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RESUMO 

 

A incorporação de nanomateriais inorgânicos em matrizes poliméricas propicia a formação de 

novos materiais com características específicas e diferentes das apresentadas pelos produtos 

originários. Esses materiais são denominados “materiais híbridos poliméricos”. A 

incorporação de nanosílica na formação do material híbrido nanosílica-quitosana foi o alvo 

inicial de estudo deste trabalho, em que foi observada significativa influência do processo de 

obtenção nas propriedades térmicas e no comportamento em meio aquoso destes materiais. Os 

materiais híbridos de nanosílica-quitosana também foram utilizados como precursores na 

formação de complexos polieletrolíticos, com o uso da goma xantana como poliânion. Os 

resultados reológicos obtidos evidenciaram a formação de uma rede tridimensional mais 

estruturada, quando comparado ao complexo polieletrolítico composto apenas pela goma 

xantana e a quitosana. Ambos os materiais foram aplicados em fluidos de perfuração aquosos, 

propiciando um aumento nos valores de viscosidade aparente, o que favorece o carreamento 

do cascalho produzido durante a perfuração de poços de petróleo, garantindo a eficiência de 

limpeza do mesmo. Com relação ao controle de filtrado dos sistemas de perfuração, os 

materiais híbridos de nanosílica-quitosana proporcionaram ao fluido uma redução do volume 

de filtrado, devido à formação de um reboco menos permeável. Resultado semelhante também 

foi observado à alta temperatura (90oC). Os complexos polieletrolíticos apresentaram 

comportamento semelhante aos materiais híbridos, ou seja, baixos volumes de filtrado.  

 

Palavras-Chave: Material híbrido nanosílica-quitosana, complexo polieletrolítico, fluido de 
perfuração aquoso, comportamento reológico, filtração. 



ABSTRACT  

 

The incorporation of inorganic nanomaterials into polymer chains leads to the formation of 

new materials with specific characteristics and different from those presented by the 

originating materials. These materials are referred to as polymeric hybrid materials. The 

incorporation of nanosilica into the polymer chains of chitosan in the formation of the hybrid 

material of nanosilica-chitosan was the initial target of this work, being observed a significant 

influence of the process of obtaining, in the thermal properties and in the behavior in aqueous 

medium of these materials. The nanosilica-chitosan hybrid materials were also used as 

precursors in the formation of polyelectrolyte complexes, with the use of xanthan gum as 

polyanion, which, according to the results obtained from the viscoelastic behavior, provide the 

formation of a more structured three-dimensional network, when compared to the 

polyelectrolyte complex composed only of xanthan gum and chitosan. Both materials were 

applied in aqueous drilling fluids, providing an increase in apparent viscosity, which promotes 

the entrainment of gravel produced during the drilling of oil wells, providing the same 

cleaning efficiency. In relation to the filtration control of the drilling systems, the hybrid 

materials of nanosilica-chitosan presented reduction of the filtrate volume due to the 

formation of a less permeable filter cake. Similar result was also observed at high temperature 

(90 oC). In turn, the polyelectrolyte complexes presented similar behavior to the hybrid 

materials, that is low filter loss. 

 

Keywords: Hybrid nanosilica-chitosan material, polyelectrolyte complexes, water based 
drilling fluids, rheological behavior, filter loss.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os complexos polieletrolíticos são estruturas em rede formadas a partir das interações 

eletrostáticas entre grupos ionizáveis de cadeias poliméricas com sinais opostos, um poliânion 

e um policátion (ARGIN-SOYSAL; KOFINAS; LO, 2009; OGAWA, 2015).  Essas 

interações são difusas e ocorrem aleatoriamente através de interações intermoleculares, mas 

também com contribuição na estabilidade propiciada pelas interações hidrofóbicas 

(VASCONCELOS, 2007) entre as partes não ionizáveis das cadeias poliméricas.  

 Uma grande variedade de complexos polieletrolíticos vem sendo relatadas na literatura 

devido à facilidade de obtenção destes materiais com características distintas, em função da 

modificação estrutural dos polímeros utilizados e das condições reacionais dos sistemas de 

obtenção (DUMITRIU e CHORNET, 1998).  

A quitosana (poli-β-(1→4)-2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose), um polissacarídeo 

catiônico em meio ácido (ARGIN-SOYSAL, et al., 2009; WANG et al., 2018), juntamente 

com a goma xantana (poli-β(14)-D-glicose, formando a cadeia principal celulósica; 

C(3)glucose-β-D-manose-1,4-β-D-ácido glucorônico-1,2-α-D-manose, formando uma cadeia 

lateral trissacarídica), que se constitui em um polissacarídeo aniônico em meio aquoso 

(MENDES et al., 2012; MENDES et al., 2017; WANG et al., 2018), são polissacarídeos  

abundantemente utilizados na obtenção de complexos polieletrolíticos (DUMITRIU, 1994; 

ARGIN-SOYSAL; KOFINAS; LO, 2009; POPA et al., 2009; HAMMAN, 2010; LIU et al., 

2011), devido à facilidade de preparação, biocompatibilidade e biodegradabilidade destes 

materiais (MANCA et al., 2012). Diversos complexos polieletrolíticos de xantana-quitosana 

podem ser obtidos alterando-se as características estruturais dos polímeros, tais como massa 

molar média, grau de acetilação da quitosana e teor de ácido pirúvico da xantana, bem como 

alterar as condições de complexação, como pH da solução de quitosana, concentração de 

polímero, tempo de complexação e razão de mistura (DUMITRIU, 1994; MAGNIN et al., 

2004). 

Neste trabalho, o objetivo principal se constituiu em obter microgéis polieletrolíticos 

de quitosana-goma xantana aditivados com nanosílica para aplicação no controle de filtrado 

em fluidos de perfuração aquosos. A estratégia pensada foi a formação de uma camada 

(reboco) de microgéis estruturados com nanopartículas inorgânicas, depositada nas paredes do 

poço de petróleo, de alta resistência mecânica e baixa porosidade, preservando a estrutura do 
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poço e os poros da formação rochosa (LIU; QIU; HUANG, 2015; IBRAHIM; SAMI; 

BALASUBRAMANIAN, 2017). 

Tendo em vista que a densidade de reticulação eletrostática é um fator importante que 

determina: a estabilidade, o perfil de intumescimento sensível ao pH, bem como a resistência 

mecânica das redes do hidrogel (MAGNIN et al., 2004) e, também, objetivando a melhoria da 

resistência térmica e mecânica do complexo polieletrolítico foi incorporada a nanosílica ao 

sistema, e estudo o efeito da presença deste nanoparticulado na reticulação eletrostática do 

PEC.  

Dessa forma, para o desenvolvimento do material com as propriedades desejadas, este 

trabalho foi dividido em duas etapas.  

A etapa inicial teve como objetivo o estudo da interação entre a nanosílica com as 

cadeias de quitosana, obtendo-se a formação do material híbrido de nanosílica-quitosana 

(NSC). Para esta finalidade, foram estudados três processos ex situ de obtenção destes 

materiais, em diferentes proporções do polissacarídeo e do particulado inorgânico, onde pôde-

se notar significativas mudanças no comportamento térmico dos materiais sólidos e em 

solução para diferentes meios (pH = 3, 7 e 11).  

Na segunda etapa, foi obtido o complexo polieletrolítico de quitosana-goma xantana 

com a nanosílica, através de gotejamento controlado de solução aquosa de goma xantana (0,5; 

1,0 e 1,5 g.L-1) em solução ácida do material híbrido de nanosílica-quitosana, propiciando a 

formação de microgéis mais estruturados e com maior resistência estrutural, propiciando a 

formação de um reboco de menor permeabilidade, auxiliando no controle do volume de 

filtrado em fluidos de perfuração aquosos.  
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL  

Avaliar os processos de síntese de materiais híbridos de nanosílica-quitosana e sua 

influência na formação de complexos polieletrolíticos com a goma xantana e a influência 

desses materiais no comportamento reológico e no controle de filtrado em fluidos de 

perfuração aquosos.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Compreender os métodos de síntese do material híbrido de nanosílica-quitosana; 

 Realizar a síntese do material híbrido de nanosílica-quitosana em diferentes 

proporções e averiguar sua influência no comportamento térmico do sistema; 

 Estudar a síntese dos complexos polieletrolíticos de quitosana-goma xantana; 

 Avaliar a influência da formação do complexo polieletrolítico, utilizando o material 

híbrido de nanosílica quitosana como material precursor; 

 Compreender a influência da presença da nanosílica no comportamento viscoelástico 

dos complexos polieletrolíticos de quitosana-goma xantana; 

 Aplicar os materiais híbridos de nanosílica-quitosana e os complexos polieletrolíticos 

de quitosana-goma xantana em fluidos de perfuração aquosos.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 MATERIAIS HÍBRIDOS POLIMÉRICOS 

Os pesquisadores tendem a usar os termos "híbrido" e "compósito" de forma 

intercambiável, independentemente das propriedades macroscópicas e microscópicas dos 

materiais (NANKO, 2009; LEE et al., 2012). No entanto, do ponto de vista da terminologia, 

um "compósito" pode ser considerado "híbrido", mas não o contrário, portanto o compósito é 

um subconjunto do híbrido (LEE et al., 2012). 

De acordo com estudos de Nanko (2009), definições pré-estabelecidas de materiais 

híbridos exigiam misturas de materiais em escala atômica ou nanométrica, a ponto de ser 

proposto pela Sociedade de Ciência dos Materiais do Japão (Materials Science Society of 

Japan) uma classificação de materiais por diferentes níveis de escala (Figura 1). 

Figura 1 - Classificação de materiais por diferentes níveis de escala 

 
Fonte: Adaptado de Nanko (2009) 

 No entanto, a diferença entre materiais híbridos e compósitos reside em suas funções 

e/ou propriedades, não somente na escala dos materiais componentes. Dessa forma, uma nova 

classificação para os materiais híbridos foi proposta por Nanko (2009), como mostrado a 

seguir: 

Materiais estruturalmente híbridos (Compósitos) 

Baseiam-se na regra da mistura, em que combinam-se as propriedades dos materiais 

componentes.  

Materiais híbridos com ligações químicas  

Ao contrário dos materiais estruturalmente hibridizados, esses materiais possuem uma 

combinação especial, com uma mistura de átomos e moléculas em nível molecular, 

podendo ser projetados usando uma simulação computacional de química quântica em 

relação ao orbital de elétrons. Tais materiais são produzidos sob hibridização, em que 
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um novo grupo químico é introduzido na cadeia molecular de materiais para produzir 

novos materiais híbridos quimicamente modificados.  

Materiais funcionalmente hibridizados 

São materiais que possuem função de harmonização e utilização de funções de 

interface, o que resulta em novas funções.  

Segundo Lee e colaboradores (2012) os materiais híbridos também podem ser 

classificados em função dos grupos dos materiais que os compõem (inorgânicos, orgânicos, 

polímeros naturais e biopolímeros), conforme esquematizado na Figura 2. 

Figura 2- Classificação hierárquica de materiais híbridos.  

 

 
Fonte: Adaptado de Lee et al. (2012). 

Os materiais híbridos poliméricos apresentam propriedades distintas dos compósitos 

poliméricos tradicionais, e podem proporcionar mudanças consideráveis no desempenho dos 

polímeros (TANAKA, MONTANARI, MÜLHAUPT, 2004; KUMAR; KRISHNAMOORTI, 

2010; LI et al., 2015). A adição de nanopartículas é preferencialmente utilizada, pois os 

elevados teores de nanoparticulados propiciam significativas mudanças nas propriedades do 

polímero (SILVA, 2014; ZARE, 2016). 

Os materiais híbridos formados por compostos orgânicos e inorgânicos apresentam um 

incremento positivo em suas propriedades, devido ao efeito sinérgico existente entre as 

propriedades dos seus componentes, principalmente, quando ocorre a incorporação de cargas 
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inorgânicas em cadeias poliméricas, em que o polímero em solução é convertido em polímero 

interfacial (TANAKA, MONTANARI, MÜLHAUPT, 2004; RATHORE; GAUR; SINGH, 

2012; KARATRANTOS, et al., 2015). Nessa nova categoria de materiais, existem ligações 

químicas específicas entre os materiais inorgânicos e os orgânicos (NANKO, 2009). 

Schadler e colaboradores (2007b) afirmam que o volume de interface pode ser 

desprezível nos compósitos tradicionais, ao passo que, nos materiais particulados, o volume 

interfacial pode ocupar em torno de 5% do material para partículas inorgânicas de 10 nm de 

raio (para cada 1% de volume da solução) propiciando uma adesão forte entre a estrutura 

polimérica e o material inorgânico, e consequentemente, associando as propriedades desses 

materiais precursores.  

Um híbrido de argila/polímero é um exemplo de um material híbrido inorgânico-

orgânico (Figura 3). A ligação química forte entre monocamadas de silicato e moléculas de 

polímero oferece propriedades mecânicas muito melhores e menor permeabilidade a gases do 

que as dos materiais poliméricos (NANKO, 2009). 

Figura 3- Material híbrido inorgânico-orgânico. 

 
Fonte: Adaptado de Nanko (2009) 

Balmer e colaboradores (2011) ainda enfatizam que um alto contraste de densidade 

eletrônica entre as estruturas poliméricas de látex de poli (2-vinilpirrolidona) e a superfície da 

nanosílica propicia uma forte interação, em intervalos de tempo de, aproximadamente, 2,5 

segundos de interação (Figura 4), sendo este curto intervalo de tempo justificado pela 

formação de uma interface estruturada, entre a nanosílica e as partículas coloidais 

poliméricas. Comprovando, assim, um máximo de interação entre os compostos orgânicos e 

os inorgânicos em curtos intervalos de tempo, corroborando com os estudos de Schadler et al. 

(2007b). 
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Figura 4 – Espessura efetiva da casca de sílica versus tempo de análise de espalhamento de 

raios X de baixo ângulo (SAXS - Small-angle X-ray scattering) na adsorção de nanopartículas 

de sílica sobre material polimérico. 

 
Fonte: Adaptado de Balmer et al. (2011). 

No entanto, apesar das rápidas e intensas interações químicas, a distância existente 

entre os componentes inorgânicos e orgânicos do material híbrido pode propiciar à cadeia 

polimérica diferentes conformações (Figura 5), propiciando modificações nas propriedades 

físico-químicas da matriz polimérica, tais como nos processos difusos da cadeia polimérica e 

na temperatura da transição vítrea (Tg) nas regiões de interface (SCHADLER, et al., 2007b; 

SILVA, 2014).  

Figura 5 - Ilustração esquemática mostrando que as propriedades da estrutura polimérica 

mudam em função da distância da superfície do material nanoparticulado. 

    
Fonte: Adaptado de Schadler, et al. (2007b). 

Em conformidade, para uma boa interação entre a estrutura polimérica e o particulado, 

a dispersão uniforme de nanopartículas na matriz polimérica se faz necessária, 

proporcionando uma boa interação interfacial entre as estruturas inorgânicas com as orgânicas 

(KARATRANTOS, et al., 2015; ZARE, 2016).  

Esta dificuldade de dispersão pode ser motivada pela relação volume-superfície dos 

componentes e/ou pelas interações interpartículas atrativas (interações de hidrogênio, 

interações de van der Waals, por exemplo) que levam à formação de aglomerados dos agentes 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiLuNOrhbbTAhXMlJAKHQ1oBfMQFghAMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSmall-angle_X-ray_scattering&usg=AFQjCNFE31nkUBdts4zlGUAk_p7ocyJkSA&sig2=hTrArAZYxRxgInGwyx5dzQ
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de reforço, dificultando a dispersão do mesmo. Dessa forma, em muitos casos, o processo de 

dispersão com adição direta do material inorgânico na solução polimérica gera materiais 

menos resistentes (POURJAVADI, et al., 2015; IYER; TORKELSON, 2015).  

 A interação polímero-nanopartícula também pode influenciar as características do 

material sintetizado (SILVA, 2014; KARATRANTOS, et al., 2015), já que as dimensões das 

cadeias poliméricas podem ser alteradas pelas características das nanopartículas, tais como o 

tamanho, área superficial, tipo de superfície, fração em volume de nanopartículas no meio e 

sua dispersão. Karatrantos e colaboradores (2015) enfatizam que as cadeias poliméricas não 

sofrem perturbações quando na presença de nanopartículas repulsivas, entretanto, o mesmo 

não ocorre quando na presença de nanopartículas atrativas. Na presença de nanopartículas 

atrativas, as cadeias poliméricas sofrem perturbações quando o raio de giro (Rg) é maior que 

o raio (R) da nanopartícula, como também, quando o agente de reforço possui uma alta carga 

superficial e raio muito pequeno, chegando ao ponto de até mesmo os oligômeros poderem 

apresentar expansão.  

