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RESUMO 

Na perfuração de poços para extração de petróleo, são utilizados fluidos de perfuração 

com finalidades específicas, dentre as quais a formação de uma película fina de baixa 

permeabilidade (reboco) nas paredes do poço. Porém, a remoção do reboco é 

necessária para que a cimentação entre a formação rochosa e o revestimento seja 

eficiente. Por isso, nesse processo são utilizados fluidos de lavagens denominados 

de colchões lavadores, que têm por finalidade remover o reboco formado pelo fluido 

de perfuração. O uso de sistemas microemulsionados como colchão lavador tem se 

destacado, principalmente, por remover os fluidos de perfuração não aquosos e 

promover a inversão da molhabilidade da formação. Nesse contexto, esse trabalho 

desenvolveu e caracterizou sistemas microemulsionados a partir de diagramas 

pseudoternários formulados com tensoativos catiônico (DAC) e aniônico (SDS) para 

utilização como colchão lavador (fluido de limpeza) na remoção do reboco, que fosse 

compatível com o fluido de perfuração e com superfícies da formação molháveis à 

água e à pasta de cimento. Os sistemas microemulsionados formulados foram 

caracterizados através do estudo de: ensaios de eficiência de remoção do reboco, 

reutilização de sistemas eficientes de remoção de reboco, medidas de tensão 

superficial, diâmetro de gotículas, estabilidade térmica (curvas termogravimétricas T/G 

e DTG) e molhabilidade, enquanto as misturas entre o colchão lavador e a pasta de 

cimento foram caracterizados por: reologia, compatibilidade dos fluidos e resistência 

à compressão (UCA). O fluido de limpeza DAC-16 com formulação de 11,6% C / T, 

2,4% FO e 86% FA, removeu 100% do reboco e a rocha passou a ser molhável à 

água com ângulo de contato de 6°em 60 segundos, sendo o colchão lavador 

compatível com a pasta de cimento, e a resistência à compressão da pasta de cimento 

contaminada com colchão lavador de 15 MPa, satisfatória para operações de 

cimentação. O fluido de limpeza SDS ponto F, de composição 30% C/T, 10% FO e 

60% FA, removeu 100% de reboco, obtendo molhabilidade com ângulo de contato de 

5° em 24 segundos e compatibilidade com a pasta de cimento e resistência à 

compressão de 10,44 MPa. 

Palavras-chave: Tensoativos, Microemulsão, Colchão lavador, Reboco, 

Molhabilidade. 

 



 

 

ABSTRACT 

When drilling wells for oil extraction, special purpose drilling fluids are used, including 

the formation of a low permeability thin film (filter cake) on the well walls. However, 

removal of the filter cake is necessary for the cementation between the rock formation 

and the coating to be efficient. Therefore, in this process flushing fluid called preflush 

are used to remove the filter cake formed by the drilling fluid. The use of microemulsion 

systems as a flushing fluid has been distinguished mainly by removing non-aqueous 

drilling fluids and promoting the inversion of formation wettability. In this context, this 

work developed and characterized microemulsion systems based on pseudoternary 

diagrams formulated with cationic (DAC) and anionic (SDS) surfactants for use as a 

preflush (flushing fluid) in the removal of filter cake that was compatible with the drilling 

fluid. and with water and cement paste wettable surfaces. The formulated 

microemulsion systems were characterized by the study of: filter cake removal 

efficiency tests, reuse of efficient filter cake removal systems, surface tension 

measurements, droplet diameter, thermal stability (T / G and DTG thermogravimetric 

curves) and wettability, while the mixtures between  the flushing fluid and the cement 

paste were characterized by: rheology, fluid compatibility and compressive strength 

(UCA). DAC-16 flushing fluid with formulation of: 11.6% C / T, 2.4% FO and 86% FA 

removed 100% of the filter cake, the rock became water-wettable at 6 ° contact angle 

In 60 seconds, the flushing fluid is compatible with the cement paste and the 

compressive strength of 15 MPa scrubbed contaminated cement paste of satisfactory 

for cementing operations. SDS F-point flushing fluid, 30% C / T, 10% F / O and 60% 

FA composition, removed 100% filter cake, wettability at 5 ° contact angle in 24 

seconds, cement paste compatibility and compressive strength of 10.44 MPa. 

Keywords: surfactants, microemulsion, flushing fluid, filter cake, wettability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas operações de perfuração de poços de petróleo é necessária a utilização 

de fluido de perfuração comumente conhecidos como lama. Durante este processo, o 

fluido de perfuração é bombeado para dentro da coluna de perfuração e retorna à 

superfície pelo espaço anular. Entre outras funções, este fluido é responsável pela 

lubrificação, refrigeração das brocas e revestimento, carreamento dos cascalhos até 

a superfície, e por manter as pressões de formação controlada e a estabilidade 

mecânica do poço (Caenn et al., 2011;  Wang et al., 2013; Hua et al., 2016, Zhang et 

al., 2018). 

Ao entrar em contato com a rocha, o fluido de perfuração invade a formação e 

as partículas sólidas em suspensão (presentes no fluido) se adere à superfície da 

rocha, criando um filme de baixa permeabilidade, necessário para reduzir a perda do 

filtrado (Ba Geri et al., 2017). Este filme é denominado de reboco e deve ser removido 

antes da cimentação, pois pode haver incompatibilidade entre ele e a pasta de 

cimento, o que resulta na diminuição do poder de hidratação deste, causando perda 

das forças de compressão, baixo cisalhamento e baixo poder de pega (Li et al.,2015). 

Para uma cimentação eficiente, não basta apenas remover o reboco; se faz 

necessário assegurar que as superfícies das rochas, que em geral são molhadas pela 

água, sejam também molhadas pela pasta de cimento. Portanto, quando um fluido de 

perfuração não aquoso é usado, o fluido de lavagem deve ser formulado para 

umedecer totalmente a superfície do revestimento e a formação rochosa, corrigindo 

sua molhabilidade (Chen et al., 2015; Curbelo et al., 2018), condição necessária e 

indispensável para cimentar o poço. 

A remoção desse reboco é geralmente conseguida através de agentes de 

limpeza de soluções de tensoativos ou misturas de vários componentes, por 

combinações de solvente e tensoativos usados nos fluidos de lavagens convencionais  

(Li et al.,2015). Também são utilizados ácidos minerais, ésteres, oxidantes e agentes 

quelantes que são limitados em certas condições (Rostami et al., 2010). No entanto, 

os ácidos e oxidantes podem causar problemas de corrosão com as tubulações 

metálicas e proporcionar reações indesejadas com as formações rochosas. Por vezes, 

esses métodos de limpeza exibem dissimilaridade com o reboco, formando uma 

mistura na interface entre o reboco e o fluido base óleo, dificultando a limpeza do poço 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica
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(Quintero et al., 2007; Al-Otaibi et al., 2010; Quintero et al, 2011; Brege et al., 2012; 

Quintero et al., 2015). 

Por esta razão, muitos trabalhos têm interesse em desenvolver novas 

tecnologias, como o uso de tensoativos e seus sistemas, para a limpeza da formação 

rochosa após a perfuração em reservatórios com fluidos não-aquosos (Quintero et al., 

2012a). Os tensoativos se destacam devido à sua capacidade de reduzir a tensão 

interfacial e formar micelas, que são agregados organizados com grande número de 

moléculas. Estas micelas podem gerar sistemas microemulsionados que apresentam 

fase óleo e fase aquosa, com características translúcidas e obtidos de forma 

espontânea (Daltin, 2011). 

Os sistemas microemulsionados têm se destacado por remover o reboco de 

fluido base óleo de forma rápida e eficiente (Quintero et al., 2007a), além de tornar a 

rocha molhável à água, condição para uma cimentação eficiente (Quintero et al., 2007 

a e b e Ren et al., 2015). As microemulsões têm eficiência satisfatória devido à sua 

alta afinidade química com o fluido de perfuração e pasta de cimento (Curbelo et al, 

2018). A fase óleo presente nas micelas promove a incorporação das frações oleosas 

do reboco na microemulsão, revertendo a molhabilidade das partículas do reboco e 

causando desagregação dessas partículas (Quintero et al., 2007a e Jian, 2017). 

As microemulsões se destacam como colchão lavador, pois apresentam baixa 

tensão interfacial e baixo ângulo de contato ao se adsorver sobre a rocha e o filtrado 

de fluido não aquoso. Assim, o material orgânico presente no reboco é removido com 

energia mecânica mínima (Quintero et al., 2007a, 2011, 2012a, 2012b; 2015; Brege 

et al., 2015). Além disso, uma limpeza eficiente reduz o risco de danos na formação e 

diminui as frequências de intervenção (Quintero et al., 2015). 

A partir deste contexto, este trabalho se motiva a desenvolver novos sistemas 

microemulsionados utilizando tensoativos iônicos (sintetizado e comercial), para 

aplicação como colchão lavador na remoção de reboco de fluidos base óleo, e que 

também apresente capacidade de inverter a molhabilidade da formação rochosa e 

propriedades químicas compatíveis com a pasta de cimento. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver e aplicar sistemas 

microemulsionados como colchão lavador para remoção de reboco de fluido de 

perfuração não aquoso. As microemulsões foram desenvolvidas a partir dos 

tensoativos: cloreto de dodecil amônio (DAC) e dodecil sulfato de sódio (SDS), 

sintetizado e comercial, respectivamente. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver sistemas microemulsionados a partir do cloreto de dodecil amônio 

(DAC), n-butanol como cotensoativo, querosene como fase óleo, como fase 

aquosa: H2O e solução de NaCl a 0,1 mol/L e razão C/T=2. 

 Desenvolver sistemas microemulsionados a partir do dodecil sulfato de sódio 

(SDS), n-butanol como cotensoativo, querosene como fase óleo, água como 

fase aquosa e a razão C/T em 1, 2 e 4. 

 A partir das microemulsões, escolher formulações que representem micelas 

direta, bicontínua e inversa, além de avaliar o poder de remover o reboco, 

investigando a variação da razão C/T e a influência do percentual de cada fase 

das formulações. 

 Caracterizar os colchões lavadores a partir da determinação dos valores de 

tensão superficial e tamanho de gotícula. 

 Avaliar o comportamento térmico dos colchões lavadores a partir das análises 

termogravimétricas (TG/DTG). 

 Avaliar a condição de molhabilidade da rocha calcário a água após a remoção 

do reboco pelos colchões lavadores, a partir das medidas de ângulo de contato. 

 Avaliar a compatibilidade entre o colchão lavador e a pasta de cimento através 

de ensaios reológicos. 

 Avaliar a resistência à compressão da pasta de cimento contaminada com 

colchão lavador através do método ultrassônico (UCA). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 

 

As atividades de perfuração e completação de poços de petróleo envolvem 

conhecimentos que unem diversas áreas da ciência. Para se perfurar um poço de 

maneira segura e eficiente, é indispensável o uso de fluidos de perfuração, que têm 

como funções principais: resfriar e lubrificar a broca ao cortar a rocha, carrear 

cascalho, sustentar as paredes do poço, evitar o influxo de fluidos da formação para 

dentro do poço e sustentar os cascalhos quando o fluido estiver em repouso (Wang 

et al., 2013; Hua et al., 2016; Zhang et al., 2018). 

Segundo (Abdou et al., 2018) os fluidos de perfuração devem ser especificados 

de maneira a permitir uma perfuração rápida e segura, sendo necessário que o fluido 

apresente: estabilidade química; estabilidade mecânica nas paredes do poço; 

facilidade de separação dos cascalhos na superfície; não causar danos a formação, 

ser bombeável, ser de fácil tratamento físico e químico; expressar baixo poder de 

corrosão e abrasão a superfícies metálicas e facilitar a interpretação geológica da 

rocha cortada. 

Os fluidos de perfuração são definidos como sistemas multifásicos, compostos 

por uma mistura complexa de líquidos, sólidos, produtos químicos solúveis e em 

suspensão, podendo conter água, materiais orgânicos, sais dissolvidos e mesmo 

gases, em diferentes proporções (Caenn et al., 2011). Os fluidos podem ser 

classificados de acordo com sua composição, sendo a fase contínua responsável 

pelas divisão em fluidos base água, fluidos base ar ou gás e fluidos base óleo (Caenn 

et al., 2011). 

O uso de fluidos à base de óleo tem se destacado na perfuração por demonstrar 

propriedades como alto desempenho, alta estabilidade térmica, baixa taxa de 

corrosão e baixa reatividade com alguns tipos de rochas, sendo indicado para inibição 

de folhelhos e domos salinos hidratáveis, formação pré-sal e poços profundos (He et 

al., 2016). 

3.2 FORMAÇÃO DO REBOCO 

 

As partículas sólidas e úmidas em suspensão têm como função formar uma 

camada superficial sobre a rocha permeável, sendo denominadas de reboco. Esse 
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reboco é formado pelo influxo da fase líquida do fluido do poço para a formação. É 

determinante que o fluido tenha uma fração razoável de partículas com diâmetros 

adequados às dimensões dos poros das rochas expostas. Quando existem partículas 

sólidas com dimensões adequadas, a obstrução dos poros é rápida e somente a fase 

liquida do fluido, chamada de filtrado, invade a rocha, consolidando a formação 

geológica, estabilizando o poço e reduzindo a perda do filtrado para a formação 

rochosa (Ba Geri et al., 2017). A formação do reboco ocorre intencionalmente 

durante as operações de perfuração para controlar perdas de fluido para a formação 

e permitir uma boa circulação para fluidos de perfuração. Além disso, a construção de 

um reboco de qualidade fina, baixa permeabilidade e alta resistência é um método 

eficaz para controlar a invasão de partículas e filtrações nas formações do poço (Ren 

et al., 2015; Ba Geri et al., 2017). 

O fluido de perfuração invade a formação devido à pressão diferencial positiva 

entre o fluido de perfuração e a pressão dos poros de formação; a invasão pode ser 

significativa em formações de alta permeabilidade. Assim, os sólidos em suspensão 

no fluido são depositados na face da formação permeável para construir um reboco 

sobre a face de formação, diminuindo a taxa de invasão de filtrado (Economides et al., 

1994). A Figura 1 apresenta um esquema do processo de formação do reboco pelo 

fluido de perfuração. 

Figura 1-Processo de perfuração e formação do reboco. 

 
Fonte:  Hashemzadeh et al.,  2016. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410518305503#bib16
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410518305503#bib16
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410518305503#bib1
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Antes da cimentação do poço, é essencial remover o reboco, pois o cimento 

aquoso é incompatível com os fluidos de perfuração não aquosos. Assim, a presença 

do reboco tem vários efeitos negativos sobre as propriedades do cimento, como 

dificultar a sua hidratação, causando alteração na microestrutura do cimento, 

resultando na diminuição das forças de compressão e cisalhamento (Aughenbaugh et 

al., 2014; Li et al., 2015). Esses efeitos podem enfraquecer a interação do cimento ao 

revestimento metálico e levar à perda de isolamento da formação rochosa (Zhang et 

al., 2016). 

3.3 COLCHÕES LAVADORES E ESPAÇADORES EM POÇOS DE PETRÓLEO 

 

Os colchões lavadores são de fundamental importância no processo de 

completação do poço, sendo utilizados em sua limpeza – condição fundamental para 

a cimentação ser eficiente (McDonald et al., 2014). As partículas sólidas presentes no 

poço, provenientes do fluido de perfuração ou da própria rocha triturada pela broca, 

prejudicam o processo de secagem (cura) e pega do cimento. 

As partículas sólidas suspensas nos fluidos de perfuração formam um reboco 

sobre a rocha cortada. Esse reboco é formado de maneira tal que é criada uma 

camada superficial, impedindo o contato direto de qualquer sistema químico com a 

rocha. Assim, no processo de cimentação do poço, a pasta de cimento que passa pelo 

espaço anular não consegue interagir o suficiente para se fixar na rocha, resultando 

numa cimentação mal sucedida. 

Assim, devido à cimentação ser uma etapa indispensável e sua efetividade 

depender do colchão lavador, formulações químicas são aplicadas com o intuito de 

limpar o poço e tornar a rocha molhável a água, condições adequadas para a pega do 

cimento à rocha e melhora da aderência do revestimento metálico ao cimento (Brandl 

et al., 2013). O uso dos colchões lavadores também são importantes para a 

estabilidade do poço e segurança durante a operação de cimentação  (Pernites et al., 

2015; Li et al., 2016), pois evita o problema da formação de emulsões do cimento com 

resto de fluidos de perfuração (Quintero et al., 2008). 

Com isso, antes da operação de cimentação de poços são utilizados colchões 

lavadores que são fluidos base de água e/ou óleo, podendo conter tensoativos em 

sua composição, isento de sólidos, deslocado à frente da pasta de cimento,  com a 

função de remover o fluido de perfuração e o reboco formado, visando melhorar a 

aderência do sistema cimento-formação. Porquanto, os colchões espaçadores são 
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fluidos adensados com sólidos, viscosos, com propriedades reológicas e massa 

específica programáveis,  deslocados depois dos colchões lavadores com o intuito de 

formar uma barreira física entre o fluido de perfuração e o cimento – evitando a 

contaminação deste – , além de também auxiliar na remoção do fluido de perfuração 

(Campos, 2009). 

Dentre os diferentes tipos de fluidos químicos usados na remoção do reboco, 

as microemulsões têm se destacado, principalmente, devido ao seu poder de inverter 

a molhabilidade da rocha e apresentar alta eficiência na remoção de reboco 

constituído por fluido de perfuração base óleo (Quintero et al., 2007(a,b) e Ren et al., 

2015). Estes sistemas são potencialmente adequados para as atividades de lavagens, 

devido à sua alta afinidade química com o fluido de perfuração e a pasta de cimento 

(Curbelo et al, 2018). 

Uma propriedade muito importante para a aplicação da microemulsão é a sua 

baixa tensão interfacial com o fluido base óleo, aumentando assim a tendência da 

superfície tornar-se molhável em água (Pietrangeli e Quintero, 2013), facilitando a 

limpeza e preparando a rocha pra cimentação. 

 

3.4 CIMENTAÇÃO 

 

Após a operação de perfuração do poço, atividades de completação são 

realizadas com o intuito de deixar o poço seguro e operacional. Assim, é colocado um 

revestimento metálico, que dará sustentação para o poço não desmoronar. Após a 

descida do revestimento, é realizada a etapa de cimentação, que acontece a partir do 

bombeamento da pasta de cimento pelo revestimento e o seu retorno pelo anular, 

local onde o cimento irá agir, com propriedades de consolidar o revestimento metálico 

e evitar o fluxo de fluidos indesejáveis no anular (Thomas, 2001). 

Para uma boa cimentação, a pasta tem que se aderir com eficiência ao 

revestimento metálico e à superfície da rocha, assim, se faz necessário tornar esse 

ambiente limpo, para que a cimentação seja eficiente. A não eficiência na cimentação 

causa prejuízos futuros, originando gastos adicionais e perigos a quem trabalha na 

operação em campos de petróleo. 

A cimentação pode ser feitas em operações primária e secundária,  condição 

necessária quando a primária não é eficiente. O cimento utilizado em poços de 
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petróleo pode ser de várias classes, e a escolha do tipo de cimento depende das 

condições do poço, como temperatura e profundidade (Nelson, 1990). 

3.4.1 Etapas da cimentação 

 

A cimentação primária é uma das etapas fundamentais para construção de um 

poço de petróleo. Esta cimentação é realizada após a descida de cada coluna de 

revestimento no poço, tendo como objetivo colocar uma pasta de cimento no espaço 

anular, entre a formação rochosa e a coluna de revestimento, para obtenção de uma 

maior fixação, ligação, vedação eficiente e permanente deste anular com a formação 

rochosa e o revestimento. 

 A realização dessa operação de forma eficiente contribuirá para o sucesso de 

etapas seguintes de produção ou estimulação do poço, e sua qualidade é avaliada, 

geralmente, por meio de perfis acústicos corridos por dentro do revestimento 

(Pelipenko e Frigaard, 2004).  

A função operacional da cimentação primária é de produzir um selo hidráulico 

impermeável de cimento entre a formação e o revestimento no espaço anular. 

Entretanto, problemas na elaboração da pasta como: densidade incorreta da pasta, 

gelificação prematura, aderência deficiente na interface, fluxo de gás ascendente, 

entrada de gás na coluna de pasta, contração volumétrica, dentre outros ou até 

mesmo durante o processo de mistura e bombeio da pasta no campo de operações, 

podem provocar problemas na eficiência do selo (Pelipenko e Frigaard, 2004). A 

Figura 2 apresenta um caso típico de falha de cimentação. 

