da fibra, e durante o processo de secagem as fases 

aquosas e oleosas evaporaram, e o tensoativo ficou adsorvido na superfície, tornando-a mais 

lisa, homogênea e com aspecto “encerado”.  

 O tamanho de poros médio da fibra tratada com o ponto de micela bicontínua do sistema 

Sb foi de 12,68 μm e o da fibra tratada com o mesmo sistema, mas com ureia na fase aquosa 

foi de 8,7 μm. A presença da ureia proporcionou um maior preenchimento dos poros das fibras. 
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5.1.6. Espectrometria de fluorescência de raios-X - FRX 

 

Foi realizada análise por espectrometria de fluorescência de raios-X das fibras sem 

tratamento e das fibras tratadas, com o objetivo de analisar a adsorção do sistema de 

microemulsão na fibra. A Tabela 14 apresenta os resultados. 

Tabela 14. FRX da fibra sem tratamento e tratada com os pontos CTAB_MD, CTAB_MB, 

CTAB_MI, CTAB_U_MD, CTAB_U_MB, CTAB_U_MI, SB e SB_U. 

Elemento 
Fibra 

(%) 

CTAB_MD 

(%) 

CTAB_MB 

(%) 

CTAB_MI 

(%) 

CTAB_U 

_MD (%) 

CTAB_U 

_MB (%) 

CTAB_U 

_MI (%) 

SB 

(%) 
SB_U (%) 

K 43,63 0,58 0,55 0,51 1,74 1,77 1,97 23,58 20,01 

Cl 21,81 - - - - - - - - 

Ca 10,00 0,17 0,19 0,16 0,53 0,47 0,44 6,22 5,69 

Fe 6,44 0,08 0,09 0,08 0,47 0,58 0,57 11,12 10,10 

Si 5,47 0,18 0,14 0,14 0,79 0,76 0,59 1,43 1,14 

Na 4,21 - - - - - - 34,96 34,25 

Al 2,36 17,17 23,21 23,78 - - - 1,08 0,70 

W 1,97 - - - - - -   

S 1,50 0,08 0,09 0,11 0,10 0,11 0,11 17,53 15,89 

Mg 0,81 1,12 1,98 1,94 0,75 0,71 0,70   

Br 0,74 80,54 73,75 61,66 95,44 95,20 95,28 4,40 5,15 

P 0,34 - - - - 0,05 0,06 - - 

Cr 0,28 - - - - 0,04 - - - 

Rb 0,23 - - - - - - - - 

Mn 0,22 - - - - - - - - 

Cu - 0,05 - 0,05 0,15 0,20 0,28 - - 

Rb - - - 11,461 - - - - - 

Se - - - 0,103 - 0,127 - - - 

Zr - - - - - - - - 6,407 

Ti -   - -   -  - -  -   - 0,669 

Fonte: Autor. 

Na Tabela 14, observou-se que a fibra sem tratamento possui potássio, cloro e cálcio 

como componentes majoritários, e está de acordo com a literatura (PAZ, 2017). As fibras 

tratadas com o sistema de CTAB sem ureia apresentaram bromo e alumínio como componentes 

majoritários. A presença do alumínio não era esperada, então foi realizado o FRX do CTAB e 

foi observado 99,45% de Br, e nenhum traço de alumínio, portanto a presença do alumínio pode 

ser originada do querosene, que seria a maior quantidade, mais uma pequena quantidade 

proveniente da fibra (2,36 %), uma vez que no estudo do FRX não foi detectado alumínio no 

tensoativo. A presença do bromo era esperada pois esse elemento compõe majoritariamente a 

molécula do tensoativo usado.  
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As fibras tratadas com os pontos de CTAB com ureia na fase aquosa apresentaram como 

componente majoritário o bromo, proveniente do tensoativo. Não foi possível detectar a 

presença de alumínio, justificado, possivelmente, pela formação de um complexo solúvel entre 

o alumínio e as moléculas da ureia, podendo obedecer a uma relação estequiométrica de 1 

alumínio para 3 ureias, como apresenta a Figura 35. 

 

Figura 35. Complexo solúvel formado pelas moléculas de ureia e o alumínio em solução. 

 

Fonte: autor. 

 

As fibras tratadas com o ponto SB tanto sem ureia quanto com ureia apresentaram sódio, 

enxofre e ferro como componentes majoritários. Os três elementos foram provenientes do 

tensoativo, sabão base, utilizado nesse sistema. 

 

5.1.7. Molhabilidade 

 

As propriedades de sorção das fibras não tratada e tratadas, foram analisadas pelas 

medidas de ângulo de contato. 

A Figura 36 apresenta os resultados de molhabilidade nos tempos 0 (assim que a gota é 

depositada) e após 1 minuto, da fibra sem tratamento. 

 

Ângulos de contato da água e do óleo nas fibras de coco sem tratamento. 
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Figura 36. Ângulos de contato da água e do óleo nas fibras de coco sem tratamento. 

Tratamento 

da fibra 
Fluido t = 0min t = 1min 

Fibra não 

tratada 
Água 

  

Fibra não 

tratada 
Óleo (querosene) 

          

*Não foi possível detectar ângulo de contato, pois as fibras incharam instantaneamente.  

Fonte: Autor. 

 

Foi possível observar que a fibra, naturalmente é molhável à óleo (13,4°) e pouco 

molhável à água (78,4°). Observou-se também que após 1 minuto a fibra absorveu ambos os 

líquidos e inchou. 

Através do ângulo de contato obtido ao gotejar água na fibra sem tratamento, é possível 

constatar a natureza hidrofóbica da fibra de coco. Fibras lignocelulósicas com elevado teor de 

lignina (43-49%) em relação à celulose (32-43%) e a hemicelulose (10-20%), como a fibra de 

coco, têm baixa capacidade de adsorção da água causada por sua natureza hidrofóbica 

(OLIVEIRA et al., 2017). 

As características hidrofóbicas das fibras naturais são consequência de sua baixa energia 

superficial, quanto mais hidrofóbica for a superfície da fibra, maior será o ângulo de contato, 

dificultando a formação da camada de fluido na superfície da fibra e dificultando a adsorção do 

fluido (LI; YE; MAI, 1997). 

Quanto à interação da água com a fibra, percebeu-se que a molhabilidade foi muito 

baixa, comportamento já esperado devido a superfície da fibra ser hidrofóbica, no entanto, ao 

passar do tempo, a água escoa pelos poros da fibra, que são em torno de 10 μm, penetrando na 

fibra provocando o seu inchamento. Nesse comportamento é possível perceber que há o 

fenômeno de absorção e não de adsorção.  

Quanto à interação do óleo com a fibra, percebeu-se que há o fenômeno da 

molhabilidade justificado pela interação favorável entre as moléculas apolares do óleo e a 

superfície lipofílica da fibra, no entanto, também há a presença do fenômeno de absorção, pois 

𝜭 = * 𝜭 = 78,4° 

𝜭 = 13,4° 𝜭 = * 
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os poros com maior abertura da fibra servem como meio de escoar o óleo. Assim, para este 

caso, houve paralelamente os fenômenos de absorção e também de adsorção.  

Como percebido na análise de MEV, há diferentes tamanhos de poros e aqueles que são 

maiores, são os responsáveis pelo processo de absorção (inchamento), assim o inchamento da 

fibra com a água é maior devido haver apenas absorção. 

A Figura 37 apresenta os ângulos de contato da água e do óleo nas fibras de coco tratadas 

com os pontos de microemulsão SB e SB_U. 

 

Figura 37.  Ângulo de contato da água e do óleo nas fibras de coco tratadas com os pontos de 

microemulsão, SB e SB_U. 

  

Sistema de 

Tratamento 

da fibra 

Fluido t = 0min t = 1min 

SB  Água 

            

SB  Óleo (querosene) 

           

SB_U  Água 

           

SB_U  Óleo (querosene) 

           

Fonte: Autor. 

Observou-se que o tratamento da fibra com o ponto SB promoveu o aumento da 

molhabilidade da fibra à água e reduziu a molhabilidade da fibra ao óleo. O tratamento também 

provocou a inibição do inchamento quando comparado à fibra sem tratamento. 

𝜭 = 35,8° 𝜭 = 29,1° 

𝜭 = 55,9° 𝜭 = 36,2° 

𝜭 = 34,8° 𝜭 = 26,6° 

𝜭 = 38,9° 𝜭 = 29,4° 
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Após o tratamento da fibra com a microemulsão, uma quantidade de micelas pode se 

encontrar tanto na parte interna da fibra, quanto na parte externa. As micelas bicontínuas 

provavelmente estão dispostas com as cabeças dos tensoativos voltadas para o meio externo, 

tornando a superfície da fibra polar, aumentando a molhabilidade da fibra com a água e 

reduzindo a molhabilidade da fibra com o óleo.  

O MEV das fibras tratadas com SB e SB_U mostrou que a fibra continua tendo poros, 

no entanto o fenômeno de adsorção é maior que o de absorção, assim não há o inchamento e 

sim o aumento da molhabilidade. Observou-se também que os poros da fibra tratada ficaram 

preenchidos, o que também evitou o inchamento, favorecendo assim o fenômeno de adsorção. 

Na literatura, existem trabalhos com o tratamento da fibra de coco para melhorar a sua 

molhabilidade à água, através da introdução de grupos funcionais compatíveis com água, tais 

como –COOH, –OH e –NH2 (MORENT et al., 2008).  

Na metodologia de tratamento da fibra, esta é levada à estufa à 60 ℃ para secar, e 

algumas fases evaporam. Algumas partículas de ureia por serem sólidas, podem ter ficado 

aderidas à superfície, com o oxigênio voltado para a superfície e os hidrogênios voltados para 

fora, o que provocou uma organização diferente dos tensoativos na superfície da fibra podendo 

apresentar monômeros adsorvidos na superfície da fibra com a calda sobre a superfície e cabeça 

para fora, como também monômeros ligados à ureia, que está na superfície da fibra, devido a 

atração do hidrogênio presente na ureia com o oxigênio negativo do grupo carboxilato do 

tensoativo. Este último fenômeno foi o responsável por manter a molhabilidade do óleo 

semelhante à molhabilidade da água. Entretanto este fenômeno não foi observado por toda a 

superfície da fibra, por isso a molhabilidade a água foi semelhante à molhabilidade com o 

tratamento sem a ureia no sistema.   

A inversão de molhabilidade da fibra tratada com o ponto SB foi um resultado 

importante para garantir a interação fibra – fluido, pois a fase aquosa dos sistemas de géis 

propostos neste trabalho foram de 52 a 59%, por isso um menor ângulo de contato entre a água 

e a fibra, irá garantir uma melhor interação entre a fibra e o fluido e fibra-fluido-rocha 

carbonática microfraturada molhável à água, proporcionando condições de êxito previsível na 

remediação à perda de circulação. Para as próximas etapas do trabalho, foi escolhido trabalhar 

com as fibras tratadas com SB, como representativo do tensoativo aniônico utilizado. 

A Figura 38 apresenta os ângulos de contato da água e do óleo nas fibras de coco tratadas 

com os pontos de micela direta (MD), micela inversa (MI) e micela bicontínua (MB) do sistema 

com CTAB. 
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Figura 38. Ângulo de contato da água e do óleo nas fibras de coco tratadas com os pontos de 

micela direta (MD), micela inversa (MI) e micela bicontínua (MB) do sistema com CTAB. 

Sistema de 

Tratamento 

da fibra 

Fluido 

t = 0min t = 1min 

CTAB_MD  Água 

            

CTAB_MD  Óleo (querosene) 

           

CTAB_MB  Água 

     
      

CTAB_MB  Óleo 

           

CTAB_MI  Água 

     
     

CTAB_MI  Óleo 

         

*Não foi possível detectar ângulo de contato, pois as fibras incharam instantaneamente.  

Fonte: Autor. 

Durante o tratamento da fibra, o aquecimento da fibra a 60 ℃ por 24 horas, pode ter 

promovido a evaporação de grande parte da água e do óleo dos sistemas e ocorreu a 

reorganização dos tensoativos, provavelmente resultando em conformação micelar bicontínua. 

Por isso, o tratamento da fibra com as micelas, direta, bicontínua e inversa, não resultou em 

𝜭 = 55° 𝜭 = 25,4° 

𝜭 = 22,1° 𝜭 = 12,4° 

𝜭 = 57,5° 𝜭 = 24,6° 

𝜭 = 23,6° 𝜭 = 9,9° 

𝜭 = 60,8° 𝜭 = * 

𝜭 = 18° 
𝜭 = * 
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uma diferença significativa no fenômeno da molhabilidade da água e do óleo sobre a superfície 

da fibra tratada.  