No entanto, os estudos de Crawford, et al. (2013) concluíram que quando o efeito da 

dispersão é efetivo, na interação de nanopartículas de sílica (R=6,5 nm) com poliestireno, não 

ocorrem alterações consideráveis nas dimensões das cadeias poliméricas, confirmando, desta 

forma, que a boa dispersão do material inorgânico propicia uma influência positiva, e que 

pode contribuir para o  melhoramento das propriedades do material polimérico sintetizado.  

Uma boa dispersão e melhores propriedades finais dos materiais poliméricos podem 

ser obtidos, de uma forma geral, modificando-se quimicamente a superfície das 

nanopartículas e/ou estrutura química do polímero (WU; WAGNER; XU, 2003; CHAU et al., 

2007; BOUTALEB, et al., 2009; SINGH, et al. 2011; PODUST, et al., 2014; IYER; 

TORKELSON, 2015; POURJAVADI, et al., 2015; ZARE, 2016). Para tanto, nanopartículas 

ou polímeros podem ser funcionalizados para aumentar a interação interfacial do material 

inorgânico com o material orgânico. 

3.2 QUITOSANA  

A quitosana (Figura 6) é um poliaminossacarídeo de estrutura linear obtido a partir da 

N-desacetilação alcalina da quitina, e constituído por unidades de (1→4) 2-amino-2-desoxi-β-

D-glucopiranose e (1→4) 2-acetamida-2-desoxi-β-D-glucopiranose (SINHA, et al., 2004; 

GUIBAL, 2005; SANTOS, et al., 2009; CARREIRA et al., 2010).  
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Figura 6- Estrutura química da quitosana. 

 
Fonte: Carreira A.S. et al. (2010) 

A quitina é um polissacarídeo muito abundante na natureza, constituído por repetidas 

unidades de 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose unidas por ligações glicosídicas β-(1→4). 

A sua estrutura química se assemelha à da celulose, onde o carbono 2 do mero de glicose na 

quitina possui o grupamento acetamido (-NHOCH3) (KUMAR, 2000; ALVES,; MANO, 

2008; PILLAI, et al., 2009; SANTOS, et al., 2009; DASH et al., 2011), conforme ilustra a 

Figura 7. 

 Figura 7 – Representação estrutural do mero da (a) Quitina e da (b) Celulose. 

 

(a) (b) 

Fonte: Morais (2011). 

 Na desacetilação alcalina da quitina, os grupos N-acetil são substituídos por grupos 

amino, conforme ilustrado na Figura 8 (KUMAR, 2000; ZHANG et al., 2005; DASH et al., 

2011). 

Figura 8 - Processo reacional da N-desacetilação da quitina. 

 
Fonte: Adaptado de Kumar, M. N. V. R. (2000) 

Este processo reacional deve ter suas condições reacionais, tais como concentração da 

solução alcalina e razão quitina/solução alcalina, tamanho das partículas de quitina, 

temperatura, tempo e atmosfera de reação (CAMPANA-FILHO et al., 2007) bastante 

especificas, pois serão determinantes na massa molar e no grau de desacetilação (GD) do 

polissacarídeo obtido (ALVES; MANO, 2008; DASH et al., 2011).  
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Segundo Dash e colaboradores (2011), a obtenção da quitosana pode ocorrer através 

do processo de desacetilação termoquímica em meio básico, assim como em soluções de 

hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido de potássio (KOH) ou misturas de hidrazina anidra 

(N2H4) e sulfato de hidrazina (H6N2O4S), através da hidrólise na posição acetilada de quitina, 

proveniente de resíduos de cascas de camarões, lagostas, krills, caranguejos, insetos e 

moluscos.  A quitosana também pode ocorrer naturalmente em algas e alguns fungos, como 

resultado de processos enzimáticos.  

De acordo com os estudos de Muzzarelli et al. (1994), o isolamento da quitosana de 

fungos filamentosos, como o Streptomyces, Choanephora cucurbitarum, Phycomyces 

blakesleeanus e Mucor rouxii, por exemplo, é relativamente simples devido à formação de 

complexos de quitosana-glucana (quitosana + glucanas alcalinas insolúveis) que são de fácil 

extração. Apesar da modificação da quitina no fungo, a desacetilação e a complexação com a 

glucana podem interferir no processo de cristalização e na intensidade da interação de 

hidrogênio gerada entre estas substâncias, logo, gerando complexos com características 

distintas para diferentes fungos avaliados.  

Os autores ainda relatam que a extração pode ser realizada com diversos solventes, 

como soluções de ácido acético quentes (como em fungos Absidia coerulea, por exemplo) ou 

em temperatura ambiente (como em fungos Mucor rouxii, por exemplo), ressaltando, no 

entanto, a não eficiência do uso deste ácido devido a critérios econômicos, ambientais e a má 

qualidade do produto gerado. Isto evidencia a melhor eficiência na extração da quitosana com 

a ebulição de soluções alcalinas de NaOH, propiciando um produto parcialmente cristalino 

que preserva a estrutura original do fungo, oferecendo uma maior facilidade de manuseio e 

versatilidade do mesmo. 

Segundo Campana-Filho e colaboradores (2007) a extração da quitosana com 

solventes alcalinos não é aplicado em escala industrial, devido aos custos elevados de 

extração das desacetilases bem como sua baixa produtividade. Desta forma, após a extração 

da quitina, a mesma é posteriormente adicionada a soluções de NaOH ou KOH com 

concentrações variando de 40% a 60%, a temperaturas que variam de moderadas (50oC) à 

elevadas (130oC), por intervalos de tempo variáveis entre 30 minutos a 24 horas, propiciando 

a obtenção de quitosana com diferentes propriedades físico-químicas e estruturais. 

Quando o GD é superior a 50%, dependendo da origem do polímero e da distribuição 

dos grupamentos acetil na cadeia, a quitina passa a ser solúvel em meio ácido e é denominada 

quitosana (CANELLA; GARCIA, 2001; DALLAN, 2005; ALVES; MANO, 2008; PILLAI, 
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et al., 2009). No entanto, para quitosanas com o GD superiores a 69%, ocorre uma diminuição 

na biodegradabilidade deste material (ALVES; MANO, 2008).  

A sensibilidade ao pH, a biocompatibilidade e a baixa toxicidade da quitosana 

(MUZZARELLI, 1997; HUANG, et al., 2010; DASH et al., 2011; LIU et al., 2011) propiciam 

diversas aplicações em diversas áreas, tais como em fármacos (DASH et al., 2011; CUI et al., 

2011; ZARZYCKI. et al. 2011; LIU et al., 2011; JI; SHI, 2012; TRAN; MUTUTUVARI, 

2015; KANDRA, P.; KALANGI, 2015; LIU.; HE, 2015), cosméticos (ANCHISI; MELONI; 

MACCIONI, 2006; MARZORATI et al., 2013; LIBIO et al., 2016;), indústria alimentícia 

(DUTTA et al., 2009; LI et al., 2011; MUZZARELLI et al., 2012; 

CHANTARASATAPORN, et al., 2014), purificação de água (MCCLOSKEY; JU; 

FREEMAN, 2010; YU et al., 2013; THAKUR; VOICU, 2016; AL-MANHEL; AL-HILPHY.; 

NIAMAH, 2016; MA et al., 2016), biotecnologia (ZENG; RUCKENSTEIN, 1998; YANG; 

SHUAI; PAN, 2008; MAHDIEH et al., 2012; ZHENG; LIAN, 2014; MENG; HEUZEY; 

CARREAU, 2014), indústria têxtil (IVANOVA; PHILIPCHENKO 2012; RAHEL  et al., 

2012; YANG et al., 2013), dentre outras. O grau de dasacetilação (GD) é um fator primordial 

e limitante nas propriedades físicas, químicas e biológicas da quitosana (BALÁZS; SIPOS, 

2007).  

Sendo o grau de desacetilação definido como a relação entre o número de anéis de 

piranose com grupos amino (D-glicosamina) e o número total de anéis com grupos amino (D-

glicosamina) e acetamida (N-acetil-D-glucosamina) no polímero (NANJO; KATSUMI; 

SAKAI, 1991; BALÁZS; SIPOS 2007; BORODAVKA; KULIK; PALYANYTSYA, 2010), 

este parâmetro reflete o equilíbrio entre os dois tipos de resíduos monoméricos, definindo-o 

matematicamente através da Equação 1.                                     Equação 1 

onde nD-GlcN e nD-NGlcNAc representam o número médio de unidades D-glicosamina e N-acetil-

D-glucosamina na macromolécula, respectivamente. 

A determinação do número médio de anéis de piranose com grupos amino e com 

grupos acetamida é primordial para a aplicabilidade da quitosana, e diversos métodos podem 

ser utilizados, como mostram as Tabelas 1 e 2.  
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Tabela 1 - Técnicas titulométricas utilizadas na determinação do grau de desacetilação (GD) da Quitosana. 

Método Analítico Equação Variáveis Referência(s) 

Titulometria  

Condições   
 

- Solubilização 

da Quitosana: 
 

Ácido acético                          

                      

              

 f – Fator da solução do poli(vinil 
sulfato de potássio); 

 V – Volume titulado (mL). 
 

Yabuki, (1988) 
 
Nanjo, et al. (1991) 
 
Wang, et al., (1991) 

- Titulante:  
Poli(vinilsulfato de 
potássio) 

- Indicador:  
Azul de metileno 
ou azul de toluidina 

Titulometria 

- Solubilização 

da Quitosana: 

   
Ácido Clorídrico; 

                                 
                              

 C1 e V1 são, respectivamente, a 
concentração e o volume de ácido 
clorídrico;  

 C2 e V2 são, respectivamente, a 
concentração e o volume de 
NaOH;  

 W é a massa da amostra de 
quitosana utilizada. 

Zhou, et al., (2003) 
- Titulante:  NaOH 

- Indicador:  
Alaranjado de 
Xilenol 

Condutimetria e 
Potenciométria 

- Solubilização 

da Quitosana:  
  

Ácido Clorídrico;                 (                     ) 

 C é a concentração molar de 
NaOH (mol.L-1); 

 ΔV é o volume de NaOH (mL) 
consumido entre duas mudanças 
abruptas do índice de refração;  

 m é a massa de quitosana (mg); 
 W é o teor de umidade da amostra 

de quitosana (mg). 

Santos, et al. (2009) 
 
Zhang, et al. (2011) 
 
Tan, et al. (2012) 
 
 

- Titulante:  NaOH 

- Ponto de 

Viragem  

Mudança do índice 
de refração do 
meio. 

Fonte: Autor (2019) 
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Tabela 2 – Outras técnicas analíticas utilizadas na determinação do Grau de Desacetilação (GD) da Quitosana. 

Método Analítico Equação Variáveis  Referência(s) 

Cromatografia 
Liquida de Alta 

Eficiência (CLAE) 
                                   

 nD-GlcN - representam o número médio de unidades D-
glicosamina; 

 nD-NGlcNAc  - N-acetil-D-glucosamina. 
Yabuki, (1988) 

Análise Elementar 

 

GD(%) = 
                         ⁄   

 

 

    ⁄                                                          

 Δn = nC,A - nC,D 
 nC,A – Número de C por unidade acetilada; 
 nN,A – Número de N por unidade acetilada; 
 nC,D – Número de C por unidade desacetilada; 
 MN – Massa molar do N; 
 MC – Massa molar do C. 

Santos, et al. (2009) 

Espectroscopia de 
UV-Vis           [                ]      

 

 Valores de absorbância à um comprimento de onda a 
203 nm; 

 A é a quantidade de N-acetil-D-glucosamina 
determinada dividido por 204; 

 W é a massa de quitosana da amostra utilizada.  

Tan, et al. (1998) 
 
Kiang,  et al. (2004) 

Espectroscopia de 
infravermelho (FT-

IR) 
GD (%) = 100% – GA (%) 

 

       (          )      

 A1655 - detecção dos grupos amida (1655 cm-1); 
 A3450 - detecção dos grupos hidroxila (3450 cm-1) 

Tsaih, e Chen, (2003) 

Espectroscopia de 
RMN 1H 

      [  (                       )]      

 

 

 ICH3 - Intensidade integral, do resíduo de CH3; 
 IH-2,3,4,5,6 - a soma das intensidades integrais dos 

prótons. 

Tan, et al. (1998); 
 
Hwang, et al. (2002) 

Difração de Raios-
X (DRX) 

GD determinado de acordo com o ângulo de difração do 
plano (020): 

CrI020 = [              ].100 

 I020 – Intensidade máxima abaixo de 13º; 
 Iam -  Intensidade da difração amorfa a 16º. 

Zhang, et al., (2005) 

Fonte: Autor (2019) 
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 A dificuldade de solubilização da quitina é atribuída às interações de hidrogênio 

intermoleculares e intramoleculares que ocorrem pela presença dos grupos acetamido (-

NHOCH3) e hidroxila (-CH2OH) (WANG et al., 1991; ALVES et al, 2009; PILLAI et al., 

2009; DASH et al., 2011), conforme representado na Figura 9. 

Figura 9 – Estrutura molecular e interações de hidrogênio intermolecular e intramolecular da 

quitina. 

 
Fonte: PILLAI, C. K. S. et al. (2009) 

 No entanto, à medida em que a estrutura da quitina vai passando pelo processo de N-

desacetilação, a quantidade de grupamentos amino (-NH2) na macromolécula vai aumentando, 

porém, as interações de hidrogênio ainda são em quantidade suficientes para impedir a 

solubilidade da quitosana, sendo este polímero insolúvel em componentes orgânicos, 

inorgânicos e em soluções com valores de pH superiores a 6,5 (RINAUDO; PAVLOV; 

DESBRIÈRES, 1999; PILLAI, et al., 2009; LIU et al., 2010). 

Já em meio ácido, os grupamentos amino são protonados (NH3
+), conforme 

representado na Equação 2 (RINAUDO; PAVLOV; DESBRIÈRES, 1999; SHEE, et al., 

2006; ALVES, et al, 2009; PILLAI, et al., 2009; ALVES, 2013), gerando cargas positivas na 

macromolécula, com constante de dissociação intrínseca de 6,5 (SHEE, et al., 2006; DASH et 

al., 2011), favorecendo a repulsão eletrostática entre as cadeias da quitosana, tornando-a 

solúvel em meio aquoso. 

QuitNH2 + H3O
+

   QuitNH3
+ + H2O Equação 2 
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A presença das cargas positivas dos grupos amino protonados (NH3
+) faz com que as 

repulsões eletrostáticas entre as cadeias do policátion sejam pronunciadas de forma mais 

efetiva, acarretando em um maior grau de liberdade à macromolécula e favorecendo uma 

maior interação com o solvente, explicando o favorecimento de sua solubilização (ALVES, et 

al, 2009; PILLAI et al., 2009). 

Ravindra e colaboradores (1998) realizaram um estudo quantitativo da solubilidade da 

quitosana em meio ácido (HCl), determinando o parâmetro global de solubilidade (δt), através 

do Método de Contribuição de Grupo (GCM - Group Contribution Methods), sendo este 

comparado com métodos físicos, como o método da viscosidade intrínseca máxima (MIV), 

tensão superficial (γ), constante dielétrica (ε) e valores dos parâmetros de interação de Flory-

Huggins (χ). Estes autores propuseram uma relação matemática (Equação 3), baseada nos 

valores médios de solubilidade da quitina e de quitosana puros, para se estimar a solubilidade 

da quitosana, com qualquer valor de grau de desacetilação.     [                           (     )]  [                 (      )]   Equação 3 

onde,  

X é o grau de desacetilação da quitosana (%);    é o parâmetro global de solubilidade obtido pelo GCM; 

A razão (     ) é a razão molar de 100% de quitosana presente em uma fração de 

quitosana de interesse;  

A razão (      ) representa as unidades de quitina presentes na molécula (grau de 

acetilação).  

Eles obtiveram um valor de δpt de 40,7 J1/2/cm3/2 para uma quitosana com GD de 64%, 

demonstrando uma excelente concordância com o valor de 42,366 J1/2/cm3/2 obtido pela 

GCM. 