Figura 2-Esquema de poço com falha de cimentação. 

Fonte: adaptado de Thomas, 2001. 
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Uma cimentação primária satisfatória está associada a uma boa aderência ao 

revestimento e à formação rochosa, além do preenchimento de todo o espaço anular. 

Antes do bombeamento da pasta de cimento, são feitos exames laboratoriais para 

garantir o sucesso na colocação da pasta no anular (Santos Júnior, 2006). 

 Mesmo com toda tecnologia e cuidado na elaboração e aplicação das pastas 

durante as etapas da cimentação, essa operação nem sempre é realizada com 

sucesso em toda a extensão do poço, e pode ser necessária uma nova operação de 

cimentação para evitar acidentes (Nelson, 1990). 

A cimentação secundária pode ser realizada para eliminar a entrada de água 

de uma zona indesejável, reduzir a razão gás ∕ óleo, através do isolamento da zona 

de gás adjacente à zona de óleo, abandonar zonas depletadas ou reparar vazamentos 

na coluna de revestimento (Thomas, 2001).  

A possibilidade de a cimentação não obter êxito é decorrente de vários 

fenômenos e fatores, como já mencionados, e para que haja redução destes 

problemas na cimentação, é preciso que o colchão lavador seja eficaz nas suas 

funções. Assim, as soluções removedoras de reboco são destaques na operação pré-

cimentação. 

As atividades de cimentação em poços de petróleo são realizadas aplicando o 

cimento Portland. Assim, é necessário saber suas composições e características. De 

acordo com Mehta e Monteiro (2001), o Cimento Portland é um aglomerante hidráulico 

produzido pela moagem do clínquer, que consiste essencialmente de silicatos de 

cálcio hidratados, usualmente com uma ou mais formas de sulfato de cálcio como um 

produto de adição. Os clínqueres são nódulos de 20mm a 25 mm de diâmetro de um 

material sinterizado, produzido quando uma mistura de matérias-primas de 

composição pré-determinada é aquecida a altas temperaturas.  

A API (American Petroleum Institute) define cimento como aglomerante 

hidráulico obtido pela moagem de clínquer Portland com adição, durante a moagem, 

de pequena quantidade de sulfato de cálcio (gesso) para regular o tempo do início de 

hidratação dos componentes (tempo inicial de pega). 

A química do cimento é dividida em quatro tipos de óxidos distintos, designados 

pelas letras C, S, A e F, sendo conhecidos como: silicato tricálcico (C3S), silicato 

dicálcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A) e ferroaluminato tetracálcico (C4AF). O 

clínquer pode apresentar elementos secundários, como: Al, Fe, Mg, Na, K, Cr, Ti, Mn 
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e P sob a forma de soluções sólidas. Em decorrência do processo de fabricação do 

cimento, podem aparecer outras impurezas, como: óxido de cálcio e sulfatos alcalinos 

(Nelson, 1990; Taylor, 1998; Thomas, 2001; Freitas, 2010). A Figura 3 apresenta a 

aplicação dos fluidos colchão lavador e colchão espaçador durante a operação de 

cimentação de poços. 

Figura 3-Esquema de bombeamento de fluidos no interior do poço. 

 

 

Fonte: Curbelo et al., 2017. 

3.5 TENSOATIVOS 

 

Os tensoativos são moléculas anfifílicas, caracterizadas pela presença de íons 

ou grupos funcionais numa extremidade polarizada, e uma cauda hidrocarbônica que 

pode apresentar de 8 a 18 carbonos, onde se encontra a apolaridade da molécula 

(Daltin, 2011). Essa característica dos tensoativos é responsável pela sua adsorção 

nas interfaces líquido-líquido, líquido-gás ou sólido-líquido que proporcionam a 

redução da tensão interfacial de um dado sistema (Holmberg, 2002; Trados, 2005). A 

Figura 4 apresenta o esquema de uma molécula de tensoativo. 
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Figura 4-Representação esquemática de uma molécula de tensoativo. 

 

Fonte: Autor. 

3.5.1 Classificação dos tensoativos 

 

Os tensoativos podem ser classificados de acordo com a natureza do grupo 

hidrofílico. A classificação de acordo com as características do grupo polar da 

molécula subdivide os tensoativos em quatro classes distintas: aniônicos, catiônicos, 

não iônicos e anfóteros (zwiteriônicos) (Trados, 2005). A Figura 5 apresenta o 

esquema das estruturas dos tensoativos. 

Figura 5-Representação esquemática dos tipos de tensoativos. 

 

 

Fonte: Autor. 

3.5.1.1 Tensoativos aniônicos 

 

Os tensoativos aniônicos são caracterizados pela presença da carga negativa 

na cabeça da molécula, após sua dissociação em água. Esta classe de tensoativos 

tem larga aplicação na indústria, devido ao seu baixo custo de fabricação e alto poder 

de detergência. Geralmente, apresenta na sua cadeia hidrofóbica um grupo alquila 

linear entre 12-16 átomos de carbono, enquanto os grupos hidrofílicos mais utilizados 

são: alquil alcanoatos (sabões), carboxilatos, sulfatos, sulfonatos e fosfatos (Trados, 

2005). 

O Dodecil sulfato de sódio (SDS) de fórmula molecular (C12H25SO-
4Na+) é um 

dos mais utilizados em diversos segmentos da indústria, o que motivou o seu uso para 
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desenvolvimento desse trabalho. A Figura 6 apresenta o esquema da molécula do 

SDS. 

Figura 6-Fórmula estrutural do Dodecil sulfato de sódio (SDS). 
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Fonte: Autor. 

 

3.5.1.2 Tensoativos catiônicos 

 

Os tensoativos catiônicos são caracterizados pela presença da carga positiva 

na cabeça da molécula após sua dissociação em água. Os tensoativos mais comuns 

são os compostos de amônio quaternário, e estão presentes em muitos produtos 

comerciais, porém são menos utilizados que os aniônicos, devido a seu custo mais 

elevado. Os tensoativo catiônicos têm aplicação ampla na área de tratamento de água 

e produção de produtos cosméticos. 

Os tensoativos catiônicos têm sido utilizados em diversas atividades em poços 

e reservatórios de petróleo, como a inversão da molhabilidade da rocha carbonática, 

que passa a ser molhável à água sendo antes molhável ao óleo, facilitando a 

recuperação avançada de petróleo (Myers, 2006; Sheng, 2011 e 2015). A carga 

positiva permite que esses tensoativos se adsorvam facilmente às superfícies sólidas 

negativamente carregadas (Daltin, 2011). 

 As características favoráveis dos tensoativos catiônicos motivou a aplicação do 

cloreto de dodecilamônio (DAC) de fórmula molecular (C12H25NH3
+Cl-), para o 

desenvolvimento deste trabalho. A Figura 7 apresenta a fórmula estrutural do DAC. 

Figura 7-Fórmula estrutural do Cloreto de dodecilamônio (DAC). 

 

Fonte: Autor. 
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3.5.1.3 Tensoativos não-iônicos 

 

Os tensoativos não iônicos se solubilizam em água através de ligação de 

hidrogênio (Daltin, 2011), e se caracterizam pela presença de grupos funcionais como 

éter, álcool, carbonila e amina, que possuem forte afinidade pela água (Attwood e 

Florence, 1983). Os tipos de tensoativos não iônicos mais comuns são derivados do 

óxido de etileno, denominados de tensoativos etoxilatos, nos quais uma cadeia de 

moléculas de óxido de eteno polimerizada configura o grupo hidrofílico. Estes 

tensoativos possuem grande aplicabilidade industrial em todo o mundo. 

Os tensoativos não iônicos apresentam baixa concentração micelar crítica 

(CMC) e maior estabilidade em meio salino, por não complexarem na presença de 

cátions bivalentes e trivalentes, usualmente presentes em água de formação (Schmitt, 

2001). Diferentemente dos tensoativos iônicos, os não iônicos diminuem a sua 

solubilidade em água com o aumento da temperatura da solução (Myers, 2006). A 

Figura 8 apresenta a estrutura do tensoativo não iônico álcool laurílico etoxilado. 

Figura 8-Fórmula estrutural do álcool laurílico etoxilado. 
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Fonte: Autor. 

 

3.5.1.4 Tensoativos anfóteros  

 

 Os tensoativos anfóteros são caracterizados por apresentar em sua estrutura 

molecular as cargas positiva e negativa. Assim, se tornará catiônico ou aniônico 

dependendo do pH do meio. Em ambiente ácido a carga negativa do tensoativo será 

anulada pelo H+, tornando o tensoativo catiônico; enquanto em ambiente básico o OH- 

anula a carga positiva, tornando o tensoativo aniônico. Essa classe de tensoativo é 

tolerante à temperatura e à salinidade, porém tem custo elevado (Trados, 2005). Os 

principais exemplos destes tensoativos são as betaínas e os fosfolipídios. 

 

3.6.2 Propriedades dos tensoativos 

 

3.6.2.1 Micelização e concentração micelar crítica (CMC) 
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Ao serem adicionados em água a baixas concentrações, os tensoativos se 

solubilizam e se encontram na forma monomérica. A dupla afinidade da molécula 

tensoativa faz com que essas moléculas assumam um equilíbrio, estando solubilizada 

no seio da solução e também, pelo efeito hidrofóbico, presente na interface líquido-

gás, reduzindo a tensão superficial da água. Ao saturar a inteface líquido-gás e atingir 

o excesso superficial, os tensoativos voltam para o seio da solução na forma de 

agregados micelares. A partir dessa concentração a tensão superficial não mais se 

altera (Daltin, 2011). 

A concentração de tensoativo em que ocorre o processo de micelização, a uma 

tempertura específica, é chamada de concentração micelar crítica (CMC), que é uma 

característica de cada tensoativo (Fanun, 2008). A Figura 9 ilustra o esquema de 

formação de micelas. 

Figura 9-Processo de formação de micelas em uma fase aquosa. 

 

 
Fonte: Aum, 2016b. 

À medida que o tensoativo é dissolvido em um solvente polar, a presença do 

grupo hidrofóbico no interior do solvente causa uma distorção da estrutura líquida do 

solvente, aumentando a energia livre do sistema. Em solução aquosa com o 

tensoativo, esta distorção da água pelo grupo hidrofóbico do tensoativo resulta no 

aumento da energia livre do sistema. Quando este é dissolvido, o trabalho necessário 

para trazer uma molécula do tensoativo para a superfície é menor do que aquele 

relativo a uma molécula de água. Portanto, a presença do tensoativo diminui o trabalho 

necessário para criar uma unidade de área de superfície (superfície de energia livre 

ou tensão superficial) (Maniasso, 2001). 
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A formação de agregados micelares é resultado de um balanço de forças 

intermoleculares a partir de dois princípios fundamentais: as porções hidrofóbicas, que 

interagem de maneira atrativa, e a repulsão das “cabeças polares”, que impedem uma 

completa separação entre as fases. Ambos os fatores contribuem significativamente 

para a energia de Gibbs, tendo a repulsão das “cabeças polares” uma contribuição 

positiva (menor estabilidade do sistema), enquanto as porções hidrofóbicas 

contribuem negativamente (maior estabilidade do sistema). Essa disposição implica 

em uma relativa sensibilidade quanto à estrutura do agregado micelar (Maibaum et 

al., 2004). A micelização acontece quando as forças de atração e repulsão se 

equilibram (Tanford, 1980; Israelachvili, 1999). 

Dependendo da estrutura da concentração do tensoativo e da natureza do 

solvente, os agregados podem assumir diferentes formatos, sendo mais comum as 

micelas diretas, inversas e bicontínuas. Quando o meio contínuo for aquoso (ou 

solvente polar), a micela é direta, enquanto a micela será inversa se o meio contínuo 

for oleoso (apolar). A micela bicontínua é comumente obtida quando as quantidades 

de água e óleo são equivalentes (Maniasso, 2001). A Figura 10 apresenta a estrutura 

de micela direta e micela inversa. 

 

Figura 10-Representação de uma micela: (A) Micela direta, (B) Micela inversa. 

 
Fonte: Soares, 2016. 

 

Para as micelas bicontínuas, existem quantidades aproximadamente iguais de 

óleo e água, onde a estrutura esférica não é favorecida, sendo, portanto, constituída 

de camadas intercaladas de óleo e água com o tensoativo, agregando essas camadas 

e formando um sistema termodinamicamente estável (Moura, 2001). A Figura 11 

apresenta uma micela bicontínua. 
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               Figura 11-Representação de uma micela bicontínua. 

 

Fonte: Autor. 

 

A concentração micelar crítica é influenciada, de modo particular, basicamente 

por três fatores: a natureza do tensoativo, a temperatura e a força iônica. A 

concentração micelar crítica (CMC) é uma propriedade intrínseca do tensoativo a uma 

dada temperatura e concentração eletrolítica. O processo de formação dos agregados 

micelares ocorre num pequeno intervalo de concentrações, sendo caracterizada 

através de gráficos onde ocorre variação brusca de propriedades físico-químicas, tais 

como:  condutividade elétrica, tensão superficial, pressão osmótica (tensoativos 

iônicos), dentre outros (Arnarson e Elworthy 1981, Paleologos et al., 2005; Rizzatti et 

al., 2009). Essa mudança ocorre de forma mais rápida a medida que aumenta o 

número de moléculas agregadas. Esta variação nas propriedades é apresentada na 

Figura 12. 

Figura 12-Determinação da CMC do Dodecil sulfato de sódio utilizando 

algumas propriedades físicas. 

 

Fonte: De Castro Dantas, 1983. 
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3.6.2.2 Ponto de krafft e turbidez 

 

O ponto de Krafft é um parâmetro específico dos tensoativos iônicos e está 

ligado à solubilidade do tensoativo em água em função da temperatura. O ponto de 

Krafft é a temperatura na qual o tensoativo iônico passa a ser solúvel o suficiente para 

que suas moléculas livres estejam em concentração adequada para a formação de 

agregados micelares (Santos et al., 2007). A temperatura de Krafft dos tensoativos 

iônicos varia em função da natureza do grupo hidrofóbico e o carácter iônico da 

cabeça, mas de uma maneira geral sua solubilidade aumenta juntamente com o 

aumento da temperatura. Então, a temperatura de Krafft é a temperatura na qual os 

tensoativos iônicos iniciam a micelização, com uma curva de solubilidade 

apresentando um crescimento exponencial (Krafft e Wiglow, 1985). A Figura 13 

apresenta um diagrama de fases, com a curva de solubilidade para tensoativos 

iônicos. 

Figura 13-Diagrama de fases para uma solução de tensoativos iônicos. 

 
Fonte: Krafft e Wiglow, 1985. 

 

A Figura 13 apresenta três regiões distintas:  

I- Abaixo da temperatura de Krafft e a baixas concentrações de tensoativo, tem-se 

uma solução de monômeros, enquanto nas concentrações mais elevadas o tensoativo 

hidratado precipita. 

 II- Acima da temperatura de Krafft e a baixas concentrações de tensoativo, tem-se 

uma solução de monômeros. 

III- Quando se tem concentrações mais elevadas de tensoativos juntamente a 

temperaturas acima de Krafft, ocorre a formação de micelas. Portanto, as micelas só 

se formam a partir de uma concentração e temperatura específicas (CMC e TK). 
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Os tensoativos não-iônicos apresentam mecanismo de solubilização diferente 

e, por isso, não apresentam uma temperatura Krafft. Porém, podem ser caracterizados 

pelo ponto de turbidez. As soluções destes tensoativos, quando aquecidas, turvam-

se, promovendo uma separação de fases, sendo uma fase concentrada em tensoativo 

(coacervato) e outra apresentando baixa concentração do mesmo (fase diluída). A 

cada concentração define-se uma temperatura de turbidez. Portanto, a micelização 

ocorre em regiões monofásicas abaixo do ponto de turbidez para esses tensoativos 

(Corti et al., 1984). A temperatura mínima para haver micelização dos tensoativos é 

denominada de ponto de turbidez (Shinoda et al., 1963). A Figura 14 apresenta o 

diagrama de fases de um tensoativo não-iônico em água: 

Figura 14-Diagrama de fases de um tensoativo não-iônico em água. 

 
 Fonte: Corti et al., 1984. 

 

3.7 MICROEMULSÃO 

 

As microemulsões são definidas como sistemas dispersos, 

termodinamicamente estáveis, opticamente transparentes ou translúcidos, 

isotrópicos, de baixa viscosidade e diâmetro micelar entre 10 a 200 nanômetros 

(Formariz et al., 2005). As microemulsões são formadas, geralmente, a partir de dois 

fluidos imiscíveis, água e óleo, com a presença do tensoativo (Lindman e Danielson, 

1981). Quando os tensoativos são iônicos, a formação e estabilização das micelas 

são dificultadas devido  à repulsão entre as cabeças dos tensoativos e, assim, é usado 

um cotensoativo, geralmente um álcool de cadeia intermediária, que tem a função de 

reduzir tais repulsões, facilitando a obtenção das micelas (Solans, 2008). 

3.7.1 Estrutura de microemulsões 
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 Em 1943, Hoar e Schulman observaram que uma emulsão leitosa-turva podia 

ser convertida em um líquido opticamente transparente e termodinamicamente estável 

por adição de um álcool. Contudo, somente em 1959 o termo microemulsão foi 

empregado pela primeira vez para designar este sistema (Schulman et al., 1959). A 

formação de sistemas microemulsionados exige que uma quantidade adequada dos 

componentes envolvidos seja misturada. Para se obter a composição correta de um 

sistema assim, é necessário preparar misturas com diferentes composições e verificar 

o tipo de equilíbrio e número de fases para cada composição obtida. 

Para tal, deve ser construído um diagrama de fases que possibilita a 

delimitação dos equilíbrios associados a cada composição específica (Myers, 2006; 

Trados, 2005). Na formação de microemulsão, o tensoativo tem a função de promover 

a miscibilidade através da estabilidade das fases água e óleo de natureza repulsiva, 

favorecendo a formação de microestruturas. 

É necessário compreender os tipos de microestruturas dos sistemas 

microemulsionados em função da fase dispersa e da fase contínua, podendo ser direta 

(O/A), com a cauda (parte hidrofóbica) formando o núcleo e a cabeça (parte hidrofílica) 

em contato com o meio aquoso, a inversa (A/O), com o núcleo formado pela parte 

polar e a cauda (parte hidrofóbica) para fora em contato com meio apolar, enquanto 

as bicontínuas são formadas quando se tem aproximadamente a mesma quantidade 

de óleo e de água (Anton e Vandamme, 2011 e Fanun, 2012). Esses arranjos 

estruturais dependerão da acomodação que concederá ao sistema a menor energia 

livre possível (Trados, 2005). 

A Figura 15 apresenta uma representação esquemática das microemulsões. 

Figura 15- (a) microemulsão direta: óleo em água (O/A), (b) microemulsão inversa: 

água em óleo (A/O), e (c) microemulsão bicontínua, empregando tensoativo aniônico 

e álcool de cadeia média (cotensoativo). 

 

 Fonte: Da Silva et al., 2015. 
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3.7.1.1 Termodinâmica de formação micelar 

 

Historicamente, há três abordagens que explicam a formação e estabilidade da 

microemulsão: teoria da tensão interfacial, teoria de solubilização e teoria 

termodinâmica. Contudo, a formação e estabilidade desses sistemas são 

devidamente explicadas de acordo com a teoria termodinâmica. 

A microemulsão é termodinamicamente estável sob uma faixa particular de 

condições e, portanto, deve se formar espontaneamente quando os componentes 

tensoativo, óleo e água são colocados juntos e, então, deve permanecer estável 

indefinidamente desde a formação inicial. Para uma microemulsão, a energia livre de 

um sistema de dispersão coloidal (gotículas em água) é menor que a energia livre das 

fases separadas (óleo e água), que significa que uma microemulsão é 

termodinamicamente estável (McClements, 2012). A Figura 16 apresenta o diagrama 

esquemático da energia livre do sistema de microemulsão. 

Figura 16-Diagrama esquemático da energia livre dos sistemas de microemulsão: 

microemulsões com energia livre mais baixa que as fases separadas. 

 

             Fonte: Adaptado de McClements, 2012. 

A transformação de um sistema em uma microemulsão é um processo 

espontâneo e ocorrerá sempre na direção da diminuição da energia livre do sistema, 

ou seja, o processo será espontâneo quando ΔG < 0 (Atkins e Jones, 2009). A energia 

livre de formação de uma microemulsão (ΔGf) pode ser representada de acordo com 

a Equação 1.  