Após o tratamento com os diferentes tipos de micelas, a fibra passou a ser mais molhável 

à água, fenômeno justificado pela existência de tensoativos adsorvidos na superfície, que 

diminuiu a tensão interfacial fibra-água e, por consequência, favoreceu as interações, resultando 

em um espalhamento da água sobre a superfície, com o aumento da molhabilidade. Enquanto a 

molhabilidade ao óleo foi reduzida, explicado pela presença dos tensoativos iônicos sobre a 

superfície da fibra, tornando-a polarizada e, assim, criando uma tensão interfacial entre a fibra 

e o óleo dificultando o espalhamento desse fluido sobre a superfície, ou seja diminuindo a 

molhabilidade. 

De acordo com a literatura, era de se esperar que as fibras tratadas com o tensoativo 

catiônico ficassem mais molháveis à água do que as fibras tratadas com o tensoativo aniônico. 

Entretanto, a molhabilidade à água foi melhor com o sistema microemulsionado constituído por 

sabão base, explicado pela alteração da superfície da fibra, como observado no MEV, em que 

a superfície ficou mais lisa, preenchida pelo tensoativo aniônico. Já com o CTAB a superfície 

da fibra apresentou um maior número de poros, provavelmente uma parte dos tensoativos 

penetrou nos poros da fibra e outra parte, possivelmente menor, ficou na superfície. Isso 

justifica o porquê das fibras tratadas com tensoativos aniônicos apresentar melhor 

molhabilidade do que as fibras tratadas com o tensoativo catiônico. 

A Figura 39 apresenta os ângulos de contato da água e do óleo nas fibras de coco tratadas 

com os pontos de micela direta (MD), micela inversa (MI) e micela bicontínua (MB) do sistema 

com CTAB_U. 
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Figura 39. Ângulo de contato com água e com óleo nas fibras de coco tratadas com os pontos 

de micela direta (MD), micela inversa (MI) e micela bicontínua (MB) do sistema com 

CTAB_U. 

Sistema de 

Tratamento da fibra 
Fluido t = 0min t = 1min 

CTAB_U_MD  Água 

            

CTAB_U_MD  Óleo (querosene) 

           

CTAB_U_ MB  Água 

           

CTAB_U_MB  Óleo (querosene) 

           

CTAB_U_MI  Água 

          

CTAB_U_MI  Óleo (querosene) 

         

     *Não foi possível detectar ângulo de contato, pois as fibras incharam instantaneamente.  

 Fonte: Autor. 

 

Verificou-se que a fibra sem tratamento apresentou um ângulo de contato instantâneo 

de 78,4°, enquanto as fibras tratadas mostraram um ângulo de contato instantâneo entre 60,8° - 

34,8°. Observou-se uma redução significativa no ângulo de contato após o tratamento com os 

𝜭 = * 

𝜭 = 59,2° 𝜭 = 28,9° 

𝜭 = 23,8° 𝜭 = 13° 

𝜭 = 58,5° 𝜭 = 36,4° 

𝜭 = 21,1° 𝜭 = 13,1° 

𝜭 = 43,5° 𝜭 = * 

𝜭 = 15,9° 
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pontos de microemulsão, explicada pela redução da tensão interfacial induzidas pelo 

tratamento. Foi difícil medir o ângulo de contato, especialmente quando a fibra tem pouca 

energia superficial e estrutura irregular com maior porosidade. Por isso, ao tentar realizar o 

estudo da molhabilidade da fibra com o tempo foi difícil medir o ângulo de contato uma vez 

que as gotas não aderiram à superfície da fibra. O tratamento com os pontos de microemulsão 

diminuiu o ângulo de contato na faixa de 17,6° - 43,6° aumentando a interação entre o fluido e 

a fibra, resultado positivo para a aplicação em fluidos de combate a perda, pois isso garante que 

a fibra irá interagir bem tanto com o fluido de gel microemulsionado, quanto com a superfície 

da formação. 

Após o tratamento, observou-se que a presença da microemulsão reduziu o tamanho dos 

poros na superfície da fibra, pois preencheu esses poros com os sistemas de microemulsão com 

ureia, como foi observado nos resultados de MEV, provocando a redução da tensão superficial 

e a inibição do inchamento. O aumento da molhabilidade à água em todos os tratamentos foi de 

extrema importância para a finalidade das fibras tratadas, pois os materiais particulados de 

combate a perda devem interagir bem com o fluido em que estão inseridos, e com a rocha em 

que irá se depositar. A presença da ureia não interferiu pois esta, também entrou nos poros, não 

ficando na superfície da fibra. 

5.1.8. Influência da fase óleo e do tempo de tratamento no ângulo de contato 

das fibras de coco tratadas com microemulsões com C16TAB 

 

Os resultados do planejamento experimental, variando o tempo de tratamento da fibra e 

a porcentagem da fase óleo das microemulsões com C16TAB, na molhabilidade da fibra frente 

à água e ao óleo, observou-se que as fibras tratadas com CTAB não apresentaram resultado 

significativo ao gotejar água nem ao gotejar óleo, pois de acordo com o gráfico de Pareto, nem 

a porcentagem da fase óleo nem o tempo influenciaram na molhabilidade da fibra à água e ao 

óleo, dentro dos níveis e fatores estudados.  

Os resultados do planejamento experimental, variando o tempo de tratamento da fibra e 

a porcentagem da fase óleo das microemulsões com C16TAB_U na molhabilidade da fibra 

frente à água e ao óleo, estão apresentados na Tabela 15.  
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Tabela 15. Resultados da influência do tratamento das fibras com CTAB_U em sua 

molhabilidade frente à água e ao óleo (querosene) no planejamento experimental 32. 

Replicada Fo(m/m) T (h) θágua (°) θóleo (°) 

1 0,10 2,00 35,60 19,90 

1 0,10 4,00 52,90 17,90 

1 0,10 6,00 49,10 24,20 

1 0,30 2,00 0,00 15,10 

1 0,30 4,00 26,20 22,40 

1 0,30 6,00 27,40 18,90 

1 0,50 2,00 13,50 15,70 

1 0,50 4,00 27,20 16,70 

1 0,50 6,00 30,80 11,40 

2 0,10 2,00 46,90 18,80 

2 0,10 4,00 55,40 26,60 

2 0,10 6,00 49,40 25,80 

2 0,30 2,00 14,60 10,90 

2 0,30 4,00 36,70 22,30 

2 0,30 6,00 21,60 17,80 

2 0,50 2,00 34,20 17,70 

2 0,50 4,00 26,10 13,60 

2 0,50 6,00 29,50 5,90 

Fonte: Autor. 

 

A Figura 40 (a) apresenta o gráfico de curva de nível para o ângulo de contato (°), 

variável dependente, em função da concentração de Fase óleo (%m) e do Tempo (h) e a Figura 

40 (b) apresenta os efeitos estimados para 95% de confiança, a partir da variação das 

concentração de Fase óleo (%m) e do Tempo (h) através do gráfico de Pareto, ambas para as 

fibras tratadas com CTAB_U ao gotejar água. 
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Figura 40. a) Curva de nível para o ângulo de contato (°) obtido com a variação concentração 

de Fase óleo (%m) e do Tempo (h), ao gotejar água para fibras tratadas com CTAB_U.  b) 

Efeito das variáveis estudadas no ângulo de contato a partir do gráfico de Pareto, com 95% de 

confiança, ao gotejar água, para fibras tratadas com CTAB_U. 

 

Fonte: Autor. 

 

O planejamento experimental variando o tempo de tratamento da fibra e a porcentagem 

da fase óleo da microemulsão, mostrou que as fibras tratadas com CTAB_U, gotejando-se água, 

apresentaram resultado significativo.  

Analisando o gráfico de Pareto da Figura 40 (b), ao gotejar água, constatou-se que a 

variável Fase óleo (%m) foi estatisticamente significativa na forma quadrática (p<0,05), 

apresentando efeito negativo na resposta (molhabilidade). Observando o gráfico de superfície 

de contorno, Figura 40 (a), foi possível verificar que a porcentagem de fase óleo que mais 

influenciou foi o ponto de micela bicontínua, ou seja 30%, que forneceu como resultado 14,6° 

para 2h, 36,7° para 4h e 21,6° para 6h. 

Considerando os coeficientes de regressão linear e quadráticos significativos para o 

intervalo de confiança de 95%, foi possível escrever o modelo estatístico representado pela 

Equação (10); 

 

Ângulo de contato (°) = 87,87 + 1602,50 . Fo(%)2       (10) 

 

O modelo apresentado pela Equação (10) representa a variável resposta Ângulo de 

contato (°) nos níveis reais assumidos pela variável Fase óleo (%m), que foi a variável 

significativa, no modelo linear e quadrático. Para efeitos significativos, o coeficiente de 

determinação (R2) do modelo estatístico foi calculado e seu valor está na Tabela 16, que 
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apresenta a análise da variância (ANOVA) para o Ângulo de contato (°), variável resposta da 

variação da fase óleo e de tempo. 

Tabela 16. Análise de variância para o Ângulo de contato (°). 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio Fcalculado F tabelado R2 

Regressão 3277,648 8 409,706 7,995 3,230 0,877 

Erro 461,235 9 51,248    

Total 3738,883 17         

Fonte: Autor. 

Observa-se através dos dados apresentados na Tabela 16 que o coeficiente de 

determinação mostra que o modelo representou 87,7% dos resultados obtidos 

experimentalmente. O teste da análise de variância, o teste F, foi realizado para admitir que o 

modelo estatístico prediz significativamente os dados obtidos. Tal teste mostra que para o 

modelo ser significativo, o valor de Fcalculado pela regressão deve ser maior que o Ftabelado. Pelos 

graus de liberdade apresentados, o Ftabelado foi de 3,230 e o Fcalculado foi de 7,995, satisfazendo a 

condição exigida pela análise estatística, mostrando que o modelo pode ser utilizado para fins 

preditivos dentro do domínio dos fatores estudados.  

A Figura 41 (a) apresenta o Curva de nível para o ângulo de contato (°), variável 

dependente, em função da concentração de Fase óleo (%m) e do Tempo (h) e a Figura 41 (b) 

apresenta os efeitos estimados para 95% de confiança, a partir da variação das duas variáveis 

(concentração de Fase óleo (%m) e do Tempo (h) ) estudadas através do gráfico de Pareto, 

ambas para as fibras tratadas com CTAB_U ao gotejar óleo. 
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Figura 41. a) Curva de nível para o ângulo de contato (°) obtido com a variação concentração 

de Fase óleo (%m) e do Tempo (h), ao gotejar óleo (querosene) para fibras tratadas com 

CTAB_U.  b) Efeito das variáveis estudadas no ângulo de contato a partir do gráfico de 

Pareto, com 95% de confiança, ao gotejar óleo (querosene), para fibras tratadas com 

CTAB_U. 

 

Fonte: Autor. 

 

Observa-se no gráfico de Pareto da Figura 41 (b) que ao gotejar óleo (querosene) a 

interação linear entre a fase óleo e o tempo foi estatisticamente significativa, assim como a 

variável Fase óleo (%m) na forma linear (p<0,05). Ambas apresentaram efeito negativo na 

resposta (molhabilidade). Observando o gráfico de superfície de contorno, Figura 41 (a), foi 

possível verificar que a porcentagem de fase óleo que mais influenciou também foi o ponto de 

micela bicontínua que forneceu como resultados 10,9° para 2h, 22,3° para 4h e 17,8° para 6h. 

Considerando os coeficientes de regressão linear e quadráticos significativos para o 

intervalo de confiança de 95%, foi possível escrever o modelo estatístico representado pela 

Equação (11); 

 

Ângulo de contato(°) = 47,67  – 375,00 . Fo(%) + 190,00 . Fo(%) . T(h)      (11) 

 

O modelo apresentado pela Equação (11) representa a variável resposta ângulo de 

contato (°) nos níveis reais assumidos pelas variáveis; fase óleo (%m) e tempo (h), no modelo 

linear e quadrático. Para efeitos significativos, o coeficiente de determinação (R2) do modelo 

estatístico foi calculado e seu valor está na Tabela 17, que apresenta a análise da variância 

(ANOVA) para o Ângulo de contato (°), variável resposta da variação da fase óleo e de tempo. 
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Tabela 17. Análise de variância para o Ângulo de contato (°). 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio Fcalculado F tabelado R2 

Regressão 420,010 8 52,501 6,647 3,230 0,855 

Erro 71,090 9 7,899    

Total 491,100 17         

Fonte: Autor. 