O GD também influencia diretamente os processos de degradação da quitosana. Tsaih 

e Chen (2003) relataram o uso de pulsos ultrassônicos na degradação de quitosanas com 

diferentes GD (67,9%, 81,3%, 90,5% e 92,2%). Para tanto, foi realizado o acompanhamento 

da massa molar ponderal média (Mw) através da técnica de espalhamento de luz dinâmico 

(DLS – Dynamic Light Scattering), onde observou-se uma influência direta do tempo de 

sonólise sobre o decréscimo da Mw, principalmente, para as amostras de quitosana com 

menor valor de GD, em intervalos de tempo de sonólise inferiores a 1 hora. A degradação foi 

justificada pela quebra das ligações glicosídicas β-(14) e eliminação dos grupos acetamido 

http://www.malvern.com/en/products/technology/dynamic-light-scattering/
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da estrutura, com minimização das interações de hidrogênio, conforme representado na Figura 

10. 

Figura 10 - Possíveis locais de atuação na degradação da quitosana: a) quebra da ligação 

β(1,4)-glicosídica; b) grupo acetamido; c) interações de hidrogênio.  

 

Fonte: Tsaih e Chen (2003). 

Já Dolgopyatova, Novikov e Konovalova (2011) avaliaram a influência do GD da 

quitina no processo de degradação em ácido clorídrico (HCl) em diferentes concentrações 

(0,5; 1,0 e 2,0 mol.L-1), à temperatura de 50 oC, gerando como produto da hidrólise ácida o 

D(+)-cloridrato de glucosamina. Observou-se que, à medida que o GD aumentou, o processo 

de degradação ácida tendeu a diminuir. 

Taşkın, Canısağ e Şen (2014) analisaram o efeito da radiação gama (γ) em amostras 

sólidas de quitosana com diferentes GD (78%, 80%, 89% e 97%). Eles observaram que, à 

medida em que o GD aumentou, o efeito da irradiação sobre a Mw (massa ponderal media) e a 

viscosidade intrínseca [η] das amostras tornou-se mais pronunciado, propiciando maior 

degradação do polissacarídeo.   

Por sua vez, Nam et al. (2010) estudaram a influência do GD da quitosana em sua 

degradação térmica. Para baixos valores de GD (8%), foram observados maiores valores de 

temperatura de degradação, com apenas um pico característico na DTG, à temperatura de 

341,2 oC, que foi atribuído ao alto teor de grupamentos N-acetil e ao alto grau de 

cristalinidade da quitina. Resultado semelhante também foi observado por Gámiz-González et 

al. (2017). No entanto, para amostras com valores de GD superiores a 50%, dois picos de 

degradação foram observados na DTG. O primeiro pico de degradação, entre 234,9oC e 

243,5oC, foi atribuído à reação de degradação das unidades D-glicosamina (D-GlcN), 

enquanto o segundo pico, entre 272,8oC e 341,2oC,  foi explicado pelas unidades de N-acetil-

D-glucosamina (D-NGlcNAc), para medidas realizadas em atmosfera inerte (NAM et al., 

2010; GÁMIZ-GONZÁLEZ et al., 2017).  

Diversos estudos vêm sendo realizados (PENICHE-COVAS; ARGÜELLES-MONAL; 

ROMÁN, 1993; TABOADA et al., 2009; ZAWADZKI; KACZMAREK, 2010; 

HO 
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GEORGIEVA; ZVEZDOVA; VLAEV, 2012; ZAKARIA et al., 2012; CORREIA et al., 

2014; CORAZZARI et al., 2015) com o objetivo aumentar a resistência térmica da quitosana. 

Em 2014, Podust e colaboradores realizaram uma avaliação da interação da quitosana 

(GD=81%) com nanosílica (d=9,6 nm), através da adição direta desse nanoparticulado em 

solução de quitosana. Eles obtiveram uma redução de perda de massa de 86,5%, para análises 

realizadas na presença de oxigênio.  

3.3 NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE SILÍCIO (NANOSÍLICA)  

A utilização de materiais nanoparticulados na indústria médica, na indústria 

farmacêutica, na indústria alimentícia, na geração e armazenamento de energia e nas mais 

diversas áreas da engenharia, vem se tornando bastante relevante nas últimas décadas, 

principalmente devido as suas mais diversificadas propriedades físico-químicas (WU et al., 

2016).  

Um material que vem se destacando nos últimos anos é a nanosílica (TIAN et al., 

2015), que se constitui em um material inorgânico de óxido de silício (SiO2), com diversas 

formas de arranjos cristalinos. Nos materiais comerciais, normalmente, este composto (SiO2) 

não vem de forma isolada, mas na forma de SiO4, formando ligações covalentes entre o átomo 

de silício (Si) e quatro átomos de oxigênio (O) adjacentes. Nessas circunstâncias, se satisfaz a 

regra do octeto e se propicia uma geometria tetraédrica à molécula, que possui diferentes 

propriedades devido aos diferentes tamanhos de anéis formados na estrutura, conforme ilustra 

a Figura 10. Essa estrutura é denominada sílica vítrea (KING, 1967; MOZZI e WARREN, 

1969; MIHAILOVA, MARINOV e KONSTANTINOV, 1994).  

Figura 11 - Representação de parte de sílica vítrea mostrando um anel de seis e dois anéis de 

cinco átomos de silício. 

 
Fonte: Adaptado de Kings, S. V. (1967) 

Segundo Musić e colaboradores (2011), as propriedades da SiO2 também dependem 

fortemente das condições de sua síntese, tais como temperatura de reação, tempo de 

precipitação, pH, adição de coagulantes e modos de lavagem e secagem.  Esses autores ainda 
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destacam que diversas técnicas são relatadas na literatura acerca da síntese deste 

nanoparticulado, em sua maioria partindo de soluções de metassilicato de sódio (Na2SiO3) e 

ácidos minerais (H2SO4 ou HCl). No entanto, quando realizadas com esses reagentes, os 

produtos finais da precipitação são contaminados com quantidades relativamente grandes de 

íons sulfato e com metais alcalinos ou alcalinos-terrosos, além de uma significativa 

polidispersividade dos tamanhos das partículas sintetizadas (CHEN, et al., 2002).  

Objetivando minimizar essa polidispersividade, Kim e Kim (2002a) analisaram o 

efeito do tempo de reação, da razão molar e da taxa de alimentação do reator, e suas 

influências no tamanho das partículas sintetizadas. Tal processo foi realizado, em semi 

batelada, por hidrólise e condensação de ortosilicato de tetraetila (Si(C2H5O)4) em etanol, na 

presença de uma solução aquosa de etanol com hidróxido de amônio (NH4OH), como 

catalisador. Como resposta, obtiveram um baixo tempo de reação, devido ao curto tempo de 

nucleação do sistema (KIM e KIM, 2002b) para preparação de particulados de 

aproximadamente 13,7 nm, salientando a importância do efeito sinérgico demonstrado pela 

velocidade de alimentação do reagente na diminuição do tamanho da partícula, conforme 

ilustra a Figura 12.  

Figura 12 – Influência da taxa de alimentação do reator em função do tamanho da partícula de 

SiO2 em um reator de semi-batelada. 

 
Fonte: Adaptado de Kim e Kim (2002a) 

Esses fatores influenciam o tamanho das partículas de SiO2 esféricas, mas também, sua 

agregação e sua área superficial. As sílicas precipitadas são geralmente partículas agregadas 

de baixa estrutura, principalmente, quando são moídas ou secas por pulverização, isto altera 

grandemente o tamanho e a estrutura dos agregados/aglomerados. Com isso, a otimização das 

propriedades da nanosílica se torna uma tarefa árdua (MUSIĆ, FILIPOVIĆ-VINCEKOVIĆ e 

SEKOVANIĆ, 2011). 
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Em outro estudo, Kim e Kim (2002b) avaliaram o sistema de síntese de nanopartículas 

de SiO2 pela hidrólise do Si(C2H5O)4, comparando o uso de reatores em batelada (B) e semi 

batelada (S), em duas etapas reacionais. Foi possível observar uma ordem de distribuição do 

tamanho de partículas mais uniforme, para as sínteses com a primeira etapa em batelada e a 

segunda etapa em semi batelada, com a ordem decrescente de uniformidade podendo ser 

descrita como B-S>B-B>S-B>S-S (Figura 13).  

Figura 13 - MEV das nanopartículas de SiO2 sintetizadas através da hidrólise do Si(C2H5O)4 

em processo (a) Batelada/Semi Batelada (B-S); (b) Batelada/Batelada (B-B); (c) Semi 

Batelada/Batelada (S-B); (d) Semi Batelada/Semi Batelada (S-S). 

  

a b 

  

c d 

Fonte: Adaptado de Kim, K. D e Kim, H. T. (2002b) 

Por sua vez, a Evonik ([20--]) desenvolveu um mecanismo reacional com tetracloreto 

de silício (SiCl4), hidrogênio e oxigênio atmosférico (Equação 4), gerando nanosílica com 

menos impurezas, pois o produto residual gerado é o HCl com teores inferiores a 0,025% 

(JANÍČEK, M. 2007). 

2 H2 + O2 + SiCl4 → SiO2 + 4 HCl Equação 4 

 Este processo ocorre em duas etapas, ambas com processos em semi batelada, onde 

primeiramente ocorre a vaporização do SiCl4 e sua mistura com o oxigênio atmosférico, para 

posterior acréscimo do gás hidrogênio e aquecimento da mistura na câmara de combustão. 

Através deste processo é produzido uma grande gama de produtos, com distribuição de 

tamanhos de partícula específica, áreas superficiais e propriedades superficiais variadas, 

através da variação da concentração dos reagentes, da temperatura e do tempo do gás na 

câmara de combustão, corroborando com os estudos de Kim e Kim (2002b).  
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Os SiO2 sintetizados por este processo têm grupos silanol (Si-OH) livres na superfície 

das partículas (Figura 14), propiciando um caráter hidrofílico. 

Figura 14- Esquema de estrutura da superfície de partículas de nano sílica. 

 
Fonte: Evonik ([20--]) 

Assim sendo, quando em solução, as partículas de nanosílica tendem à aglomeração, 

devido ao favorecimento das interações partícula-partícula, pelo surgimento de interações de 

hidrogênio ou interações de van der Waals, fazendo com que a distância superficial, na qual a 

barreira de energia atinge um máximo, torne-se comparável ao tamanho da partícula, tornando 

uma simples agitação mecânica incapaz de dispersar os agregados (SEEKKUARACHCHI, 

TANAKA e KUMAZAWA, 2008). Isso significa que o processo de desaglomeração ocorre 

de forma bastante lenta, provavelmente, devido à natureza intermitente dos eventos de 

dissipação de energia cinética quando em turbulência extrema. Assim, estes aglomerados 

finos contêm partículas primárias, que estão fortemente ligadas entre si e não podem ser 

interrompidas por efeitos hidrodinâmicos. Sendo possível, somente, visualizar este efeito de 

desaglomeração para os aglomerados maiores, que podem ser fragmentados por tensão de 

cisalhamento gerada pelo fluxo (XIE et al., 2007).  

Tal efeito propicia dificuldades no momento de aplicação das partículas, devido à 

diminuição da área superficial da mesma, tornando, assim, necessário a realização de 

procedimentos para dispersão das partículas (KIM, AHN e HIRAI, 2003). 

Para a estabilização das partículas submicrométricas, Seekkuarachchiet al. (2008) 

sugeriram a utilização de agentes poliméricos ou moléculas de surfactante para facilitar as 

dispersões por adsorção na superfície das partículas (estabilização estérica). Ressaltando que, 

em nanopartículas, as distâncias entre as partículas são muito pequenas, a ponto de 

modificadores de superfície não poderem ser suficientes para entrarem nestes espaços. Desse 

modo, os modificadores de superfície não desempenham um papel suficiente na estabilização 

de dispersões de nanopartículas em comparação com dispersões de micro ou sub-

micropartículas. Além deste método, para evitar a formação de agregados entre as partículas 
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de nanosílica, Zheng, Zheng e Ning (2003) recomendam o uso de banho de ultrassom, a 

frequência de 40 KHz (VIEIRA, L., 2013). 

Por sua vez, Ghanbari et al. (2016) recomendam a dispersão de nanosílica em meios 

altamente salinos, mantendo uma alta estabilidade da dispersão e aumentando sua estabilidade 

coloidal, dispensando a necessidade de modificação superficial, secagem, dispersão sônica ou 

redispersão da nanosílica para a aplicação em fluidos de perfuração, pois devido à adsorção de 

espécies carregadas na superfície da nanopartícula, as forças de repulsão são aumentadas e a 

aglomeração é impedida. Os autores enfatizaram, também, a importância de realizar a 

dispersão das nanopartículas em meio salino com baixo pH (1-2), onde pôde-se observar uma 

estabilidade da dispersão após 6 meses de armazenamento, devido à intensa dupla camada 

elétrica formada sobre a superfície do nanomaterial, efeito este observado até pH igual a 4, 

como mostra a Figura 15. 

Figura 15 – Efeito do pH na estabilidade de nanopartículas de SiO2 não modificadas. O pH 

das amostras são 2, 4, 7, 9 e 11, respectivamente, da esquerda para a direita. 

 
Fonte: Ghanbari et al. (2016) 

Com a posterior elevação do pH (7, 9 e 11) do meio, a dupla camada elétrica diminui e 

as nanopartículas de sílica começam a coagular, propiciando uma interação eficiente, com 

polímeros e/ou materiais bentoníticos.   

3.4 COMPLEXAÇÃO POLIELETROLÍTICA  

A complexação de polímeros ocorre com base nos tipos de interações existentes entre 

as macromoléculas, onde as propriedades físicas do material resultante sofrem influência do 

equilíbrio entre as interações iônicas atrativas e repulsivas e o efeito mediado por solventes e 

a elasticidade da rede (BERGER et al, 2004). Esses complexos podem ser classificados como 

complexos de ligação de hidrogênio, estereocomplexos, complexos de transferência de carga 

e complexos polieletrolíticos (PEC - Polyelectrolyte complex) (QIU; JIANG, 1995; 

DUMITRIU; CHORNET, 1998). 
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A complexação polieletrolítica (PEC) ocorre através da atração eletrostática, em 

solução aquosa, entre dois polieletrólitos de cargas diferentes, propiciando a formação de géis 

com propriedades físicas e químicas específicas, tendo vista a expressiva força das interações 

eletrostáticas no interior dos géis (LEE, et al., 2003), conforme representado na Figura 16. 

Figura 16 - Esquema representativo das interações eletrostáticas entre dois polissacarídeos. 

 
Fonte: Adaptado de BERGER et al, (2004) 

Dumitriu e Chornet (1998) relatam que uma variedade de PECs podem ser obtidos 

alterando-se aspectos da estrutura química dos polieletrólitos componentes, tais como massa 

molar, flexibilidade, grupos funcionais, densidade de carga, equilíbrio de hidrofilicidade e 

hidrofobicidade, estereorregularidade e compatibilidade. Além disso, as condições reacionais 

também influenciam, como pH, força iônica, concentração dos polímeros, taxa de mistura e 

temperatura. Os autores ainda relatam a vasta aplicabilidade dos PECs, na preparação de 

filmes, fibras, membranas, implantes de uso medicinal, microcápsulas, suporte para 

catalisadores, ligante de produtos farmacêuticos, isolamento e fracionamento de proteínas e 

isolamento de ácidos nucleicos.  

Gurina e colaboradores (2017) afirmam que os métodos mais frequentemente relatados 

na literatura acerca da obtenção de micropartículas, são os métodos de gelificação ionotrópica 

direta e inversa, a gelificação em emulsões com agentes de reticulação, a adsorção camada-

camada de polieletrólitos em micropartículas de substâncias inorgânicas, polímeros sintéticos 

e complexos polieletrolíticos insolúveis. 

Um polissacarídeo muito utilizado na formação de PECs é a quitosana, devido ao seu 

comportamento como policátion em meios aquosos de pH inferiores a 6,5 (ARGIN-SOYSAL, 

et al., 2009), o que propicia uma grande afinidade eletrostática com diversos poliânions, tais 

como a carboximetilcelulose (YAN; QIAN; ZHU, 2001; RAFI; MAHKAM, 2015), ácido 

hialurônico (LEE, et al., 2003; NATH, et al., 2015; GURINA, ET AL., 2017), poli(ácido 
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acrílico) (NGE, et al., 2002), sulfato de dextrano (SAKIYAMA, et al.,1999) e a goma xantana 

(CHU et al., 1995, CHELLAT, et al., 2000; ARGIN-SOYSAL, et al., 2009), dentre outros. A 

importância da quitosana como policátion utilizado na formação de PECs é tão expressiva a 

ponto de Luo e Wang (2014) publicarem um estudo de revisão com os principais PECs, à 

base de quitosana com outros polissacarídeos naturais, relatados para a liberação controlada 

de fármacos.  