                                𝛥𝐺𝑓 = 𝛾𝛥𝐴 − 𝑇𝛥𝑆                    Equação 1 
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Na Equação 1, o ΔGf é a energia livre de formação e depende da capacidade 

do tensoativo em reduzir a tensão superficial na interface água-óleo (γ), bem como a 

variação de entropia (ΔS) e variação da área superficial da gotícula (ΔA) numa 

determinada temperatura (T) constante (Da Silva et al., 2015). 

3.7.2 Diagramas de fases das microemulsões 

 

Através dos diagramas de fases, denominados de ternários e pseudoternários, 

são determinados os percentuais mássicos entre os constituintes que juntos formam 

a área de microemulsão, assim como as demais regiões que se enquadram na 

classificação de Winsor (Furlanetto et al., 2011). 

Os diagramas pseudoternários têm a forma de um triângulo equilátero, em que 

seus vértices representam cada componente puro e seus lados expressam as 

variações nas concentrações dos componentes (de 0 a 100%), representando 

misturas binárias, tendo em seu interior as misturas ternárias. A partir da análise 

desses diagramas de fases é possivel encontrar as regiões de transição entre as 

microemulsões que são caracterizadas por um sistema monofásico e, a partir de 

determinadas proporções dos seus constituintes, pode-se ter diferentes tipos de 

micelas, como direta, inversa e bicontínua (Singla et al., 2013). A Figura 17 apresenta 

um diagrama de fases pseudoternário. 

Figura 17-Diagrama de fases pseudoternário ilustrando os tipos de microemulsão 

O/A, A/O e bicontínua. 

 

Fonte: Dos Santos Borges et al., 2019. 
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3.7.3 Classificação de Winsor 

 

As regiões encontradas num diagrama ternário ou pseudoternário foram 

classificadas por Winsor (Winsor, 1968 e Daltin, 2011), sendo assim dividido: 

Winsor I (WI): sistema bifásico formado pelo equilíbrio entre a fase microemulsionada 

e uma fase oleosa em excesso; 

Winsor II (WII): sistema bifásico formado pelo equilíbrio entre a fase microemulsionada 

e uma fase aquosa em excesso; 

Winsor III (WIII): sistema trifásico onde a fase microemulsionada está em equilíbrio 

com as fases aquosa e oleosa em excesso; 

Winsor IV (WIV): sistema monofásico caracterizado por uma única fase de 

microemulsão. 

 A Figura 18 apresenta o esquema de equilíbrio das diferentes fases de Winsor. 

Figura 18-Classificação de Winsor. 

 

Fonte: Daltin, 2011. 

 

Alguns fatores influenciam na transição de fase entre os diferentes tipos de 

sistemas e nas propriedades físico-químicas, como: salinidade, temperatura, estrutura 

molecular, natureza do tensoativo, natureza do cotensoativo, natureza do óleo e a 

relação de óleo/ água (Winsor, 1948; Bera et al., 2014a). 

3.7.4   Fatores que influenciam o comportamento das microemulsões 

 

A obtenção dos tipos de micelas depende da natureza físico-química dos 

constituintes que compõem o diagrama. Para se ter uma microemulsão do tipo água 

em óleo, deve-se utilizar um tensoativo mais hidrofóbico; consequentemente, um 
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tensoativo de caráter hidrofílico deve ser utilizado para obtenção de microemulsões 

do tipo óleo em água (Capek, 2004). 

A presença do cotensoativo é necessária para evitar a repulsão entre as 

cabeças dos tensoativos iônicos. As moléculas mais utilizadas são os álcoois, aminas 

e ácidos orgânicos. Os cotensoativos são responsáveis pela redução adicional da 

tensão interfacial (Lawrence et al., 2000; Mendonça et al., 2009), necessária para a 

formação e estabilidade termodinâmica das microemulsões devido a redução do 

tamanho das gotículas da fase interna, além de promoverem a fluidificação do filme 

interfacial formado pelo tensoativo (Altria, 2002), que impede a elevação significativa 

da viscosidade do sistema (Kalaitzaki et al., 2013). 

A presença de sais inorgânicos reduz a afinidade das moléculas de tensoativos 

iônicos pela água, ao mesmo tempo que estas moléculas passam a ter maior afinidade 

pela fase óleo. Assim, a presença do sal favorece a formação de Winsor II (Watarai, 

1997). A adição de sal promove uma mudança de fase, fazendo uma região de Winsor 

I se tornar Winsor II, e que acaba favorecendo a obtenção da região de Winsor III, 

devido à intersecção das duas primeiras regiões de Winsor. As microemulsões 

contendo tensoativos não-iônicos são pouco sensíveis a variações de salinidade 

(Kahlweit e Strey, 1987; Barros Neto, 1996). 

A variação da temperatura também interfere no comportamento das regiões de 

Winsor. O aumento da temperatura do meio aumenta a solubilidade do tensoativo 

iônico na água, já que há aumento da hidrofilia desta molécula, enquanto a 

solubilidade no meio oleoso diminui (Wennerstro et al., 1997). Diante desse fenômeno, 

o aumento da temperatura favorece a transição de fases no sentido: WII → WIII → WI 

(Ovejero Escudeiro, 1987).  

A Figura 19 apresenta esquematicamente o comportamento das regiões de 

Winsor de acordo com o aumento da salinidade e temperatura. 
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Figura 19-Evolução dos sistemas de Winsor em função da temperatura e 

salinidade para tensoativos iônicos. 

 
Fonte: Daltin, 2011. 

 

3.8 ANÁLISES TERMOGRAVIMÉTRICAS (TG/DTG) 

 

A análise termogravimétrica (TG) é uma das técnicas termoanalíticas nas quais 

uma propriedade física é medida, enquanto a amostra é submetida a um programa 

controlado de temperatura (Mackenzie, 1979). Porém, uma definição mais recente 

afirma que análise termogravimétrica (TG) é o estudo das relações entre uma 

propriedade da amostra e sua temperatura, enquanto a amostra é aquecida ou 

resfriada de maneira controlada (Rouquerol et al., 2007). 

As medidas são realizadas numa determinada atmosfera, geralmente gás 

nitrogênio (para condição de atmosfera inerte), ou em ar (para uma atmosfera 

oxidante), onde a massa da amostra é monitorada por uma termobalança eletrônica 

altamente sensível. É utilizada para caracterizar e obter informações a respeito da 

variação de massa, estabilidade térmica, grau de hidratação, pureza, temperaturas de 

sublimação/fusão/ebulição, calor específico, diagramas de fase, cinética de reação, 

investigações catalíticas e transição vítrea (Bernal et al., 2002). 

As curvas (TG) se aplicam, essencialmente, quando se deseja acompanhar 

variações de massa envolvidas em um experimento, sendo seus resultados de ordem 

quantitativa. Tais resultados podem ser afetados por fatores experimentais, tais como: 

taxa de aquecimento, massa da amostra, fluxo do gás de arraste, adensamento da 

amostra e atmosfera do forno, motivos pelos quais devem ser tomados alguns 

cuidados quanto à realização dos experimentos. 

 As curvas são normalmente expressas em massa na ordenada e temperatura 

(T) ou tempo (t) na abscissa. Os resultados podem ser usados de forma quantitativa 
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para relacionar com a formação de produtos voláteis quando se tem perda de massa 

ou com a incorporação de átomos ou moléculas (provenientes do gás de arraste), 

quando ocorre aumento de massa (Cavalheiro, 1995). A Figura 20 apresenta as 

curvas termogravimétricas (TG) dos colchões e dos componentes das formulações de 

colchões lavadores. 

Figura 20-Curvas termogravimétricas (TG) de fluidos e componentes. 

 

Fonte: Curbelo et al., 2018. 

 

A curva (DTG) fornece a primeira derivada da curva termogravimétrica, em 

função do tempo ou da temperatura. A curva é chamada de “curva termogravimétrica 

derivada” ou DTG, e através desta pode-se obter os pontos de máxima velocidade de 

perda de massa. Como em qualquer técnica instrumental, na análise 

termogravimétrica são inúmeros os fatores que afetam a natureza, precisão e exatidão 

dos resultados experimentais (Fernandes, 2005). 

A Figura 21 apresenta as curvas termogravimétricas (DTG) de fluidos de 

formulações de colchões lavadores. 
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Figura 21-Curvas termogravimétricas (DTG) de fluidos. 
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Fonte: autor. 

 

O intuito de avaliar a estabilidade térmica dos colchões lavadores formulados 

por análise termogravimétrica (TG/DTG), foi verificar a porcentagem de perda de 

massa dos componentes no sistema, através de temperaturas próximas às condições 

comumente encontradas em reservatórios, e pesquisar como essas perdas poderiam 

comprometer a estabilidade dos sistemas formulados para uso como colchões 

lavadores. 

3.9 TENSÃO SUPERFICIAL 

 

A tensão superficial é resultado da assimetria das forças de coesão entre as 

moléculas da superfície e as do interior do líquido. A tensão superficial é responsável 

pela formação de gotas de geometria próxima à esférica devido às forças de Van der 

Waals, forças dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio através da atração entre moléculas 

(Daltin, 2011).  

A interface entre as duas fases fluidas é uma propriedade relacionada à energia 

livre de superfície, a qual é desenvolvida a poucos diâmetros das moléculas da 

superfície. As moléculas situadas no interior de um líquido estão submetidas às 

mesmas forças de atração em todas as direções, enquanto que as moléculas na 

superfície ou na interface apresentam forças de atração não equilibradas, o que 

resulta uma força em direção ao interior do líquido. 
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A assimetria é a origem da energia superficial constituindo-se na tensão 

superficial (Shaw, 1975; Myers, 1988, Daltin, 2011). Portanto, a tensão superficial é 

definida como força que deve ser aplicada paralelamente a uma superfície com intuito 

de contrabalancear a força imposta em direção ao interior do líquido (Martin et al., 

1993; Myers, 1988). 

A Figura 22 apresenta um esquema do tensiômetro utilizado na determinação 

da tensão superficial. 

Figura 22-Esquema do tensiômetro usado na determinação da tensão superficial. 

 

Fonte: Santos, 2009. 

 
A pressão sofrida por cada capilar está diretamente relacionada à tensão 

superficial e, considerando que os capilares apresentam diâmetros distintos, cada um 

também sofrerá uma pressão diferente. Esse método usa a equação de Laplace-

Young para determinar a máxima pressão da bolha, a qual possui diâmetro pequeno 

o suficiente para permanecer esférica na gravidade. Α Equação 2 fornece a máxima 

pressão da bolha relacionada à tensão superficial, e a tensão do líquido, 𝛾, se obtém 

da Equação 3. 

 

∆𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2 = (𝑝𝑔ℎ +
2𝑦

𝑟1
) − (𝑝𝑔ℎ + 

2𝑦

𝑟2
) =  

2𝑦

𝑟1
−  

2𝑦

𝑟2
= 2𝛾 (

1

𝑟1
−  

1

𝑟2
)           Equação 2 
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𝛾 =  
∆𝑃 𝑟2𝑟1

2 ( 𝑟2− 𝑟1)
                                    Equação 3 

 
Em que:  

P1: pressão exercida sobre o capilar de menor diâmetro;  

P2: pressão exercida sobre o capilar de maior diâmetro; 

ρ: massa específica do líquido;  

g: aceleração gravitacional;  

h: altura dos capilares;  

γ: tensão do líquido;  

r1: raio do capilar de menor diâmetro;  

r2: raio do capilar de maior diâmetro. 

O método usado é o da pressão máxima da bolha. Esse método consiste em 

imergir dois capilares de diâmetros diferentes em um fluido, onde se aplica uma 

pressão constante, a qual será analisada. Pelos capilares, é aplicado um fluxo de gás 

inerte, geralmente nitrogênio, formando-se bolhas em frequência determinada nas 

suas extremidades. Dessa forma, é medida a pressão máxima de bolha no capilar, de 

forma que o capilar maior mede o efeito da profundidade de imersão, e o menor, o 

valor de pressão máxima da bolha, o qual é transformada em tensão superficial 

expressos em mN.m-1 (ou dyn/cm) através do programa computacional SensaDyne 

Tensiometer Software (Manual do tensiômetro SensaDyne QC 6000). 

3.10 DIÂMETRO DE GOTÍCULA 

 

Essa técnica é utilizada para determinação do diâmetro médio de gotículas e 

avaliação de estabilidade de sistemas micelares. Essa medida é baseada em 

flutuações da intensidade de espalhamento do feixe de luz emitido sobre a amostra 

devido ao movimento aleatório das gotículas. A variação dessa intensidade do 

espalhamento variando em função do tempo é associada matematicamente ao 

tamanho de partículas dispersas em solução (Souza, 2013). 

3.11 REOLOGIA 

 

As análises reológicas são parâmetros importantes relacionados ao 

escoamento de fluidos. A relação entre a tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento 
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define, de certa forma, o comportamento reológico dos líquidos considerados 

viscosos. De modo abrangente, os fluidos se classificam em newtonianos e não 

newtonianos. Os fluidos newtonianos estão de acordo com a lei do escoamento de 

Newton, onde existe uma proporcionalidade entre a tensão cisalhante “𝜏” e a taxa de 

cisalhamento “𝛾”.  A sua viscosidade “𝜇” é única e absoluta, pois a razão entre a 

tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento é constante. Os fluidos newtonianos são 

definidos pela Equação 4: 

𝜏 =  𝜇𝛾                               Equação 4 

 

Em que:  

“𝜇”, é definida por viscosidade dinâmica absoluta.  

Os fluidos não newtonianos são aqueles em que a relação entre tensão 

cisalhante e taxa de cisalhamento não é constante, considerando ainda a temperatura 

e pressão constante e o escoamento laminar. A viscosidade desses fluidos não é 

única e varia com a magnitude da taxa de cisalhamento. Os fluidos não newtonianos 

são definidos pela Equação 5. 

𝜇a =  
𝜏

𝛾
                  Equação 5 

Em que a viscosidade 𝜇a é denominada de viscosidade aparente, ou seja, a 

viscosidade que o fluido teria se fosse newtoniano, naquela condição de fluxo. Esta 

viscosidade é válida apenas acompanhada de uma determinada taxa de cisalhamento 

correspondente (Machado, 2002). A Figura 23 apresenta curvas de fluxo para alguns 

tipos de fluidos. 

Figura 23-Reogramas típicos dos diversos tipos de fluidos. 

 

Fonte: Machado, 2002. 



52 
 

 

As transformações de rotação pelo viscosímetro Fann em taxa de cisalhamento 

e de deflexões em tensão de cisalhamento são dadas pelas Equações 6, 7 e 8: 

𝜏 = 0,5109 ∗ (𝜃)            Equação 6                                       

           𝛾 = 1,705 ∗ (𝑁)            Equação 7                             

Em que: 

𝜏 é a tensão de cisalhamento em Pa; 

γ é a taxa de cisalhamento em s-1; 

θ é a deflexão lida no equipamento (adimensional); 

N é o número de rotação em rpm. 

E a transformação de rotação e deflexão em viscosidade aparente é dada pela 

Equação 8. 

ᶯ = 300 ∗ (
𝜃

𝑁
)       Equação 8 

Em que: 

ᶯ é a viscosidade aparente. 

O modelo de Ostwald de Waale ou de potência, consiste em analisar a variação 

da viscosidade aparente com a taxa de cisalhamento de acordo com a Equação 9 

(Machado, 2002 e Pal et al, 2019). 

𝜇a = 𝐾 ∗ (𝛾)𝑛−1              Equação 9 

Em que: 

𝜇a é a viscosidade aparente (Pa.s); 

K é índice de consistência (Pa.sn); 

γ é a taxa de cisalhamento em s-1; 

n é o índice de fluxo (adimensional) 

 

Os fluidos foram analisados num viscosímetro Fann, modelo 35, com 

combinação R1 – B1 e mola de torção F-1 (Machado, 2002). 

 

3.12 MOLHABILIDADE  
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A molhabilidade é a capacidade de um líquido se espalhar sobre uma 

determinada superfície (Holmberg, 2002). É o quanto uma gota de um líquido se 

espalha sobre uma superfície. Essa característica está relacionada às interações 

intermoleculares que estão presentes quando um líquido entra em contato com um 

sólido. É uma medida do grau de afinidade entre o líquido e a superfície sólida, sendo 

dependente do tipo de superfície e da natureza do fluido molhante (Goodwin, 2009). 

A molhabilidade pode ser determinada através da medida do ângulo de contato 

(θ), que é a medida do ângulo formado entre a interface líquido-ar e a interface líquido-

sólido como apresentado na Figura 24. 

Figura 24-Representação de uma gota molhando um sólido, formando o ângulo de 

contato θ. 

 
Fonte: Daltin, 2011. 

Em 1805, Thomas Young relacionou o ângulo de contato de equilíbrio de uma 

gota parcialmente molhante com as energias de superfície que atuam sobre o sistema. 

Determinou que na condição de equilíbrio aplica-se a expressão matemática conforme 

a Equação 10, onde 𝛾𝑆𝑉 representa a tensão interfacial entre o sólido e a fase vapor, 

𝛾𝐿𝑉 representa a tensão interfacial entre as fases líquido e vapor, e 𝛾𝑆𝐿 a tensão 

interfacial entre as fases sólido e líquido (Aum, 2016a). 

 

𝐶𝑜𝑠𝜃 =  
𝛾𝑆𝑉−𝛾𝑆𝐿 

𝛾𝐿𝑉 
                    Equação 10 

Por definição, o sólido é dito molhável ao líquido quando o valor do ângulo de 

contato θ é menor que 90o e o líquido se espalha espontaneamente sobre o sólido, e 

não molhável quando o ângulo de contato θ é maior que 90o, não havendo 

molhabilidade do sólido pelo líquido; ou seja, não ocorre o espalhamento do líquido. 

Quando o ângulo de contato θ é igual a 0o, o líquido se espalha completamente sobre 

a superfície do sólido, constituindo um sólido completamente molhável pelo líquido 

(Luz et al., 2008).  
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Nesse trabalho, foi utilizado o método da gota séssil, que consiste em adicionar 

uma gota do líquido sobre a superfície sólida e medir o ângulo de contato. O 

equipamento utilizado foi o Tensiômetro Krüss, modelo DSA 100, que permite o 

posicionamento controlado de uma gota, de volume definido, sobre a superfície de 

interesse. Posteriormente, o ângulo é medido pelo programa através do método circle 

fitting, utilizando as imagens obtidas por uma câmera de alta resolução como 

apresentado na Figura 25. 

Figura 25-Tensiômetro Krüss, modelo DSA 100, com pastilha de calcário 

posicionada para medição do ângulo de contato. 

 
Fonte: Autor. 
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4. ESTADO DA ARTE 

 

Os fluidos de perfuração base óleo são constituídos por uma fase contínua, 

composta de hidrocarbonetos líquidos, enquanto a fase dispersa é constituída por 

gotículas de fase aquosa. Alguns controladores de propriedades físico-químicas, em 

geral, se solubilizam na fase interna, como é o caso do adensante baritina (sulfato de 

bário-BaSO4) (Fink, 2012). 

Um dos maiores desafios na limpeza de um poço de petróleo é a possível 

incompatibilidade entre o colchão lavador e o fluido que foi usado na perfuração do 

poço. A difícil interação entre eles prejudica no fenômeno de limpeza do poço 

(Quintero et al., 2015). O reboco formado na superfície da rocha perfurada, através 

do influxo da fase líquida do fluido e aderência das partículas em suspensão, precisa 

ser removido, pois a sua presença acaba se misturando com a pasta de cimento e, 

assim, prejudicando a cimentação (Sonnier et al., 2016).  

A incompatibilidade do reboco oriundo dos fluidos de perfuração não aquosos 

com a pasta de cimento resultará em efeitos negativos no processo de cimentação, 

pois provoca alteração da microestrutura de hidratação, o que reduz as forças de 

compressão e cisalhamento do cimento (Aughenbaugh et al., 2014; Li et al., 2015). O 

contato entre a solução limpante e o reboco pode formar um fluido viscoso na interface 

do reboco, fenômeno bastante comum quando se utiliza solução salina na composição 

do colchão lavador, dificultando a limpeza do poço (Quintero et al., 2007a; Al-Otaibi et 

al., 2010; Quintero et al., 2011; Brege et al., 2012 e Quintero et al., 2015). Esses 

efeitos podem enfraquecer a ligação entre o cimento e o revestimento, levando à 

perda e ao isolamento da área (Zhang et al., 2016). 