Observa-se através dos dados da Tabela 17 que o coeficiente de determinação mostra 

que o modelo representou 85,5% dos resultados obtidos experimentalmente. O teste da análise 

de variância, o teste F, foi realizado e por meio dos graus de liberdade apresentados, o Ftabelado 

foi de 3,230 e o Fcalculado foi de 6,647, satisfazendo a condição exigida pela análise estatística, 

mostrando que o modelo pode ser utilizado para fins preditivos dentro do domínio dos fatores 

estudados.  

Os resultados do planejamento experimental para as fibras tratadas com CTAB_U 

gotejando-se óleo e água foram estatisticamente significativos. Diante do resultado do 

planejamento experimental, foi escolhido utilizar fibras tratadas com a formulação 

CTAB_U_MB, para representar o tratamento com o tensoativo catiônico, nas próximas etapas 

do trabalho. 

5.2. Escolha dos sistemas de géis de microemulsão 

 

Com os pontos de géis de microemulsão escolhidos, foram estudadas variações na 

composição desses géis com o objetivo de encontrar propriedades de géis de combate a perda 

de circulação. Estes géis, foram formulados com sua composição original, com solução de ureia 

7% como a fase aquosa, com adição de 0,85% de goma guar (GG) e 0,85% de goma xantana 

(GX). A Tabela 18 apresenta as composições dos géis de microemulsão formulados. 
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Tabela 18. Composições dos sistemas de géis de microemulsão. 

Ponto de gel 
Tensoativo 

(%) 

Cotensoativo 

(%) 

Fase óleo 

(%) 

Água 

destilada (%) 

Sol. Ureia 

7% 

Polímero 

(%) 

Gel_1 12 6 23 59 0 0 

Gel_1_U 12 6 23 0 59 0 

Gel_1_U_GG 12 6 23 0 59 0,85 

Gel_1_U_GX 12 6 23 0 59 0,85 

Gel_1_GG 12 6 23 59 0 0,85 

Gel_1_GX 12 6 23 59 0 0,85 

Gel_2 18 9 14 59 0 0 

Gel_2_U 18 9 14 0 59 0 

Gel_2_U_GG 18 9 14 0 59 0,85 

Gel_2_U_GX 18 9 14 0 59 0,85 

Gel_2_GG 18 9 14 59 0 0,85 

Gel_2_GX 18 9 14 59 0 0,85 

Gel_3 23,3 11,7 13 52 0 0 

Gel_3_U 23,3 11,7 13 0 52 0 

Gel_3_U_GG 23,3 11,7 13 0 52 0,85 

Gel_3_U_GX 23,3 11,7 13 0 52 0,85 

Gel_3_GG 23,3 11,7 13 52 0 0,85 

Gel_3_GX 23,3 11,7 13 52 0 0,85 

Fonte: Autor. 

Esses géis foram caracterizados de acordo com seu comportamento reológico, filtração 

e massa específica para analisar seu potencial no combate a perda de circulação.  

 

5.2.1. Caracterização dos sistemas - Estudo Reológico  

 

Foi realizado o estudo reológico dos géis de microemulsão da Tabela 18 e do fluido 

comercial (FC) a 70 ℃, com o objetivo de simular as condições de poço, observando se os géis 

de microemulsão, possuem comportamento reológico adequado para a aplicação como fluidos 

de combate a perda de circulação. Foram analisadas as viscosidades e as curvas de fluxo para 

todos os sistemas de géis formulados e para o fluido comercial, afim de comparar o 

comportamento reológico, e selecionar o sistema que mais se assemelha ao comercial. 

5.2.1.1. Gel_1 e Variações 

 

Foi feito o estudo reológico dos sistemas Gel_1, Gel_1_U, Gel_1_U_GG, 

Gel_1_U_GX, Gel_1_GG,  Gel_1_GX e do fluido comercial.  
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A Figura 42 apresenta as curvas de taxa de cisalhamento versus tesão de cisalhamento, 

as curvas de fluxo, dos pontos de Gel_1 e suas variações e do fluido comercial.  

Figura 42. Curvas de fluxo do ponto Gel_1 e suas variações e do fluido comercial. 
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Fonte: Autor. 

De acordo com a  Figura 42 os géis apresentaram comportamento de fluidos não 

newtonianos do tipo pseudoplásticos, comportamento característico de géis poliméricos 

(KARINE et al., 2013). A pseudoplasticidade é caracterizada pela diminuição da viscosidade, 

fenômeno que ocorre na medida em que se aumenta a taxa de deformação aplicada no sistema, 

comportamento observado para todos os géis estudados, exceto o Gel_1.  

A Tabela 19 apresenta os valores da viscosidade dos géis com Gel_1 e suas variações, 

à taxa de 120 s-1. 

Tabela 19. Viscosidade do fluido comercial, do Gel_1 e suas variações à taxa de 120 s-1. 

Ponto de gel Viscosidade (cP) 

FC 40,8 

Gel_1 481 

Gel_1_U 28,1 

Gel_1_U_GG 29,4 

Gel_1_U_GX 151 

Gel_1_GG 35,2 

Gel_1_GX 127 

Fonte: Autor. 

Observou-se que a interação entre os constituintes do Gel_1 foi capaz de formar um gel 

com fortes interações resultando em uma elevada viscosidade (481 cP), mas ao adicionar ureia 



Tese de Doutorado                                                                                                                  118 

 

Laís Sibaldo Ribeiro   Resultados e Discussões              

a viscosidade baixou, pois a ureia interage com a água, provocando a redução de água livre para 

interagir com o tensoativo.  

Os géis com goma xantana (GX) apresentaram viscosidades um pouco mais elevadas 

do que os demais géis, e do fluido comercial.  

A justificativa para o maior valor da viscosidade dos sistemas que apresentaram GX em 

sua composição pode estar associado à maior quantidade de grupos funcionais e heteroátomos, 

que sua molécula apresenta, quando comparada à molécula da goma guar (GG), resultando em 

um maior número de interações desta molécula com a água presente no sistema de gel. Essa 

maior interação com a água resultou em menos água livre no meio, justificando o aumento da 

viscosidade e da tensão. Observou-se que os valores de viscosidade das formulações com GX 

foram superiores à viscosidade do fluido comercial. Isso é um fator importante a ser avaliado, 

pois no caso em que esses géis tenham que ser formulados nos tanques de fluidos, para 

posteriormente serem bombeados, se sua viscosidade for muito elevada, as bombas não irão 

conseguir deslocar o gel e seu bombeio não ocorrerá.  

 Nas curvas de fluxo para o sistema Gel_1 e suas variações, na Figura 42 observou-se 

que os pontos Gel_1_U, Gel_1_U_GG e Gel_1_GG, apresentaram resultados semelhantes aos 

do fluido comercial. Já os pontos Gel_1_U_GX e Gel_1_GX apesar de apresentarem 

comportamentos semelhantes, suas viscosidade e tensão foram superiores àquelas do fluido 

comercial. O gel com composição Gel_1 apresentou comportamento pseudoplástico com limite 

de escoamento, mas com valores de tensão maior do que os demais.  

 

5.2.1.2. Gel_2 e Variações 

 

Foi realizado o estudo reológico dos sistemas Gel_2, Gel_2_U, Gel_2_U_GG, 

Gel_2_U_GX, Gel_2_GG, Gel_2_GX e do fluido comercial.  

A Figura 43 apresenta as curvas de fluxo do ponto Gel_2 e suas variações e do fluido 

comercial. 
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Figura 43. Curvas de fluxo dos pontos Gel_2 e suas variações e do fluido comercial. 
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Fonte: Autor. 

 

Analisando o comportamento das curvas de fluxo, observou-se que os géis de 

microemulsão apresentaram comportamento pseudoplástico. Os fluidos de combate a perda de 

circulação, em geral, apresentam comportamento pseudoplástico com limite de escoamento 

(NIE, 2010), esse comportamento foi observado na Figura 43 em todos os géis a base de 

microemulsão do ponto Gel_2. O fluido comercial apresentou comportamento pseudoplástico 

mas não apresentou limite de escoamento.  

A Tabela 20 apresenta os valores da viscosidade dos géis com Gel_2 e suas variações, 

à taxa de 120 s-1. 

Tabela 20. Viscosidade do fluido comercial, do Gel_2 e suas variações à taxa de 120 s-1. 

Ponto de gel Viscosidade (cP) 

FC 40,8 

Gel_2 108 

Gel_2_U 121 

Gel_2_U_GG 225 

Gel_2_U_GX 235 

Gel_2_GG 211 

Gel_2_GX 222 

Fonte: Autor. 

 

Observou-se na Tabela 20 que a presença da ureia na composição do Gel_2 funcionou 

como um crosslinker aumentando a rigidez do gel e consequentemente a sua viscosidade e 
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tensão.   Observou-se também que os polímeros interagiram com a água e elevaram as tensões 

e viscosidades dos géis de maneira semelhante. Nesse caso a adição do polímero e ureia 

interferiu significativamente no aumento da viscosidade dos fluidos, possivelmente o aumento 

da concentração do tensoativo aniônico, em relação ao Gel_1, aumentou a interação micela – 

ureia e quando o polímero foi adicionado, a quantidade de água disponível se ligou às moléculas 

suas moléculas. 

Analisando a Figuras 43 e a Tabela 20 era de se esperar que os fluidos com goma 

xantana, também apresentassem viscosidade e tensão superiores aos fluidos com goma guar. 

Entretanto, o cotensoativo utilizado no ponto Gel_2 foi o álcool isoamílico. Ele está presente 

nos fluidos em uma concentração de 6% enquanto os polímeros estão presentes em apenas 0,85 

%. Este álcool possui viscosidade superior ao etanol, presente no fluido Gel_1, portanto para o 

ponto Gel_2 a presença dos polímeros não apresentou influência significativa na viscosidade, 

e sim o álcool pois, está em concentração superior à dos polímeros. Isso pode justificar a 

semelhança nos resultados dos fluidos com a goma guar e a goma xantana. 

O ponto Gel_2 e suas variações apresentaram viscosidade e tensão superiores ao fluido 

comercial, que não é interessante para o combate a perda, pois seria um fluido de difícil 

bombeio, mas o comportamento dos pontos Gel_2  e Gel_2_U foi semelhante ao do fluido 

comercial.  

5.2.1.3. Gel_3 e Variações 

 

A Figura 44 apresenta os resultados do estudo reológico dos sistemas Gel_3, Gel_3_U, 

Gel_3_U_GG, Gel_3_U_GX, Gel_3_GG, Gel_3_GX e do fluido comercial.  
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Figura 44. Curvas de fluxo dos pontos com Gel_3 e do fluido comercial. 
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Fonte: Autor. 

O sistema Gel_3_U apresentou resultados de tensão semelhantes ao fluido comercial. 

Já os sistemas Gel_3 e Gel_3_U_GG, apesar de apresentarem comportamento semelhante ao 

comercial, apresentaram valores de tensão mais elevados. Todos os géis de microemulsão 

Gel_3, apresentaram comportamento de fluidos pseudoplásticos com limite de escoamento.  

A Tabela 21 apresenta os valores da viscosidade dos géis com Gel_2 e suas variações, 

à taxa de 120 s-1. 

 

Tabela 21. Viscosidade do fluido comercial, do Gel_3 e suas variações à taxa de 120 s-1. 

Ponto de gel Viscosidade (cP) 

FC 40,8 

Gel_3 143 

Gel_3_U 33,1 

Gel_3_U_GG 138 

Gel_3_U_GX 211 

Gel_3_GG 254 

Gel_3_GX 278 

Fonte: Autor. 

Nesses géis, observou-se que a presença da ureia provocou a redução tanto da 

viscosidade quanto da tensão.  

O sistema Gel_3 possui 20,3% de tensoativo e 52 % de fase aquosa, enquanto o sistema 

Gel_2 possui 18% de tensoativo e 59 % de fase aquosa. Portanto, o tensoativo do sistema Gel_3 
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necessitou de uma maior quantidade de moléculas de água para hidratá-lo. Nos fluidos 

formulados com ureia e polímeros, a quantidade de água livre para hidratar os polímeros e a 

ureia foi inferior em relação ao sistema Gel_2. Essa redução de água para hidratar os polímeros 

permitiu que estes interagissem com as moléculas de ureia, provocando a redução da 

viscosidade dos fluidos, pela falta de hidratação dos polímeros, em relação aos fluidos sem 

ureia do mesmo sistema. Essa interação pode ter ocorrido entre as hidroxilas (predominante na 

goma guar) e os grupos carboxilatos (predominante na goma xantana) presentes nas moléculas 

de ambos os polímeros, através de ligações de hidrogênio, consequentemente deixando o meio 

menos viscoso.  