Berger e colaboradores (2004) destacaram os principais poliânions que formam 

complexos polieletrolíticos com a quitosana e as suas respectivas formas de precipitação 

(Tabela 3). 

Tabela 3 – Polieletrólitos formadores de complexos polieletrolíticos com a quitosana. 

Classe Química Polieletrólito 
Grupo 
Acilo 

Tipo de Complexo 

Polissacarídeo  Acácia –COO- Precipitado  
Alginato –COO- Hidrogel, Micropartículas com Ca2+ 
K-Carragenana  –OSO3

- Precipitado, Hidrogel com NaCl 

Sulfato de Condroitina 
–COO- 

–OSO3
- 

Hidrogel 

Carboximetilcelulose  –COO- Precipitado, Hidrogel com Al3+ 

Derivados de Quitina 
com cargas negativas 

–OSO3
- 

–COO- 

–OPO3
- 

Hidrogel, Filme 

Sulfato de Dextrano –OSO3
- Precipitado, Hidrogel com NaCl 

Goma de Gelano –COO- Gotículas Esféricas 
Heparina –OSO3

- Precipitado 
Ácido Hialurônico –COO- Precipitado 

Pectina –COO- Hidrogel, Filme, Micropartículas com 
Ca2+ 

Xantana –COO- Hidrogel 

Xilano –COO- Hidrogel, Filme, Micropartículas com 
adição de reticulante  

    

Proteína  
Colágeno  –COO- Precipitado, Filme 
α-Queratose –COO- Precipitado 

    

Polímeros 
Sintéticos  

PAA –COO- Precipitado 
Poli(ácidofosfórico)  –OPO3

- Micropartículas  
Polifosfato  –OPO3

- Micropartículas 
Poli(L-Ácido Láctico) –OPO3

- Matrizes Porosas 

Fonte: Adaptado de BERGER et al, (2004) 

Dentre os poliânions naturais citados acima, a goma xantana destaca-se por ser um 

polissacarídeo constituído de uma cadeia principal celulósica com cadeias laterais 

trissacarídicas de unidades de β-D-manose-1,4-β-D-ácido glucorônico-1,2-α-D-manose, 

podendo apresentar na posição C(6) da α-D-manose grupos O-acetil e na β-D-manose 
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terminal, substituinte 4,6-ácido pirúvico (GARCÍA-OCHOA et al., 2000; HIGIRO et al., 

2007; FITZPATRICK, et al., 2013; KENNEDY et al., 2015; LIMA et al., 2017). Dessa 

forma, a goma xantana possui uma estrutura com grande quantidade de grupos carboxílicos (-

COOH) em sua cadeia lateral e com fácil solubilização em uma ampla faixa de pH, de 1,5 a 

11 para concentrações acima de 1% (CHALLEN, 1993). 

Logo, o PEC preparado a partir de goma xantana e quitosana é formado pelas 

interações eletrostáticas entre os grupamentos amino protonados (-NH3
+) da quitosana e os 

grupamentos carboxilato (-COO-) da goma xantana, quando em suas formas iônicas em meio 

ácido, conforme a Figura 17, formando um complexo insolúvel.  

Figura 17- Representação esquemática da interação entre a quitosana e a goma xantana na 

formação do PEC. 

 

Fonte: CHELLAT, et al., 2000. 

 Magnin e colaboradores (2004) descrevem que a formação dos PEC’s de quitosana-

goma xantana ocorre em varias etapas, conforme descrito na Figura 18. 

 A primeira etapa ocorre com a mistura das duas soluções dos polissacarídeos; 

 A segunda etapa é a modificação da concentração de cada polímero na solução final 

devido à mistura e modificações das estruturas das macromoléculas, ocorrente devido 

à mudança de pH da solução, uma vez que as soluções de quitosana e de goma xantana 

possuem valores distintos de pH; 

 A terceira etapa é a formação de interações poliiônicas entre o NH3
+ da quitosana e o 

COO- da goma xantana; 

Os autores descrevem que a segunda e a terceira etapa deste processo correspondem a 

coacervação, que é a separação de soluções poliméricas aquosas em duas fases imiscíveis: 

uma fase coacervada (concentrada em polímeros) e uma fase diluída. Durante a coacervação, 

as moléculas de água são aprisionadas entre as cadeias poliméricas e organizadas em 

camadas, a primeira camada está na superfície das macromoléculas, orientadas por ligações 

de hidrogênio e a segunda camada corresponde às moléculas de água livres (não orientadas). 
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 A quarta etapa corresponde à modificação estrutural das cadeias poliméricas, devido a 

mistura, resultando na formação do hidrogel, com a eliminação das moléculas de água 

não orientadas.   

Figura 18 - Ilustração esquemática da formação da matriz: a coacervação e a formação do 

hidrogel. 

 

Fonte: Adaptado de Magnin et al. (2004). 
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Este complexo foi reportado nos estudos de CHU et al. (1995), em que foi avaliado a 

influência do pH do meio no grau de intumescimento do PEC de quitosana-goma xantana. Os 

autores destacam o alto grau de intumescimento do complexo, para valores de pH entre 10 e 

12, com intumescimento máximo em pH 10 (Figura 19a), como também, a influência do 

NaCl neste comportamento do PEC. O grau de intumescimento máximo baixou para pH 8 na 

presença de NaCl. Além disso, ocorreu uma diminuição do grau de intumescimento com o 

aumento da concentração do sal (Figura 19b). 

Figura 19 – Equilíbrio do raio de intumescimento do PEC quitosana-goma xantana a 5oC. a) 

influência do pH do meio: ○ meio ácido (HCl) e □ meio básico (NaOH). b) influência da 

concentração de NaCl no meio: ● 0,17 mol.L-1 de NaCl e ○ 0,017 mol.L-1 de NaCl. 

a b 

  
Fonte: CHU et al. (1995) 

O incremento no intumescimento do PEC observado em meio alcalino foi atribuído à 

presença do contra-íon Na+, que será atraído pelos grupos -COO- da goma xantana, 

favorecendo o aumento da pressão osmótica do gel. Processo semelhante ocorre com os 

grupos amino da quitosana em pH muito baixo, justificando assim o pico de intumescimento 

em pH inferior a 2,0 (Figura 19a). E, consequentemente, um baixo grau de intumescimento 

ocorre para um grande intervalo de pH, entre 2,0 e 9,0, aproximadamente.  

Corroborando com este estudo, a pesquisa relatada por Argin-soysal et al. (2009), 

através de análises por calorimetria diferencial exploratória modulada e de grau de 

intumescimento, indicou que a densidade de reticulação foi dependente da concentração de 

xantana, concentração de quitosana e pH da solução de quitosana.  

3.5 FLUIDO DE PERFURAÇÃO 

O método de perfuração de poços com hastes e com brocas rotativas foi desenvolvido 

em 1844, na Inglaterra, por Robert Beart, utilizando água para carrear os cascalhos removidos 

da formação rochosa até a superfície (CAENN; DARLEY; GRAY, 2014). 
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No entanto, com o aumento da profundidade e a necessidade da perfuração em menor 

intervalo de tempo, o aumento da taxa de penetração se tornou necessário. Com isso, a 

estabilidade física do poço de petróleo se tornou uma necessidade eminente, surgindo daí a 

utilização de outros materiais como as argilas (1887) e materiais poliméricos (1939) para a 

estabilização mecânica do poço (CAENN; DARLEY; GRAY, 2014).  

A utilização dos materiais poliméricos tem sido a solução para o aumento da 

viscosidade dos sistemas de perfuração, auxiliando no carreamento de cascalhos, como 

também, na estabilidade mecânica do poço e no controle de filtrado, devido à formação de um 

reboco mais fino, mais resistente mecanicamente e menos permeável. Para tanto, leva-se em 

consideração a configuração e conformação molecular do polímero, seu comportamento em 

meio aquoso e em meio salino, bem como suas propriedades viscosificantes (SANTANA 

FAGUNDES, K. R., 2016; LUZ; FAGUNDES; BALABAN, 2017).  

Fluido de perfuração é definido como uma dispersão coloidal, composta por uma 

mistura complexa de sólidos, produtos químicos e, por vezes até gases, com o intuito de 

desempenhar inúmeras funções (CAENN e CHILLINGAR, 1996; MAO, et al., 2015), dentre 

as quais se destacam: 

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

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

obstrução e aumentando a taxa de penetração da broca;  

 Resfriar e lubrificar a broca;  

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

 Manter a estabilidade do poço;  

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

(no caso de uma perfuração overbalance);  

 Formar uma torta de filtração (reboco), fina e de baixa permeabilidade, evitando a 

invasão de filtrado e o inchamento de formações hidratáveis (argilas);  

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

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

inviável para a produção;  

 Não ser prejudicial ao meio ambiente e às pessoas;  

 Permitir uma avaliação adequada da formação geológica que está sendo perfurada 

(perfilagem do poço).  
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Uma grande variedade de polímeros, como a poliacrilamida parcialmente hidrolisada 

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

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

com as mais diversas finalidades, tais como espessantes, controladores de filtrado, inibidores 

de inchamento de argila, lubrificantes, dispersantes e na redução de turbulência (CAENN e 

CHILLINGAR, 1996; MAHTO e SHARMA, 2004; PÉREZ, et al., 2004; FIGUEIREDO, et 

al., 2007; SPINELLI, et al., 2008; HAMED, BELHADRI, 2009; SANTANA FAGUNDES, 

K. R., 2016; LUZ; FAGUNDES; BALABAN, 2017).  

Os problemas de estabilidade de poços perfurados em lâmina d’água profundas e ultra 

profundas, principalmente, devido às altas temperaturas e aos diferenciais de pressão, estão 

relacionados às propriedades reológicas e ao controle de filtrado dos fluidos empregados 

(THÓRHALLSSON, et al, 2014; ABDO e HANEEF, 2013).  

3.5.1 Processo de Filtração  

Em perfurações de poços de petróleo com diferenciais de pressão positivos, ou seja, 

com a pressão hidrostática do fluido de perfuração maior que a pressão de poros da formação 

cortada (overbalance), a fim de evitar o influxo do fluido da formação para o poço (Kick), 

parte do fluido acaba penetrando na formação, o que é denominado de filtração. Com a 

filtração, ocorre a formação de um reboco externo na parede do poço, que garante a sua 

estabilidade mecânica. Entretanto, a fração de filtrado permeado na formação pode 

influenciar, dentre outros parâmetros, a produtividade do poço (LUMMUS e AZAR, 1986; 

R.KHAN et al., 2004; CAENN; DARLEY; GRAY, 2014).  

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

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

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

menores, e em pouco tempo, apenas o líquido invada a formação (CIVAN, 1994; CAENN; 

DARLEY; GRAY, 2014).  

A filtração do fluido de perfuração se torna indesejável, apenas, quando em perfuração 

de rochas reservatório, já que a presença de particulados sólidos agrega à operação a 

necessidade de um processo de limpeza de poço mais complexo, demorado e dispendioso. 

Buscando evitar tais problemas, são empregados sistemas que devem ter desempenho de 

fluido de perfuração, porém, com características de fluido de completação, denominados de 

fluidos drill in (CAENN; DARLEY; GRAY, 2014).  
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Em condições normais de perfuração, o processo de filtração de fluidos é composto de 

duas etapas. A primeira, denominada de fase inicial, subdivide-se em dois estágios, em que o 

primeiro estágio (Surge Loss), corresponde ao início da filtração, e é caracterizada por uma 

invasão rápida do fluido de perfuração ao meio poroso, ou seja, a parte sólida começa a 

penetrar na rocha e formar um reboco interno, no entanto, sem ocorrer deposição de sólidos 

sobre a superfície porosa. No segundo estágio (Transition Loss), o reboco externo é formado, 

ou seja, nessa etapa é iniciada a deposição de partículas sólidas sobre a superfície porosa e 

termina à medida que o reboco externo se torna uniforme, ou quando a permeabilidade do 

mesmo fica muito pequena. Nesse ponto, dependendo das condições hidrodinâmicas, a 

espessura do reboco externo pode aumentar ou estabilizar (GUICHARD, et al. 2007; 

CAENN; DARLEY; GRAY, 2014). A Figura 20 ilustra a formação do reboco interno e 

externo durante o processo de filtração em uma rocha permeável.  

Figura 20 - Formação do reboco interno e externo no processo de filtração em uma rocha 

permeável. 

 
Fonte: Santana, 2014. 

 Já a segunda fase da filtração é reconhecida a partir do momento em que o volume 

acumulado de filtrado varia linearmente com a raiz quadrada do intervalo de tempo (Figura 

21) e o gradiente de pressão através do reboco passa a ser constante, conforme expressa a 

Equação 5, conhecida como a equação fundamental que governa a filtração com fluxo axial 

(PRZEPASNIAK; CLARK, 1998; GUICHARD, et al. 2007; CAENN; DARLEY; GRAY, 

2014; OKORO et al., 2018).      (        )   Equação 5 

onde K é a permeabilidade, em Darcy, A é a área de filtração em cm2,    é o diferencial de 

pressão aplicado no sistema em atm,   é a viscosidade da fase líquida do fluido em cP, t é o 
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tempos em minutos, C é uma constante de proporcionalidade expresso pela razão entre o 

volume do reboco (Qr) e o volume de filtrado (Qf).  

Figura 21 - Volume de filtrado acumulado em função da raiz quadrada do tempo para filtração 

estática. 

 
Fonte: Adaptado de Calabrez (2013) 

 Para situações onde o reboco formado é considerado incompressível e para pressões 

relativamente pequenas, os parâmetros entre parênteses da Equação 5 podem ser considerados 

constantes (α), conforme a Equação 6. Nessas circunstâncias, uma equação linear para a 

filtração estática com o acréscimo do Qo é obtida. Qo é denominado de “filtrado inicial” (spurt 

loss) e é determinado experimentalmente. Ele está relacionado à obstrução do meio poroso 

por partículas sólidas do fluido, à variação da espessura e às características do reboco nos 

instantes iniciais da filtração (CALABREZ, 2013; CAENN; DARLEY; GRAY, 2014).      √     Equação 6 

 O uso de sólidos inertes (agentes de pontes) de granulometria variada, como também 

de partículas coloidais, na formação de rebocos finos, com alta resistência mecânica e baixa 

permeabilidade, tem sido extensivamente investigado (PRZEPASNIAK; CLARK, 1998; 

AUDIBERT et al., 1999; LOMBA et al., 2002; R. KHAN et al., 2004; GUICHARD et al., 

2007; SANTANA, K. R., 2014; LUZ; FAGUNDES; BALABAN, 2017). 

 Caenn, Darley e Gray (2014) afirmam que a permeabilidade (K) do reboco é o 

parâmetro fundamental que controla o processo de filtração, podendo ser determinado pela 

Equação 5, que pode ser reescrita conforme a Equação 7, em função das condições de teste 

estático determinado pela Norma API 13B-1, com diferencial de pressão (  ) de 100 psi ou 

6,8 atm em intervalo de tempo de 30 minutos.  

Spurt-Loss  

𝛼 
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                      Equação 7 

onde o Qr e o Qf são expressos em cm3 e   em cP.  

 Já para medidas realizadas em campo, onde a espessura do reboco (h) é, normalmente, 

medida manualmente com uma régua, o Qr pode ser reescrito como o produto entre a área do 

reboco (A) e a sua altura (h), reescrevendo a Equação 7, conforme a Equação 8, onde h é 

expresso em mm.                      Equação 8 

 Kalantariasl e colaboradores (2015) realizaram um estudo teórico acerca da formação 

de rebocos não uniformes (Figura 22) durante a perfuração de poços de petróleo verticais, 

derivando a equação de equilíbrio mecânico para o reboco, Equação 9, levando em 

consideração a interação eletrostática (Fe) entre as partículas e a rocha, variando o fator de 

permeação (Fp), a força de arraste (drag) (Fd), força de elevação (lifting) (Fl), a força 

gravitacional (Fg), acrescentando o momento de tensão superficial (ME) ao torque de 

desprendimento e as forças normal de contato (ld) entre a superfície e a partícula. 