A eficiente cimentação depende da remoção do reboco, que deve ser retirado 

da superfície da rocha no processo de descarga, para que não haja problemas durante 

o processo de produção (Quintero et al., 2008; Ren et al., 2015; Ba Geri et al., 2017; 

Dardir et al., 2017). Por esta razão, as operadoras têm interesse em novas tecnologias 

para que se possa limpar a formação rochosa, após o uso de fluidos de perfuração 

não aquosos (Quintero et al., 2012a e b). As microemulsões têm sido estudadas como 

alternativas na remoção de reboco oriundo de fluidos base óleo, se destacando pela 

rapidez e eficiência em removê-lo, diminuindo custos operacionais (Quintero et al., 

2007a e b). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410518305503#bib14
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410518305503#bib16
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920410518305503#bib1


57 
 

 

Quintero et al., (2005), introduziu o uso de sistemas microemulsionados na 

aplicação de limpeza, produção e restauração de poços. Desde então, diversas 

aplicações de campo foram relatadas (Quintero et al., 2009; Pietrangeli et al., 2013), 

cobrindo uma ampla faixa de condições de campo, como configurações de poços e 

tipos de fluido de perfuração, e outras propriedades como: temperatura e densidade 

de fluido.  

Os sistemas microemulsionados apresentam baixos valores de tensão 

superficial. A adsorção destes sistemas sobre uma superfície fluida ou sólida vai 

apresentar baixos valores de tensão interfacial entre as fases envolvidas 

(microemulsão e a superfície), o que resulta numa boa molhabilidade, facilitando a 

remoção do reboco. Assim, as microemulsões se comportam como bons limpantes de 

reboco, já que a adsorção sobre à rocha é favorável, promovendo a retirada do 

material oleoso com mínima energia mecânica (Quintero et al., 2007a e b; Quintero et 

al., 2011; Quintero et al., 2012a e b; Quintero et al., 2015 e Brege et al., 2015). 

Berry et al., (2005), estudou a aplicação de emulsão como colchão lavador e 

espaçador na remoção de fluidos de perfuração sintéticos base óleo. Os ensaios 

mostraram que o colchão/espaçador de deslocamento à base de emulsão apresentou 

95% de eficiências de remoção de lama com dois minutos em contato e uma taxa de 

cisalhamento de 200 rpm. 

Quintero et al., (2007a e b) e (2012a e b) reportaram que a natureza estável e 

espontânea das microemulsões permitem que elas tenham o poder de solubilizar 

substâncias oleosas presente no reboco. Outro comportamento interessante é o poder 

de restaurar ou aumentar a molhabilidade da rocha à água. 

 Carrasquilla et al., (2012), utlizou sistemas microemulsionados na remoção de 

fluidos de perfuração base óleo em poços offshore. Os  resultados mostraram que a 

microemulsão  removeu 100% da lama em apenas 5 minutos, metade do tempo que 

a indústria do petróleo considera padrão para a remoção adequada de lama. Utilizou-

se um goniômetro para medir a molhabilidade da água sobre a rocha, apresentando 

ângulo de contato médio de 54,5 º. 

Lima, (2012), avaliou a eficiência de remoção de um filme de fluido de 

perfuração sintético a base de parafina e salmoura (70:30 v/v) a partir de sistemas 

microemulsionados, formulados de acordo com diagramas pseudoternários e 

utilizando os tensoativos não iônicos codificados em: KMC, KMS e KMN. As 

microemulsões formadas com KMS, n-butanol, água destilada, n-parafina e C/T=0,5 
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apresentaram os melhores resultados de remoção do reboco num intervalo de 33 

segundos.  

Pinheiro, (2013), desenvolveu sistemas microemulsionados a partir de 

diagramas ternários para remoção de reboco de fluido de perfuração sintético, 

fornecido pela Petrobras. Os tensoativos codificados utilizados foram KMC, KMS e 

KMN. As micelas inversas com percentuais: 40 % de KMS, 50 % de parafina e 10 % 

de água destilada removeram 100% do fluido de perfuração dentro da faixa de tempo 

exigido no ensaio, que são 10 minutos. 

Quintero et al., (2015), destacou que a baixa tensão interfacial, alta solubilidade 

e alto poder de molhabildade sobre a rocha faz as formulações microemulsionadas se 

destacarem como colchão lavador. Estes fenômenos juntos resultam numa boa 

remoção do reboco e preparação da rocha para adesão do cimento. Os testes de 

molhabilidade indicaram uma diminuição do ângulo de contato após o uso da 

microemulsão, saindo de 74º para  ˂ 10°, indicando molhabilidade a água, fator 

importante para a pega do cimento. O melhoramento na remoção de matéria orgânica 

e nas condições de molhabilidade da rocha também foi identificado por Quintero e 

Carnahan, (2013). 

Curbelo et al., (2017), formulou colchões lavadores a partir de microemulsão 

do tipo água em óleo. O fluido de perfuração não aquoso utilizado nos ensaios de 

remoção foi a base de n-parafina, após utilização em operações de poços terrestres 

no Rio Grande do Norte. Foram utilizados três tensoativos nas formulações dos 

colchões: OCS, Tween 80 e Alkest SP 80, solução de NaCl a 2% em peso e óleo 

vegetal. A eficiência de remoção foi de: 63% para o TW80, 77% para o OCS e 97% 

para o ASP80. 

Curbelo et al., (2018), descreveu um estudo experimental para caracterizar e 

formular sistemas microemulsionados a partir de diagramas ternários, usando 

microemulsões com óleo vegetal para atuar como fluido de lavagem em poços de 

petróleo. Foram formulados dois fluidos de pré-lavagem a partir de microemulsão 

inversa: (FO=50%; T=45%; FA=5%) e (FO=70%; T=25%; FA=5%), utilizando solução 

glicerina/água numa relação de 1:1, óleo de pinho e Tween 80 e ultranex NP 150 como 

tensoativos.  As microemulsões com Tween 80 e Ultranex NP 150 removeu 100% do 

reboco durante 207 segundos e 120 segundos, respectivamente. 

Esta tese, portanto, contribui com o Estado da Arte do tema à medida que se 

investiga e analisa sistemas microemulsionados, como colchão lavador na remoção 
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de reboco de fluido de perfuração base óleo. A partir da utilização dos tensoativos 

iônicos Cloreto de dodecil amônio (DAC) e Dodecil sulfato de sódio (SDS), é possível 

escolher micelas dos tipos direta, bicontínua e inversa e investiga-las quanto as suas 

eficiências na remoção do referido reboco. Além disso, avalia o comportamento dos 

colchões lavadores quanto a estabilidade térmica, ação superficial ao interagir com a 

rocha, reologia, compatibilidade com a pasta de cimento e resistência do cimento à 

compressão após contaminação com o colchão lavador. 
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5 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Este tópico aborda as metodologias, os materiais, equipamentos e reagentes 

utilizados, além das técnicas empregadas na formulação e caracterização das 

formulações dos colchões lavadores. 

5.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

Este estudo utilizou: 

 Material de vidro em geral e espátula. 

 

Os produtos químicos e materiais utilizados foram: 

 Dodecilamina a 98% (Acros Organic),  

 Ácido clorídrico a 37% (VETEC-Brasil),  

 Dodecil sulfato de sódio a 90% (Dinâmica-Brasil),  

 Etanol P.A. (Vetec-Brasil),  

 n-butanol P.A. (Vetec-Brasil),  

 Cloreto de sódio (Êxodo científico),  

 Querosene (Líder-Brasil),  

 Água destilada, 

 Cimento Portland de classe especial 

 Fluido de perfuração base parafina obtido em operações de perfuração no Rio 

Grande do Norte - Brasil. 

 

Os instrumentos utilizados neste trabalho foram: 

 

 Balança analítica (240 A, Precisa-Brasil),  

 Agitador magnético (Fisatom),  

 Agitador Hamilton-Beach, Commercial,  

 Viscosímetro Fann 35 (USA),  

 Centrifuga (Daiki),  

 Tensiômetro SensaDyne QC 6000-USA,  

 Zeta Plus - Brookhaven Instruments Corporation,  

 kit de retorta 10 mL (OFFITE),  

 Reômetro Haake Mars - Thermo Scientific- EUA, 
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 Misturador Mixer, modelo 3060 (Chandler Engineering), 

 Consistômetro atmosférico modelo 1200 (Chandler Engineering), 

 Analisador de cimento ultra-sônico, modelo 4265 (Chandler Engineering), 

 Peneiras Série Taylor, modelo 752ª Fisaton 

 Prensa hidráulica 15 toneladas, Schulz 

 Tensiômetro Krüss, modelo K100C, 

 Analisador termogravimétrico SDTG 600, TA Instruments. 

5.2 DETERMINAÇÃO DA REGIÃO DE MICROEMULSÃO 

 

Os diagramas pseudoternários foram obtidos seguindo como base a 

metodologia utilizada por Da Silva et al., (2015), na qual à temperatura ambiente foram 

realizadas titulações da matéria ativa (tensoativo + cotensoativo) na fase aquosas (FA) 

e oleosas (FO). Primeiro, titulou-se com fase aquosa uma mistura de C/T e fase óleo, 

em seguida com a fase oleosa uma combinação de C/T e fase aquosa. Quando cada 

sistema apresentou mudanças em seu aspecto físico, a titulação foi interrompida e o 

sistema foi pesado, a fim de se realizar um balanço de massa para se calcular as 

porcentagens de cada componente e, então, se determinar os limites entre as regiões 

solúveis e insolúveis no interior do diagrama pseudoternário. Após a identificação das 

regiões, elas são classificadas de acordo com o equilíbrio de fases elaborado por 

Winsor (Thampi et al., 2014). 

5.3 TESTES DE EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO COM COLCHÃO LAVADOR 

 

O poder de remoção do reboco a partir da aplicação de microemulsões foi 

avaliado seguindo o procedimento baseado no teste M12, contido no PROCELAB 

(Procedimentos Laboratoriais e Métodos Aplicados à Cimentação de Poços de 

Petróleo), intitulado como "Determinação da Eficiência de Remoção de Líquidos de 

lavagem para Cimentação de Poços de Petróleo" (Campos, 2009). Após a 

homogeneização do fluido de perfuração em um agitador Hamilton-Beach por 15 

minutos, colocou-se 4 mL e construiu o reboco no béquer que tem as janelas de 

visualização, sendo 66 quadrados de 1 cm2 cada, como apresentado na Figura 26. 
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Figura 26-Representação do esquema da janela de visualização. 

 

Fonte: Wanderley Neto et al, 2020. 

 . Em seguida foram adicionados 200 mL da microemulsão e, com o auxílio do 

viscosímetro Fann 35, agitou-se numa rotação de 300 rpm durante 10 minutos, sendo 

visualizada e anotada a quantidade de quadrados limpos quando se atinge 2, 5, 7 e 

10 minutos. Ao término do teste, os quadrados limpos na janela de visualização foram 

contados e calculada a porcentagem de área limpa em relação à área total, 

representando o valor da eficiência de remoção.  A Equação 11 apresenta os cálculos 

matemáticos (Campos, 2009). 

Eficiência de remoção =
Número de quadrados limpos∗1 cm2

66 cm2 ∗ 100%          Equação 11 

 

Para os testes de eficiência de remoção, foi utilizado um fluido de perfuração 

não aquoso (óleo de parafina), obtido em operações de perfuração no Rio Grande do 

Norte - Brasil. A Tabela 1 apresenta a composição desse fluido. 

Tabela 1-Composição típica do fluido de perfuração A/O utilizado no RN/BRASIL. 

Componente Concentração 

 

Fase contínua 0,57 bbl/bbl 

Emulsificante 9,0 lb/bbl 

Saponificante/ alcalinizante 5,0 lb/bbl 

Fase emulsionada 0,39 bbl/bbl 
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Redutor de filtro ** 

Argila organofílica 2,0 lb/bbl 

Viscosificador 1 lb/bbl 

Agente do óleo umectante QSP 

Adensante 0 a 612 lb/bbl 

 

Após cada ensaio de lavagem, as formulações foram centrifugadas a uma 

rotação de 2500 rpm por 10 minutos para separação de sólidos provenientes do 

reboco removido e da fase líquida composta pelo colchão lavador. Posteriormente, o 

colchão lavador foi visualizado com intuito de verificar se houve quebra do sistema 

que é caracterizado pela quebra de fases ou se o sistema permaneceu estável. Esse 

parâmetro é importante, pois os sistemas estáveis após os ensaios de lavagens 

poderão ser reutilizados outras vezes. Depois, uma alíquota do colchão lavador foi 

submetida a medidas de tensão superficial. 

5.4   REUTILIZAÇÃO DOS COLCHÕES LAVADORES 

 

As microemulsões que apresentaram maiores percentuais de remoção do 

reboco foram reutilizadas para se determinar o quanto continuam estáveis e com 

eficiência de remoção do reboco. Esta reutilização foi realizada com a fase líquida 

(colchão lavador) após a centrifugação, separação das fases sólida (reboco removido) 

e líquida, seguidas de medidas de tensão superficial. A metodologia foi a mesma dos 

ensaios de eficiência de remoção do reboco (seção 5.3). 

5.5 TEOR DE LÍQUIDOS E DE SÓLIDOS (RETORTA) 

 

Para se determinar o percentual de água, óleo e sólidos no fluido de perfuração 

utilizado na construção do reboco, foi preciso realizar o teste de retorta a partir do Kit 

Retorta 10 mL OFFITE, que funciona através de aquecimento e destilação de uma 

alíquota do fluido a ele adicionado. Os cálculos são realizados através da diferença 

de volume. O kit de retorta da OFFITE é apresentado na Figura 27. 
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Figura 27-Equipamento usado para teste de retorta. 

 
Fonte: autor. 

 

O teor de sólidos, água e óleo das fases líquidas separadas são obtidos pelo 

teste de retorta, onde o fluido é colocado em um recipiente e aquecido até que ocorra 

a destilação dos componentes líquidos. O destilado é coletado em uma proveta 

graduada, e o teor de sólidos existentes no fluido é determinado pela diferença do 

volume que ficou no recipiente e o coletado na proveta. 

As porcentagens volumétricas das fases água (%FA), sintética (%FS) e sólida 

(%SOL) foram calculadas pelas Equações 12, 13 e 14, respectivamente. 

 

%𝑭𝑨 = 𝟏𝟎𝟎𝑿 (
𝑽𝑨

𝑽𝑭
) (%

𝒗

𝒗
)            Equação 12 

 

%𝑭𝑺 = 𝟏𝟎𝟎 𝑿 (
𝑽𝑺

𝑽𝑭
) (%

𝒗

𝒗
)           Equação 13 

 

%𝑺𝑶𝑳 = 𝟏𝟎𝟎 − [%𝑭𝑨 + %𝑭𝑺] (%
𝒗

𝒗
)      Equação 14 

 

Em que VA é o volume de água em mL; VF é o volume de amostra de fluido 

em mL; e VS é o volume de base sintética ou fluido não-aquosos em uso no sistema 

em mL (Leal, 2015). 

5.6 ESTABILIDADE TÉRMICA DOS SISTEMAS MICROEMULSIONADOS (TG/DTG) 

 

A avaliação da estabilidade térmica dos sistemas microemulsionados é 

importante, tendo em vista que é necessário determinar a temperatura em que o 
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colchão lavador permanece estável em temperaturas próximas as condições de 

trabalho em poços de petróleo (Curbelo et al., 2018). 

As microemulsões (colchão lavador) tiveram suas estabilidades térmicas 

determinadas a partir da técnica de termogravimetria (TG/DTG). As análises são 

realizadas em função da perda de massa com relação ao tempo e/ou temperatura 

através do analisador termogravimétrico, de marca SDTQ 600 e fabricante TA 

Instruments.  Com o auxílio de uma termobalança, pesou-se 5 mg de colchão lavador 

e em seguida foi aquecido numa razão de aquecimento de 10°C/minuto, em atmosfera 

de nitrogênio, com fluxo de 100 mL/minuto até a temperatura de 600 °C.  

 

5.7 TENSÃO SUPERFICIAL 
 

As medidas de tensão superficial foram realizadas nos sistemas 

microemulsionados, utilizados como colchões lavadores, antes e depois de cada 

ensaio de lavagem e reutilização dos sistemas. Quando a tensão superficial é 

diminuida, ocorre um maior espalhamento do líquido sobre a superfície. Por isso, a 

redução da tensão superficial do colchão lavador diminui o ângulo de contato com a 

superfície sólida aumentando a área da superficie molhada (Daltn, 2011). A baixa 

tensão superficial é característica importante das microemulsões por promover 

eficiente espalhamento de superficie e alta solubilidade, melhorando a remoção do 

reboco (Quintero et al., 2015).  

As microemulsões tiveram seus valores de tensão superficial determinados a 

partir do método de pressão máxima da bolha pelo fluxo de gás nitrogênio, através do 

tensiômetro SensaDyne QC-6000, da Chem-Dyne Research Corp., auxiliado pelo 

Software Features versão 1.21. As medidas foram realizadas à 25 °C ± 1 °C e os 

resultados foram obtidos em mN/m. 

 

5.8 DIÂMETRO DE GOTÍCULAS 
 

As microemulsões tiveram os seus valores de tamanhos de micelas e suas 

distribuições (índice de polidispersão) determinados a partir da técnica de 

espalhamento dinâmico de luz, através do Analisador de Potencial Zeta Plus, modelo 

ZETA PLUS 90 PLUS/BI-MAS, acoplado ao Software Particle Sizing. As medidas 

foram realizadas com a inserção de 3 mL da amostra em uma cubeta de quartzo e 
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tomadas 5 varreduras de 30 segundos, com ângulo de detecção de 15º, temperatura 

27 °C ± 1°C, laser de 40 mW de comprimento de onda de 640 nm e precisão de ± 3%. 

A faixa de análise do equipamento é de 2 nm a 3 μm (Souza, 2013). 

 

5.9 REOLOGIA E A COMPATIBILIDADE DOS FLUIDOS FORMULADOS COM SDS 
 

Os comportamentos reológicos do colchão lavador e da pasta de cimento foram 

determinados em função da relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de 

cisalhamento. A partir dos resultados de viscosidade, se avaliou o comportamento de 

cada fluido e de suas misturas através do grau de compatibilidade dos fluidos. As 

misturas dos fluidos obedeceram às normas API, na qual é sugerido homogeneizar a 

pasta de cimento e o colchão lavador em proporções (v/v): 95/5, 75/25, 50/50, 25/75 

e 5/95, respectivamente, condicionando a temperatura de 88 °C em um consistômetro 

atmosférico (de agitação constante do próprio equipamento), durante 1200 segundos 

(API RP 10B-2, 2013). 

Depois, as misturas foram levadas a um viscosímetro Fann 35, sendo utilizadas 

as taxas de cisalhamento em 3, 6, 30, 60, 100, 200 e 300 rpm com leituras 

ascendentes e descendentes em intervalos de 10 segundos (Campos, 2009). A pasta 

de cimento foi preparada contendo apenas água e cimento Portland de classe especial 

(semelhante a classe A), (de acordo com API RP 10B-2, 2013) e de densidade 1,87 

g/cm3.  

 

5.10 MOLHABILIDADE  
 

A molhabilidade é um termo utilizado para se determinar o quanto uma gota de 

líquido se espalha sobre uma superfície, molhando-a (Daltin, 2011). O intuito desse 

estudo é verificar a molhabilidade através da simulação da parede do poço (formação 

de calcário), utilizando pastilhas de calcário. Os ensaios de molhabilidade são 

importantes porque após a remoção do reboco pelo colchão lavador, o espaço anular 

entre a superfície da parede do poço e o revestimento deve ser preenchido com 

cimento aquoso para estabilizar a estrutura do poço. 

Por isso, os ensaios com pastilhas de calcário gotejando água simulam o 

comportamento quanto à molhabilidade da pasta de cimento aquosa à parede do 
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poço; as pastilhas de calcário sem tratamento gotejando os sistemas 

microemulsionados (colchão lavador) simulam o comportamento quanto à 

molhabilidade do colchão lavador à parede do poço, e as pastilhas de calcário 

saturados com os sistemas microemulsionados (colchão lavador) simulam o 

comportamento quanto à molhabilidade da pasta de cimento aquosa à parede do 

poço, supostamente após a remoção do reboco, saturado com o colchão lavador. 

A preparação das pastilhas de calcário foi baseada na metodologia utilizada 

por Soares, (2016), onde pedaços de calcário foram triturados mecanicamente em 

tamanhos adequados e depois separados em peneira de Taylor 350 mesh. 