Outro fator que também influenciou foram as diferentes estruturas dos tensoativos. O 

sabão base apresenta uma cadeia linearizada, tornando as interações entre as estruturas químicas 

mais compactas, sugerindo maior viscosidade. Enquanto o óleo de mamona saponificado 

(OMS) tem uma cadeia não linear, devido a presença da dupla ligação no meio da cadeia, e 

assim não apresentando uma boa compactação, tornando o meio contínuo mais livre, ou seja, 

diminuindo a viscosidade. 

Quase todos os géis de microemulsão estudados, apresentaram comportamento 

pseudoplástico ou pseudoplástico com limite de escoamento. Esse comportamento reológico 

mostra que os géis de microemulsão têm o potencial de formar plugues nas fraturas dos 

reservatórios (NIE, 2010).  

Como o referencial neste trabalho foi um produto comercial, considerando que sua faixa 

de viscosidade e tensão é a mais utilizada em campo, e diante do comportamento reológico dos 

géis de microemulsão estudados, os géis que apresentaram comportamento reológico 

semelhante ao fluido comercial foram o Gel_1_U_GG, Gel_1_GG e Gel_3_U. Essas 

formulações foram escolhidas para os as próximas etapas desde trabalho. Para facilitar o 

entendimento, denominou-se o sistema Gel_1_U_GG de S1, o sistema Gel_1_GG de S2 e o 

sistema Gel_3_U de S3. 

 

5.2.1.4. Estudo dos modelos reológicos 

 

Com os géis de microemulsão escolhidos, foi realizado um estudo de interpretação 

reológica comparando as curvas de fluxo dos modelos reológicos teóricos, utilizados para 

fluidos de perfuração, com os resultados experimentais. Os fluidos de perfuração apresentam 

comportamento não-newtoniano (ALSABAGH et al., 2015). O modelo de Bingham é o mais 

utilizado para descrever fluidos de perfuração na indústria, mas é conhecido por produzir uma 
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descrição fraca da reologia dos fluidos em baixas taxas de cisalhamento (LAVROV, 2016). Um 

pouco mais sofisticado e muitas vezes mais preciso é o modelo Herschel-Bulkley. Neste 

trabalho foram estudados os modelos de Bigham, Ostwald (fluido de potência) e Herschel-

Bulkley (fluido de potência com limite de escoamento). 

A Figura 45 (a), (b), (c) e (d) apresentam o ajuste dos modelos teóricos com os valores 

experimentais do fluido comercial, e dos géis escolhidos: Gel_3_U, Gel_1_GG e 

Gel_1_U_GG, respectivamente. 

 

Figura 45. (a) Curvas de fluxo dos modelos teóricos e do fluido comercial, (b) Curvas de 

fluxo dos modelos teóricos e do fluido Gel_3_U, (c) Curvas de fluxo dos modelos teóricos e 

do fluido Gel_1_GG e (d) Curvas de fluxo dos modelos teóricos e do fluido Gel_1_U_GG. 

 

Fonte: Autor. 
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Na Figura 45 (a) observou-se que o modelo que melhor se ajustou aos valores 

experimentais da curva de fluxo do fluido comercial foi o modelo de Ostwald de Waale com 

valor de R2 igual a 0,9859. Na Figura 45 (b) observou-se que o modelo de Herschel-Bulkley foi 

o que mais se ajustou aos resultados experimentais da curva de fluxo para o gel a base de 

microemulsão com composição S3, apesar de ter apresentado um valor de R2 igual a 0,8859. A 

Figura 45 (c) mostra que os resultados experimentais do comportamento reológico do fluido de 

microemulsão com formulação S2 se adequou ao modelo de Ostwald de Waale, com o valor de 

R2 de 0,9366. Um grande número de fluidos não-newtonianos se comporta como 

pseudoplásticos , como as emulsões e as soluções de polímeros ou de macromoléculas lineares 

são os exemplos mais típicos da indústria do petróleo (MACHADO, 2002). Na Figura 45 (d) 

pode-se observar que o modelo de Ostwald de Waale também foi o que mais se adequou aos 

resultados experimentais do fluido S1, apresentando o valor de R2 de 0,9556. 

A Tabela 22 apresenta os parâmetros de cada modelo reológico para os géis estudados 

e escolhidos e do fluido comercial. 

 

Tabela 22. Parâmetros dos modelos reológicos para os géis de microemulsão e o Fluido 

comercial. 

Fluido Temperatura Bingham        Ostwald       
Herschel-

Bulkley       

    τ0 μp R2   K n R2   τ0 K n R2 

FC 70℃ 3,0941 0,0146 0,994  0,2936 0,581 0,9859  3,0941 0,0131 1,0248 0,9678 

S1 70℃ 1,9396 0,0141 0,9895  0,1503 0,6618 0,9556  1,9396 0,0119 0,029 0,9721 

S2 70℃ 2,8331 0,0122 0,9854  0,3621 0,5235 0,9366  2,4995 0,0386 0,8265 0,958 

S3 70℃ 5,2759 0,0605 0,9649   6,1333 0,1552 0,8227   2,1102 0,0109 0,9886 0,8859 

Fonte: Autor. 

A Tabela 22 apresenta os valores de R2 próximos de 1, ou seja, no geral os três modelos 

ajustaram-se bem aos resultados experimentais, mais uma vez afirmando que os géis de 

microemulsão apresentaram comportamento não-newtoniano e pseudoplástico, característico 

dos fluidos de perfuração e dos fluidos de combate a perda.  

O modelo de Ostwald de Waale, também conhecido como fluido de potência, se 

adequou bem à maioria dos fluidos a base de géis estudados, pois o índice de comportamento 

(n), para todos os géis foram menores do que 1 e maiores do que 0, característica de fluidos do 

tipo pseudoplástico. Observou-se que os fluidos S1 e S2 apresentaram valores de n de 0,6618 e 

0,5235, respectivamente, mais próximos ao do fluido comercial (0,581), comportamento 

satisfatório à remediação a perda de circulação. Esses géis possuem propriedades reológicas 



Tese de Doutorado                                                                                                                  125 

 

Laís Sibaldo Ribeiro   Resultados e Discussões              

adequadas e podem ser utilizados no combate a perda de circulação, que é planejado e 

sintetizado com base na teoria de deformação e do fluxo do fluido (NIE, 2010). 

5.3. Formulação dos sistemas com fibra de coco 

 

A principal finalidade de se reforçar matrizes com fibras está ligada ao aumento da 

resistência a tração, flexão e ao impacto, prevenindo ou retardando o aparecimento de fissuras, 

o que diminui a abertura das mesmas, e pode conferir maior capacidade de absorção de energia 

antes da ruptura (SILVA; MARQUES; FORNARI JUNIOR, 2012). 

De acordo com Alsabagh et al., 2015, Razavi et al., 2016, Lavrov, 2016 e Alsaba et al., 

2017, a mistura de diferentes granulometrias, resulta em um melhor combate a perda de 

circulação, onde as partículas maiores irão criar pontes para formar o plugue e as partículas 

menores irão preencher os espaços entre as partículas maiores gerando uma selagem forte na 

zona de perda.  Com isso, foram testadas as granulometrias #36, #100 e #200, isoladas e 

combinadas, em quantidades semelhantes aos trabalhos da literatura, e foram realizados testes 

de filtrado HTHP, reologia à 70 °C em para simular condições mais severas e a densidade do 

fluido.. (ALSABA et al., 2017; ALSABAGH et al., 2015; LAVROV, 2016; RAZAVI et al., 

2016)         

Nessa etapa, foram formulados 8 fluidos, com 350 g cada um, de cada sistema de gel 

(S1, S2 e S3) de microemulsão escolhido, com diferentes granulometrias da fibra. As fibras 

utilizadas nesta etapa do trabalho foram apenas lavadas e não tratadas com microemulsão.  

 Fluido 1 - 6g de fibra com granulometria #36 

 Fluido 2 - 6g de #100 

 Fluido 3 - 6g de # 200 

 Fluido 4 - 3g de #36 + 3g de #100 

 Fluido 5 - 3g de #36 + 3g de #200 

 Fluido 6 - 3g de #100 + 3g de #200 

 Fluido 7 - 2g de #36 + 2g de #100 + 2g de #200 

 Fluido 8 - 6g sem peneirar 

 

Com esses fluidos formulados, foram realizado testes de densidade, filtração e reologia. 

5.3.1. Filtração e densidade dos fluidos 

 

Foram formulados os três sistemas de géis nas 8 formulações propostas com fibra e 1 

formulação sem fibra, e realizados testes de densidade e filtração de cada composição de gel. 

Durante o teste de filtração no HPHT foi realizado o acompanhamento do volume de filtrado 
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com o tempo, onde, nos 5 primeiros minutos foram coletados os dados de volume de filtrado a 

cada minuto, depois até completar 30 minutos de teste, foi coletado de 5 em 5 minutos, com o 

objetivo de realizar a modelagem da filtração e compreender o mecanismo de deposição das 

fibras de coco durante a formação do reboco/plugue.  

Fluidos para remediar perdas com densidades baixas são interessantes porque evitam o 

aumento da intensidade da perda, pois, promovem a redução da pressão hidrostática e, 

consequentemente, a redução no influxo de fluidos para as fraturas. Os limites máximo e 

mínimo de densidade do fluido variam de acordo com a janela operacional em que a zona de 

perda se encontra. O resultados das densidades dos géis de microemulsão S1, S2 e S3 com 

fibra não foram altos e estão abaixo das densidades de fluidos de perfuração (8,5 -10 lb/gal), 

apresentando valor médio de 7,6 lb/bbl, resultado satisfatório. Fluidos de combate a perda 

com esses valores de densidade, podem ser interessantes para serem aplicados no combate a 

perda em campos maduros, pois possuem pressão de formação inferior. 

A Tabela 23 apresenta os valores de volume de filtrado dos géis S1, S2 e S3 sem fibra 

e com fibra, após 30 minutos de teste. 

 

Tabela 23. Volume de filtrado dos géis S1, S2 e S3 sem fibra e com fibra. 

Composição 

S1 

Vol. de filtrado 

(mL)  

Composição 

S2 

Vol. de filtrado 

(mL)  

Composição 

S3 

Vol. de filtrado 

(mL) 

S1 9,5  S2 8,5  S3 31,5 

Fluido 1 12  Fluido 1 4,7  Fluido 1 38,5 

Fluido 2 9  Fluido 2 8  Fluido 2 34,5 

Fluido 3 8,5  Fluido 3 9,5  Fluido 3 48 

Fluido 4 12,5  Fluido 4 6,5  Fluido 4 27 

Fluido 5 8,2  Fluido 5 7,5  Fluido 5 30 

Fluido 6 8,5  Fluido 6 6,5  Fluido 6 30 

Fluido 7 12,5  Fluido 7 5,5  Fluido 7 28,5 

Fluido 8 10,5  Fluido 8 8,5  Fluido 8 28 

         Fonte: Autor. 

 

Os sistemas de géis S3 apresentaram elevados volumes de filtrado em relação aos 

demais sistemas. Este resultado é indesejado pois significa que muita fase líquida iria infiltrar 

nas formações, comportamento indesejado durante o combate a perda de circulação. Isso pode 

ter ocorrido porque estes sistemas tinham como cotensoativo o álcool isoamílico, que é pouco 

solúvel em água, e fica mais na fase óleo, enquanto os sistemas S1 e S2 possuíam como 

cotensoativo o etanol, que é solúvel em água e fica na interface óleo-água. Os sistemas com 

etanol puderam ser capazes de realizar um tratamento na fibra, fazendo com que esta forme um 
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plugue durante a filtração, reduzindo o volume de filtrado. Já o sistema com álcool isoamílico, 

por estar menos disponível nas micelas não teve capacidade de tratar a fibra, e permitiu que 

grande volume de filtrado fosse coletado, por não formar um tampão e sanar a perda. Os 

volumes de filtrado dos géis sem fibra apresentaram resultados superiores em relação à algumas 

formulações dos fluidos com fibra. Dentre os três sistemas estudados o sistema S2 na 

composição do fluido 1 e 7, foram os que apresentaram os menores volumes de filtrado. 