[(Fd + Fg)ld + ME = (Fp + Fe)ln] Equação 9 

Figura 22 - Perfil do reboco externo não uniforme.  

 

Fonte: Kalantariasl, et al. (2015) 

 Os autores concluíram que, de todas as forças avaliadas, somente as forças de elevação 

(lifting) não influenciaram na formação do reboco externo. Além disso, a espessura do reboco 

desde o topo do reservatório até a profundidade (Zcr), onde a taxa de cisalhamento tangencial 

( ̇) atinge o valor crítico, é variável, ou seja, quando a  ̇ estiver abaixo do valor crítico, o 

reboco é constituído. No entanto, quando  ̇ estiver acima do valor crítico, não ocorre a 

formação do reboco na parte superior do poço, propiciando a formação de um perfil não 

uniforme do reboco externo na parede do poço em reservatórios espessos durante a perfuração 

com sistemas aquosos.  
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3.5.2 Utilização de materiais híbridos em fluidos de perfuração 

aquosos  

Vem sendo bastante relatado na literatura a aplicabilidade de diversos materiais 

nanoparticulados em fluidos de perfuração aquosos, entre eles, materiais híbridos poliméricos. 

Zou e colaboradores (2011) relataram a síntese de um novo material (denominado de 

CSSAD), com a interação de SiO2 e acrilamida enxertada com amido e cloreto de (2-

metacriloxietil) trimetil amônio (DMC), com ação floculante, objetivando a floculação dos 

cascalhos provenientes do corte da formação rochosa nos fluidos de perfuração residuais.  

Avaliando a influência da concentração de CSSAD, a velocidade de agitação do sistema e o 

tempo de interação. Os autores observaram que o CSSAD apresenta uma ótima ação 

floculante, com remoção de 98,15% em massa, quando comparada a outros materiais (sulfato 

poli-férrico, sulfato de poli-alumínio, poliacrilamida), em mesma concentração (0,3g/100g de 

fluido de perfuração), a temperatura ambiente, com uma taxa de agitação de 60 rpm por 2 

minutos.  

Sadeghalvaa e Sabbagh (2015) sintetizaram nanopartículas de óxido de titânio (TiO2) 

depositadas em poliacrilamida (TiO2/PAM) e verificaram sua influência no comportamento 

do volume de filtrado do fluido de perfuração. Houve uma diminuição gradual do volume de 

filtrado com o aumento da concentração do TiO2/PAM no sistema, com uma redução de 

64,15% no volume de filtrado quando comparado ao fluido de perfuração sem TiO2/PAM (53 

mL) e com uma concentração de 0,04 g/mL (19 mL).  

Jain e Mahto (2015) desenvolveram um híbrido polimérico à base de poliacrilamida e 

argila bentonítica, através de uma polimerização via radicais livres, variando as razões de 

argila/monômero. Eles verificaram um aumento da estabilidade térmica da poliacrilamida na 

presença da argila. Além disso, notou-se também que a razão argila/monômero influenciou 

diretamente as propriedades reológicas e o controle de filtrado do fluido de perfuração, até se 

atingir uma razão crítica de argila/monômero (0,15). Após este valor critico ser alcançado, as 

propriedades do fluido de perfuração são reduzidas, devido à baixa eficiência de 

polimerização dos nanocompósitos. Logo, à medida que a concentração de material híbrido é 

crescente no fluido de perfuração, observa-se um aumento na viscosidade aparente e uma 

diminuição no volume de filtrado. 

Jain, Mahto e Sharma (2015) avaliaram a presença do híbrido formado por nanosílica 

e poliacrilamida-g-polietilenoglicol em fluidos de perfuração aquosos. A análise 

termogravimétrica (TGA) do material, quando comparada à poliacrilamida parcialmente 
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hidrolisada (PHPA), mostrou maior resistência térmica do híbrido. À temperatura de 200oC, 

observou-se uma perda de massa de 31% na PHPA, enquanto no híbrido a perda de massa foi 

cerca de 9%. Quando os fluidos de perfuração foram analisados na ausência do híbrido, os 

valores de viscosidade aparente e de volume de filtrado foram 15 mPa.s e 17 mL, 

respectivamente. Com a adição do híbrido ao sistema, foi observado um aumento expressivo 

na viscosidade aparente para valores superiores a 29,0 mPa.s, à uma concentração de 0,3% 

m/v, e uma redução no volume de filtrado para valores inferiores a 7,8 mL. E, após o 

envelhecimento do fluido a 95oC por 16 horas, observou-se uma estabilização nos valores de 

viscosidade aparente (≈ 34 mPa.s) e no volume de filtrado (≈7,5 mL), quando na presença de 

0,7% do material híbrido no fluido de perfuração.  

Já Mao et al. (2015a) aplicaram híbridos poliméricos à base de sílica (SDFL) no 

desenvolvimento de “fluidos de perfuração inteligentes” para aplicação em poços de petróleo 

ultra profundos, em condições de ultra alta temperatura e ultra alta pressão (uATAP), 

condição designada para poços com temperatura de fundo (bottom hole temperatures) 

superiores a 200oC, em meio salino. O material híbrido foi sintetizado em estrutura núcleo-

casca (core-shell), em duas etapas. Primeiramente, foi sintetizado, via polimerização em 

micro-emulsão inversa, o bloco hidrofóbico de polímero associado P(AM–NaAMPS–MA–b-

St), composto por acrilamida (AM), acrilamida-2-metilpropano-ácido sulfônico (AMPS), 

anidrido maleico (MA) e estireno (St). Em seguida, o material híbrido foi preparado em um 

sistema sol-gel para a interação do polímero com a nanosílica.  Quando aplicado no fluido de 

perfuração aquoso, o SDFL apresentou ótima estabilidade térmica, reológica e de lubricidade, 

como também, um excelente controle no volume de filtrado, com um volume de 20,5 mL, 

após envelhecimento a 200oC por 16 horas.  

Em outro trabalho, Mao e colaboradores (2015b) continuaram o estudo do SDFL em 

diferentes fluidos de perfuração, um sistema em água doce e outro sistema saturado em NaCl. 

Em ambos os sistemas, observou-se redução no volume de filtrado pela adição do híbrido na 

formulação. No sistema em água doce, o volume do filtrado API foi reduzido de 27,0 mL para 

5,4 mL, e no filtrado ATAP ocorreu uma redução de 51,8 mL para 16,0 mL, quando na 

presença de 0,5% do material. Semelhantemente, no sistema saturado de NaCl, o filtrado API 

e o ATAP, reduziram de 32,0 mL para 8,2 mL e de 63,5 mL para 22,0 mL, respectivamente, 

na presença de 0,8% de SDFL.  

Aftab e colaboradores (2016) relataram o uso de materiais à base de acrilamida 

depositada em nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) em fluidos de perfuração aquoso em 
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condições ATAP. O compósito sintetizado apresentou boa capacidade de resistência térmica 

para condições de poços ultra ATAP (200 – 260 oC) e até mesmo para temperaturas 

superiores. Partindo de uma formulação simples do fluido aquoso, diferentes concentrações 

do material híbrido foram avaliadas apresentando pouca influência na viscosidade aparente, 

na viscosidade plástica e no limite de escoamento do sistema, no entanto, com redução no 

volume de filtrado em 14,54% para condições de filtrado API e de 22,96% em condições 

ATAP, quando comparados com os fluidos na ausência do material. Além disso, o material 

híbrido também contribuiu para a inibição de inchamento de argilas.  

Ismail et al. (2016) realizaram estudos semelhantes ao anteriormente citado, avaliando 

a influência de nanosílica, nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT – Multi-

Walled Carbon Nanotube) e microesferas de vidro (GBs – Glass Beads) nos parâmetros 

reológicos e de filtração em fluidos de perfuração aquosos. Tanto a nanosílica quanto o 

nanotubo de carbono apresentaram capacidade de atuar como modificador reológico, obtendo-

se valores de viscosidade plástica de 22 mPa.s para ambos. Além disso, propiciaram baixos 

valores de volume de filtrado API, 4,6 mL (nanosílica) e 4,8 mL (nanotubos de carbono). Na 

presença de microesferas de vidro, os fluidos apresentaram propriedades semelhantes às 

obtidas por adição de nanosílica e nanotubos de carbono, entretanto, a concentrações maiores 

de partículas inorgânicas.  

Ghanbari et al. (2016) avaliaram o uso de nanosílica, com diâmetro médio de 9,5 - 10 

nm, dispersas em meio salino e em pH ácido (1-2), com posterior adição de argila bentonítica 

e elevação do pH à 9, na preparação de fluidos de perfuração aquosos. Em baixa salinidade 

(0,01g/mL), os fluidos apresentaram redução de 44,44% no volume de filtrado e, em alta 

salinidade (0,057g/mL), 37,04%. 

 Cheraghian et al. (2018) fizeram uso de um nanocompósito Clay/SiO2, à base de 

bentonita sódica e nanopartículas de sílica sintetizada in situ, e de nanopartículas de sílica 

(Aerosil A300) em diferentes proporções (0,1; 0,5; 1,0 e 1,5%) em massa. Os autores 

observaram um efeito positivo no comportamento reológico dos fluidos de perfuração 

aquosos na presença do nanocompósito Clay/SiO2, com redução de apenas 16% na 

viscosidade aparente com o aumento da temperatura de 25 à 90oC, sendo esta porcentagem 

diminuída com o aumento da concentração do nanocompósito no sistema. Além disso, os 

autores relatam que a presença dos nanocompósitos Clay/SiO2 e da nanosílica favorece a 

formação de um reboco menos permeável com uma redução do volume de filtrado de 60 e 
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45%, respectivamente, em baixas temperaturas, e 65 e 10% em 90oC, respectivamente, 

quando comparados ao fluido base.  

A Tabela 4 reúne os mais relevantes resultados recentemente relatados na literatura 

acerca do uso de materiais micro e nanoparticulados no controle de filtrado de fluidos de 

perfuração aquosos. 
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Tabela 4 – Comparação dos volumes de filtrado API e ATAP dos fluidos de perfuração 

aquosos na presença de diferentes materiais nanoparticulados 

Nanopartícula 
Filtrado 

API (mL) 

Filtrado 

ATAP (mL) 
Referência 

TiO2/poliacrilamida - 3,7% m/v  19 * 
Sadeghalvaad, M.; 

Sabbaghi, S. (2014) 
 

SDFL - 1,0% m/v 4,8 18,0 Mao, H. et al. (2015a) 

 

SDFL - 0,5% m/v  5,4 16,0 Mao, H. et al. (2015b) 

 

Poliacrilamida/Bentonita - 1,0% m/v  
2,7 * Jain, R. et al. (2015a) 

 

SiO2/Poliacrilamida-g-

polietilenoglicol - 1,1% m/v 

6,7 * Jain, R. et al. (2015b) 

 

ZnO/Acrilamida - 1,0g  4,7 10,4 Aftab, A. et al. (2016) 

 

MWCNT - 0,01 g 4,6 * 

Ismail A. R. et al. (2016) GBs (90 - 150µm) - 4,0g 5,1 * 

GBs (250 - 425µm) - 4,0g 5,2 * 

Nanosílica - 0,01 g 4,8 * 

 

SiO2/Bentonita - 0,5% m/m 

 

0,5 

 

* 

Ghanbari, S. et al. (2016) 

SiO2/Polímero - 0,5% m/m  

(Baixa Salinidade) 
7,5 * 

SiO2/Polímero - 0,5% m/m  

(Alta Salinidade) 
8,5 * 

    

Clay/SiO2 - 1,5% m/v 

SiO2 - 1,5% m/v 

7,0 

10,5 

8,5 

21 
Cheraghian et al. (2018) 

*Valores Não Reportados  

Fonte: Autor (2019) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 MATERIAIS  

Todos os produtos químicos utilizados neste trabalho foram usados sem tratamento 

prévio na preparação e estudo das propriedades dos fluidos. 

Os principais produtos químicos e suas procedências estão listados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Produtos químicos empregados e suas procedências. 

Produto Químico 
  ̅̅ ̅̅  

(g/mol) 
Diâmetro 

Médio 

Grau de 
Desacetilação 

(%)  
Fornecedor 

Goma Xantana1 4,2x105 - - * 
Calcita (CaCO3) 

Micronizada 2 
- 7,64 µm - * 

MgO - - - * 
Quitosana3 4,9x105 - 76,5 

SIGMA ALDRICH Tampão Fosfato Salino 
 

- - - 

Nanosílica (Aerosil 300)** 
 

- 7 nm - EVONIK industries 

Cloreto de Sódio (NaCl) - - - 
DINÂMICA  Ácido Acético Glacial P.A.  

 
- - - 

Hidróxido de Sódio P.A. - - - ÊXODO CIENTÍFICA 

Acetato de Sódio P.A. 
 

- - - 

Glutaraldeído 50% - - - Vetec Química Fina 
Ltda Borohidreto de Sódio P.A. - - - 

* Produtos doados pela PETROBRAS. 

4.2 SÍNTESE DOS MATERIAIS HÍBRIDOS NANOSÍLICA-QUITOSANA 

Três procedimentos foram empregados na preparação dos materiais híbridos, dando 

origem aos produtos denominados NSC1, NSC2 e NSC3. Em todos os procedimentos, a 

concentração de nanosílica foi mantida constante (1 g.L-1). Entretanto, diferentes produtos 

foram obtidos pela variação da concentração da quitosana (0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 g.L-1). 

 

Preparo do NSC1: 

                                                 
1 A massa molar da Goma Xantana foi determinada através da equação de MarK-Houwink-Sakurada para [µ] = 
400 mL/g (LUZ, R. C. S., 2014); 
2 O diâmetro médio, bem como a curva de distribuição do tamanho das calcitas foram determinadas por Santana, 
K. R. (2014), através do granulômetro a laser CILAS 1064. 
3 As características e propriedades da quitosana utilizada neste trabalho foram determinadas por Marques, N. do 
N, et al. (2010), com a massa molar estimada através de equação de MarK-Houwink-Sakurada para [µ] = 
213,56mL/g e o Grau de Desacetilação determinado por RMN 1H; 
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 Soluções de quitosana foram preparadas pela dispersão do polissacarídeo em solução 

de ácido acético 1% v/v, sob agitação constante por 24 horas, à 25 oC. Em seguida, a cada 

solução de quitosana, adicionou-se nanosílica na concentração de 1 g.L-1. As suspensões 

coloidais formadas foram mantidas sob agitação por 24 horas. 

Preparo do NSC2:  

 Suspensões aquosas de nanosílica foram preparadas a partir da dispersão do mineral 

em solução aquosa de ácido acético 1% v/v, com posterior aplicação de ultrassom, a 40 KHz, 

por 15 min (ZHENG; ZHENG; NING, 2003). Em seguida, a quitosana foi solubilizada no 

meio, a 25 oC, por 24 horas. 

Preparo do NSC3:  

Nesse procedimento, foi realizada uma prévia ativação química da nanosílica, através 

da modificação química de sua superfície com glutaraldeído (Figura 23), conforme descrito 

por Singh et al. (2011). A nanosílica foi lavada duas vezes com água destilada e recuperada 

por centrifugação a 10.000 rpm, por 15 minutos, a temperatura de 25oC, em centrífuga 

refrigerada da Thermo Scientific. Em seguida, o nanomaterial foi suspenso em solução aquosa 

de glutaraldeído 1 mol.L-1, a 25oC, e mantido sob agitação a 150 rpm por 4 horas. 

Posteriormente, a suspensão foi submetida à centrifugação (10.000 rpm, por 15 minutos, à 

temperatura de 25oC), e o sólido obtido foi lavado três vezes com água destilada para remoção 

do excesso de glutaraldeído e uma vez com solução tampão acetato de sódio/ácido acético (50 

mmol.L-1, pH 6,0), para evitar a reação de condensação aldólica do glutaraldeído (MARGEL; 

REMBAUM, 1980).  

Figura 23 - Interação química entre o glutaraldeído e o grupamento Si-OH da nanosílica. 

 
Fonte: Adaptado Singh, et al. (2011). 

Após nova centrifugação, a nanosílica ativada foi adicionada a uma solução aquosa de 

ácido acético 1% v/v e submetida a banho de ultrassom a 40 KHz, por 15 min. Por último, a 
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quitosana foi solubilizada no meio, por 24 horas, a 25 oC. Após a solubilização da quitosana, 

foi adicionado borohidreto de sódio (1% m/v), para a redução das iminas formadas pela 

reação entre os grupos amino da quitosana e os grupos aldeído do glutaraldeído.  