Posteriormente, em uma cápsula de aço inox adicionou-se 1 g do calcário triturado 

que foi submetida a pressão hidráulica de 8 toneladas em uma prensa Schulz, sendo 

formadas pastilhas de calcário (1,3 cm de diâmetro e 0,3 cm de espessura). A Figura 

28 apresenta as etapas da preparação das pastilhas de calcário. 

 

Figura 28-Etapas da preparação das pastilhas de calcário. 

 
Fonte: Autor. 

 

A avaliação da molhabilidade dos sistemas através da simulação da parede do 

poço pela pastilha de calcário foi determinada a partir do método da gota séssil, que 

consiste em gotejar o líquido sobre a superfície sólida, sendo determinado o ângulo 
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de contato através de uma câmera acoplada ao equipamento Tensiômetro Kruss, 

modelo DAS 100. 

Para se desenvolver tal experimento, pastilhas de calcário sem tratamento 

gotejando água, pastilhas de calcário sem tratamento gotejando colchão lavador e 

pastilhas de calcário saturados com colchão lavador e expostas ao ambiente durante 

24 horas a 25 ºC ± 1 °C para a sua secagem, gotejando água, foram posicionadas no 

tensiômetro em posição horizontal, e gotejou-se 5 µL de cada sistema através de uma 

seringa do equipamento sobre a pastilha, para se determinar o ângulo de contato 

através do método circle fitting, como descrito por Soares, (2016). 

A Figura 29 apresenta a sequência da análise para determinação do ângulo de 

contato. 

Figura 29-Pastilhas de calcário preparadas, posicionadas para medida do ângulo de 

contato e imagens do ângulo de contato formado. 

  

 

 

 

Figura 24-(a)pastilhas de 

calcário preparadas para 

medição do ângulo de contato. 

Figura 24-(b) medida do 

ângulo de contato em uma 

pastilha de calcário. 

Figura 24-(c) ângulo de 

contato θ de 14,8° após a 

leitura do software. 

Fonte: Autor. 
 
 

5.11 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO – MÉTODO ULTRASSÔNICO (UCA) 
 

A resistência à compressão de uma amostra de pasta de cimento curada sob 

temperatura e pressão controladas é correlacionada com o tempo de trânsito de uma 

onda ultrassônica compressional. O método de ultrassom é não-destrutivo e permite 

determinar a evolução da resistência à compressão de forma contínua (Campos, 

2009). 
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Para avaliar as características do cimento contaminado com o colchão lavador, 

fez-se os testes de resistência à compressão a partir do método ultrassônico com o 

auxílio do equipamento Ultrasonic Cement Analyzer (UCA), modelo 4262, da Chandler 

Engineering. 

 Para tal experimento, foi utilizado cimento Portland de classe especial, com 

densidade 1,87 g/cm3, comumente utilizado em operações de cimentação em poços 

de petróleo no Brasil, sugerido pela NBR 9831 de 2006. A contaminação da pasta de 

cimento com o colchão lavador se deu numa proporção volumétrica de 90/10 (v/v), 

respectivamente. 

 A pasta de cimento foi preparada a partir da pesagem de 355 g de água e 772 

g de cimento. Para efetuar a mistura utilizou-se um misturador Chandler modelo 3060, 

onde o cimento foi adicionado uniformemente à água. A mistura da pasta foi realizada 

a uma velocidade de 4000 rpm, em 15 segundos. Ininterruptamente, mudou-se a 

velocidade do misturador para 12000 rpm e a pasta foi agitada por 35 segundos.  

Depois, 360 mL da pasta de cimento preparada foi misturada com 40 mL de 

colchão lavador. A célula foi colocada em um banho de água na temperatura de 25 °C 

± 1°C e as pastas foram homogeneizadas por 20 minutos a uma rotação de 150 rpm. 

Após a homogeneização, a pasta de cimento e a mistura pasta de 

cimento/colchão lavador foram vertidas em uma célula cilíndrica até o indicador de 

nível de pasta. Posteriormente, a célula foi preenchida com água desde o topo da 

pasta de cimento em teste até o indicador de nível de água. Depois de fechada, a 

célula foi levada ao equipamento Ultrasonic Cement Analyzer Chandler modelo 4262. 

O experimento se deu numa pressão constante de 3000 psi dividido em duas rampas 

de aquecimento. A primeira de 25 ºC até 85 ºC, num intervalo de 116 minutos, e a 

segunda de 85 ºC até 112,22 ºC, num intervalo de 124 minutos. Ao atingir 240 minutos, 

o experimento seguiu sem alteração de suas variáveis até completar 24 horas, como 

sugerido pela norma API, na seção 13.5, RP 10B-2, de 2013. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1. ESTUDO DA MICROEMULSÃO COM DAC. 
 

As propriedades dos tensoativos catiônicos de inverter a molhabilidade da 

rocha carbonática de molhável ao óleo para molhável à água e de se adsorver às 

superfícies sólidas negativamente carregadas, motivaram a aplicação do tensoativo 

cloreto de dodecilamônio (DAC) para o desenvolvimento desse trabalho. 

6.1.1 Determinação dos diagramas pseudoternários dos sistemas 

microemulsionados DAC 

 

Os diagramas pseudoternários obtidos a partir do tensoativo DAC, n-butanol 

como cotensoativo, querosene como fase oleosa e diferentes fases aquosas (água 

destilada, NaCl 0,1 mol/L e NaCl 0,5 mol/L), razão C/T=2, estão apresentados nas 

Figuras 30 (a), (b) e (c), respectivamente. 

Figura 30-Diagrama pseudoternários do DAC em água destilada (a); em NaCl 0,1 

mol/L (b) e em NaCl 0,5 mol/L (c). 
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Pode-se observar na Figura 30, que todos os sistemas apresentaram região de 

microemulsão (região de Winsor IV - WIV). Após a análise dos diagramas, percebeu-

se que o uso do tensoativo DAC no meio NaCl 0,1 mol / L, fase aquosa, não interferiu 

na formação de micelas quando comparado com o sistema formulado apenas com 

água destilada como fase aquosa, mantendo uma aparência semelhante.  

O aumento da concentração salina para 0,5 mol/L diminuiu a região da 

microemulsão. Este fenômeno ocorreu porque a microemulsão existe devido à ação 

interfacial que a molécula de tensoativo exerce entre as fases aquosa e oleosa. A 

adição de sal à microemulsão causa sua dissociação na fase aquosa, resultando em 

cargas positivas e negativas (íons). A existência desses íons em solução requer que 

as moléculas de água as hidratem com a mesma água que hidrata as cabeças dos 

tensoativos, levando a uma ruptura da interação entre as moléculas citadas. Por isso, 

as moléculas de água inicialmente ligadas às cabeças do tensoativo passam a hidratar 

os íons dissociados da solução aquosa. Uma vez que as micelas são quebradas, seu 

número diminui, causando uma consequente redução nos diagramas da região de 

microemulsão (WIV). 

A porcentagem de fase aquosa é maior em micelas diretas do que em micelas 

inversas. Quando houver uma porcentagem maior de fase aquosa, também haverá 

maiores quantidades de íons do sal. Estes íons requerem água para hidratá-los, então 

quanto maior a concentração, mais ligações água-tensoativo haverá para quebrar, 

resultando em uma diminuição da região de microemulsão para micelas diretas em 

relação as micelas inversas. O DAC foi instável na presença de solução salina na 

concentração de 0,5 mol/L, e sua região de microemulsão foi menor. 

 

6.1.2 Escolha dos pontos no diagrama para testes de remoção de reboco 
 

Diferentes fases aquosas foram utilizadas para avaliar o comportamento do 

tensoativo, variando a concentração salina para determinar seus efeitos nas regiões 

de microemulsão. No entanto, para a formulação de fluido de lavagem, a 

microemulsão à base de DAC e solubilizada em NaCl 0,1 mol/L foi escolhida, uma vez 

que o cloreto de sódio é bastante comum na formulação de fluidos de perfuração. 

Além disso, esta concentração de cloreto de sódio obteve uma boa região de 

microemulsão. 
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Após a escolha do sistema, os pontos dentro da região da microemulsão do 

diagrama pseudoternário foram determinados e suas propriedades foram 

caracterizadas e analisadas. Os pontos selecionados são apresentados na Figura 31:  

Figura 31-Pontos selecionados do DAC no diagrama pseudoternário NaCl 0,1 mol / 

L. 

 

A escolha do ponto 16 foi realizada com a intenção de verificar o potencial de 

uma formulação com um menor custo, já que apresenta um maior percentual de fase 

aquosa e reduzido percentual de razão C/T. 

 

6.1.3 Testes de eficiência de remoção do fluido de perfuração com colchão 

lavador  
 

Para realizar os testes de eficiência de remoção, foram selecionados oito 

pontos entre os dezesseis utilizados no diagrama DAC C/T=2, considerando as 

características físico-químicas semelhantes. Os pontos selecionados, número de 

quadrados limpos, eficiência de remoção e tipo de micela utilizada no sistema são 

apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2-Composições das formulações, tipos de micelas e testes de eficiência de 
remoção dos colchões lavadores. 

Pontos 
Composição 

%FA %C/T %FO 
Tipo de 
micela 

Número de 
quadrados 

limpos 

Eficiência de 
remoção % 

Tempo de 
remoção 
(minutos) 

DAC-1 10/80/10 - 32 48,48 10 

DAC-4 30/60/10  direta 66 100,00 2 

DAC-5 20/60/20  bicontínua 66 100,00 2 

DAC-6 10/60/30 inversa 57 86,36 10 

DAC-11 50/40/10  direta 66 100,00 2 

DAC-13 30/40/30  bicontínua 66 100,00 2 

DAC-15 10/40/50 inversa 65 98,48 10 

DAC-16 86/11,6/2,4  direta 66 100,00 2 

 
De acordo com a Tabela 2, as composições que obtiveram 100% de remoção 

foram aquelas com micelas diretas (4, 11 e 16) e as micelas bicontínuas (5 e 13), 

enquanto as composições com micelas inversas (6 e 15) obtiveram eficiências 

menores. 

As composições que usaram micela direta não têm semelhança com o reboco 

formado pelo fluido de perfuração não aquoso, uma vez que este fluido é não polar e 

a fase contínua da microemulsão é polar. No entanto, a presença de um tensoativo 

no meio da microemulsão diminuiu a tensão entre as fases, espalhando o sistema 

sobre o reboco e removendo-o através da solubilização. Uma vez removido, o reboco 

foi integrado na microemulsão, criando uma mistura de micelas e partículas sólidas 

que estão suspensas. 

As composições formadas por micelas bicontínuas tinham quantidades 

semelhantes de óleo e água. Parte da água e do óleo que estavam solvatando o 

tensoativo puderam interagir com o reboco e, consequentemente, solubilizá-lo. 

Seguindo a mesma abordagem das micelas diretas, o reboco foi removido e integrado 

na microemulsão, formando uma mistura de partículas solúveis e suspensas. 

As micelas inversas não removem 100% do reboco, mesmo assim apresentou 

bom percentual de remoção. Estas micelas apresentam 10% de fase aquosa, o que 

acaba sendo insuficiente para a solubilização total das frações polares que constituem 

o reboco. Assim, para atingir 100% da remoção se faz necessário maior percentual 

de fase aquosa, como nas micelas bicontínua e direta. Quando se compara apenas 
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as micelas inversas que apresentam 10% de fase aquosa, percebe-se que a remoção 

do reboco aumenta quando se eleva o percentual de fase óleo (redução do percentual 

de C/T), que acaba incorporando maiores quantidades das frações apolares do 

reboco. 

A composição com o maior percentual C/T (DAC-1) obteve a menor 

porcentagem de eficiência. Este resultado está associado à pequena fase aquosa e 

oleosa deste sistema. Este fato dificulta a interação entre a microemulsão e o reboco, 

uma vez que a água e o óleo estão solvatando o tensoativo. 

O uso de sistemas de microemulsões para a formulação de fluidos de lavagem 

pode se torna uma alternativa viável, uma vez que estes sistemas obtiveram um bom 

desempenho em testes de eficiência. 

6.1.4 Reutilização dos colchões lavadores 

 

Para analisar a reutilização das microemulsões utilizadas como colchões 

lavadores, os seguintes pontos foram selecionados: direta (ponto DAC-11), bicontínua 

(ponto DAC -13), inversa (ponto DAC-15) e a direta (ponto DAC-16) otimizada. Os 

testes de eficiência de remoção foram realizados de acordo com a seção 5.3, 

avaliando o potencial de remoção do reboco, seguidos de centrifugação para 

separação de fases, observação quanto à estabilidade do sistema e da medida da 

tensão superficial. A etapa de ensaio de eficiência de remoção do reboco no 

viscosímetro está apresentada na Figura 32. 

Figura 32-Teste de remoção pelo ponto DAC -16 do colchão lavador: (a) camada 

fina de fluido de perfuração e (b) ensaio de remoção da primeira lavagem.  

  
Fonte: Autor. 

A Tabela 3 apresenta os resultados desse estudo a partir das composições das 

formulações e testes de remoção. 
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Tabela 3-Otimização das composições, tipos de micelas e testes de eficiência de 

remoção dos colchões lavadores. 

Pontos 
Composição 

%FA %C/T %FO 
Tipo de 
micela 

Número de 
quadrados 

limpos 

Eficiência 
de remoção 

% 

DAC-11 50/40/10 direta 66 100(2) 

DAC-13  30/40/30 bicontínua 66 100(3) 

DAC-15 10/40/50 inversa 65 98,48(3) 

DAC-16 86/11,6/2,4 direta 66 100(2) 

 

(2): quebra do sistema na segunda lavagem; (3): quebra do sistema na terceira lavagem. 

 

Pode-se observar que a incorporação do reboco ao sistema de microemulsão 

não foi capaz de desestabilizar a microemulsão após a primeira lavagem. As 

composições formuladas com micelas diretas quebraram após 2 lavagens e os 

sistemas formulados com micelas inversas e bicontínuas romperam após a terceira 

lavagem. A quebra da microemulsão é caracterizada pela migração da região de WIV 

para a região bifásica WII, mostrando que o sistema com micelas diretas pode ser 

reutilizado 2 vezes e o sistema com micelas inversas e bicontínuas, 3 vezes.  

As Figuras 33, 34 e 35 apresentam os prováveis mecanismos de remoção de 

sistemas com micelas diretas, bicontínuas e inversas, respectivamente. 
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Figura 33-Mecanismo de quebra da composição com micela direta (Ponto DAC -11 e 

DAC-16). 

 

 
Fonte: Wanderley Neto et al., 2020. 
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Figura 34-Mecanismo de quebra da composição com micela bicontínua (ponto DAC 

-13). 

 

 
Fonte: Wanderley Neto et al., 2020. 
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Figura 35-Mecanismo de quebra da composição da micela inversa (Ponto DAC - 15). 

 

 
Fonte: Wanderley Neto et al., 2020. 

 

 

 

 

 



82 
 

 

Contudo, outros fenômenos podem explicar a quebra da microemulsão. O fluido 

tem muitos aditivos, então a influência de cada componente para quebrá-lo é 

explicada nas seguintes hipóteses: 

• Influência do tensoativo: o tensoativo associado ao fluido de lavagem migra para a 

interface de microemulsão e atua como um desemulsionante, quebrando algumas 

micelas de óleo / água e, assim, diminuindo a região da microemulsão na parte inferior 

do diagrama (microemulsão região com poucos tensoativos); 

• Influência da argila: ao quebrar as micelas com a ação do fluido tensoativo, as argilas 

organofílicas, que são solubilizadas na fase oleosa, podem ser adsorvidas pela cauda 

do tensoativo livre e a argila torna-se úmida. Este fato diminui a quantidade de 

tensoativo em meio livre para atuar na interface óleo-água, diminuindo a formação de 

micelas e a região de Winsor IV, desfazendo o equilíbrio e gerando novas fases. 

• Influência de íons de cálcio e sais: a presença de íons cálcio, originados do fluido, 

pode diminuir a solubilidade da cabeça do tensoativo em meio aquoso, uma vez que 

o Ca2+ precisa se solubilizar em água, diminuindo a quantidade de água disponível 

para solvatar a cabeça do tensoativo. O mesmo ocorre com as hidroxilas (OH-) 

ionizadas. A redução da quantidade de moléculas de água no meio causa 

instabilidade na micela, devido à interação entre a cabeça do tensoativo e as 

moléculas de água. Se houver uma ruptura no limite entre a cabeça do tensoativo e a 

molécula de água, a micela é dissolvida, gerando uma região com uma fase em 

excesso (bifásica), ou seja, diminuindo a região da microemulsão. O mesmo ocorre 

com a salmoura (NaCl), que se dissocia e permanece no meio aquoso como íons (Na+ 

e Cl-), necessitando de água para hidratar os íons. 

 

6.1.5 Tensão superficial 
 

A medida de tensão superficial é um parâmetro importante, pois quanto menor 

essa tensão, maior à facilidade de espalhamento do líquido na superfície do sólido, 

proporcionando maior adsorção do tensoativo. A Tabela 4 apresenta os resultados da 

tensão superficial, à temperatura de 25 °C ± 1 °C, para os sistemas de microemulsão 

DAC estudados neste trabalho. Os valores de tensão superficial têm desvio padrão de 

± 1 mN/m. 
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Tabela 4-Valores da tensão superficial para o sistema DAC; razão C/T = 2; fase 

aquosa (FA): NaCl 0,1 mol/L e fase orgânica (FO) querosene. 

Pontos 
Composição 

%FA %C/T %FO 
Tipo de 
micela 

Tensão superficial 
(mN/m) Temperatura 

(°C) 
Inicial 

Após 
lavagens 

DAC-1 10/80/10 - 25,23 25,95(1) 25,09 

DAC-2 20/70/10  - 24,97 25,55(1) 25,04 

DAC-3 10/70/20 - 24,71 25,33(1) 25,03 

DAC-4 30/60/10 direta 24,18 24,92(1) 25,22 

DAC-5 20/60/20 bicontínua 24,07 24,98(1) 25,09 

DAC-6 10/60/30 inversa 23,90 24,73(1) 25,09 

DAC-7 40/50/10  direta 24,14 25,12(1) 25,00 

DAC-8 30/50/20  direta 24,04 25,16(1) 25,18 

DAC-9 20/50/30  inversa 23,83 24,57(1) 25,21 

DAC-10 10/50/40 inversa 23,73 24,49(1) 25,01 

DAC-11 50/40/10 direta 24,59 25,83(2) 25,00 

DAC-12 40/40/20 direta 24,46 25,87(1) 25,34 

DAC-13 30/40/30 bicontínua 24,37 25,02(3) 25,12 

DAC-14 20/40/40 inversa 24,33 25,31(1) 25,05 

DAC-15 10/40/50 inversa 24,20 25,10(3) 25,23 

DAC-16 86/11,6/2,4 direta 24,36 24,53(2) 26,22 

 (1) Uma lavagem (2) Duas lavagens (3) três lavagens.  

 

Com base nos resultados da Tabela 4, pode-se observar que a tensão 

superficial do sistema varia de 23,73 mN/m a 25,95 mN/m, com pequena variação 

entre os valores máximo e mínimo, pois o erro estimado pelo equipamento é de +/- 

0,1 mN/m. As tensões obtidas para todos os sistemas foram consideradas baixas 

quando comparadas à água (72,1 mN/m). Isso é característico dos sistemas de 

microemulsão, sendo muito interessante para o objetivo do presente trabalho, uma 

vez que quanto menor a tensão, maior será a interação entre o sistema e o fluido de 

perfuração e, possivelmente, melhor o processo de limpeza (Bera et al., 2014b). 
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Essa baixa tensão também evidencia que o sistema tem uma boa ação 

superficial, melhorando a dispersão do líquido e, consequentemente, a molhabilidade. 

A influência de cada componente na tensão superficial pode ser explicada pelos 

seguintes pressupostos: 

• Influência da relação C/T e FA: os valores da tensão superficial no sistema, 

mantendo constante a fase oleosa, evidencia que o aumento da relação C/T e a 

diminuição da fase aquosa resultam em um meio saturado com micelas, causando um 

pequeno aumento na tensão superficial. 

• Influência da relação C/T e FO: a partir dos valores de tensão superficial do sistema 

onde a fase aquosa foi mantida constante, pode-se perceber que quando a relação 

C/T aumenta e a fase oleosa diminui, há um pequeno aumento da tensão superficial. 

Isso pode ser explicado seguindo a mesma teoria apresentada no item anterior, onde 

uma grande quantidade de cotensoativo/ tensoativo saturará o meio com micelas, 

aumentando o valor da tensão. 