5.3.2. Modelagem da filtração 

 

O conhecimento do mecanismo de deposição das partículas sólidas presentes nos géis 

(argila e fibras) é de suma importância para os fluidos de combate a perda de circulação, pois, 

ao conhecer as etapas de deposição do LCM nas fraturas, é possível escolher qual a melhor 

composição de fluido para combater cada tipo de perda de circulação. 

Diante disso, foi realizada a modelagem da filtração dos géis escolhidos, utilizando o 

software MATLAB R2017a, com base no modelo clássico de acordo com trabalho realizado 

por Jaffal; Mohtar; Gray, 2017. Com a modelagem obteve-se os parâmetros a (mL/min0.5) e b 

(mL), da Equação 5, apresentados nas Tabelas 24, 25 e 26. 

A Tabela 24 apresenta os parâmetros do modelo clássico de filtração do sistema S1 e os 

valores de R2. 

Tabela 24. Parâmetros de acordo com a equação do modelo clássico de filtração dos sistemas 

S1 

Fluido a (mL/min0.5) b (mL) R2 

F1S1 2,048 0,485 0,995 

F2S1 1,578 0,144 0,994 

F3S1 1,456 0,638 0,988 

F4S1 2,281 0,156 0,999 

F5S1 1,377 0,700 0,982 

F6S1 1,384 0,724 0,981 

F7S1 2,241 0,336 0,998 

F8S1 1,837 0,498 0,991 

Fonte: Autor. 

Observou-se que os valores de R2 estão próximos de 1 indicando que o modelo de 

filtração clássico ajustou-se bem aos dados experimentais. 

A Figura 46 apresenta as curvas de Tempo (min) vs. Volume de filtrado (mL) e do 

Tempo (min) vs. Derivada do volume de filtrado (mL) do sistema S1. 
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Figura 46. Tempo versus volume de filtrado acumulado e derivada do volume de filtrado 

acumulado do sistema S1. 
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Fonte: Autor. 

Observou-se na Figura 46 que as curvas de volume de filtrado com o tempo, geradas 

pelo modelo, ajustou-se bem aos resultados experimentais, mostrando que esse modelo 

representou bem a filtração do sistema S1.  As derivadas do volume de filtrado mostrou a 

deposição do reboco durante a filtração. Foi observado que a deposição do reboco ocorreu nos 

primeiros 15 minutos de teste, após esse tempo a deposição variou pouco, podendo ser 

considerada constante. 

A Tabela 25 apresenta os parâmetros do modelo clássico de filtração do sistema S2 e o 

valor de R2. 
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Tabela 25. Parâmetros de acordo com a equação do modelo clássico de filtração dos sistemas 

S2. 

Fluido a (mL/min0.5) b (mL) R2 

F1S2 0,965 -0,825 0,952 

F2S2 1,427 0,378 0,989 

F3S2 1,737 -0,113 0,993 

F4S2 1,158 -0,082 0,996 

F5S2 1,367 0,272 0,98 

F6S2 1,169 0,205 0,989 

F7S2 0,995 0,065 0,995 

F8S2 1,529 -0,1766 0,993 

Fonte: Autor. 

Os valores de R2 para o sistema S2, também foram próximos de 1, mostrando mais uma 

vez que o modelo de filtração clássico se ajustou bem aos resultados experimentais de filtração 

do sistema S2. 

A Figura 47 apresenta os gráficos de tempo (min) vs. Volume de filtrado (mL) e tempo 

(min) vs. Derivada do volume de filtrado (mL) dos sistemas S2. 

 

Figura 47. Tempo versus volume de filtrado acumulado e derivada do volume de filtrado 

acumulado do sistema S2. 
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Fonte: Autor. 
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Observou-se na Figura 47 que as curvas de volume de filtrado com o tempo, geradas 

pelo modelo clássico de filtração, ajustou-se bem aos resultados experimentais de filtração do 

sistema S2.  Através das curvas derivadas, foi observado que a deposição do reboco também 

ocorreu nos primeiros 15 minutos de teste, após esse tempo a deposição foi constante. 

A Tabela 26 apresenta os parâmetros do modelo clássico de filtração do sistema S3 e o 

valor de R2. 

 

Tabela 26. Parâmetros de acordo com a equação do modelo clássico de filtração dos sistemas 

S3. 

Fluido a (mL/min0.5) b (mL) R2 

F1S3 7,238 -0,662 0,997 

F2S3 6,504 -1,045 0,997 

F3S3 8,87 -0,213 0,999 

F4S3 5,001 0,035 0,995 

F5S3 5,525 -0,435 0,997 

F6S3 5,44 0,072 0,998 

F7S3 5,141 0,488 0,999 

F8S3 4,942 1,584 0,991 

Fonte: Autor. 

Os valores de R2 para o sistema S3, foram próximos de 1, mostrando que o modelo de 

filtração clássico se ajustou bem aos resultados experimentais de filtração do sistema S3. 

A Figura 48 apresenta os gráficos de tempo (min) vs. Volume de filtrado (mL) e 

derivada do volume de filtrado (mL) dos sistemas S3. 
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Figura 48. Tempo versus volume de filtrado acumulado e derivada do volume de filtrado 

acumulado do sistema S3. 
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Fonte: Autor. 

Observou-se na Figura 48 que as curvas de volume de filtrado com o tempo, geradas 

pelo modelo clássico de filtração, ajustou-se bem aos resultados experimentais de filtração do 

sistema S3.  Através das curvas derivadas, foi observado que a deposição do reboco também 

ocorreu nos primeiros 15 minutos de teste, após esse tempo a deposição foi constante. 

 

5.3.3. Reologia dos fluidos 

 

Os géis de combate a perda de circulação têm propriedades reológicas especiais e são 

projetados e sintetizados com base no seu comportamento de fluxo e em suas interações 

químicas. 

Foi estudado o comportamento reológico dos fluidos de géis de microemulsão, S1, S2 e 

S3, com as fibras de coco, à 70 ℃, para observar a influência das fibras de coco na viscosidade 

e nas curvas de fluxo. 

A Figura 49 apresenta as curvas de fluxo dos 8 fluidos com formulação S1, com fibras 

de coco. 
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Figura 49. Curvas de fluxo do sistema S1. 
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Fonte: Autor. 

Observou-se que os fluidos do sistema S1, formulados com fibras de coco de 

granulometrias diferentes e definidas, apresentaram comportamento pseudoplástico. O fluido 

formulado com fibras sem peneirar, apresentou comportamento pseudoplástico mas a curva de 

fluxo a partir de 4 s-1 apresentou comportamento de mudança de regime de escoamento, 

divergindo das características dos demais fluidos estudados. 

A Figura 50 as curvas de fluxo dos 8 fluidos com formulação S2, com fibras de coco.  

Figura 50.  Comportamento das curvas de fluxo do sistema S2. 
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Fonte: Autor. 
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Os fluidos com formulação S2 e fibras também apresentaram comportamento 

pseudoplástico. Os fluidos F1 e o F7 destacaram-se apresentando característica de fluido 

pseudoplástico até uma taxa de 13 s-1, depois apresentaram característica de mudança de regime 

de escoamento até 20 s-1. Estes fluidos também apresentaram maior força gel do que os demais 

do mesmo sistema e do que todos os fluidos do sistema S1. 

A Figura 51 apresenta as curvas de fluxo dos 8 fluidos com formulação S3, com fibras 

de coco. 

Figura 51. Comportamento reológico das curvas de fluxo do sistema S3. 
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Fonte: Autor. 

Nas curvas de fluxo, observou-se que a formulação F8 partiu do eixo x e y no ponto 

zero e seguiu uma linha reta. Os outros fluidos deste sistema iniciaram também de forma linear, 

entretanto acima do ponto zero no eixo y, apresentando comportamento diferente dos siatemas 

S1 e S2.  

A Tabela 27 apresenta as viscosidades dos fluidos S1, S2 e S3 com fibras, à taxa de 10 

s-1. 
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Tabela 27. Viscosidades dos fluidos S1, S2 e S3 com fibras, à taxa de 10 s-1. 

Composição 

S1 

Viscosidade 

(cP)  

Composição 

S2 

Viscosidade 

(cP)  

Composição 

S3 

Viscosidade 

(cP) 

Fluido 1 1450  Fluido 1 1940  Fluido 1 1130 

Fluido 2 1720  Fluido 2 1370  Fluido 2 2090 

Fluido 3 810  Fluido 3 2170  Fluido 3 764 

Fluido 4 1370  Fluido 4 1430  Fluido 4 1970 

Fluido 5 730  Fluido 5 1730  Fluido 5 2020 

Fluido 6 1430  Fluido 6 1590  Fluido 6 256 

Fluido 7 1660  Fluido 7 2260  Fluido 7 1750 

Fluido 8 2580  Fluido 8 1670  Fluido 8 1850 

Fonte: Autor. 

Na Tabela 27, observou-se que as composições para o fluido S2 não ocorreu grandes 

variações de viscosidade, destacando os fluidos 1 e 7 por apresentarem maiores viscosidades. 

As elevadas viscosidades dos géis podem dificultar o bombeio da sonda até a região em que 

está ocorrendo a perda de circulação, por isso, os géis desde trabalho foram desenvolvidos para 

remediar perdas de circulação em carbonatos microfraturados molháveis a água através da 

técnica de gelificação in situ, que será apresentado.  

Os sistemas pseudoplásticos, apesar da aparência homogênea, na verdade possuem 

partículas dispersas com formas irregulares, tais como filamentos, placas planares e gotas. Por 

outro lado, as partículas dispersas das dispersões argilosas e poliméricas apresentam ainda uma 

alta tendência à interação estérica. Em repouso, estes materiais mantêm certa ordem interna 

irregular, sendo caracterizados, portanto, por uma alta resistência interna contra o fluxo, isto é, 

a sua alta viscosidade. Com o aumento da taxa de cisalhamento, muitas partículas dispersas, 

lineares ou laminares alinham-se na direção do fluxo, isto é, paralelamente na direção da força 

que o sustenta (MACHADO, 2002). Este alinhamento entre partículas (ou moléculas) facilitam 

o deslizamento em fluxo, reduzindo a viscosidade, para o bombeamento dos fluidos.  

O Afinamento de muitos materiais líquidos se manifesta reversivelmente, isto é, eles 

recuperam a sua viscosidade original alta, quando o cisalhamento é reduzido ou cessado. 

Característica importante para formar plugues de combate a perda. Teoricamente as partículas 

retornam ao seu estado natural de interação não orientada em relação à força de cisalhamento.  

Na indústria do petróleo, muitos fluidos exibem pseudoplasticidade, isto é, apresentam 

decréscimo acentuado de viscosidade quando a taxa de cisalhamento é aumentada. Isso pode 

significar que para uma certa força ou pressão, maior quantidade de massa de fluido pode 

escoar, ou menor quantidade de energia pode sustentar o escoamento a uma certa vazão. 

Tecnicamente, portanto, fluidos que “afinam” quando a vazão (ou taxa de cisalhamento) 
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aumenta, são denominados pseudolásticos (MACHADO, 2002).  Este é o caso dos fluidos de 

microemulsão com composições S1, S2 e S3 estudados neste trabalho, ou seja, os fluidos 

desenvolvidos possuem propriedades reológicas de fluidos de perfuração, e por serem 

pseudoplásticos podem penetrar bem nas formações, característica importante para o combate 

a perda de circulação, que irá garantir o tamponamento das fraturas.  

A performance da remediação da perda de circulação através da gelificação in situ 

depende grandemente do comportamento reológico do fluido. De acordo com a literatura, um 

fluido de remediação de perda de circulação é pseudoplástico quando sua curva de fluxo parte 

da origem e é não linear. Além disso quanto maior a força gel maior a capacidade do fluido em 

remediar a perda de circulação (ALSABAGH et al., 2014). Dentre os três sistemas de géis 

estudados o que apresentou comportamento reológico mais próximo dos fluidos de remediação 

a perda de circulação que utiliza a técnica de gelificação in situ, estudados na literatura, foram 

os Fluidos 1 e 7 do sistema S2, pois apresentaram maiores tensões e viscosidades.  Assim, o 

Fluido 7 por possuir diferentes granulometrias de fibras, capaz de penetrar na garganta do poro 

das rochas e ter apresentando um baixo volume de filtrado, foi escolhido para ser aplicado no 

equipamento simulador de perda de circulação.  