A Tabela 6 apresenta a composição dos materiais híbridos preparados. Todos os 

sistemas, acima descritos, tiveram o pH ajustado em 7,0 com NaOH 2 mol.L-1, para a 

precipitação dos materiais híbridos NSC, que foram recuperados por centrifugação a 10.000 

rpm, por 15 minutos, à temperatura de 25oC. 

Tabela 6 – Composição dos materiais híbridos nanosílica-quitosana 

Amostra  Nanosílica (g/L) Quitosana (g/L) 

NSC1-0,5 1,0 0,5 

NSC1-1,0 1,0 1,0 

NSC1-1,5 1,0 1,5 

NSC1-2,0 1,0 2,0 

NSC2-0,5 1,0 0,5 

NSC2-1,0 1,0 1,0 

NSC2-1,5 1,0 1,5 

NSC2-2,0 1,0 2,0 

NSC3-0,5 1,0 0,5 

NSC3-1,0 1,0 1,0 

NSC3-1,5 1,0 1,5 

NSC3-2,0  1,0 2,0 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS HÍBRIDOS NANOSÍLICA-QUITOSANA 

4.3.1 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho  

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos na faixa de 

número de onda 400 a 4000 cm-1, utilizando espectrofotômetro Shimadzu, modelo FTIR-

8400S, série IRAFFINITY-1, com o software IRSOLUTION, versão 1.60, com número de 

varreduras igual a 32 e resolução 4 cm-1. As análises foram realizadas em pastilhas de KBr. 

4.3.2 Comportamento térmico dos materiais híbridos nanosílica-

quitosana 

As análises de termogravimetria (TGA) e de termogravimetria derivada (DTG) dos 

materiais híbridos foram realizadas em analisador termogravimétrico e calorímetro 
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simultâneo, modelo SDTQ600, da TA Instruments, empregando cadinho de alumina, 

atmosfera de nitrogênio com vazão de purga de 50 mL.min-1 e taxa de aquecimento de 

20oC.min-1, até temperatura final de 1000 oC. 

4.3.3 Influência do processo de preparação do material híbrido 

sobre as suas propriedades em meio aquoso 

Para o estudo das interações do polissacarídeo com as nanopartículas inorgânicas nos 

materiais híbridos obtidos nos diferentes processos de síntese, as amostras NSC1-1,5, NSC2-

1,5 e NSC3-1,5, na concentração de 0,1 g.L-1, foram dispersas em meio ácido (ácido acético 

1% v/v) e analisadas através de espectroscopia eletrônica na região do UV-VIS. Os espectros 

foram registrados em equipamento Agilent 8453 UV-Visible Spectroscopy System, utilizando 

uma cubeta de quartzo de 1 cm de caminho ótico. 

4.3.4 Espalhamento de luz dinâmico e potencial zeta dos 

materiais híbridos nanosílica-quitosana em diferentes 

potenciais hidrogeniônicos  

As medidas de espalhamento de luz dinâmico (DLS) e potencial zeta foram realizadas 

em um ZetaPlus da Brookhaven Instruments Corporation, com o software PALS zeta 

potential analyzer. Suspensões aquosas (10,0 mmol.L-1 KCl) dos materiais híbridos NSC1-

1,5, NSC2-1,5 e NSC3-1,5 foram preparadas à concentração de 0,5% m/v, submetidos à 

banho de ultrassom a 40 KHz, por 15 min, em meios com diferentes pHs: (i) 0,5 mol.L-1 ácido 

acético (pH 3), (ii) tampão fosfato salino (PBS) (pH 7) e (iii) PBS contendo 0,3% m/v de 

NaOH (pH 11). 

4.4 PREPARO DOS COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS  

Os complexos polieletrolíticos foram sintetizados através do gotejamento controlado, 

conforme proposto por Dias et al. (2008), de solução aquosa de goma xantana em solução 

ácida de quitosana nas proporções de 1:0,5, 1:1 e 1:2 (quitosana:goma xantana).  

Primeiramente, a complexação polieletrolítica foi realizada apenas na presença dos 

polissacarídeos. Em seguida, os complexos polieletrolíticos foram sintetizados com o 

gotejamento da solução aquosa de goma xantana (0,5; 1,0 e 2,0 g.L-1) em solução ácida do 

material híbrido nanosílica-quitosana NSC3-1,5, objetivando avaliar a influencia da nanosílica 

nas propriedades do complexo polieletrolítico.  

Todos os complexos polieletrolíticos sintetizados neste estudo encontram-se 

sumarizados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Composição dos complexos polieletrolíticos de quitosana-goma xantana (CH-XG) 

e do material híbrido nanosílica-quitosana com goma xantana (NSC-XG). 

 

Quitosana  

(g.L-1) 

NSC-3 

(g.L-1) 

Goma Xantana 

(g.L-1) 

CH-XG (1:0,5) 1,0 - 0,5 

CH-XG (1:1) 1,0 - 1,0 

CH-XG (1:2) 1,0 - 2,0 

NSC-XG (1:0,5) - 1,0 0,5 

NSC-XG (1:1) - 1,0 1,0 

NSC-XG (1:2) - 1,0 2,0 

 
4.5 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS  

4.5.1 Espectroscopia Vibracional na região de infravermelho  

Os espectros de absorção foram obtidos na região de infravermelho  no interval de 

número de onda de 400 a 4000 cm-1, em equipamento Shimadzu FTIR-8400S IRAFFINITY-1 

série espectofotométrica equipada com célula de cristal de diamante ATR, e IRSOLUTION 

software, versão 1.60, com número de varredura de 32 e resolução de 4 cm-1.  

4.5.2 Comportamento viscoelástico dos complexos polieletrolíticos 

Após o gotejamento para a formação dos complexos polieletrolíticos, às suspensões 

formadas foram adicionados NaCl (0,17 mol.L-1) e seu pH foi ajustado para 8,0 (NaOH, 1,0 

mol.L-1) para posterior análise do comportamento viscoelástico. 

As análises reológicas em regime oscilatório foram realizadas no reômetro HAAKE 

MARS, com o uso do sensor de geometria cone-placa C20-2oTiL, a temperatura de 25oC. Os 

testes de varredura foram realizados num intervalo de frequência de 0,1 a 5 Hz, para todos os 

complexos sintetizados. O módulo de armazenamento (G’), o módulo de perda (G’’) e a 

tangente de perda (tan δ=G’’/G’) foram os parâmetros utilizados no estudo do comportamento 

viscoelástico de todos os sistemas analisados. 

4.5.3 Imagens Óticas  

A imagem ótica dos complexos polieletrolíticos CH-XG (1:1) e NSC-XG (1:1) foram 

obtidas usando o Confocal Raman Microscope, LabRAM HR Evolution, da HORIBA 

Scientific. As amostras foram preparadas em solução salina (NaCl, 0,17mol.L-1), com pH 
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ajustado para 8,0, para a blindagem eletrostática das cargas remanescentes na superfície dos 

complexos polieletrolíticos. As imagens foram obtidas com ampliação de 100x. 

4.6 APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HÍBRIDOS QUITOSANA- NANOSÍLICA E 

DOS COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS EM FLUIDOS DE 

PERFURAÇÃO AQUOSOS  

4.6.1 Preparo dos fluidos de perfuração  

Todos os fluidos de perfuração avaliados foram preparados a partir de uma solução 

aquosa de ácido acético 1%, para a garantia da solubilização da quitosana no meio. Todos os 

produtos químicos foram adicionados ao meio aquoso na ordem apresentada na Tabela 8, 

utilizando um misturador Hamilton Beach. F1 foi considerado o fluido de referência, 

fornecendo informações sobre a interação entre a goma xantana e a calcita. F2 e F3 foram 

preparados para avaliação da influência da adição da nanosílica e da quitosana, 

respectivamente, nas propriedades dos fluidos. Em F4, F5 e F6, os materiais híbridos NSC1-

1,5, NSC2-1,5 e NSC3-1,5 foram previamente preparados in situ, conforme procedimento 

descrito na sessão 4.2, com posterior adição de NaOH, goma xantana e calcita. Em todos os 

fluidos, o pH final foi 11. 

Tabela 8 – Composição dos fluidos de perfuração aquosos 

 
F1 F2 F3 F4a F5b F6c 

Quitosana (g.L-1)  - - 1,5 - - - 

Nanosílica (g.L-1) - 1,0 - - - - 

NaOH (g.L-1) 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

Goma Xantana (g.L-1) 5 5 5 5 5 5 

Calcita (g.L-1) 57 57 57 57 57 57 

aNSC1-1,5 preparado in situ 
bNSC2-1,5 preparado in situ 
cNSC3-1,5 preparado in situ 

No intuito de avaliar a influência dos complexos polieletrolíticos nos parâmetros 

reológicos e de controle de filtrado dos fluidos de perfuração, foram previamente preparadas 

duas suspensões bases com a presença dos complexos polieletrolíticos (conforme descrito na 

seção 4.4). Na solução base 1, foi utilizado o complexo polieletrolítico CH-XG (1:1) e, na 

solução base 2, foi empregado o complexo polieletrolítico NSC-XG (1:1).  
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O fluido F7 foi sintetizado para utilização como parâmetro comparativo em meio 

aquoso, sem a presença dos complexos polieletrolíticos. Os sistemas F8 e F9 foram 

preparados com a solução base 1 e a solução base 2, respectivamente, conforme apresentado 

na Tabela 9. 

Tabela 9 – Formulação dos fluidos de perfuração aquosos na presença e na ausência dos 

complexos polieletrolíticos CH-XG (1:1) e NSC-XG (1:1) 

 
F7 F8a F9b 

MgO (g.L-1) 12,0 12,0 12,0 

GX (g.L-1) 5,0 5,0 5,0 

NaCl (g.L-1) 10 10 10 

a CH-XG (1:1) preparado in situ 
b NSC-XG (1:1) preparado in situ 

4.6.2 Comportamento Reológico  

Todos os fluidos de perfuração aquosos tiveram suas propriedades reológicas 

determinadas em um reômetro HAAKE MARS, usando um sensor de cilindros coaxiais 

DG41 conectado a um banho termostático a 25 °C, com taxa de cisalhamento variando de 10 

s-1 a 1000 s-1. 

4.6.3 Controle de Filtrado 

O teste de filtração estática API foi realizada com papel de filtro Whatman (número 

50), em célula de filtração de aço inoxidável da FANN Instruments Company, Inc., sob 

pressão constante de 100 psi, em temperatura ambiente (25 ºC), durante 30 minutos, em 

conformidade com a norma 13B-1 (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, 1984). 

Para avaliação do efeito da temperatura no processo de filtração, foi realizado o teste 

de filtração estática BPAT (Baixa Pressão, Alta Temperatura) utilizando papel de filtro Part 

No. 206056, em filtro prensa (Filter HPHT) com célula de filtração de aço inoxidável da 

FANN Instruments Company, Inc., com diferencial de pressão de 100 psi, em temperatura de 

90oC, durante 30 minutos. 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS HÍBRIDOS NANOSÍLICA-QUITOSANA  

5.1.1 Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho  

 Os materiais precursores (quitosana e nanosílica), assim como os compostos híbridos 

em estudo foram avaliados em técnica espectrofotométrica na região do infravermelho, como 

mostrado na Figura 24. 

Figura 24 - Espectro de infravermelho da quitosana, da nanosílica e dos materiais híbridos 

avaliados. 
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Fonte: Autor (2019) 

O espectro da quitosana apresentou as bandas características da estrutura do 

polissacarídeo, como descrito a seguir: deformação axial dos grupos OH e NH2 no intervalo 

3600 a 3200 cm-1; deformação axial C=O em 1658 cm-1; deformação angular do grupo NH2 a 

1590 cm-1 (COSTA; MANSUR, 2008; ZAWADZKI; KACZMAREK, 2010; CORAZZARI, 

et al., 2015; POURJAVADI, et al., 2015). 
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 No espectro de infravermelho da nanosílica, foram observadas as três principais 

absorções características do grupo O-Si-O (NAKAMURA, et al., 1984; WANG et al., 2010; 

POURJAVADI, et al., 2015; GHANBARI, et al., 2016), em 1108 (deformação axial), 810 e 

468 cm-1 (deformações angulares). 

Em todos os materiais híbridos preparados neste trabalho, foram observadas as 

absorções características da quitosana e da nanosílica, comprovando a presença dos dois 

constituintes. Além disso, houve mudanças significativas de intensidade das bandas 

características da quitosana no intervalo 1700-1400 cm-1. Os sinais relativos às deformações 

angulares do grupo NH2 a 1590 cm-1 e do grupo CONH, em torno de 1400 cm-1, tiveram suas 

intensidades aumentadas significativamente. Provavelmente, esse resultado surgiu pela maior 

variação do momento dipolar elétrico dos grupos NH2 e CONH durante a deformação angular, 

por influência das ligações de hidrogênio entre os grupos silanois da sílica e grupos amino da 

quitosana.  

5.1.2 Comportamento térmico dos materiais híbridos nanosílica-quitosana 

 O comportamento térmico dos materiais híbridos foi avaliado por análise 

termogravimétrica. A Figura 25 mostra as curvas de termogravimetria derivada (DTG) obtidas 

para os produtos analisados. 

Figura 25 - Curvas de DTG da quitosana, da nanosílica e dos híbridos sintetizados: (a) a partir 

da adição direta da nanosílica em solução ácida de quitosana; (b) a partir solubilização de 

quitosana em dispersão ácida de nanosílica; (c) a partir solubilização de quitosana em 

dispersão ácida de nanosílica ativada. 
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Fonte: Autor (2019) 

Na Figura 25, observa-se uma alta resistência térmica das nanopartículas de sílica, 

indicada por ausência de sinais decorrentes de transformações por efeito térmico, o que pode 

ser explicado pela organização estrutural deste mineral. Por sua vez, a curva de 

termogravimetria derivada da quitosana apresentou dois picos nos intervalos de temperatura 

60oC a 125oC e 259oC a 588oC. A primeira perda de massa é atribuída à evaporação da água 

fisicamente adsorvida no polímero. O segundo pico, entre 259oC e 588oC, com intensidade 

máxima em 311oC e perda de massa de 49% (Figura 25), é atribuído à degradação pirolítica 

do polissacarídeo (PAWLAK; MUCHA, 2003; BRITTO; CAMPANA-FILHO, 2007, 

CORAZZARI, et al., 2015; MOUSSOUT et al, 2016), em que ocorre a despolimerização das 

cadeias de quitosana, acompanhada de desidratação e reação de abertura dos anéis 

glicosídicos (NAN et al., 2010; ZAWADZKI; KACZMAREK, 2010; GÁMIZ-GONZÁLEZ 

et al., 2017). 

Em todos os materiais híbridos (Figuras 25), em um intervalo de temperatura entre 60 
oC e 125 oC, também foi observada a perda de massa por evaporação da água fisicamente 

adsorvidas sobre os materiais (ZAWADZKI; KACZMAREK, 2010; PODUST, et al., 2014; 

CORAZZARI, et al., 2015). Entretanto, diferente dos materiais precursores, os materiais 

híbridos apresentaram outros dois picos de perda de massa (Figuras 25) em intervalos de 220-

352 oC e 451-520 oC, que também foram observados por Podust e colaboradores (2014). Esses 

picos podem ser explicados pela interação entre a nanosílica e o polissacarídeo, através do 

modelo train-loop-tail, em que há destruição inicial do loop e do tail do polímero adsorvido, 

com subsequente decomposição da quitosana pela quebra das ligações β-glicosídicas, sem a 

destruição dos anéis de piranose.  

Os resultados mostrados na Figura 25c também indicam que, dentre os métodos de 

síntese utilizados, as maiores perdas de massa (dm/dt) ocorreram para os materiais híbridos 
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preparados na presença de glutaraldeído (NSC3), que tendem a aumentar com o aumento da 

concentração de quitosana utilizada no preparo do híbrido. Esse resultado é um indicativo da 

existência de uma maior quantidade de polissacarídeo ligado à estrutura da nanopartícula de 

sílica, em comparação aos materiais híbridos NSC1 e NSC2. Em NSC3, ocorre ligação 

química covalente entre as moléculas de quitosana e a superfície da sílica funcionalizada com 

glutaraldeído, enquanto que em NSC1 e NCS2 prevalecem as interações físicas de hidrogênio 

entre os grupos silanois da sílica e os grupos amino protonados da quitosana, que possuem 

menor potencial de contenção do polímero na superfície do mineral. 