• Influência de FA e FO: analisando os valores de tensão superficial do sistema onde 

a relação C/T foi mantida constante, pode-se observar que conforme a fase aquosa 

diminui e a fase oleosa aumenta, a tensão superficial diminui. Uma explicação para 

esse fato é que o querosene apresenta menor tensão superficial quando comparado 

com a solução aquosa de NaCl. As interações entre as moléculas de água e a 

hidratação dos íons cloreto e sódio são mais fortes do que as interações presentes no 

querosene. 

 

6.1.6 Diâmetro de gotículas 
 

O diâmetro de gotícula é um parâmetro que fornece o tamanho das micelas 

formadas na microemulsão. Os valores obtidos de diâmetro de gota e índice de 

polidispersão para os sistemas de microemulsão DAC estudados, a temperatura de 

25 °C ± 1 °C e desvio padrão de ± 1 °C, são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5-Valores de diâmetro de gota para o sistema DAC; razão C/T = 2; fase 

aquosa (FA) NaCl 0,1 mol/L e fase orgânica (FO) querosene. 

Sistema Pontos 
Composição 

%FA  %C/T%  %FO 

Tipo de 

micela 

Diâmetro 

Efetivo 

(nm) 

Polidispersão 

T
e
n

s
o

a
ti

v
o

 c
a
ti

ô
n

ic
o

 D
A

C
 

DAC-1 10/80/10 - 135,8 0,311 

DAC-2 20/70/10  - 102,3 0,632 

DAC-3 10/70/20 - 99,8 0,632 

DAC-4 30/60/10 direta 93,4 0,635 

DAC-5 20/60/20 bicontínua 85,4 0,655 

DAC-6 10/60/30 inversa 102,6 0,630 

DAC-7 40/50/10  direta 85,2 0,679 

DAC-8 30/50/20  direta 153,2 0,504 

DAC-9 20/50/30  inversa 111,4 0,665 

DAC-10 10/50/40 inversa 136,9 0,604 

DAC-11 50/40/10 direta 107,9 0,491 

DAC-12 40/40/20 direta 118,7 0,406 

DAC-13 30/40/30 bicontínua 111,5 0,448 

DAC-14 20/40/40 inversa 91,1 0,577 

DAC-15 10/40/50 inversa 158,1 0,596 

DAC-16 86/11,6/2,4 direta 2,0 0,416 

 

Observa-se na Tabela 5 que existe uma variação no diâmetro de 2,0 a 158,1 nm. 

Segundo Fanun, (2008), O diâmetro das microemulsões varia de 1,85 a 100 nm, no 

entanto, essas microemulsões apresentaram diâmetros maiores (2,0 a 158,1 nm). A 

técnica de espalhamento de luz utilizada não distingue a micela individual associada 

às moléculas de água (micelas diretas) ou às moléculas de óleo (micelas inversas) ou 

a ambas (micelas bicontínuas), resultando em um valor de diâmetro maior do que se 

apenas o diâmetro real da micela fosse medido. Isso pode acontecer por causa do 
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fenômeno de hidratação por micelas diretas, que ocorre quando a cabeça do 

tensoativo positivo é atraída para o oxigênio parcialmente negativo das moléculas de 

água, resultando em uma estrutura maior do que a estrutura real da micela 

(Murashova et al., 2014). 

 Para as micelas inversas, os hidrocarbonetos de querosene realizam o 

fenômeno de solvatação, através da interação de Van Der Walls com os 

hidrocarbonetos das caudas do tensoativo. Essa interação, como na micela direta, 

aumenta o diâmetro. Para estruturas bicontínuas, os dois fenômenos discutidos para 

as micelas direta e inversa acontecem, causando um aumento do diâmetro. Quanto 

ao ponto DAC-16, o baixo valor para o diâmetro se deve a uma pequena quantidade 

de fase óleo no sistema. Portanto, os resultados correspondem ao valor esperado 

(Levkov et al., 2014 e Karayil et al., 2016). A Figura 36 apresenta as estruturas 

formadas nesse sistema. 

Figura 36-Representação das microemulsões usando a técnica de espalhamento de 

luz para: a) micela inversa, b) micela direta e c) micela bicontínua. 

 
 

 
 

Fonte: Wanderley Neto et al., 2020. 
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O índice de polidispersão é um fator que fornece informações relacionadas a 

distribuição das gotículas, que denota o grau de homogeneidade da dispersão dos 

tamanhos de partícula no sistema. Esse índice varia de 0 a 1. Valores acima de 0,3 

indicam sistemas polidispersos (Nemen e Lemos-Senna, 2011). Observa-se na 

Tabela 5 que a polidispersão apresenta valores variando entre 0,311 e 0,679 

constituindo-se em uma polidispersão amplamente dispersa, ou seja, há uma grande 

faixa de tamanhos distintos evidenciando que as gotículas do sistema possuem 

diâmetros variados, sendo sua distribuição mais heterogênea. 

 

6.1.7 Caracterização do fluido de perfuração: teor de líquidos e de sólidos  
 

O fluido de perfuração utilizado para o teste de eficiência de remoção foi 

caracterizado pelo teor de sólidos e líquidos e obteve a composição apresentada na 

Tabela 6. 

Tabela 6-Composição do fluido de perfuração não aquoso. 

Teor Percentual (%) 

Sólidos 12 

Óleo 65 

Água 23 

 

 

Os dados apresentados na Tabela 6 confirmam que o fluido de perfuração 

utilizado é de base óleo, pois o percentual de fase óleo é maior que o percentual de 

água.  

 

6.1.8 Estudo reológico do sistema DAC 
 

O estudo reológico dos sistemas de colchão lavador formulados com DAC é 

um parâmetro importante, tendo em vista que, diferentemente dos fluidos de 

perfuração e das pastas de cimento, os colchões lavadores apresentam 

comportamento de fluidos newtonianos, que são caracterizados pela 

proporcionalidade entre a tensão cisalhante e a taxa de cisalhamento. As Figuras 37 

e 38 apresentam o comportamento reológico dos sistemas DAC, pontos 1 ao 16. 
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Figura 37-Curvas de fluxo dos sistemas de colchão lavador DAC, pontos 1 ao 16. 
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Observa-se na Figura 37 que os fluidos de lavagem baseados em 

microemulsões possuem comportamento newtoniano, tendo em vista que o perfil das 

curvas de fluxo apresenta a relação de tensão de cisalhamento com taxa de 

cisalhamento constante.  

Figura 38-Viscosidade em função da taxa de cisalhamento para sistemas de colchão 
lavador DAC, pontos 1 ao 16. 
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A Figura 38 apresenta o comportamento da viscosidade dos sistemas 

estudados em uma taxa de cisalhamento de 0 e 600 s-1. Observa-se que os sistemas 

possuem um comportamento de viscosidade semelhante, uma vez que possuem os 

mesmos constituintes. A única diferença entre os sistemas foi a porcentagem de cada 

componente. Dependendo da concentração do componente, a viscosidade pode ser 

maior ou menor, conforme se percebe analisando os sistemas a partir da faixa de 

porcentagem da razão C/T, que quando foi aumentada resultou em um aumento de 

viscosidade. A Tabela 7 apresenta os valores da viscosidade absoluta para os 

sistemas. 

Tabela 7-Viscosidade absoluta para os pontos DAC; razão C/T = 2; fase aquosa 

(FA) NaCl 0,1 mol / L e fase orgânica (FO) querosene. 

Pontos Viscosidade 

absoluta (Pa.s) 

1 0,006177 

2 0,007296 

3 0,00508 

4 0,005587 

5 0,005181 

6 0,004031 

7 0,005451 

8 0,005377 

9 0,004488 

10 0,004059 

11 0,004954 

12 0,005278 

13 0,004773 

14 0,004045 

15 0,002854 

16 0,001720 

 

Analisando os dados da Tabela 7, é possível observar que o aumento na 

porcentagem da relação C/T e, consequentemente, a diminuição na quantidade de 

fase aquosa ou oleosa gera um pequeno aumento na viscosidade. Para micelas 
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diretas, o aumento da porcentagem de C/T e, consequentemente, a redução da 

porcentagem da fase aquosa, geraram micelas com maior quantidade de tensoativos, 

o que se justifica pelo pequeno aumento no tamanho das gotículas observado na 

Tabela 5, diâmetro de gotícula. 

 Maiores quantidades de tensoativos presentes na micela requerem uma 

quantidade maior de moléculas de água para hidratá-la. As interações entre a água e 

a cabeça do tensoativo (íon-água) são mais fortes do que as interações água-água 

(ligações de hidrogênio). Isso resulta em uma maior aproximação dessas espécies 

químicas, redução de mobilidade e, consequentemente, um aumento na viscosidade 

(Yew e Misran et al., 2016). 

As micelas inversas, também aumentaram sua viscosidade com o aumento da 

porcentagem de C/T, porém, através de um fenômeno diferente. A fase oleosa foi 

composta por querosene, uma mistura de hidrocarbonetos com diferentes estruturas 

(alifática, naftênica e aromática) variando de 10 a 15 carbonos. A existência da 

interação de Van Der Walls entre as caudas lineares do tensoativo e querosene pode 

atrair mais moléculas lineares de querosene, formando limites mais compactados com 

menos espaço livre entre as moléculas de hidrocarbonetos, o que resulta em uma 

maior aproximação dessas espécies químicas, reduzindo a mobilidade e aumentando 

a viscosidade. 

 

6.1.9 Estudo reológico e compatibilidade (pasta de cimento/colchão lavador) 
 

O estudo reológico entre os fluidos foi realizado através de ensaios das 

misturas entre pastas de cimento (PC) e o colchão lavador DAC-16 de acordo com as 

proporções (v/v) recomendadas pela API foram: 95/5, 75/25, 50/50, 25/75 e 5/95. A 

Figura 39 apresenta a curva de fluxo dos ensaios entre a pasta de cimento e o colchão 

lavador. 
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Figura 39-Curvas de fluxo para pasta de cimento (PC), colchão lavador DAC-16 e 

misturas. 
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Na Figura 39 é possível observar que as misturas com maiores porcentagens 

de pasta de cimento (PC), misturas 95/5 e 75/25 apresentaram comportamento de 

fluido não newtoniano, enquanto, as misturas 50/50, 25/75 e 5/95 sugerem fluidos 

newtonianos, ou seja, muito próximos desse comportamento de fluido. 

 A Figura 40 apresenta a curva de viscosidade para as amostras avaliadas. 

Figura 40-Curva de viscosidade para pasta de cimento (PC), o colchão 

lavador DAC-16 e misturas. 
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Na preparação dos fluidos e das misturas pastas de cimento (PC) / colchão 

lavador DAC-16 não houve separação de fases, viscosidade excessiva, gelificação, 

floculação, sedimentação ou endurecimento da mistura. Portanto, este resultado 

sugere que o colchão lavador (DAC-16) seja compatível com a pasta de cimento (PC). 

Analisando o comportamento das curvas de viscosidade da Figura 40, observa-

se que a curva da pasta de cimento (PC) apresenta maior valor de viscosidade, 

enquanto, a curva do colchão lavador DAC-16 apresenta menor valor de viscosidade. 

Verifica-se, também, que as curvas das misturas (95/5, 75/25, 50/50, 25/75, 5/95) 

situam-se entre o limite superior (PC) e o limite inferior (DAC-16), estando de acordo 

com o critério para avaliação de compatibilidade reológica dos mesmos (Campos, 

2009).  

O aspecto das curvas de fluxo, ainda sugere, que os sistemas formulados são 

fluidos pseudopláticos por apresentarem um decréscimo acentuado de viscosidade 

quando a taxa de cisalhamento é aumentada. A diminuição da viscosidade com o 

aumento da taxa de cisalhamento ocorre devido ao fato de que muitas partículas 

dispersas, lineares ou laminares alinham-se na direção do fluxo, facilitando o 

deslizamento, reduzindo a viscosidade. (Machado, 2002 e Pal et al., 2019).  

O modelo de Ostwald de Waale (lei de potência) foi utilizado para determinar 

os parâmetros reológicos dos fluidos: índice de consistência (K) e o índice de 

comportamento ou de fluxo (n). A lei de potência é dada pela Equação 9 (seção 3.11) 

e a Tabela 8, apresenta os resultados desses parâmetros. 

 

Tabela 8-Parâmetros reológicos do colchão lavador DAC-16 e da pasta de cimento. 

Fluido K (Pa.sn) n R2 

DAC-16 0,00132 0,99 0,95003 

Pasta de cimento 1,07626 0,30 0,94061 

 

Analisando a Tabela 8, verifica-se que no DAC-16 o índice de fluxo (n) é 

próximo a 1 (um) e o índice de consistência (K) é baixo, o que proporciona menor 

resistência ao escoamento, sugerindo comportamento newtoniano para o fluido. Esse 

comportamento é importante para aumentar a mobilidade e o espalhamento mais 

rápido na superfície do reboco, aumentando a eficiência de remoção. 
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Para a pasta de cimento, o índice de fluxo (n) é baixo e o fluido se distancia do 

comportamento newtoniano, enquanto, o índice de consistência (K) é alto, o que 

contribui para o aumento a resistência ao escoamento. Esses parâmetros da pasta de 

cimento sugerem comportamento não newtoniano e natureza pseudoplástica, que 

ocorre quando (n) assume valores menores que um e maiores do que zero (0 ˂ n ˂ 1) 

(Machado, 2002). 

A avaliação reológica das misturas entre a pasta de cimento (PC) e o colchão 

lavador (DAC-16) foi estudado para compreensão da variação da viscosidade (µ) em 

função da taxa de cisalhamento (γ). As misturas analisadas sugerem comportamento 

não newtoniano apenas para as misturas (95/5) e (75/25), isto é, a viscosidade diminui 

com o aumento da taxa de cisalhamento. As outras misturas (50/50), (25/75) e (5/95) 

provavelmente são fluidos newtonianos, onde a viscosidade é praticamente constante. 

6.1.10 Estudo de medição de molhabilidade do sistema DAC 

 

Determinou-se o ângulo de contato entre as pastilhas de calcário não tratada e 

calcário tratado com o ponto DAC -16 do colchão lavador e posterior gotejamento de 

água, para observar se ocorre alteração na molhabilidade, fator importante para a 

limpeza dos poços e posterior cimentação. 

A Tabela 9 apresenta o ângulo de contato das pastilhas de calcário não tratado 

(CNT); das pastilhas do calcário imediatamente após o tratamento de saturação com 

o ponto de colchão lavador (CT DAC-16) e das pastilhas do calcário saturado tratado 

(CT DAC-16 a 24h), após exposto durante 24 horas à 25 °C ± 1 °C, onde todas as 

pastilhas foram submetidas a gotejamento de uma gota de água na superfície do 

calcário e obtidas o ângulo de contato de acordo com a seção 5.10. 
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Tabela 9-Imagens e ângulo de contato da gota de água na superfície da pastilha do 

calcário não tratado (CNT), da pastilha do calcário após o tratamento com (CT DAC-

16) e do tratamento com (CT DAC-16 a 24h) no tempo de 0 a 60 s. 

Pontos t = 0 s t = 12 s t = 24 s t = 36 s t = 48 s t = 60 s 

CNT 

 

θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 

CT DAC-16 
 

θ=9,2° θ=7,2° θ=6,4° θ=6,4° θ=6,4° 

CT DAC-16 

a 24h 
 

θ = 0° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 

 

A Figura 41 apresenta a evolução do comportamento do ângulo de contato com 

a variação do tempo do calcário não tratado (CNT), do calcário após o tratamento com 

DAC-16 e do DAC -16 após 24 h do tratamento no tempo de 0 a 60 s. 

Figura 41-Comportamento do ângulo de contato com a variação do tempo (s), da 

pastilha do calcário não tratado, da pastilha do calcário após o tratamento com DAC-

16 e após 24h.  
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A Figura 41 evidencia que o calcário não tratado (CNT) é completamente 

molhável a água com ângulo de contato de zero grau no tempo de 12 segundos. 

Observou-se que, nos ensaios com as pastilhas de calcário imediatamente após o 

tratamento de saturação com o colchão lavador (CT DAC-16), o ângulo de contato foi 

de 21,8° no tempo de zero segundos a 6,4° em 60 segundos, enquanto que, nos 

ensaios com as pastilhas de calcário saturado tratado com DAC-16 após 24 h de 

secagem, resultou no ângulo de contato de zero grau no tempo zero. Portanto, o 

calcário saturado tratado com o sistema formulado DAC-16 adsorveu toda a água 

instantaneamente, apresentando ângulo de contato 0° (zero grau) e sugerindo ser 

completamente molhável à água – fator importante, tendo em vista que, após a 

remoção do reboco pelo colchão lavador, a parede do poço (rocha) necessita estar 

molhável a água para a cimentação, que constitui um sistema aquoso. 

 

6.1.11 Resistência à Compressão – método ultrassônico (UCA)  
 

O desempenho das pastas de cimento misturadas com colchão lavador DAC-

16 foi analisado através do ensaio da resistência à compressão determinada pelo 

método ultrassônico. A Figura 42 apresenta o corpo de prova da pasta de cimento 

misturada ao colchão lavador DAC-16, após 24 horas de cura. 

Figura 42-Morfologia da pasta de cimento (PC) (a) e da pasta de cimento misturada 

com o colchão lavador DAC-16 na razão, PC/DAC-16 (90/10 v/v) (b). 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autor. 
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Pode-se observar na Figura 42 que a pasta de cimento contaminada com o 

colchão lavador DAC-16 desenvolvido apresenta aspecto uniforme, não havendo 

formação de microcavidades após o tempo de cura, garantindo a compatibilidade 

entre a pasta de cimento e o colchão lavador, sem alterar o desempenho do cimento 

no poço. 

A resistência à compressão da pasta de cimento contaminada com colchão 

lavador DAC-16 é apresentada na Figura 43. 

Figura 43-Curvas de resistência à compressão para pasta de cimento (PC) e pasta 

de cimento contaminada com o colchão lavador DAC-16 (90/10). 
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A Figura 43 mostra que a resistência à compressão da pasta de cimento 

contaminada com colchão lavador DAC-16 foi reduzida. A resistência à compressão 

da pasta de cimento (PC) foi de 18,0 MPa e a contaminada com colchão lavador DAC-

16 foi de 15 MPa. Este valor é considerado aceitável, tendo em vista que o valor 

mínimo de resistência para o cimento convencionalmente estabelecido pelas 

indústrias é próximo de 10,3 MPa (1500 psi) (Curbelo et al.,2018). 
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6.2 ESTUDO DA MICROEMULSÃO COM SDS 
 

O tensoativo comercial aniônico, Dodecil sulfato de sódio (SDS) é um dos mais 

baratos e disponíveis no mercado, tendo uma vasta gama de aplicação em diversos 

segmentos da indústria, como em detergentes, xampus e cosméticos, evidenciando 

sua baixa toxicidade (LD50 = 1288 mg / kg - oralmente em ratos) (Walker et al., 1967; 

Singer e Tjeerdema, 1993; Arslan et al., 2018). Por estas características, motivou o 

seu uso para o desenvolvimento desse trabalho. 

6.2.1 Determinação dos diagramas pseudoternários dos sistemas 

microemulsionados SDS. 

 

Os diagramas pseudoternários foram obtidos à temperatura ambiente e as 

regiões foram caracterizadas pelas propriedades macroscópicas de acordo com a 

classificação de Winsor, (1948). Nesse estudo não foram utilizadas fases aquosas 

salinas de cloreto de sódio (NaCl), como no estudo do DAC. O intuito desse estudo 

com o SDS foi variar a razão C/T em 1, 2 e 4 e avaliar os sistemas formulados em 

testes de remoção de reboco base óleo.  

 

As Figuras 44, 45 e 46 apresentam os diagramas pseudoternários com o 

tensoativo Dodecil sulfato de sódio (SDS). 

 

Figura 44-Diagrama pseudoternário 

com SDS razão C/T=1. 

Figura 45-Diagrama pseudoternário com 

SDS razão C/T=2. 

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

100
0

20

40

60

80

100

Água destilada Querosene

n-butanol/SDS C/T=1

Bifásico

WIV

WIV+S

 

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

100
0

20

40

60

80

100

WIV

QueroseneÁgua destilada

WIV+S

Bifásico

n-butanol/SDS  C/T=2

 

 



99 
 

 

Figura 46-Diagrama pseudoternário com SDS razão C/T=4. 
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Os diagramas pseudotérnários das Figuras 44, 45 e 46, apresentam estruturas de 

micelas diretas, inversas e camadas bicontínuas, com região de Winsor IV próximo ao 

vértice da fase aquosa, como também na fase oleosa e na região central do diagrama. 