5.4. Simulador de perda de circulação 

 

Foi construído um equipamento com base nos trabalhos de Waldmann et al., 2013 e 

Miranda et al., 2017, com o objetivo de simular condições de perda de circulação.  

O equipamento usou como recheio pedaços de rochas de diatomita #8 mesh, com o 

objetivo de simular uma fratura em rochas carbonáticas. Para analisar a semelhança entre as 

propriedades das rochas carbonáticas e da diatomita, foram realizados testes de molhabilidade. 

(WALDMANN et al., 2013)(MIRANDA et al., 2017) 

Foram analisadas também a interação fluido-rocha através de testes de molhabilidade, 

com o objetivo de observar a influência dos tensoativos na molhabilidade das rochas.  

Após todas essas análises, foram realizados testes no equipamento construído com 

algumas formulações de fluidos, e com o tampão escolhido, foi realizado um planejamento 

experimental 22.  Foi realizado também um teste de gelificação in situ/ in loco, visando a 

possibilidade do fluido desenvolvido gelificar na zona de perda.  

5.4.1. Molhabilidade fluido-rocha 

 

Foi realizado o estudo da molhabilidade do calcário, pois o cenário de aplicação do 

tampão desenvolvido neste trabalho, são rochas carbonáticas com fraturas naturais ou pequenas 
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cavernas. Foi analisada a molhabilidade do calcário à água e ao óleo (querosene). A Figura 52 

apresenta o ângulo de contato instantâneo obtido nos testes. 

 

Figura 52. Molhabilidade do calcário a) à água θ=27,1° ; b) ao óleo θ= molhável. 

 

Fonte: Autor. 

Observou-se na Figura 52 (a) que o calcário é molhável a água, apresentando ângulo de 

contato instantâneo de 27,1°. Na Figura 52 (b) observou-se que o calcário é mais molhável à 

óleo do que à água, pois o querosene penetrou rapidamente na rocha e não foi possível detectar 

o ângulo de contato instantâneo. A molhabilidade do querosene à superfície da rocha 

carbonática ocorre devido os hidrogênios da molécula do hidrocarboneto ficarem parcialmente 

positivas, e a superfície da rocha fica parcialmente negativa pela presença do carbonato, em 

maior volume, em relação ao cálcio. 

No Equipamento construído, foram utilizados pedaços de diatomita para simular um 

leito de alta permeabilidade. Por isso, foi realizado o estudo da molhabilidade da diatomita, 

para observar se há semelhança nas energias superficiais do calcário e da diatomita. A Figura 

53 apresenta os ângulos de contato obtidos ao gotejar água na pastilha de diatomita. 

 

Figura 53. Molhabilidade da água na diatomita, nos tempos a)inicial e b)1minuto. θ 

inicial=25,5°. 

 

     *Não foi possível obter medida de ângulo de contato. 

      Fonte: Autor. 

Observou-se que a diatomita possui molhabilidade à água semelhante ao calcário, 

entretanto ela pareceu ser mais porosa, por isso após 1 minuto foi observado que a diatomita 

absorveu a gota. Apesar de ter apresentando um comportamento um pouco diferente das rochas 

de calcário, devido ao seu inchamento, essa elevada porosidade é ideal para a simulação do 

combate a perda, pois o fluido irá encontrar mais dificuldade em tamponar, pois irá penetrar 
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tanto entre as rochas de diatomita, quanto em seus próprios poros. Foi realizada também a 

molhabilidade ao óleo (querosene) na diatomita. A análise mostrou que a diatomita é molhável 

à óleo, e não foi possível obter o ângulo, pois foi espalhado muito rápido. O espalhamento do 

óleo na superfície da diatomita é facilitado pela presença de hidroxilas em sua superfície, que 

possuem caráter negativo. Essas hidroxilas se ligam aos hidrogênios dos hidrocarbonetos que 

estão parcialmante positivos  

Foram realizados testes de molhabilidade em pastilhas de calcário tratadas com o 

sistema de gel S2. As Figuras 54 e 55 apresentam os ângulos obtidos ao gotejar água e óleo, 

respectivamente, em pastilhas de calcário tratadas pelo sistema S2, em diferentes tempos. 

 

Figura 54. Molhabilidade da água no calcário tratado com sistema S2, nos tempos: a) inicial; 

b) 2,5min; e c) 5min. θinicial=36,5°; θ2,5min=15,6° e θ5min=7,7°. 

 

Fonte: Autor. 

Observou-se na Figura 54 que o tratamento com o sistema S2 provocou a redução da 

molhabilidade instantânea para a água, o que retardou o tempo de espalhamento da água na 

pastilha. Isso ocorreu pois o tratamento tamponou os maiores poros da rocha. O tamponamento 

ocorreu com a infiltração do gel, que tem bentonita em sua composição, e esta pode ter ocupado 

os poros da rocha. Esse resultado é positivo pois mostrou que o fluido foi capaz de reduzir a 

porosidade da rocha e pode proporcionar mais tempo para o processo de deposição da fibra que 

inicialmente está em suspensão no fluido. Após o tamponamento desses poros, o gel ficou 

espalhado sobre a superfície. Após o tratamento, superfície do calcário possuía tensoativos que 

promoveram a redução da tensão interfacial à água e ao óleo. 
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Figura 55. Molhabilidade do querosene no calcário tratado com sistema S2, no tempo inicial. 

θinicial=9,4°. 

 

Fonte: Autor. 

A Figura 55 apresenta apenas a molhabilidade do querosene na pastilha tratada com o 

sistema S2 no tempo inicial pois, nos tempos 2,5min, e 5 min a gota já tinha sido espalhada no 

calcário. Observou-se que também houve uma redução na molhabilidade ao óleo, também 

explicado pelo tamponamento dos poros provocado pelo tratamento com o sistema de gel de 

microemulsão S2.  

Após o tratamento da rocha com o fluido, observou-se a redução da molhabilidade tanto 

à água quanto ao óleo, isso é um indicativo de que haverá mais dificuldade para que os fluidos 

de perfuração penetrem na formação, contribuindo para o combate a perda de circulação. 

Os tamanhos de poros das rochas carbonáticas variam entre 0,01 e 100 μm (AL-

ANSSARI et al., 2016). Então, para ter sucesso na remediação da perda, é necessário que o 

LCM utilizado seja menor do que os poros para penetrar na garganta do poro e construir uma 

espécie de ponte, tamponando. A granulometria das fibras utilizadas na composição do fluido 

7 atende à essa necessidade por apresentar fibras com tamanhos de 0,425 mm (#35), 0,15 mm 

(#100) e 0,074 mm (#200).   

Em poços perfurados com fluidos base óleo é necessário realizar um tratamento na 

formação para que ocorra uma mudança na molhabilidade da superfície rochosa de molhável à 

óleo para molhável à água para aumentar a embebição dos tampões aquosos, particularmente 

das formações fraturadas (AL-ANSSARI et al., 2016). 

Com a tecnologia do gel de microemulsão para remediar perdas de circulação 

desenvolvido neste trabalho, não seria necessário esse pré-tratamento, pois os tensoativos 

presentes no sistema de gel, permitem a redução da tensão interfacial óleo-água, garantido que 

o gel irá interagir com a formação. Portanto, a formulação desenvolvida pode ser aplicada em 

perfurações que utilizam tanto o fluido aquoso quanto o fluido não-aquoso. 
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5.4.2. Tratamento da diatomita 

 

Foi realizado o tratamento da diatomita com os fluidos testados no simulador de perda 

de circulação, para entender o mecanismo de ação química e física de cada fluido, nas rochas 

tratadas. 

A quantidade de fibras utilizadas foi correspondente à formulação do fluido 7, que usou 

as três granulometrias diferentes. 

O tratamento da diatomita foi realizado com os fluidos: 

 S2 com fibras tratadas com o sistema CTAB_U_MB (D1); 

 S2 com fibras sem tratamento (D2);  

 Fluido comercial com fibras sem tratamento (D3); 

 Água com fibras sem tratamento (D4). 

 S2 com fibras tratadas com o sistema SB (D5); 

Foram caracterizadas através das técnicas de microscopia eletrônica de varredura, 

difração de raios-X e Fluorescência de raios-X. 

5.4.3. MEV da rocha tratada 

  

Foram realizadas as microscopias das diatomitas tratadas a fim de observar a influência 

dos fluidos utilizados na superfície da diatomita. 

A Figura 56 apresenta as micrografias das diatomitas tratadas com o sistema S2 com 

fibras tratadas com o ponto de micela bicontínua do sistema com CTAB_U, denominado D1, o 

sistema S2 com fibras sem tratamento, denominado D2, o fluido comercial com fibras sem 

tratamento, denominado D3, e água com fibras sem tratamento, D4. 
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Figura 56. MEV das diatomitas com aproximação de 2000x tratadas com: a) S2 com fibras 

tratadas com o ponto de micela bicontínua do sistema com CTAB_U; b) S2 com fibras sem 

tratamento; c) Fluido comercial com fibras sem tratamento e d) água com fibras sem 

tratamento. 

 

Fonte: Autor. 

Não foi realizado o MEV da diatomita sem tratamento, pois esta é bem conhecida na 

literatura. A Estrutura morfológica da diatomita é composta por muitos fragmentos de 

esqueletos de diatomáceas de algumas espécies. Pode possuir formato navicular contendo 

orifícios circulares, que indica que o material possui elevada porosidade. Pode ter também 

formatos tubulares e com cavidades retangulares com ampla distribuição de tamanho e muito 

porosa (DANTAS et al., 2017; SOUSA et al., 2009; ZHENG et al., 2018).  

Na Figura 56 (a) a imagem não mostra as estruturas dos esqueletos de diatomáceas. 

Foram observados poros, mas aparentemente o fluido utilizado (S2) criou uma película 

cobrindo essas estruturas, mas não foram encontradas partículas de fibra aderidas nos poros da 

rocha, apenas uma estrutura na superfície da fibra (circulada), semelhante a um estômato de 

fibra, mostrando que a fibra não penetrou nos poros da rocha, ficou apenas em sua superfície. 

Isso pode ter acontecido, pois o CTAB presente na fibra, deixou a mesma com caráter positivo. 
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O tensoativo presente no gel é de caráter negativo e essas duas cargas se “anulam”. Por isso, a 

fibra não é aderida a superfície da rocha, pois ela ficará em suspensão no meio. 

A Figura 56 b) também apresentou o encobrimento nas estruturas, mas ainda é 

possível identificar algumas estruturas expostas na região mais clara da micrografia, 

apresentando estruturas porosas. Não foram encontradas fibras na superfície nem nos poros 

dessa amostra, mostrando que a fibra sem tratamento não tem afinidade com a superfície da 

rocha. 

As Figuras 56 (c) e (d) apresentaram as estruturas naviculares e tubulares, com 

bastante poros, característico das diatomáceas, mostrando que ambos os fluidos, comercial e 

água, não modificaram a superfície da rocha e não houve afinidade da fibra pela sua superfície.  

A Figura 57 apresenta as micrografias da rocha diatomita tratada com o sistema S2 com 

fibras tratadas com o ponto de microemulsão SB, denominado D5. 

 

Figura 57. MEV da diatomita tratada com o sistema S2 com fibras tratadas com o ponto de 

microemulsão SB; a) estruturas encobertas pelo fluido; b) fibra tamponando o poro da rocha. 

 

Fonte: Autor. 

A Figura 57 (a) apresenta  as estruturas  da rocha encobertas com o sistema S2, 

evidenciado pela área circulada, onde na Figura 56 (d) essa estrutura aparece com bastante 

poros, ou seja, os orifícios de diatomita foram tamponados pelo tratamento e reduziu a 

porosidade da rocha. A redução dos poros na estrutura da rocha pode ter ocorrido pela deposição 

das partículas de bentonita (majoritariamente) e tentoativo. Esse é o resultado esperado ao se 

bombear tampões remediadores de perda, pois significa que os poros estão sendo “fechados” e 

a perda será sanada.   

A Figura 57 (b) apresenta uma partícula de fibra depositada no poro da rocha, 

tamponando-o. Esse resultado é excelente pois, mostra que a fibra tratada apresentou afinidade 
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pela rocha conseguindo depositar-se nos poros, mecanismo que os LCM realizam durante a 

remediação da perda de circulação. 

  

5.4.4. DRX da rocha tratada 

 

A Figura 58 apresenta os resultados do DRX para as diatomitas tratadas com as 

composições de sistemas microemulsionados D1, D2, D3, D4 e D5. 