 Na Figura 26, são mostradas as curvas termogravimétricas dos materiais estudados. 

Em todos os materiais híbridos, houve diminuição da temperatura inicial de degradação da 

quitosana, em relação à quitosana pura. Este resultado foi atribuído à diminuição das 

interações entre as cadeias do polissacarídeo, que foram parcialmente substituídas por 

interações com as nanopartículas de sílica. Neste caso, as estruturas menos ordenadas dos 

materiais híbridos possibilitariam aumento do fluxo de calor e, consequentemente, início de 

decomposição térmica da quitosana em temperaturas menores. 

Figura 26 - Curvas de TG da quitosana pura e dos materiais híbridos nanosílica-quitosana para 

os diferentes métodos de síntese, nas concentrações de quitosana 0,5 g.L-1, 1,0 g.L-1, 1,5 g.L-1 

e 2,0 g.L-1. 
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Fonte: Autor (2019). 
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  Por volta de 507oC, inicia-se a estabilização da perda de massa dos híbridos, 

ocorrendo pequenas perdas para temperaturas superiores. Os híbridos preparados com baixas 

concentrações de quitosana (0,5 e 1,0 g.L-1), apresentaram perdas de massa de 26,61% 

(NSC1-0,5) e 33,77% (NSC2-0,5) (Figura 26), e 28,12% (NSC1-1,0) e 40,90% (NSC2-1,0) 

(Figura 26). Essas perdas de massa foram atribuídas à degradação térmica da quitosana, que 

aumentaram com o aumento da concentração de quitosana no meio e com a solubilização da 

quitosana no meio aquoso já contendo nanosílica dispersa.  

Os híbridos preparados com concentrações maiores de quitosana (1,5 e 2,0 g.L-1), 

apresentaram perdas de massa de 20,53% (NSC1-1,5) e 14,14% (NSC2-1,5) (Figura 26), e 

25,13% (NSC1-2,0) e 18,74% (NSC2-2,0) (Figura 26). Essas perdas de massa menores, 

atribuídas à decomposição térmica da quitosana, parecem indicar menor concentração de 

quitosana no material híbrido, possivelmente, pela má dispersão da quitosana ou da sílica em 

meio aquoso durante a preparação do material híbrido.  

Para todos os materiais híbridos NSC3, que foram preparados pela prévia 

funcionalização da superfície de sílica com glutaraldeído (Figura 26), foram observadas 

perdas de massa bastante significativas (36,75% para NSC3-0,5, 41,85% para NSC3-1,0, 

46,63% para NSC3-1,5 e 47,37% para NSC3-2,0), a 507 oC, com o aumento da concentração 

de quitosana. Esse resultado foi atribuído à maior concentração de quitosana nos materiais 

híbridos. A incorporação do glutaraldeído na superfície da sílica aumentou a sua reatividade, 

propiciando o ataque nucleofílico dos grupos amino da quitosana aos grupos carbonila do 

glutaraldeído, com formação de ligações covalentes (MONTEIRO Jr; AIROLDI, 1999). 

5.1.3 Espectroscopia na região do UV-Visível 

A Figura 27 mostra o espectro no UV-Visível da quitosana e dos materiais híbridos 

NSC1-1,5, NSC2-1,5 e NSC3-1,5.  
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Figura 27 - Espectros na região do UV-Visível da quitosana e dos materiais híbridos NSC1-

1,5, NSC2-1,5 e NSC3-1,5, em solução aquosa de ácido acético 1%. 
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Fonte: Autor (2019) 

 A absorção de radiação ultravioleta por moléculas de quitosana em meio aquoso 

ocorre devido à presença dos grupos cromóforos N-acetilglicosamina e glicosamina (LIU, et 

al., 2006), em torno de 240 nm (max). Essa absorção é atribuída à transição n*, que ocorre 

em compostos saturados que possuem átomos com pares de elétrons não ligantes (álcoois, 

éteres, aminas e compostos de enxofre). 

 Na presença da nanosílica, observou-se maior absorbância da banda em  max. Esse 

efeito hipercrômico sugere aumento de mobilidade eletrônica na quitosana, devido a maior 

hidratação do polímero. As interações anteriormente sugeridas pelos espectros de 

infravermelho entre os grupamentos amino da quitosana e a superfície polar da sílica, podem 

também justificar o enfraquecimento das interações entre as cadeias do polissacarídeo, o que 

poderia propiciar um ambiente adequado ao aumento de interações entre a quitosana e a água. 

Efeito hipercrômico semelhante foi observado em meio aquoso para a cafeína na presença de 

-ciclodextrina (MONDHER MEJRI, 2009). 

 Ainda na Figura 27, pode-se observar a forte influência da funcionalização da 

superfície de nanosílica com glutaraldeído sobre o efeito hipercrômico, devido à maior 

hidratação da quitosana. O grande aumento de absorbância do material híbrido NSC3-1,5 

(2,5) comparado aos outros materiais híbridos NSC1-1,5 e NSC2-1,5 (0,25) pode ser 

explicado pelo efeito espaçador do glutaraldeído entre as cadeias de quitosana, como ilustrado 
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na Figura 28, aumentando ainda mais a capacidade de hidratação do polímero e a mobilidade 

eletrônica dos cromóforos. 

Figura 28 - Esquema representativo das interações da quitosana com a superfície da nanosílica 

funcionalizada com glutaraldeído. 

 

Fonte: Autor (2019) 

5.1.4 Espalhamento de luz dinâmico e potencial zeta 

Na Tabela 10, são apresentados os valores de diâmetro efetivo e do potencial zeta 

obtidos para a nanosílica e os materiais híbridos nanosílica-quitosana, em meio aquoso com 

diferentes valores de pH.  

Tabela 10 - Influência do pH do meio sobre o diâmetro (d) e potencial zeta (ζ) da nanosílica e 
dos híbridos nanosílica-quitosana. 

pH Nanosílica NSC1-1,5 NSC2-1,5 NSC3-1,5 

 
d 

(nm) 
PDI 

ζ 
(mV) 

d 
(nm) 

PDI 
ζ 

(mV) 
d 

(nm) 
PDI 

ζ 
(mV) 

d 
(nm) 

PDI 
ζ 

(mV) 

3,0 279,4 0,362 52,5 726,9 0,120 32,83 675,7 0,198 49,4 1565,9 0,017 54,36 

7,0 117,4 0,317 -11,44 712,0 0,282 -28,62 615,8 0,132 -35,15 891,1 0,129 -20,56 

11,0 84,1 0,300 -47,49 403,3 0,222 -47,19 449,8 0,050 -55,47 734,6 0,231 -42,49 

Fonte: Autor (2019) 

Para o pH acima do pKa de -Si-OH, 7,1 ± 0,5 (NIIZEKI et al., 2016), o diâmetro 

efetivo da nanosílica decresce devido a ionização dos grupos silanol (-Si-OH), levando as 

partículas a maior estabilidade devido às forças repulsivas das partículas carregadas 

negativamente. Os resultados do potencial zeta foram mais negativos para o pH 11, 

corroborando com a presença de cargas negativas nas partículas de sílica.   
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Em pH 3, tem-se o maior diâmetro da nanosílica devido à presença de aglomerados de 

nanopartículas, graças às ligações de hidrogênio entre os grupos silanóis não carregados. Para 

pH 7,0, observa-se um aumento no tamanho das nanosílicas quando comparado ao tamanho 

das partículas em pH 11, provavelmente devido à coexistência dos grupos -SiOH e -SiO- na 

superfície desse material, diminuindo a quantidade de cargas negativas na superfície das 

nanopartículas e favorecendo, assim, a formação de pequenos grupos de agregados.  

Estes resultados são consistentes com os valores do potencial zeta medidos em todos 

os pH’s, onde foi observado valor positivo para pH ácido e valores negativos para pH neutro e 

alcalino (Tabela 10). 

Por outro lado, os maiores valores de diâmetro foram obtidos para as partículas 

híbridas em pH ácido (pH 3). Este resultado pode ser correlacionado com o sinal positivo das 

leituras do potencial zeta, indicando a presença de cargas positivas nas partículas (DASH et 

al., 2011; SHEE et al., 2006; PILLAI et al., 2009), possivelmente devido aos grupos amino 

protonados da quitosana. A carga positiva residual nas partículas contribui para a repulsão 

eletrostática entre os segmentos iônicos das cadeias de quitosana não adsorvidas na sílica, 

resultando na formação de estruturas mais hidratadas e maiores.  

Com o aumento do pH no meio, o diâmetro efetivo dos materiais híbridos diminuiu, 

principalmente em pH 7,0, provavelmente devido à desprotonação dos grupos amina de 

quitosana (pKa ≈ 6,5) (PUJANA et al., 2012; WANG et al., 2014), com consequente 

diminuição das repulsões eletrostáticas, aumentando as interações entre os segmentos 

poliméricos e resultando na contração das partículas.  

Apesar da desproteção total dos grupos amina de quitosana, os hidroxilas presentes no 

polissacarídeo são ionizados em pH alcalino (pH 11), levando ao surgimento de cargas 

negativas na superfície do material híbrido e, consequentemente, propiciando a repulsão 

eletrostática entre as partículas. Esta hipótese está de acordo com os sinais negativos 

observados nas medidas de potencial zeta.  

A Tabela 10 mostra, também, que os diâmetros efetivos foram maiores para os 

materiais híbridos NSC3-1,5 em todos os pH’s avaliados, sugerindo maior concentração de 

quitosana neste material híbrido. Este resultado corrobora com os demonstrados nas análises 

térmicas, onde a maior perda de massa, atribuída à pirólise da quitosana, foi observada para os 

híbridos NSC3-1,5.  
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS  
5.2.1 Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho  

Os materiais precursores (quitosana, goma xantana e nanosílica) e os complexos 

polieletrolíticos CH-XG (1:1), NSC-XG (1:1) foram avaliados por espectrofotometria na 

região do infravermelho, como mostra a Figura 29. 

Figura 29 - Espectro de infravermelho da quitosana, goma xantana, nanosílica e complexo 

polieletrolítico de quitosan-xantana (CH-XG) e complexo polieletrolítico de materiais 

híbridos nanosílica-quitosana com goma xantana (NSC-XG). 
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Fonte: Autor (2019) 

De acordo com a Figura 29, duas principais absorções características do grupo O-Si-O 

foram observadas no espectro infravermelho da nanosílica, em 1108 cm-1(deformação axial), 

810 cm-1 (deformação angular) (NAKAMURA et al., 1984; WANG et al., 2010; 

POURJAVADI et al., 2015; GHANBARI et al., 2016; LUZ; PAIXÃO; BALABAN, 2019), e 

uma banda em 947 cm-1 referente aos oxigênios do grupo silanol (Si-OH) na nanosílica 

(WANG et al., 2015). 
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O espectro de quitosana exibiu bandas características de uma estrutura de 

polissacarídeo, como segue: deformação axial de grupos OH e NH2 na faixa de 3600 a 3200 

cm-1; bandas em 1654 cm-1 correspondendo à amida I (-CONH-), em 1570 cm-1 atribuído à 

amida II (-NH-) (POPA, et al. 2010; SHAO et al. 2015; WANG et al., 2015; KIM et al., 2017) 

e em 1400 cm-1 referente à deformação angular CH2 e CH3 (POPA, et al. 2010). Além de 

discretas bandas em 1149 cm-1 (correspondentes ao estiramento assimétrico C-O-C) em 1061 

e 1024 cm-1 atribuídas às vibrações estruturais envolvendo o estiramento C-O do grupo álcool 

da quitosana (KIM et al., 2017). 

O espectro da goma xantana apresentou um pico em 1602 cm-1 correspondendo à 

ligação C-O característica dos grupos acetato e piruvato (POPA, et al. 2010; KIM et al., 

2017).  

Absorções características de quitosana e goma xantana foram observadas em todos os 

complexos polieletrolíticos, confirmando a presença dos dois constituintes, bem como o pico 

a 1108 cm-1, característico da nanosílica no complexo polieletrolítico NSC-XG. 

Significativo aumento de intensidades foi verificado nas bandas em 1570 cm-1 e 1400 

cm-1 nos dois complexos polieletrolíticos, provavelmente devido às interações de ligações de 

hidrogênio entre a quitosana e a goma xantana (SHAO et al. 2015; KIM et al., 2017).  

Diferença de intensidade também foi observada entre os picos característicos da amida 

I e da amida II. Provavelmente, esse fato ocorreu devido à reação da quitosana com o 

glutaraldeído (quimicamente adsorvido na superfície da nanosílica) através do grupo da amina 

primária (NH2), formando uma amina secundária, resultando na diminuição da intensidade 

relativa da amida II. Semelhante efeito foi observado por Wang et al. (2015) com a formação 

da ligação covalente entre quitosana e 3-glicidoxipropiltrimetoxissilano (GPTMS). 

5.2.2 Comportamento Viscoelástico 

A Figura 30 mostra as medições viscoelásticas dos complexos polieletrolíticos CH-XG 

e NSC-XG em diferentes proporções em função do módulo de armazenamento (G’) e do 

módulo de perda (G’’) na faixa de 0,1 a 5 Hz.  
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Figura 30 – Módulo de armazenamento (G’) e o módulo de perda (G’’) versus frequência de 

complexos polieletrolíticos de CH-XG e NSC-XG em meio aquoso (NaCl 10,0 g.L-1; 

pH=8,0). 
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Fonte: Autor (2019) 

Para todos os complexos polieletrolíticos avaliados, os valores de G’ foram maiores 

que G’’, independentemente da concentração de goma xantana utilizada (0,5; 1,0 e 1,5 g.L-1), 

levando a tangente de perda (tanδ = G’’/G’) a valores inferiores a 0,5. Segundo Manca et al 

(2012), tanδ <1 é um indicativo da interação entre goma xantana e quitosana, que proporciona 

a formação de uma nova organização microestrutural com redes tridimensionais, que 

proporcionam maior elasticidade ao material formado. 

 Para os complexos polieletrolíticos formados com o material híbrido NSC como um 

precursor, ocorreu um aumento significativo nos parâmetros G’ e G’’, quando comparado aos 

complexos polieletrólitos CH-XG. Este resultado sugere que a prévia reticulação entre as 

cadeias de quitosana e a nanossílica favorece a interação eletrostática entre as cadeias de 

polissacarídeos na superfície das partículas híbridas com cargas elétricas de sinais opostos da 

goma xantana, provavelmente devido ao efeito espaçador do glutaraldeído entre as cadeias de 

quitosana (LUZ; PAIXÃO; BALABAN, 2019), que permite maior separação entre as cadeias 

protonadas de quitosana, possibilitando maior interação eletrostática com as cadeias do 

poliânion (goma xantana).  

Desse modo, a formação de redes tridimensionais mais complexas e estruturadas, 

permitiu maior elasticidade dos microgéis, principalmente para os complexos polieletrolíticos 

NSC-XG (1:0,5) e NSC-XG (1:1).  

A Figura 31 mostra as imagens de microscopia ótica dos complexos polieletrólitos 

CH-XG (1:1) e NSC-XG (1:1), para elucidar as contribuições dos complexos polieletrolíticos 
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em função da deformação. De acordo com as imagens, os microgéis obtidos por complexação 

direta de quitosana e goma xantana (Figura 31a) apresentaram maior deformação do que os 

microgéis do material híbrido nanosílica-quitosana (NSC) e goma xantana (Figura 31b).  

Figura 31 – Microscopia óptica dos (a) complexos polieletrolíticos CH-XG (quitosana-

goma xantana) e (b) NSC-XG (materiais híbridos nanosílica-quitosana com goma xantana) em 

meio aquoso (NaCl 10,0 g.L-1; pH = 8.0). Todas as imagens foram obtidas com ampliação de 

100x. 

a b 

  
Fonte: Autor (2019) 

5.3 APLICAÇÃO DOS MATERIAIS HÍBRIDOS EM FLUIDO DE 

PERFURAÇÃO AQUOSO  

A Figura 32 mostra o comportamento reológico dos fluidos de perfuração indicados na 

Tabela 2.  