Essa região de microemulsão é de interesse desse trabalho e foi usada para formulação 

de colchões lavadores para os testes de eficiência de remoção do reboco de fluido de 

perfuração não aquoso. 

 Os diagramas ainda apresentam as regiões bifásicas e Winsor WIV + S em todos 

os diagramas, que provavelmente ocorrem devido ao tensoativo em estudo ser sólido e 

ter baixa solubilidade na fase óleo. Observa-se ainda, um pequeno aumento da região 

de microemulsão e diminuição da região de WIV + S à medida que se aumenta a razão 

de C/T=1, para C/T=2 e C/T=4. Esse fato, provavelmente, está relacionado ao aumento 

da razão do cotensoativo (n-butanol), que contribui para redução da tensão superficial e 

promove a fluidificação do filme interfacial formado pelo tensoativo (Kalaitzaki et al., 

2013). Adicionalmente, o aumento do n-butanol pode influenciar a solubilidade das fases 

aquosa e oleosa devido à sua partição entre ambas, levando à formação de uma camada 

interfacial mais estável e aumentando a estabilidade das microemulsões (Altria, 2002; 

Mendonça et al., 2009; Kalaitzaki et al., 2013). 
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6.2.2 Escolha dos pontos no diagrama para testes de remoção de reboco 
 

A finalidade deste estudo foi a obtenção de um fluido de lavagem (colchão lavador) 

capaz de molhar, solubilizar e remover o reboco formado pelo fluido de perfuração na 

parede do poço. Portanto, é importante a utilização de um tensoativo que forme uma 

grande região de microemulsão, melhorando a ação de solubilização do reboco para que 

a pasta de cimento possa ter uma melhor aderência no conjunto formação e cimento 

(Quintero et al., 2007a). 

As Figuras 47, 48 e 49 apresentam os diagramas pseudoternários do SDS e os 

pontos selecionados dentro da região de microemulsão (WIV) para testes de eficiência 

de remoção com colchão lavador. 

 

Figura 47-Diagrama pseudoternário com 

os pontos 1,2 e 3 selecionados. 

 Figura 48-Diagrama pseudoternário 

com os pontos 4,5 e 6 selecionados.  

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

100
0

20

40

60

80

100

Água destilada Querosene

n-butanol/SDS C/T=1

  
2 31

Bifásico

WIV

WIV+S

 

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

100
0

20

40

60

80

100

WIV

QueroseneÁgua destilada

  
4 5 6

WIV+S

Bifásico

n-butanol/SDS  C/T=2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

Figura 49-Diagrama pseudoternário com os pontos 7, 8 e 9 selecionados.  
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Como visto nas Figuras 47, 48 e 49, a variação da razão C/T pouco influenciou no 

tamanho da região de microemulsão. Contudo, observa-se um pequeno aumento na 

região de microemulsão com o aumento da razão C/T, ao mesmo tempo que os 

constituintes que formam o diagrama oferecem uma considerável região de 

microemulsão, apresentando micelas direta, bicontínua e inversa, situação que facilita a 

escolha da composição a ser aplicada e estudada quanto à remoção do reboco. 

 

 

6.2.3 Avaliação da remoção do reboco aplicando micelas direta, inversa e 

bicontínua 
 

Como visto nas Figuras 47, 48 e 49, foram escolhidas formulações (primeiro grupo 

de formulações) que representam micela direta (1, 4 e 7), micela bicontínua (2, 5 e 8) e 

micela inversa (3, 6 e 9) para serem aplicadas na remoção do reboco. As micelas 

apresentam as seguintes composições: direta (45% de FA, 40% de C/T e 15% FO); 

bicontínua (30% de FA, 40% C/T e 30% FO) e inversa (15% FA, 40% C/T e 45% FO). 

A Tabela 10 apresenta os resultados de eficiência na remoção do reboco a partir 

das formulações (primeiro grupo de formulações) selecionadas de acordo com as 

Figuras 47, 48 e 49. 
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Tabela 10-Composições das formulações e testes de eficiência de remoção dos 
colchões lavadores. 

Pontos 
Razão 

C/T 
Composição 

%FA %C/T  %FO 
Tipo de 
micela 

Eficiência 
de 

remoção 

Tempo de 
remoção 
(minutos) 

1 C/T= 1 45/40/15 Direta 68,18 10 

2 C/T= 1 30/40/30  bicontínua 100,00 2 

3 C/T= 1 15/40/45  Inversa 100,00 2 

4 C/T= 2 45/40/15 Direta 86,36 10 

5 C/T= 2 30/40/30  bicontínua 100,00 2 

6 C/T= 2 15/40/45  Inversa 100,00 2 

7 C/T= 4 45/40/15 Direta 100,00 2 

8 C/T= 4 30/40/30  bicontínua 100,00 2 

9 C/T= 4 15/40/45  Inversa 100,00 2 

 

Como pode ser visto na Tabela 10, as formulações do tipo micela inversa e 

bicontínua removem 100% do reboco, o que pode ser justificado pela presença do 

querosene e butanol, solventes com capacidade elevada de solubilizar substâncias 

apolares, e que se encontram em quantidades suficientes para que remova por completo 

o reboco. Para as micelas citadas, a variação da razão C/T não influenciou na remoção 

do reboco, já que todas atingiram o valor de 100%. 

As micelas diretas se comportaram de maneira distinta das demais, já que apenas 

o ponto 7 removeu os 100% do reboco. Como visto na Tabela 10, a eficiência da remoção 

do reboco aumenta quando se eleva a razão C/T, atingindo 68% para C/T=1, 86% para 

C/T=2 e 100% para C/T=4. O aumento da eficiência quando se eleva a razão C/T está 

relacionado à maior quantidade de n-butanol, pois atinge uma quantidade suficiente para 

solubilizar todas as frações apolares, enquanto a fase aquosa solubiliza as frações 

polares. 

O ponto 7 formado por micela direta apresentou 100% de remoção. Essa 

formulação é composta por 45% de fase água (FA), 15% de fase óleo (FO) e 40% de 

razão C/T (32% de cotensoativo e 8% de tensoativo aniônico), implicando redução de 

custos para um eventual processo de produção, tendo em vista que o componente de 

maior custo no sistema, o tensoativo aniônico SDS, é o de menor proporção. 
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Nesse contexto, foi proposta a otimização da formulação do colchão lavador do 

ponto 7 com o intuito de avaliar a melhor formulação com maior eficiência de remoção e 

menor custo do sistema.  

 

6.2.4 Avaliação da remoção do reboco aplicando micelas diretas 
 

Após verificar que a micela direta na condição C/T=4 removeu 100% do reboco, 

foram testadas mais seis formulações de micela direta (segundo grupo de formulações) 

numa tentativa de se obter sistemas químicos que apresentem maior percentual de água 

e, consequentemente, menor percentual da fase óleo e cotensoativo/tensoativo, o que 

possibilita a diminuição de custo. 

A Figura 50 apresenta o diagrama com as formulações: A, B, C, D, E e F, 

escolhidas para serem aplicadas na remoção do reboco. 

Figura 50-Diagrama pseudoternário com razão C/T=4 e os pontos A, B, C, D, E e F 

selecionados para testes de remoção com colchão lavador. 
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A Tabela 11 apresenta as formulações (FO fixa, variando C/T e FA) e os seus 

valores de eficiência na remoção do reboco.  
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Tabela 11-Formulações e eficiências de remoção do reboco. 

Formulação 

A B C D 

FA C/T FO FA C/T FO FA C/T FO FA C/T FO 

58% 40% 2% 63% 35% 2% 68% 30% 2% 73% 25% 2% 

Eficiência de 

remoção (%) 
80,30 66,66 66,66 22,72 

 

Como observado na Tabela 11, à medida que se aumenta o percentual da fase 

água e diminui o percentual de C/T, diminui a eficiência na remoção do reboco. Este 

comportamento se deve a uma menor quantidade de micelas no colchão lavador, que 

acaba diminuindo a ação destas formulações na superfície do reboco, resultando numa 

menor eficiência na remoção dos constituintes do fluido de perfuração. 

A Tabela 12 apresenta as formulações (C/T fixo, variando FA e FO) e os seus 

valores de eficiência na remoção do reboco.  

Tabela 12-Formulações e eficiência de remoção do reboco. 

Formulação 

C E F 

FA C/T FO FA C/T FO FA C/T FO 

68% 30% 2% 65% 30% 5% 60% 30% 10% 

Eficiência de 
 remoção (%) 

66,66 75,75 100,00 

 

Como observado na Tabela 12, à medida que é aumentado o percentual da fase 

óleo, diminuindo a fase aquosa, aumenta a eficiência de remoção do reboco. Estes 

resultados mostram que se faz necessária uma quantidade mínima do querosene para 

que se possa retirar 100% do reboco, mesmo havendo 30% de percentual C/T, 

responsável pela ação superficial e, por consequência, limpeza do reboco. A fase óleo 

presente na micela é responsável pela solubilização das frações apolares do reboco e, 

para que se solubilize todo o reboco, é necessário que a micela tenha em sua 

composição no mínimo 10% de querosene. Assim, a completa remoção do reboco 

depende da composição dos constituintes que compõem a microemulsão. 
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6.2.5 Reutilização dos colchões lavadores 
 

Para avaliar o poder de reuso das microemulsões quanto à remoção do reboco, 

as formulações com 100% de eficiência de remoção foram reutilizadas após 

centrifugação e separação das partículas sólidas sequencialmente, até a sua 

desestabilização, que é observada quando há separação de fases. As etapas do ensaio 

de eficiência de remoção do reboco estão apresentadas na Figura 51. 

Figura 51-Etapas da sequência dos ensaios de eficiência de remoção do reboco. 

    

Figura 51- (a) 

Béquer com a 

janela de 

visualização. 

Figura 51- (b) 

Béquer com o filme 

sobre a janela de 

visualização. 

Figura 51- (c) 

Béquer na 

plataforma do 

viscosímetro. 

Figura 51- (d) 

Béquer após teste 

com remoção de 

100%. 

Fonte: autor. 

 

Quando a microemulsão entra em contato com o fluido, todos os constituintes 

interagem. A parte aquosa do fluido solubiliza-se com a parte aquosa da microemulsão 

e a parte apolar do fluido irá interagir com a fase oleosa da microemulsão, enquanto os 

agentes tensoativos migrarão preferencialmente para a interface óleo-água. A Tabela 13 

apresenta os ensaios com reutilização dos colchões lavadores. 
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Tabela 13-Quantidade de ensaios dos testes com reutilização dos colchões lavadores. 

Pontos 
Razão 

C/T  

Composição        

%FA %C/T %FO 
Tipo de micela 

Número de 

ensaios de 

lavagens 

Tempo de 
remoção 
(minutos) 

2 C/T= 1 30/40/30  Bicontínua 10 2 

3 C/T= 1 15/40/45  Inversa 10 2 

5 C/T= 2 30/40/30  Bicontínua 10 2 

6 C/T= 2 15/40/45  Inversa 10 2 

7 C/T= 4 45/40/15 Direta 4 2 

8 C/T= 4 30/40/30  Bicontínua 4 2 

9 C/T= 4 15/40/45  Inversa 10 2 

F C/T= 4 60/30/10 Direta 5 3 

 

As formulações 2, 3, 5, 6, e 9 foram reutilizadas 10 vezes, com remoção de 100% 

do reboco em 2 minutos, enquanto as formulações 7 e 8 foram reutilizadas 4 vezes, 

obtendo remoção do reboco de 100% em 2 minutos, e a formulação F foi utilizada 5 

vezes, sendo as quatro primeiras lavagens eficiente 100% na remoção do reboco, 

enquanto na 5 reutilização a microemulsão separou em duas fases, o que sugere 

desempenho e eficiência do fluido de limpeza. A remoção completa do reboco na 

formulação F ocorreu em 3 minutos numa rotação de 300 rpm. 

A microemulsão se desestabilizou na quinta lavagem, visto que muitas frações 

polares e apolares haviam se incorporado na micela, o que proporcionou a ruptura das 

ligações dos tensoativos com as fases aquosa e oleosa, separando as fases. Estes 

resultados estão de acordo com os valores de eficiência de remoção de reboco 

encontrados por Wang et al., (2016); Ba Geri et al., (2017) e Curbelo et al., (2018). 

 

6.2.6 Tensão superficial   

                        

Com o intuito de avaliar a estabilidade dos sistemas microemulsionados após 

cada ensaio de eficiência de remoção do reboco, com as formulações de colchão 

lavador, seguido de reutilização sequencial, os sistemas SDS foram centrifugados e 

separados a fase sólida da fase líquida e tomadas medidas de tensão superficial. As 
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Tabelas 14 e 15 apresentam os resultados da tensão superficial com desvio padrão ± 

0,1 mN/m e temperatura a 25 °C ± 3 °C, com medidas realizadas em triplicata para os 

sistemas estudados neste trabalho. 

Tabela 14-Dados de tensão superficial para os sistemas SDS (1 a 9). 

Pontos 
Razão 

C/T 

Composição 
%FA 

%C/T%FO 

Tipo de 
micela 

Tensão superficial 
(mN/m) Temperatura 

(°C) 
Inicial 

Após 
lavagens 

1 C/T= 1 45/40/15 direta 27,46 28,56 24,26 

2 C/T= 1 30/40/30 bicontínua 28,16 29,13 24,61 

3 C/T= 1 15/40/45 inversa 27,30 28,41 22,18 

4 C/T= 2 45/40/15 direta 28,46 29,54 23,64 

5 C/T= 2 30/40/30 bicontínua 28,00 29,04 23,08 

6 C/T= 2 15/40/45 inversa 27,66 28,04 22,50 

7 C/T= 4 45/40/15 direta 25,13 26,11 22,71 

8 C/T= 4 30/40/30 bicontínua 25,66 26,36 24,50 

9 C/T= 4 15/40/45 inversa 25,23 26,11 25,71 

 

 

Tabela 15-Dados de tensão superficial para os sistemas SDS A, B, C, D, E, e F.  

Pontos 
Razão 

C/T 
Composição 

%FA %C/T %FO 
Tipo de 
micela 

Tensão superficial 
(mN/m) Temperatura 

(°C) 
Inicial 

Após 
lavagens 

A C/T= 4 58/40/2  direta 25,35 25,88 24,75 

B C/T= 4 63/35/2  direta 25,52 26,21 25,33 

C C/T= 4 68/30/2  direta 25,26 26,17 25,10 

D C/T= 4 73/25/2  direta 25,43 26,10 24,90 

E C/T= 4 65/30/5 direta 25,10 25,49 24,75 

F C/T= 4 60/30/10 direta 25,93 26,43 25,22 

 

Além de suas características visuais, as microemulsões apresentam baixos 

valores de tensão superficial. Assim, a partir dos valores apresentados nas Tabelas 14 
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e 15, é possível afirmar que tais formulações são microemulsões, pois apresentam 

valores entre 25 e 29 mN/m, semelhantes aos reportados na literatura (Chai et al., 2018 

e Pal et al., 2019).  

Analisando os valores de tensão superficial antes de remover o reboco, é possível 

perceber que não há variação significativa em seus valores para os diferentes tipos de 

micelas. Após o uso das formulações na remoção do reboco, houve um leve aumento 

nos valores da tensão superficial, ocasionado pela incorporação de frações polares e 

apolares do reboco ao serem incorporados nas formulações. Essa baixa tensão também 

sugere que o sistema tem uma boa ação superficial, melhorando a dispersão do líquido 

e, consequentemente, a molhabilidade. 

6.2.7 Diâmetro de gotículas 
 

O tamanho das micelas formadas na microemulsão é um parâmetro analisado 

através do estudo do diâmetro de gotículas. A Tabela 16 apresenta os valores obtidos 

de diâmetro de gotícula, com valores de desvio padrão de ± 1 nm e índice de 

polidispersão para as formulações estudadas. 

Tabela 16-Diâmetro de gotícula e índice de polidispersão para o sistema SDS; razão 

C/T = 1, 2 e 4; fase aquosa (FA) água destilada, e fase orgânica (FO) querosene. 

Sistema 
Razão 

C/T 

Composição 

%FA %C/T %FO 
Pontos 

Diâmetro 

efetivo (nm) 
Polidispersão 

T
e
n

s
o

a
ti

v
o

 a
n

iô
n

ic
o

 S
D

S
 

C/T=1 45 40 15 1 139,5      0,578 

C/T=1 30 40 30 2 165,9      0,591 

C/T=1 15 40 45 3 154,8      0,381 

C/T=2 45 40 15 4 166,7      0,355 

C/T=2 30 40 30 5 164,8      0,391 

C/T=2 15 40 45 6 165,6      0,512 

C/T=4 45 40 15 7 147,5      0,584 

C/T=4 30 40 30 8 167,5      0,442 

C/T=4 15 40 45 9 154,6      0,496 
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Quanto aos tamanhos de gotículas, os valores se encontram dentro das 

características de estruturas micelares microemulsionadas (Fanun, 2008). A variação do 

tipo de micela não foi o suficiente para se perceber variação significativa. Este 

comportamento tem sido reportado na literatura (Murashova et al., 2014). 

O índice de polidispersão é um fator que fornece informações relacionadas a 

distribuição das gotículas, que denota o grau de homogeneidade da dispersão dos 

tamanhos de partícula no sistema. Esse índice varia de 0 a 1. Valores acima de 0,3 

indicam sistema polidispersos (Nemen e Lemos Senna, 2011). Observa-se na Tabela 16 

que a polidispersão apresenta valores variando entre 0,355 e 0,591, constituindo uma 

polidispersão heterogênea, ou seja, há uma grande faixa de tamanhos distintos, 

evidenciando que as gotículas do sistema possuem diâmetros variados, sendo sua 

distribuição mais heterogênea. 

A Figura 52 apresenta as curvas de distribuição de diâmetro de gotícula para os 

sistemas formulados com o tensoativo Dodecil sulfato de sódio (SDS). 

Figura 52-Diâmetro de gotículas para diferentes formulações de sistemas SDS. 
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6.2.8 Teor de líquidos e de sólidos (retorta) 
 

A caracterização do fluido de perfuração utilizado para formação do reboco foi 

realizada usando o kit de Retorta, que determina os teores de sólidos, água e óleo 

presentes na composição do fluido. Os valores se encontram na Tabela 17. 

Tabela 17-Teor de sólidos e líquidos do fluido de perfuração 

Teor Percentual (%) 

Sólidos 21 

Óleo 49 

Água 30 

 

Os dados apresentados na Tabela 17 confirmam que o fluido de perfuração 

utilizado é de base óleo, pois o percentual de fase óleo é maior que o percentual de água. 

O percentual de 21% de partículas sólidas mostra que o reboco é altamente viscoso/ 

denso, sendo um cenário significativo para avaliar o poder de limpeza dos colchões 

lavadores. 

 

6.2.9 Estabilidade térmica dos sistemas microemulsionados 
 

As microemulsões utilizadas como colchões lavadores que obtiveram remoção do 

reboco de 100% foram avaliadas quanto às suas estabilidades térmicas através de 

análise das curvas termogravimétricas. As formulações avaliadas foram  2, 3, 5, 6, 7, 8 

e 9, e também a formulação F, escolhida como formulação “ótima” por apresentar maior 

fase aquosa e remover 100% do reboco. 

As  Figuras 53 (a) e (b) apresentam as curvas termogravimétricas (TG) e (DTG) 

respectivamente, nas formulações dos colchões lavadores formulados com tensoativo 

Dodecil sulfato de sodio (SDS). 
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Figura 53-(a) Curvas termogravimétricas (TG) dos colchões lavadores pontos 2, 

3, 5, 6, 7, 8, 9 e F, razão C/T = 4, formulados com SDS. 
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Figura 53-(b) Curvas termogravimétricas (DTG) dos colchões lavadores pontos 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 9 e F, razão C/T = 4, formulados com SDS. 

 

50 100 150 200 250 300
-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

D
T

G
 (

%
/ 
 

C
)

Temperatura (°C)

 2  3  5  6  7  8  9  F

 
 



112 
 

 

Ao avaliar a Figura 53 (b), percebe-se que há três eventos termogravimétricos, 

sendo o primeiro entre 40 ºC a 76 ºC, o segundo entre 77 ºC a 165 ºC e o terceiro entre 

185 ºC e 260 ºC. Provavelmente, no primeiro evento há perdas de água (p.e. 100 ºC) e 

butanol (p.e. 117 ºC), no segundo evento n-butanol e querosene (acima de 150 ºC) e no 

terceiro evento ocorre mudança de fase do tensoativo (p.f. 210 ºC). 