Figura 58. DRX da diatomita tratada com as composições de sistemas microemulsionados D1, 

D2, D3, D4 e D5. 

 

Fonte: Autor. 

Observou-se que a estrutura da argila não foi modificada pelos sistemas 

microemulsionados, pois todos apresentaram o mesmo comportamento cristalográfico. Este 

comportamento está de acordo com a literatura, para a diatomita, pois apresenta picos 

característicos de quartzo e montmorilonita (YAO et al., 2018; ZHANG et al., 2018). 

5.4.5. FRX da rocha tratada 

 

A Tabela 28 apresenta os resultados de fluorescência de raios-X das amostras de 

diatomita tratadas com as composições D1, D2, D3, D4 e D5. 
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Tabela 28. FRX das diatomitas tratadas com as composições de sistemas microemulsionados 

D1, D2, D3, D4 e D5. 

Elemento D1 (%) D2 (%) D3 (%) D4 (%) D5 (%) 

Si 67,0428 64,91 63,12 56,95 63,67 

Al 10,8482 11,03 10,82 10,88 11,39 

Fe 8,2999 10,43 9,05 11,91 11,08 

Ca 5,7849 5,74 6,83 5,80 5,28 

Mg 3,6315 3,27 3,03 2,91 2,82 

K 2,9551 3,07 2,60 3,13 3,13 

S 0,00 0,00 0,45 1,05 0,10 

Na 0,4875 0,55 2,30 5,88 1,52 

Ti 0,9081 0,87 1,01 0,95 0,95 

Cl 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 

Mn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

P 0,0421 0,14 0,06 0,07 0,03 

Fonte: Autor. 

A composição química das amostras de diatomita estudadas está de acordo com a 

literatura, apresentando como principais elementos a sílica, o alumínio, o ferro e o cálcio 

(BENAYACHE et al., 2018). O tratamento D4 apresentou redução da quantidade de sílica, e a 

presença de cloro, pois este tratamento foi apenas com água, que possui cloro, e fibras sem 

tratamento, enquanto os demais possuíram argila e polímeros em sua composição, que justifica 

maiores quantidades de sílica. 

Observou-se que o tratamento da diatomita com as composições D1, D2, D3, D4 e D5, 

não modificou a estrutura cristalográfica da argila nem influenciou em sua composição química. 

Apenas a composição D5 encobriu a superfície da diatomita, como observou-se na Figura 57, 

consequentemente, provocou alteração de molhabilidade por formar uma película de gel de 

microemulsão na rocha e promoveu um tamponamento físico dos poros por meio das fibras de 

coco, que por est arem tratadas com o sistema SB passaram a ter afinidade com o sistema S2 

usado na composição D5. O resultado da composição D5 é satisfatório para a operação 

remediação de perda de circulação, pois mostra que essa composição foi capaz de aderir-se à 

superfície da rocha e promoveu a adesão da fibra à rocha, condições necessárias para o sucesso 

da operação de remediação de perda de circulação.  

5.4.6. Testes no simulador de perda 

 

Após o desenvolvimento da metodologia, foram realizados testes com diferentes 

formulações de fluidos, a fim de avaliar a diferença de permeabilidade que cada fluido iria 

provocar no meio poroso, após a sua aplicação. Os testes foram realizados em duplicata e foram 
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utilizados os fluidos microemulsionados D1, D2, D3, D4 e D5. A Figura 59 mostra foto do 

equipamento em operação. 

 

Figura 59. Simulador de perda de circulação tampão e injeção de água. 

 

 Fonte: Autor. 

A Tabela 29 apresenta os fluidos utilizados com 0,85 g de fibras nas granulometrias 

#35, #100 e #200, cada, a permeabilidade do leito poroso antes e depois de bombear o fluido. 

Os resultados apresentados são a média entre as duplicatas. 

 

Tabela 29. Permeabilidade antes e depois de bombear os fluidos com fibras nas 

granulometrias  #35, #100 e #200. 

Tratamento da fibra Fluido k(D)antes k(D)depois 

Fibra tratada com sistema CTAB_MB S2 (150g) 0,84 0,84 

Fibra tratada com o ponto SB S2 (150g) 0,70 0,51 

Fibra sem tratamento S2 (150g) 0,33 0,33 

Fibra sem tratamento FC (150g) 0,49 0,49 

Fibra sem tratamento Água (150g) 0,63 0,63 

Fonte: Autor. 

Os resultados apresentados na Tabela 29 mostraram que o bombeio do fluido S2 com 

fibras tratadas com o ponto de microemulsão bicontínua do sistema com CTAB, não alterou a 

permeabilidade do meio poroso. 
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O tratamento das fibras com a composição CTAB_U_MB, deixou cargas positivas em 

sua superfície. Ao ser adicionada ao gel, a fibra atraiu as cabeças dos tensoativos do gel que 

compõem as micelas e os monômeros desse fluido e anulou o poder de adsorção e 

molhabilidade do tensoativo, consequentemente reduzindo o poder de preenchimento dos poros 

da diatomita, não tamponando os poros, e mantendo a mesma permeabilidade. A Figura 60 

ilustra esse fenômeno. 

 

Figura 60. Fenômeno ocorrido entre o sistema de gel com a fibra tratada com CTAB_U_MB e 

a superfície do poro da diatomita. 
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Fonte: Autor. 

 

Na Tabela 29 é possível observar que a composição S2 com fibras tratadas com o ponto 

de microemulsão bicontínua do sistema SB promoveu a redução de 27% na permeabilidade do 

leito poroso. Resultado positivo mostra que o fluido interagiu quimicamente com as rochas de 

diatomita, aderindo à sua superfície e tamponando alguns poros. A partir do teste de 

molhabilidade da diatomita com a água, observou-se que esta foi absorvida pelos poros, 

evidenciado pelo inchamento do material. Assim, o gel de microemulsão, que possui fase 

contínua água, tem a capacidade de penetrar nos poros e preencher seu volume, já que a 

presença de tensoativo nesse fluido, na forma de micelas e os monômeros se adsorvem sobre a 

superfície interna do poro, favoreceu o espalhamento e por consequência, ocupando o volume 
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total dos poros. Enquanto a presença do tensoativo favoreceu a molhabilidade, os sólidos em 

suspensão (bentonita e fibras), que são os responsáveis pelo tamponamento dos poros. A Figura 

61 ilustra o fenômeno ocorrido neste tamponamento. 

 

Figura 61. Fenômeno ocorrido entre o sistema de gel com a fibra tratada com SB e a 

superfície do poro da diatomita. 
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Fonte: Autor. 

A água bombeada após o fluido, criou caminhos preferenciais e conseguiu escoar. A 

metodologia desenvolvida considerou apenas 30 minutos de tempo de estancagem, talvez se o 

tempo de estancagem fosse superior, a redução de permeabilidade poderia ser maior. 

Os resultados apresentados na Tabela 29 mostraram que o tampão formulado com o 

sistema S2 e fibras sem tratamento, não conseguiu reduzir a permeabilidade do leito poroso. A 

presença da fibra não tratada (que tem superfície hidrofóbica), não tem afinidade com o meio 

contínuo, sendo assim a interação da fibra com o meio depende da adsorção da calda dos 

tensoativos sobre a superfície da fibra. Tornando-a hidrofílica que favoreceu sua suspensão no 

meio. Isso pode ter prejudicado a molhabilidade desse fluido sobre a rocha pois, os monômeros 

estavam ocupados na inversão da molhabilidade da fibra, consequentemente não se espalhou 

pela superfície e pelos poros da diatomita e não reduziu a permeabilidade. 
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Os resultados apresentados na Tabela 29 mostraram que o fluido comercial com fibras 

sem tratamento não reduziram a permeabilidade do leito. Isso pode ter ocorrido pois o fluido 

comercial não tem afinidade química com a diatomita, não conseguindo molhá-la nem se fixar. 

Como esse fluido não tem tensoativo, ele não teve a capacidade de espalhamento sobre a 

superfície da diatomita.  

O uso da água com fibras para combater perda, não foi eficiente, como apresentado pela 

Tabela 29. A viscosidade da água não favoreceu o tamponamento do meio poroso, então essa 

escoou por todo o meio. 

A porosidade das rochas de diatomita, também foi analisada no porosímetro a gás, 

seguindo a metodologia de (MATA; DUARTE, 2002). O resultado da porosidade foi de 0,6. 

Esse valor inferior pode ter ocorrido, pois o volume da célula do porosímetro é inferior ao 

volume que as rochas de diatomita ocupam na coluna de acrílico, consequentemente terá uma 

menor região de poros, resultando em uma porosidade inferior. 

Em cada teste as rochas de diatomita eram trocadas, nunca reutilizadas, por isso em cada 

teste a porosidade do leito foi calculado. Como a granulometria das rochas era a mesma e a 

altura do leito também (40 cm), então os resultados de porosidade foram praticamente os 

mesmos para todos os testes. 

Diante dos resultados no simulador de perda de circulação, foi observado que o melhor 

sistema para a remediação da perda de circulação, foi o sistema S2 com fibras nas três 

granulometrias (#35, #100 e #200), tratadas com o ponto de micela bicontínua SB. 

Com essa formulação foi realizado um planejamento experimental visando otimizar a 

influência da massa de fluido e da massa de fibras na remediação da perda. 

5.4.7. Influência da massa de gel de microemulsão e de fibra de coco na 

remediação à perda de circulação 

 

Foi realizado um planejamento experimental 22, para analisar a influência da massa de 

fluido bombeada e a massa de fibras utilizadas, no tamponamento da coluna. A quantidade 

pequena de tensoativo disponível, para formular o gel de microemulsão, não permitiu realizar 

variações maiores de massa de fluido. Por isso, para o planejamento, o limite superior de massa 

de fluido foi de 150g, mesma quantidade utilizada para os testes iniciais, e o inferior de 50g.  

Como o tratamento das fibras também utilizou o mesmo tensoativo dos géis, o limite máximo 

de cada fibra foi de 0,85g e o mínimo foi de 0,28g. 

No planejamento experimental a resposta foi a variação da permeabilidade antes e 

depois de bombear o fluido. A Tabela 30 apresenta os resultados. 
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Tabela 30. Matriz e resultados do planejamento experimental 22 dos ensaios realizados no 

simulador de perda. 

Replicada 

Fibra 

(g) 

Fluido 

(g) 

Kantes 

(D) 

Kdepois 

(D) 

∆K 

(D) 

∆K 

(%) 

1,00 0,28 50,00 0,43 0,33 0,10 23,54 

1,00 0,85 50,00 0,45 0,28 0,18 38,77 

1,00 0,28 150,00 0,57 0,45 0,11 19,79 

1,00 0,85 150,00 0,62 0,47 0,15 23,79 

1,00 0,57 100,00 0,58 0,46 0,11 19,62 

1,00 0,57 100,00 0,53 0,43 0,10 18,87 

1,00 0,57 100,00 0,41 0,33 0,08 19,16 

2,00 0,28 50,00 0,58 0,32 0,26 45,31 

2,00 0,85 50,00 0,57 0,27 0,30 52,73 

2,00 0,28 150,00 0,55 0,40 0,15 27,14 

2,00 0,85 150,00 0,41 0,28 0,13 31,70 

2,00 0,57 100,00 0,42 0,32 0,10 24,46 

2,00 0,57 100,00 0,38 0,31 0,08 20,05 

2,00 0,57 100,00 0,59 0,44 0,14 24,23 

Fonte: Autor. 

Para a análise estatística, foram analisados o modelo sem interações, com duas 

interações, com três interações e ignorando algum fator, mas nenhum modelo foi 

estatisticamente significativo.  

Observou-se que os fatores estudados, nos níveis estabelecidos, não apresentaram 

influência na variação da permeabilidade do leito poroso. Isso pode ter ocorrido, pois a 

quantidade tanto de fluido quanto de fibra não foram intervaladas o suficiente para apresentar 

efeito na permeabilidade, talvez se fosse utilizado um range de massa maior, teria sido 

observado algum efeito. Outro ponto que deve ser levado em consideração é em relação ao leito 

poroso. Como em cada teste o leito poroso era um novo, apesar da porosidade ter sido em torno 

de 0,74, a acomodação das rochas pode ter acontecido de maneiras diferentes. Isso pode ter 

influenciado no mecanismo de tamponamento do fluido. Por último, outra justificativa é a 

metodologia, pois para garantir o estado estacionário (necessário para obedecer a Lei de Darcy), 

a válvula de saída era manualmente ajustada, isso pode ter gerado um erro significativo.  