Figura 32 - Curvas de viscosidade para os fluidos de perfuração aquosos. 
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Fonte: Autor (2019) 
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Em todos os fluidos avaliados, a goma xantana foi utilizada como modificador 

reológico, sendo o principal responsável pelo comportamento pseudoplástico (DOLZ et al., 

2002; KHALIL; JAN, 2012; PETRI, D., 2015), predominante na maioria dos fluidos de 

perfuração empregados nas indústrias produtoras de petróleo. A viscosidade aparente de um 

fluido de perfuração possui grande importância durante a perfuração de um poço de petróleo. 

Ela deve ser alta apenas o suficiente para manter em suspensão os constituintes do fluido que 

se encontram insolúveis no meio e, também, os cascalhos produzidos durante a perfuração da 

rocha. Dentre os fluidos de perfuração avaliados, o fluido F1 foi o que apresentou menor 

viscosidade aparente em toda a faixa de taxa de cisalhamento avaliada. Na presença de calcita, 

os grupos aniônicos da goma xantana interagem com os sítios catiônicos na superfície deste 

mineral, reduzindo a viscosidade da goma xantana em meio aquoso. O caráter aniônico da 

goma xantana é ainda mais intensificado em meio alcalino (pH 11 neste trabalho), 

possibilitando interações mais fortes entre a goma xantana e calcita, com maio redução de 

viscosidade do meio aquoso. À taxa de cisalhamento 1000 s-1, por exemplo, o fluido F1 

apresentou viscosidade aparente de 15,17 mPa.s, ou seja, menor que a viscosidade obtida para 

fluido semelhante (LUZ, 2017) em pH neutro (18,47 mPa.s).   

Na ampliação da Figura 32, que mostra as viscosidades aparentes no intervalo de taxa 

de cisalhamento 700 a 1000 s-1, pode-se observar claramente o aumento da viscosidade 

aparente pela adição de nanosílica (F2), quitosana (F3) e os materiais híbridos nanosílica-

quitosana (F4, F5 e F6), em comparação a F1. O aumento de viscosidade do fluido F2, por 

adição da nanosílica, pode ser explicado pelas ligações de hidrogênio entre as hidroxilas do 

polissacarídeo e os grupos silanois da nanosílica (GHORAI et al., 2012; GHORAI et al., 

2014; THAKUR et al., 2017; ISMAIL, 2016).  

Em F3, a quitosana foi dissolvida em meio ácido e, em seguida, houve a adição do 

álcali NaOH para elevação do pH a 11, que promoveu a precipitação do polímero 

(RINAUDO, M.; PAVLOV, G.; DESBRIÈRES, J., 1999; PILLAI, C. K. S. et al., 2009; LIU, 

J. et al., 2010). Por sua vez, a adição da goma xantana em pH alcalino favorece a sua 

solubilização no meio aquoso, devido à ionização dos grupos polares (principalmente, ácido 

carboxílico), o que também contribui para as interações entre a goma xantana e a quitosana, 

que agora encontra-se como partículas insolúveis e dispersas no meio. As partículas de 

quitosana recobertas por moléculas de goma xantana poderiam justificar o significativo 

aumento de viscosidade do fluido F3. Efeito semelhante ocorreu nos fluidos F4, F5 e F6, 

entretanto, acrescentando-se a contribuição das partículas de sílica, relatada anteriormente 

para F2.  
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Dentre os materiais híbridos nanosílica-quitosana, o que mais contribuiu para o 

aumento de viscosidade do fluido foi NSC3-1,5. Esse efeito pode ser explicado pela maior 

concentração de quitosana nessas partículas, como indicado pelos resultados de TG, e pelo 

maior diâmetro efetivo mostrado na Tabela 10. A presença de partículas hidrofílicas de maior 

diâmetro, recobertas por moléculas de goma xantana, certamente contribuem para o aumento 

da resistência ao fluxo de F6, comprovado pelo aumento de viscosidade.  

 Para todos os fluidos de perfuração estudados, o volume de filtrado foi acompanhado 

ao longo do tempo, à pressão de 100 psi, e temperaturas de 25oC e 90oC (Figura 33). 

Figura 33 - Volume de filtrado dos fluidos de perfuração à temperatura de (a) 25oC e (b) 90oC. 
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Fonte: Autor (2019) 

O volume de filtrado é um dos parâmetros mais importantes em um fluido de 

perfuração. Altos volumes de filtrado podem provocar diversos danos, tais como redução de 

permeabilidade da rocha ao óleo e instabilidade do poço (EZZAT; GAMAL; DANGELO, 

2008; SHU; YAN,p 2008; IBRAHIM; SAMI; BALASUBRAMANIAN, 2017). Por isso, a 

composição do fluido deve ser sempre ajustada de forma a propiciar a menor filtração 

possível. A Figura 33 mostra que, ao longo do tempo, a velocidade de filtração, indicada pela 

inclinação das curvas volume de filtrado versus tempo, tende a diminuir. Isso ocorre devido à 

combinação de minerais insolúveis em água (calcita) e polímeros de alta massa molar (goma 

xantana) solubilizados no meio, que formam um reboco de baixa permeabilidade na superfície 

do meio poroso (LUZ, 2017; FAGUNDES et al., 2018).  

Independente da temperatura utilizada, o fluido F1, constituído apenas de calcita e 

goma xantana, apresentou os maiores volumes de filtrado, que aumentaram com o aumento de 

temperatura. Entretanto, com a adição das partículas de nanosílica (F2), da quitosana (F3) e 
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dos compostos híbridos nanosílica-quitosana (F4 a F6), houve uma redução bastante 

significativa no volume de filtrado nas duas temperaturas utilizadas.  

A 25 oC, os fluidos F2 a F6 apresentaram volumes de filtrado praticamente iguais (11 

mL a 30 min), ou seja, os fluidos apresentaram uma redução no volume de filtrado em torno 

de 60%, comparado a F1. Esse resultado pode ser atribuído a maior viscosidade dos fluidos F2 

a F6 (Figura 32) (CAENN; DARLEY; GRAY, 2014; LUZ, 2017) e, também, à presença das 

partículas coloidais de sílica (F2), de quitosana (F3) e dos materiais híbridos quitosana-sílica 

(F4 a F6), já que a presença de materiais nanoparticulados podem favorecer a formação de um 

reboco com estrutura complexa e menos permeável (GHANBARI et al., 2016; CAENN; 

DARLEY; GRAY, 2014; LUZ, 2017).  

 Com o aumento da temperatura para 90oC (Figura 33b), houve aumento significativo 

do volume de filtrado dos fluidos, com exceção de F4 e F5.  Os menores volumes de filtrado 

foram obtidos pelos fluidos de perfuração preparados com os materiais híbridos nanosílica-

quitosana (F4 a F6), o que foi atribuído à combinação de propriedades das nanopartículas do 

mineral sílica (tamanho coloidal e estabilidade térmica dos minerais) e do polissacarídeo 

quitosana (poliamina com possibilidades de interação com a sílica e com a goma xantana). 

Para esses fluidos, houve a formação de um reboco mais estável e de menor permeabilidade, 

dificultando a difusão da água.  Em F6, foram observados volumes de filtrado maiores que 

para F4 e F5. É possível que esse resultado tenha ocorrido devido ao maior volume efetivo 

dos híbridos NSC3-1,5 (Tabela 10). Sabe-se que o aumento da granulometria dos sólidos 

dispersos em um fluido de perfuração pode levar a reboco de maiores permeabilidades 

(CAENN; DARLEY; GRAY, 2014; FAGUNDES et al., 2018). 

5.4 APLICAÇÃO DOS COMPLEXOS POLIELETROLÍTICOS EM FLUIDO DE 

PERFURAÇÃO AQUOSO 

A Figura 34 mostra o comportamento reológico dos fluidos de perfuração aquosos 

avaliados neste trabalho, considerando a presença de complexos polieletrolíticos CH-XG (1:1) 

e NSC-XG (1:1). 
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Figura 34 - Viscosidade aparente em função da taxa de cisalhamento de fluidos de perfuração 

à base de água: ■ - ausência de complexo polieletrolítico. ● - presença de complexo 

polieletrolítico CH-XG (quitosana-goma xantana). ▲ - presença de NSC-XG (materiais 

híbridos nanosílica-quitosana com goma xantana). 
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Fonte: Autor (2019) 

Todos os fluidos de perfuração apresentaram comportamento pseudoplástico devido à 

presença de goma xantana (DOLZ; HERNÁNDEZ; DELEGIDO, 2001; KHALIL, JAN, 

20111; PETRI, 2015; BRUNCHI et al., 2016; LUZ; FAGUNDES; BALABAN, 2017; LUZ; 

PAIXÃO; BALABAN, 2019), semelhantemente aos resultados reportados para os sistemas de 

perfuração apresentados na Figura 32. De acordo com estudos relatados na literatura (CHU et 

al., 1995, MAGNIN, 2004; ARGIN-SOYSAL, et al., 2009), o tamanho de partícula do 

complexo polieletrolítico de quitosana-xantana (CH-XG) é influenciado pelo pH. Estes 

estudos demonstraram que o pH próximo ao pKa de quitosana (≈6,5) leva a uma diminuição 

dos tamanhos dos microgéis, devido ao aumento das reações de reticulação entre a quitosana e 

a goma xantana. Com valores mais altos de pH, o tamanho das microesferas aumenta, devido 

à redução das cargas superficiais de quitosana, diminuindo o número de interações na 

estrutura dos complexos polieletrolíticos.  

Os estudos de Chu e colaboradores (1995) mostraram que a presença de NaCl no meio 

permite a redução da pressão osmótica interna do microgel, favorecendo a diminuição da taxa 

de equilíbrio de intumescimento, levando à formação de pequenos microgéis.  
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Desta forma, o aumento do pH do fluido de perfuração aquoso (pH≈11) acarretado 

pela adição de MgO, associado à adição de NaCl (10,0 g.L-1), permitiram o desempenho 

destes microgéis como pequenas partículas esféricas, justificando o aumento da viscosidade 

aparente para os sistemas F8 e F9 em altas taxas de cisalhamento (500 a 1000 s-1), como pode 

ser observado na ampliação da Figura 34.  

Este aumento na viscosidade indica uma contribuição positiva dos complexos 

polieletrolíticos CH-XG e NSC-XG para os fluidos de perfuração, levando a uma suspensão 

eficiente dos cortes da formação (cascalhos) e, consequentemente, uma limpeza efetiva do 

poço durante a operação de perfuração (HUO et al., 2018; OKORO et al., 2018; LUZ; 

PAIXÃO; BALABAN, 2019).  

No entanto, estes microgéis não aumentam a densidade do fluido de perfuração, que 

foi mantido constante (1,030 g/cm3) e, consequentemente, a pressão hidrostática do sistema de 

perfuração. Portanto, a boa elasticidade apresentada pelo complexo polieletrolítico NSC-XG 

(Figura 30) pode resultar em menor queda de pressão no jato da broca de perfuração e no 

anular do poço, não alterando significativamente a Densidade Equivalente de Circulação 

(ECD - Equivalent Circulating Density), evitando assim, a ocorrência de vários problemas, 

como aprisionamento da coluna de perfuração (stuck pipe) ou fratura da formação.  

A Figura 35 mostra a variação da perda do volume de filtrado dos fluidos de 

perfuração ao longo do tempo. 

Figura 35 – Volume de filtrado (mL) versus tempo (min) dos fluidos de perfuração à base de 

água a diferentes temperaturas: (a) 25°C e (b) 90°C. ■ - ausência de complexo polieletrolítico. 

● - presença de CH-XG (complexo polieletrolítico de quitosana-goma xantana). ▲ - presença 

de NSC-XG (complexo polieletrolítico de materiais híbridos nanosílica-quitosana com goma 

xantana). 
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Fonte: Autor (2019). 
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De acordo com a Figura 35a, é possível observar uma diminuição de 35% na perda de 

volume de filtrado para os sistemas de perfuração F8 e F9 (≈12 mL, aos 30 min), quando 

comparados ao sistema F7 (18,5 mL, aos 30 min), devido à presença dos complexos 

polieletrolíticos. Este resultado está relacionado à formação de um reboco fino (≈2 mm), com 

boa resistência mecânica e baixa permeabilidade, o que pode reduzir as chances de adesão por 

diferencial de pressão (OKORO et al., 2018). Além disso, podendo contribuir para a 

estabilidade mecânica e química do poço e para a preservação da formação rochosa.  

Quando os fluidos de perfuração foram avaliados a 90oC (Figura 35b), um aumento 

significativo na perda do volume de filtrado foi observado para F7 (122 mL, aos 30 min). Este 

comportamento pode ser justificado pela redução da viscosidade aparente, principalmente, 

devido ao aumento da mobilidade das macromoléculas de goma xantana, causada pelo 

aumento da temperatura (DOLZ; HERNÁNDEZ; DELEGIDO, 2001; BRUNCHI et al., 

2016), que é responsável por afetar a temperatura de transição desordem-ordem (51oC) da 

xantana em meio aquoso (WILLIAMS et al., 1991).  

Por outro lado, o fluido F8 apresentou uma redução de 27% na perda de volume de 

filtrado (aos 30 min), quando comparado ao F7. A presença do complexo polieletrolítico CH-

XG foi responsável por promover uma influência positiva deste microgel, com a formação de 

um reboco de menor permeabilidade. No entanto, uma maior tendência para reduzir a perda 

de volume de filtrado foi observada para F9, preparada com NSC-XG. Neste caso, a redução 

da perda de filtrado foi de 81% (aos 30 min), em comparação com F7. Esse comportamento 

pode ser justificado pelo alto desempenho elástico dos microgéis, o que favorece a deposição 

do PEC no meio poroso, formando uma membrana polimérica de baixíssima permeabilidade. 

A Figura 36 ilustra o efeito esperado durante a filtração do fluido de perfuração através da 

formação rochosa. 

Figura 36 - Modelo ilustrativo da interação física do complexo polieletrolítico (NSC-XG) com 

a formação rochosa durante o processo de perfuração. 
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Fonte: Autor (2019) 
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6 CONCLUSÃO  

Todas as técnicas de caracterização empregadas (FTIR, TG-DTG, UV-Vis) 

confirmaram a formação de materiais híbridos nanosílica-quitosana em todos os métodos de 

preparação utilizados, com evidências de fortes interações entre a quitosana e a nanosílica.  

Em meio aquoso, os diâmetros efetivos e a densidade de carga na superfície dos materiais 

híbridos, determinados por DLS e potencial zeta, respectivamente, foram sensíveis ao pH. Os 

diâmetros efetivos foram maiores em pH ácido, indicando aumento de hidratação das 

moléculas de quitosana nos materiais híbridos por ionização do polissacarídeo, enquanto o 

potencial zeta apresentou valores positivos em pH ácido e negativos em pH neutro e alcalino, 

concordantes com as alterações nos volumes efetivos.   

Já para os complexos polieletrolíticos, as análises espectroscópicas na região do 

infravermelho confirmaram a formação das interações eletrostáticas dos grupos amino 

protonados (-NH3
+) da quitosana com os grupos carboxilato (-COO-) da goma xantana, 

facilitando a formação de complexos polieletrolíticos tanto de polissacarídeos puros (CH-

XG), como também utilizando o material híbrido nanosílica-quitosana (NSC) como material 

precursor do NSC-XG. Estes materiais tiveram suas propriedades viscoelásticas analisadas, 

sendo detectado um comportamento elástico mais pronunciado que o viscoso (G’>G’’) para 

todos os materiais, especialmente para os complexos polielectrolíticos NSC-XG (1:0,5) e 

NSC-XG (1:1), o que significa a formação de uma rede tridimensional ainda mais complexa e 

estruturada. 

Os fluidos de perfuração preparados com a adição da nanosílica, quitosana, materiais 

híbridos nanosílica-quitosana e os complexos polieletrolíticos CH-XG (1:1) e NSC-XG (1:1) 

apresentaram aumento de viscosidade aparente e diminuição de volume de filtrado, entretanto, 

os melhores resultados (maiores viscosidades e menores volumes de filtrado) considerando a 

maior temperatura avaliada (90oC), foram obtidos para os fluidos com a adição dos complexos 

polieletrolíticos NSC-XG (F9). Para este sistema, a presença de NSC-XG levou à redução de 

35% na perda de filtrado à temperatura ambiente (25oC) e a uma redução mais significativa de 

81% a 90oC. Este resultado foi atribuído à boa elasticidade dos hidrogéis NSC-XG, 

contribuindo para a formação de uma fina película polimérica (reboco) de baixa 

permeabilidade. 
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