Como visto nas Figuras 53 (a) e (b), já no primeiro evento percebe-se que a micela 

direta perde mais matéria, seguida da inversa e bicontínua. Este comportamento se dá 

devido à micela direta ter mais água (menor p.e.), enquanto a micela inversa tem mais 

querosene (maior p.e. dos líquidos). A maior estabilidade térmica das micelas 

bicontínuas se deve ao empacotamento micelar, que torna as fases líquidas mais presas 

a micela. Para a influência da razão C/T, de forma geral os tipos de micelas têm sua 

perda de massa aumentada quando se aumenta a razão C/T (C/T=1, 2 e 4), pois a maior 

quantidade de n-butanol resulta em maior solvente evaporado. Quando comparada as 

demais formulações, a F perde maior quantidade de matéria por ter maior quantidade de 

água (menos querosene e C/T). 

O segundo evento se refere, provavelmente, à perda de massa do n-butanol e 

querosene ainda existentes. O terceiro evento se refere à mudança de fase do tensoativo 

(ponto de fusão), onde as curvas mostram que há maior perda para os sistemas com 

menor razão C/T, justificado por apresentar maior quantidade de tensoativos. 

Até as temperaturas de 50 ºC, condições prováveis em poços de petróleo (Curbelo 

et al., 2018), esses resultados demonstraram que os sistemas microemulsionados 

formulados são  termicamente estáveis com retenção de massa entre 75% e 90%, 

condição em que as microemulsões não perdem seus constituintes ao ponto de haver 

desestabilização do sistema, o que torna viável a sua aplicação neste cenário. 

 

6.2.10 Estudo reológico e compatibilidade dos fluidos   
 

O comportamento reológico dos fluidos quando em operação de cimentação foi 

realizado obedecendo as normas API, no qual se baseia no estudo do comportamento 

individual de cada fluido e de suas misturas, sendo obedecido as proporções 

volumétricas (v/v): 95/5, 75/25, 50/50, 25/75 e 5/95 de pasta de cimento (PC) e o colchão 
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lavador ponto F, respectivamente. A Figura 54 apresenta as curvas de fluxo dos ensaios 

entre pasta de cimento e o colchão lavador. 

Figura 54-Curva de fluxo para a pasta de cimento (PC), o colchão lavador ponto F e 

misturas.  
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Como percebido na Figura 54, os perfis das curvas de fluxo sugerem que a pasta 

de cimento (PC) e as misturas PC/F (95/5) e PC/F (75/25) se comportam como fluidos 

não newtonianos, tendo em vista que a tensão de cisalhamento versus taxa de 

cisalhamento não é constante, enquanto que o colchão lavador ponto F e as misturas 

PC/F (50/50), PC/F (25/75), PC/F (5/95) F se comportam provavelmente como fluidos 

newtonianos, onde a tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento é 

praticamente constante. 

Para avaliar a compatibilidade entre fluidos, foram realizados ensaios reológicos 

das misturas entre a pasta de cimento e o colchão lavador, de acordo com as proporções 

(v/v) recomendadas pela API, que foram: 95/5, 75/25, 50/50, 25/75 e 5/95. A Figura 55 

apresenta as curvas de viscosidade dos ensaios entre a pasta de cimento (PC) e o 

colchão lavador ponto F. 
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Figura 55-Curva de viscosidade em função da taxa de cisalhamento entre a pasta de 

cimento (PC) e o colchão lavador ponto F. 
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Como observado na Figura 55, as curvas de fluxo das misturas dos fluidos 

apresentam perfis semelhantes em que a viscosidade diminui com aumento da taxa de 

cisalhamento da pasta de cimento e do colchão lavador, o que indica que não houve 

separação de fases, viscosidade excessiva, gelificação, floculação, sedimentação ou 

endurecimento da mistura, mostrando compatibilidade dos fluidos. 

A curva da pasta de cimento (PC) é o limite superior, enquanto o colchão lavador 

(ponto F) é o limite inferior. As misturas dos fluidos se encontram entre as curvas superior 

e inferior, obedecendo os critérios que avaliam boa compatibilidade reológica entre os 

fluidos, como sugerido por Campos, (2009). 

As curvas de fluxo mostram que os sistemas formulados são fluidos 

pseudopláticos, pois apresentam decréscimo acentuado de viscosidade quando a taxa 

de cisalhamento é aumentada. Inicialmente, as partículas sólidas estão em repouso e 

oferecem alta resistência ao escoamento (alta viscosidade), sendo esta resistência 

diminuída quando as partículas dispersas se encontram de forma linear ou laminar, o 

que facilita o deslizamento das mesmas e reduz a viscosidade, como sugeriu Machado, 

(2002) e (Pal et al., 2019). 
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O modelo de Ostwald de Waale (lei de potência) foi utilizado para determinar os 

parâmetros reológicos dos fluidos: índice de consistência (K) e o índice de 

comportamento ou de fluxo (n). A lei de potência é dada pela Equação 9, de acordo com 

a seção 3.11, e a Tabela 18 apresenta os resultados desses parâmetros. 

 

Tabela 18-Parâmetros reológicos dos fluidos colchão lavador (SDS/ponto F) e pasta de  
cimento. 

 
Fluido K (Pa.sn) n R2 

SDS/ ponto F 0,00132 0,99 0,95003 

Pasta de cimento 1,07626 0,30 0,94061 

 
 

Analisando a Tabela 18, verifica-se que no colchão lavador ponto F o índice de 

fluxo (n) é próximo a 1 (um) e o índice de consistência (K) é baixo, o que proporciona 

menor resistência ao escoamento, sugerindo comportamento newtoniano para o fluido. 

Esse comportamento é importante para aumentar a mobilidade e o espalhamento mais 

rápido na superfície do reboco, aumentando a eficiência de remoção. 

Para a pasta de cimento, o índice de fluxo (n) é baixo e o fluido se distancia do 

comportamento newtoniano, enquanto o índice de consistência (K) é alto, o que contribui 

para aumentar a resistência ao escoamento. Esses parâmetros da pasta de cimento 

sugerem comportamento não newtoniano e natureza pseudoplástica, que ocorrem 

quando n assume valores menores que um e maiores do que zero (0 ˂ n ˂ 1) (Machado, 

2002). 

A avaliação reológica das misturas entre a pasta de cimento (PC) e do colchão 

lavador ponto F foi estudada para compreensão da variação da viscosidade (µ) em 

função da taxa de cisalhamento (γ).  

As misturas analisadas PC/F (95/5) e PC/F (75/25) sugerem comportamento não 

newtoniano, enquanto que as misturas PC/F (50/50), PC/F (25/75) e PC/F (5/95) 

sugerem comportamento newtoniano. Portanto, este resultado sugere que o fluido do 

colchão lavador seja compatível com a pasta de cimento. 
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6.2.11 Estudo de medição de molhabilidade dos sistemas  
 

Os ensaios foram realizados com o intuito de avaliar a condição de molhabilidade 

da formação calcário, simulando a parede do poço, através do uso de pastilhas de 

calcário sem qualquer tratamento, gotejando na superfície das pastilhas uma gota das 

formulações dos colchões lavadores para verificação do ângulo de contato e da 

simulação da parede do poço (formação calcário), supostamente após a remoção do 

fluido de perfuração não aquoso (reboco), através dos colchões lavadores formulados, 

utilizando pastilhas de calcário saturadas com colchão lavador, gotejando na superfície 

das pastilhas uma gota de água e posterior medida do ângulo de contato. 

Neste trabalho, o ângulo de contato foi o teste utilizado para avaliação da 

molhabilidade do calcário. A Tabela 19 apresenta os testes de molhabilidade do calcário 

sem tratamento, gotejando os colchões lavadores formulados com tensoativo Dodecil 

sulfato de sódio (SDS). 

 Tabela 19-Imagem da gota na superfície do calcário sem tratamento gotejando água e 

gotejando os colchões lavadores (pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e F) no tempo de 0 a 5 

segundos. 

Pontos t = 0 s t = 1 s t = 2 s t = 3 s t = 4 s t = 5 s 

Água 
 

θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 

1 
 

θ=4,5° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 

2 
 

θ = 9,6° θ=5,5° θ=0° θ=0° θ=0° 

3 
 

θ=4,2° θ= 2,2° θ= 0° θ= 0° θ= 0° 

4 
 

θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 

5 
 

θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 
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6 
 

θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 

7 
 

θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 

8 
 

θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 

9 
 

θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 

F 
 

θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° θ=0° 

 

Na Tabela 19, o ensaio do calcário sem tratamento gotejando água foi realizado 

como parâmetro de avaliação da molhabilidade desse sistema, tendo em vista que a 

pasta de cimento é um fluido aquoso. Os resultados apresentam valores de ângulo de 

contato de 8,3° no tempo zero e 0° no tempo de 1 segundo, sugerindo que o calcário é 

completamente molhável a água e que é compatível com a pasta de cimento aquosa. 

De acordo com os resultados da Tabela 19, foi possível perceber que o calcário 

sem tratamento gotejando colchões lavadores (pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e F) 

apresentaram ângulo de contato máximo de 15,1° no tempo zero segundo e 0° no tempo 

de 5 segundos, sugerindo o comportamento do calcário como completamente molhável 

aos colchões lavadores formulados. Este resultado está condizente com as baixas 

tensões superficiais dos colchões formulados (25,13 mN/m a 29,54 mN/m), tendo em 

vista que quanto menor essa tensão maior a interação do sistema, proporcionando 

facilidade de espalhamento do líquido, atividade de superfície e, consequentemente, 

melhorando sua molhabilidade. 

A Figura 56 apresenta o gráfico do comportamento do ângulo de contato com a 

variação do tempo do calcário sem tratamento, gotejando os colchões lavadores 

formulados com o tensoativo Dodecil sulfato de sódio (SDS), onde os ângulos de contato 

foram obtidos através das médias das medidas em duplicata para cada formulação. Os 

valores apresentam desvio padrão de ± 10%. 
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Figura 56-Variação do ângulo de contato com o tempo do calcário sem 

tratamento gotejando água, e gotejando os colchões lavadores (pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 e F). 
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 Ao analisar os resultados de Figura 56, evidencia-se que o valor de ângulo de 

contato varia com o tempo e que com exceção das formulações (pontos 2 e 3), as demais 

formulações alcançaram valores de ângulos de contato de 0° no tempo de um segundo. 

Após esse tempo todas as formulações alcançaram o equilíbrio de adsorção. A análise 

do calcário sem tratamento gotejando água foi realizada como parâmetro de comparação 

do ângulo de contato. Portanto, o calcário foi completamente molhável aos sistemas 

formulados, o que sugere eficiência e desempenho dos colchões lavadores formulados 

com o tensoativo Dodecil sulfato de sódio (SDS). 

A avaliação da molhabilidade da rocha à água, após o uso do colchão lavador, se 

faz necessário para prever uma eficiente adesão da pasta de cimento à rocha, condição 

para haver a pega do cimento. A molhabilidade é aumentada quanto menor for o ângulo 

interno da gota. A Tabela 20 apresenta os valores de ângulo de contato, que foram 

realizados a cada 12 segundos até completar 60 segundos (1 minuto). Os valores são 

as médias das medidas em duplicata para cada formulação. Os valores apresentam 

desvio padrão de ± 10%. 
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Tabela 20-Imagem da gota na superfície do calcário saturado com colchões lavadores 
(pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e F), gotejando água no tempo de 0 a 60 segundos (1 

minuto). 

Pontos t = 0 s t = 12 s t = 24 s t = 36 s t = 48 s t = 60 s 

1 
 

θ=20,8° θ=7,7° θ=5,5° θ=5,5° θ=5,5° 

2 
 

θ=11,2° θ=7,8° θ=5,2° θ=5,2° θ=5,2° 

3 
 

θ = 30,1° θ=21,5° θ=16,5° θ=13,4° θ=7,4° 

4 
 

θ=14,3° θ= 7,6° θ= 7,6° θ= 7,6° θ= 7,6° 

5 
 

θ=11,1° θ=4,8° θ=4,8° θ=4,8° θ=4,8° 

6 
 

θ=8,5° θ=5,0° θ=5,0° θ=5,0° θ=5,0° 

7 
 

θ=7,9° θ=5,4° θ=5,4° θ=5,4° θ=5,4° 

8 
 

θ=7,2° θ=5,3° θ=5,3° θ=5,3° θ=5,3° 

9 
 

θ=6,3° θ=4,2° θ=4,2° θ=4,2° θ=4,2° 

F 
 

θ=7,1° θ=4,0° θ=4,0° θ=4,0° θ=4,0° 

Como visto na Tabela 20, os ângulos de contato no tempo zero apresentam 

valores de no máximo 41,1 º, estando bem abaixo de 90 º (Pal et al., 2019), condição 

para se ter um fluido molhante sobre uma superfície sólida. Assim, é possível dizer 

que, após o uso do colchão lavador a rocha tem inversão de molhabilidade (de óleo 

para água) satisfatória. 
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Ao se comparar os diferentes tipos de micelas e a variação da razão C/T das 

formulações, não se percebe diferença significativa entre os valores de ângulo de 

contato, sugerindo que a quantidade e os diferentes percentuais dos solventes que 

constituem a microemulsão não são mais importantes que o tensoativo, que é a 

molécula responsável pela ação interfacial e modificação das propriedades físico-

químicas da superfície a qual se adsorveu. 

Com o tempo, os valores de ângulo de contato vão diminuindo, sendo 

observado um decaimento maior entre 0 e 24 segundos, intervalo necessário para 

haver a interação entre a água e o filme superficial de tensoativos que está adsorvido 

na rocha. Após os 24 segundos, com exceção do ponto 3, os valores de ângulo de 

contato para todas as formulações mantiveram ângulo de contato entre 4,0° e 7,8°, 

sinal que o fenômeno do espalhamento da água sobre a superfície da rocha atinge o 

equilíbrio bem abaixo de 1 minuto. 

A partir dos valores de ângulo de contato apresentados, é possível dizer que o 

colchão lavador torna a superfície da rocha em condições satisfatórias para haver a 

pega do cimento.   

A Figura 57 apresenta os dados do comportamento do ângulo de contato pela 

variação do tempo do calcário saturado com os colchões lavadores formulados com 

SDS, onde os ângulos de contato foram obtidos a partir das médias das medidas em 

duplicatas para cada formulação. Os valores apresentam desvio padrão de ± 10%.  

Figura 57-Variação do ângulo de contato com o tempo do calcário saturado 

com os colchões lavadores (pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e F), no tempo de 0 a 60 s. 
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Os resultados de molhabilidade do calcário saturado com todos os sistemas de 

colchões lavadores formulados apresentaram alto grau de molhabilidade a água, que 

constitui parâmetro importante e necessário para uma melhor aderência cimento-

formação. 

 

6.2.12 Resistência à compressão – método ultrassônico (UCA) 

  

A avaliação da resistência à compressão da pasta de cimento e da pasta de 

cimento contaminada com o colchão lavador de formulação F foi determinada através 

do método ultrassônico (UCA). A Figura 58 ilustra as imagens da morfologia dos 

corpos de prova, após 24 horas de cura. 

Figura 58-Morfologia da pasta de cimento (PC) (a) e da pasta de cimento misturada 

com colchão lavador (ponto F) na razão, PC/Ponto-F (90/10 v/v) (b). 

  

(a)  (b)  

Fonte: Autor. 

 

Ao observar a Figura 58, percebe-se que a imagem da morfologia apresenta 

uma estrutura densa e sem formação de microcavidades, o que sugere 

compatibilidade entre os fluidos, indicando um bom desempenho do cimento no poço 

mesmo tendo sido contaminado com o colchão lavador, condição adequada para 

operações de cimentação de poços de petróleo. 
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A Figura 59 apresenta a resistência à compressão da pasta de cimento e pasta 

de cimento contaminada com colchão lavador (ponto F), através do estudo da 

compressibilidade em função do tempo. 

Figura 59-Curvas de resistência à compressão para pasta de cimento (PC) e pasta 

de cimento (PC) contaminadas com colchão lavador (ponto F), na razão (90/10). 
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O resultado evidencia que a resistência à compressão da pasta de cimento e 

da pasta de cimento com colchão lavador apresentou os valores 18,64 Mpa e 10,44 

Mpa, respectivamente. O valor de 10,44 Mpa para a compressibilidade é aceitável, já 

que o valor mínimo de resistência à compressão para o cimento convencional 

estabelecido pela indústria do petróleo é 10,3 MPa, como descrito por Curbelo et al., 

(2018). 

Essa redução na resistência à compressão deve-se provavelmente aos 

compostos orgânicos presentes no colchão lavador, ponto-F (FO = 10% e 

cotensoativo = 24%) que, quando misturados ao cimento, causam retardo nas reações 

de hidratação, conforme proposto por Soares et al., (2017). 
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7 CONCLUSÕES  

 

Este trabalho foi realizado com a finalidade de desenvolver e aplicar sistemas 

microemulsionados a partir da construção de diagramas pseudoternários, formulados 

com tensoativos catiônico (DAC) e aniônico (SDS) para utilização como colchão 

lavador (fluido de limpeza) capaz de solubilizar e remover o reboco da parede do poço 

formado pelo fluido de perfuração não aquoso, que seja compatível e molhável ao 

sistema cimento. 

O desenvolvimento desse estudo possibilitou as seguintes conclusões: 

DAC 

 As formulações microemulsionadas proporcionaram 100% de eficiência na 

remoção do reboco para micelas diretas e bicontínuas, e 98,48% para micela 

inversa, quando estes fluidos têm razão C/T 40% em sua composição. 

 

 O colchão lavador otimizado, ponto 16 de composição 11,6% C/T, 2,4% FO e 

86% FA, obteve 100% de remoção do fluido de perfuração, constituindo-se na 

melhor formulação para remoção do reboco. 

 

 Os colchões lavadores otimizados foram reutilizados três vezes, mantendo as 

propriedades limpantes. 

 

 A rocha calcário passou a ser molhável à água após o uso dos colchões 

lavadores, apresentando valores em torno de 22º de ângulo de contato no 

tempo zero segundos, chegando a 6,4º após 36 segundos. 

 

 O colchão lavador é compatível com a pasta de cimento, pois a mistura dos 

fluidos apresentou comportamento reológico intermediário aos fluidos 

individuais. 

 

 A compressibilidade do cimento após a contaminação com o colchão lavador 

diminuiu de 18,00 MPa para 15,00 MPa, mas ainda é satisfatório para 

operações de cimentação. 
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Conclusões com os sistemas microemulsionados formulados com (SDS) 

 

 As formulações microemulsionadas, micelas inversas e bicontínuas, removem 

100% do reboco; enquanto as micelas diretas aumentam sua eficiência na 

remoção do reboco quanto maior for a razão C/T, atingindo 100% quando em 

C/T = 4. 

 

 A eficiência na remoção do reboco é diminuída quando se diminui o percentual 

de C/T (aumento do percentual de água). Enquanto o percentual na remoção 

do reboco é aumentado quando se cresce o percentual de fase óleo, atingindo 

100% de eficiência quando a formulação tem no mínimo 10% de querosene. 

 

 O colchão lavador otimizado, ponto F, foi reutilizado quatro vezes, mantendo 

as propriedades limpantes. 

 

 A rocha calcário passou a ser molhável à água após o uso dos colchões 

lavadores, apresentando valores em torno de 41,1º de ângulo de contato no 

tempo zero segundo, chegando a 5º após 24 segundos. 

 

 As análises termogravimétricas demonstraram que as maiores perdas de seus 

constituintes líquidos acontecem quando há mais água na composição, e que 

os sistemas formulados são  termicamente estáveis com retenção de massa 

entre 75% e 90% até a temperatura de 50 ºC. 

 

 O colchão lavador é compatível com a pasta de cimento, pois a mistura dos 

fluidos apresentou comportamento reológico intermediário aos fluidos 

individuais. 

 

 A compressibilidade do cimento após a contaminação com o colchão lavador 

diminuiu de 18,64 MPa para 10,44 MPa, mas ainda é satisfatório. 
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Este trabalho demonstrou que as formulações e caracterizações de fluidos 

lavadores a base de tensoativo catiônico (DAC) e aniônico (SDS) para aplicação em 

limpeza é uma alternativa eficiente e ambientalmente satisfatório para remoção de 

reboco de fluidos não aquosos em poços de petróleo. 
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