Com os resultados do planejamento, foram realizadas as médias das variações das 

permeabilidades entre as duplicadas, e os resultados foram analisados. 

A Tabela 31 apresenta as médias das variações de permeabilidade para cada formulação 

proposta. 
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Tabela 31. Médias das variações de permeabilidade para cada formulação proposta. 

Fibra (g) Fluido (g) ∆K (D) 

0,28 50,00 0,181 

0,85 50,00 0,2375 

0,28 150,00 0,1305 

0,85 150,00 0,1385 

0,57 100,00 0,1075 

0,57 100,00 0,0885 

0,57 100,00 0,11 

Fonte: Autor. 

 

Observou-se que a diferença de permeabilidade foi maior quando 50 g de fluido foi 

utilizado para combater a perda. A maior concentração de fibras neste fluido ajudou a reduzir 

a permeabilidade. Com base nesses resultados observou-se que com uma concentração menor 

de fluido e maior de fibra, é possível remediar uma perda de circulação, resultado satisfatório, 

pois com menos material, foi possível remediar melhor a perda. 

 

5.4.8. Teste de gelificação in situ 

 

A tecnologia proposta tem a possibilidade de gelificação in situ. A ideia da gelificação 

in situ é bombear para o poço, com o BOP fechado, primeiramente água e depois um sistema 

em suspensão composto por cotensoativo, tensoativo, fase óleo, bentonita, polímero e fibras 

tratadas, pois nem o cotensoativo, nem a fase óleo são capazes de solvatar esses agentes em 

suspensão, não provocando a gelificação. Ao penetrar nas aberturas da rocha por onde flui o 

fluido, a suspensão entraria em contato com água que os preenche e o cisalhamento provocado 

pelo bombeamento e a turbulência, iria promover o contato necessário para a gelificação do 

sistema. Ao preencher os vazios com o gel de microemulsão, a mudança de molhabilidade 

promovida pelo gel e fibras tratadas iria ocorrer, resultando em uma afinidade química entre o 

sistema e a rocha, preenchendo os vazios com o gel e remediando a perda.  

Essa metodologia exige que antes da injeção do fluido seja bombeada para a formação 

um grande volume de água doce para que todos os vazios da região de perda, sejam por ela 

preenchidos, em seguida o tampão proposto seria bombeado. Essa ideia tem seus riscos, por 

exemplo, se o fluido invadir uma formação que contenha naturalmente vazios preenchidos com 

água, o fluido iria gelificar em uma região indesejada. Há uma “janela operacional” onde essa 

técnica pode funcionar.  



Tese de Doutorado                                                                                                                  150 

 

Laís Sibaldo Ribeiro   Resultados e Discussões              

O teste foi realizado em um Becker de 50 mL, e as quantidades de material utilizado 

totalizou 10 gramas. Adicionou-se no béquer o etanol, o sabão base, o óleo de pinho a bentonita, 

a goma guar, e as fibras de# 35, # 100 e # 200 tratadas com o ponto de microemulsão com 

micela bicontínua SB, formando uma emulsão sem gelificar. Foi colocado em agitador 

magnético, e sob agitação foi adicionado a água aos poucos. O teste foi realizado em 

temperatura ambiente e a 70℃ para simular as condições de poço. A Tabela 32 apresenta os 

resultados obtidos para esse teste. 

 

Tabela 32. Tempo de gelificação do tampão de combate, à 25 ℃ e 70 ℃. 

Temperatura 

(℃) 

Tempo de gelificação 

(segundos) 

25 90 

70  40 

                 Fonte: Autor. 

Observa-se que à temperatura de 25 ℃ e a 70 ℃ os sistemas gelificaram em 90 segundos 

e 40 segundos, respectivamente, e formaram um gel capaz de se manter no Becker quando este 

é invertido. Esses resultados foram bons, principalmente para o teste a 70 ℃, pois mostra que 

nas condições de poço o sistema é capaz de gelificar com rapidez, não exigindo longos tempos 

de estancagem, tornando a operação rápida, eficaz e menos onerosa, por exigir menos tempo 

de sonda.  

Para a realização da operação de gelificação in situ do gel de microemulsão com fibra 

tratada com microemulsão desenvolvidos neste trabalho, outros fatores operacionais precisam 

ser avaliados para garantir que a operação de remediação tenha êxito, como o adequado volume 

de água necessário para preencher a região permeável, a adequada mistura da emulsão na sonda, 

o cisalhamento necessário para garantir a gelificação in situ, entre outros. Mas o resultado do 

tempo de gelificação mostrou que a formulação desenvolvida tem condições de remediar perdas 

de circulação em rochas carbonáticas microfraturadas molháveis à água, com êxito previsível.  
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6. Conclusões 

O reaproveitamento das fibras de coco é de grande importância ambiental. Neste 

trabalho, as fibras de coco seca foram tratadas com sistemas microemulsionados para modificar 

sua estrutura e afinidade química para serem aplicadas como LCM em sistemas de géis de 

microemulsão e combater perdas de circulação. Com isso chegou-se às seguintes conclusões: 

 

a) Com relação à fibra de coco: 

 Através do difratograma de raios-X é possível concluir que durante o tratamento 

químico, a estrutura cristalina das fibras mudou. Nos tratamentos com o tensoativo 

catiônico, CTAB, houve uma organização da estrutura da fibra de coco, tornando-a 

mais cristalina. Foi observado que o tratamento com o sistema que utilizou o tensoativo 

aniônico (sabão base) alterou menos a estrutura da fibra, em relação ao tratamento com 

CTAB, mas também tornou a fibra mais cristalina. 

 O estudo das fibras, através de análises térmicas, permite concluir que os 

tratamentos influenciaram na degradação térmica das fibras tratadas em relação à fibra 

não tratada, mostrando que os componentes das microemulsões foram adsorvidos 

pelas fibras. 

 Através das análises por Microscopia eletrônica de varredura é possível concluir 

que os tratamentos realizaram um tamponamento nos poros das fibras. Nas fibras 

tratadas com os pontos SB e SB_U, o tamponamento foi mais intenso, mostrando que 

o tensoativo aniônico utilizado encobriu a superfície da fibra. O tamanho de poros 

médio da fibra tratada com o ponto de micela bicontínua do sistema SB foi de 12,68 

μm e o da fibra tratada com o mesmo sistema, mas com ureia na fase aquosa foi de 8,7 

μm. A presença da ureia proporcionou um maior preenchimento dos poros das fibras. 

 Pelas análises de espectrometria de fluorescência de raios-X conclui-se que a 

fibra sem tratamento possui potássio, cloro e cálcio como componentes majoritários. 

As fibras tratadas com o sistema de CTAB sem ureia apresentaram bromo, proveniente 

do tensoativo, e alumínio, proveniente do querosene e da fibra, como componentes 

majoritários. As fibras tratadas com os pontos de CTAB com ureia na fase aquosa 

apresentaram como componente majoritário o bromo, proveniente do tensoativo. As 

fibras tratadas com o ponto SB tanto sem ureia quanto com ureia apresentaram sódio, 

enxofre e ferro como componentes majoritários, provenientes do tensoativo (sabão 

base) utilizado nesse sistema. 
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 Pode-se também concluir que o tratamento da fibra com os pontos de 

microemulsão diminuiu o ângulo de contato na faixa de 17,6° - 43,6°, ao gotejar água, 

aumentando a interação entre o fluido e a fibra, eliminando o caráter hidrofóbico da 

mesma, e melhorando a interação fibra-fluido e fibra-rocha; resultado positivo para a 

aplicação em fluidos de remediação à perda, pois isso garante que a fibra irá interagir 

bem tanto com o fluido de gel microemulsionado, quanto com a superfície da 

formação.  

 A otimização da influência das variáveis, tempo de tratamento da fibra e a 

porcentagem da fase óleo das microemulsões com C16TAB, através de planejamento 

experimental, na molhabilidade da fibra frente à água e ao óleo, permitiu concluir que 

os fatores utilizados não influenciaram na molhabilidade da fibra, já com o 

C16TAB_U a fase óleo influenciou tanto na molhabilidade frente ao óleo quanto à 

água, ambos no ponto de micela bicontínua (30% de fase oleosa). Concluindo-se que 

as fibras tratadas com a formulação CTAB_U_MB representarão o tratamento com o 

tensoativo catiônico. 

 

b) Com relação aos géis de remediação à perda de circulação 

   Com base no comportamento reológico pseudoplástico, característico de 

fluidos de remediação/combate a perda, apresentado pelo fluido comercial, conclui-se 

que os géis que apresentaram comportamento reológico semelhante a ele foram o S1, 

S2e S3, por isso foram, inicialmente, escolhidos. 

 Através do estudo dos modelos reológicos, concluiu-se que os modelos para 

fluidos pseudoplásticos de Bingham, Ostwald de Waale e Hershel-bulkley 

descreveram bem o comportamento dos fluidos comercial, S1 (Gel_1_U_GG), S2 

(Gel_1_GG) e S3 (Gel_3_U), apresentando valores de R2 iguais oi próximos a 1. 

 Os fluidos a base de géis de microemulsão apresentaram massas específicas 

baixas, resultado bom porque evitam o aumento da intensidade da perda, pois, 

promovem a redução da pressão hidrostática e, consequentemente, a redução no 

influxo de fluidos para as fraturas. 

 O Volume de filtrado dos géis com Etanol e sua composição foi inferior ao do 

gel com álcool isoamílico. Dentre os três sistemas estudados o sistema S2 na 

composição do fluido 7, foi o que apresentou menor volume de filtrado, resultado 

desejado para fluidos de remediação. 
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 Na modelagem da filtração, observou-se que o modelo de filtração clássico 

descreveu bem os resultados experimentais, apresentando valores de R2 próximos de 

1, para os três sistemas de géis de microemulsão (S1, S2 e S3). 

 No estudo reológico dos três géis com diferentes composições de fibras conclui-

se que o gel que apresentou comportamento reológico mais próximo dos fluidos de 

remediação a perda de circulação, estudados na literatura, foram os Fluidos 1 e 7 do 

sistema S2, pois apresentaram maiores tensões e viscosidades. Assim, o Fluido 7 por 

possuir diferentes granulometrias de fibras, capaz de penetrar na garganta dos poros 

das rochas e ter apresentando um menor volume de filtrado, foi escolhido para ser 

aplicado no equipamento simulador de perda de circulação.  

 

c) Com relação ao simulador de perda de circulação 

 O estudo da molhabilidade do calcário e da diatomita permite concluir que o 

calcário, cenário real, possui molhabilidade frente à água de 27,1° semelhante à da 

diatomita que foi de 25,5°, rocha usada no equipamento, observando que a diatomita 

pode representar bem o calcário nos experimentos. 

 Os testes de molhabilidade com o calcário tratado com o fluido S2 mostrou que 

houve uma redução da molhabilidade instantânea para a água e para o óleo, que 

retardou o tempo de espalhamento desses fluidos na pastilha, devido ao tamponamento 

dos poros da rocha provocado pelo tratamento. 

 De acordo com os resultados de DRX e FRX, o tratamento da diatomita com as 

composições D1, D2, D3, D4 e D5, conclui-se que os fluidos não foram capazes de 

modificá-la quimicamente, ou seja, durante a remediação da perda a propriedade de 

redução de tensão interfacial, que possibilita maior contato e penetração dos géis na 

rocha, é o principal fator para o sucesso da operação. 

 No simulador de perda foi possível concluir que a composição D5; o gel S2 com 

fibras tratadas com o ponto SB nas granulometrias #36, #100 e #200 foi capaz de 

remediar uma perda de circulação; 

 A otimização da concentração de fibra e da massa de fluido, através de 

planejamento Experimental realizado permitiu concluir que os fatores estudados, nos 

níveis estabelecidos, não apresentaram influência na variação da permeabilidade do 

leito poroso, provavelmente pela pequena variação dos níveis. 
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 O teste de gelificação in situ, mostrou que à 70 ℃ ocorreu a gelificação do 

tampão em 40 segundos, mostrando que é possível utilizar esse sistema para gelificar 

in situ.  

 Assim, através dos resultados obtidos nesse trabalho, pode-se concluir que a 

tecnologia de géis de microemulsão e LCM tratados com microemulsões, como 

tampão de remediação a perda de circulação, desenvolvido neste trabalho, pode 

constituir-se em uma alternativa de aplicação em formações carbonáticas 

microfraturadas com êxito previsível. 
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